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Január 1

“Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék
az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.” – 1 Kor. 1:21. 

Ebben a nyűzsgő világban léteznek személyek, kik egy különféle bölcsességről tesznek
bizonyságot,  vagyis az Úr bölcsességéről, mely lényegesen külömbözik a világi bölcsességtől. Ez a
mennyei bölcsesség vezeti őket, attól eltekintve, hogy milyet árat kell ezért fizetniük. Ha ezek a
személyek bölcsek, mit tesznek a világ javulásáért? Semmit, azaz semmit sem tesznek a világért, mivel
ez egy kudarcra ítélt világ és nem lehet javítani rajta vagy megőrizni. De ami az emberek szenvedését
illeti, azokét, kiket az Úr bölcsessége vezet, az emberek javulása érdekében felkészítik őket az örök
életre egy új világban, az igazságosság és béke világában. Mit tesznek tehát? Hírdetik az evangéliumot
és prédikátorokként hírdetik az Úr igéjét. Ezeket nem szabad összetéveszteni a szervezett vallások
papjaival. W 6/1

Január 2
“Vigadjanak és örüljenek, akik kivánják az én igazságomat, hadd mondják mindenkor: Nagy az Úr, aki
kivánja az ő szolgájának békességét.” – Zsolt. 35: 27. 

Jehova szolgája úgy döntött, hogy az igazságosság és az igazság Úrát szolgálja. Számára nem
létezik más út a mennyei jóváhagyásért. Hogy megőrizze feddhetetlenségét, meg kell őriznie hűségét és
törhetetlennek kell maradnia ragaszkodásában az Úrral és ennek akaratával szemben. Az ellenség
biztosítja csupán a hűséges szolga számára a lehetőségeket, hogy bizonyítsa engedelmességét az Úrral
szemben, zord körülmények között is. Az ily módon megnyilvánuló olthatatlan szeretet azt bizonyítja,
hogy tiszteli az Úrat és az Ő akaratát szolgálja. Nem a saját jólétét vagy akaratát próbálja teljesíeani,
sem pedig az ellenség vagy más emberi lény akaratát, hanem az Úr akaratát követi, melyben örömét
találja és fontos számára. Az Úr megvédi szolgáját és úgy kezeli az ellenségeket, ahogyan ezek
megérdemlik. Felvilágosítja szolgáit, mivel ezek hajlandósága és hűsége az Ő akaratát szolgálják  és
örömmel tartja őket szolgálatában. W 1/1

Január 3
“Ennekokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, Akiről neveztetik minden
nemzetség, mennyen és földön.” – Ef. 3:14, 15. 

Jehova a mennyei Atya. Azok, kik ismerik Atyaságát, nem szégyelik nevét, hanem hozzá
imádkoznak: “Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved.” Ő a tökéletesség
páratlan Szervezője, Ő az egyetemes család Atyja a földön és a mennyben. Ő tudja hogyan kell és
uralkodik az egyetemes család fölött, úgy, hogy béke és jólét uralja ezt. Erre a célra szervezte hűséges
gyerekeit, kik együtt az Ő szervezetét alkotják. Számunkra jó, hogy a földön Jehova láthatatlan
szervezete uralkodik, mely az igazságot szolgálja. Ami a földi, látható részét illeti a szervezetnek, az Úr
szabályai arra szolgálnak, hogy ezek együttmüködjenek békességben. – 1 Kor. 14 : 33. W 1/15 

Január 4
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“Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld
Istenének hívattatik.” –  Ézs. 54: 5.

Jehova “szabad asszonya” a szabad lények szervezete. Ez az Ő egyszülött fiának anyja, ki
szabad és kinek gyerekei sosem lesznek rabságban. Az Úr szeretett fiának anyja, kik örök békét ígér
mindazok számára, kik hűséggel szolgálják az Úrat és felszabadulásukat várják a bűn, tökéletlenség, a
halál és a Sátánt illetően. Négyezer évvel az Úr ígérete után az Édenben a “Magvát” illetően, elhozta
“szabad asszonyát” a Szabadító, ki hamarosan el fogja pusztítani a Sátán hatalmát. Ez idő alatt, az Úr
asszonya terméketlen volt, mivel az emberek hite súlyos megpróbáltatásokon ment keresztül. Ezen a
napon, az emberek hite, kik szintén hiszik, hogy a megígért Mag végzetes lesz a gonosz kígyó számára,
hírdetik Jehova nevét és ennek ígéretét. W 2/1 

Január 5
“Jézus pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjá születéskor,
amikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi
székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét.” – Máté 19: 28. 

Jézus Krisztus a megújúlás szót használta az igazságosság világánnak újjáteremtésére, az “új ég
és föld” világának. (2 Pét. 3 : 13) Az új világ nem fogja Jehova egyetemes szervezetét jelenteni, mivel
ez a szervezet magába foglalja a Szeráfokat, a Khérubokat és az angyalokat egyaránt és mindig is
létezett, amióta az Úr megteremtette első és egyszülött Fiát. Soha nem bomlott fel, soha nem szűnt meg
létezni. Ezért nem kell felújítani vagy újrateremteni. Természetesen, az igazságos új világban létezni
fognak személyek, kik az Úr Jehova egyetemes szervezetének tagjai lesznek, mégis az új világ egy
különálló világ lesz és különleges bánásmódban részesül. Miért? Mert egy új ég és új föld alkotja, így
az “új” világ a földre vonatkozik és nem a világegyetemre. W 3/1 

Január 6
“Majd elküldöm Mózest és Áront, és megverém Égyiptomot úgy, ahogy cselekedtem vala közöttök;
azután pedig kihoztalak vala titeket.” – Józs. 24: 5.

Egyiptomban, a húsvéti bárány áldozását kilenc nagy csapás előzte meg. A húsvéti bárány
áldozását a legkegyetlenebb csapás követte, Egyiptom minden elsőszülött gyerekének halála, mely az
istenek gyalázására szolgált. Ennek megfelelően, halálát megelőzően, az evangélium hírdetése Jézus
által, pusztító hatással volt a zsidók számára, ezért csapásként számítottak Sátán és ennek szervezete
számára a földön, legfőképp a papság számára. Jézus Krisztus rámutatott a tényre, hogy az öregek
hagyományai képmutatóak és ellentétben állnak az Úr akaratával és parancsolataival. Azt mondta
nekik, hogy a Sátán fiai és nem az Úr akaratát képviselik. A legsúlyosabb ítéletét néhány nappal a
keresztre feszítése előtt hozta. (Lásd: Máté 23) Micsoda pusztítás volt ez a vallást illetően! W 2/15 

Január 7
“Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és
az ő országában. Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes
béketűréssel és tanítással.” – 2 Tim. 4: 1, 2. 

Jehova Királya uralkodik. Ez azt jelenti, hogy egy új hatalom jelent meg a világi
kapcsolatokban. A háború milliók halálát okozza, az Úr Jehova Királyának uralkodása pedig a halált
pusztítja el. Bármennyire meglepő, de a Szentírás azt mutatja, hogy a feltámadás elkezdődött. Az Ő
munkássága, mely által feltámasztja a holtakat, nem ér véget mindaddig, míg nem hozza vissza a földre
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mindazokat, kik sírjaikban nyugszanak. Ez jó hír. Ez a Szentírás evangéliuma, mely igaz amióta
elkezdődött az Ő Királysága 1914-ben és különösen 1918 óta. Ezért kell hírdetnünk ezt az
evangéliumot. W 4/1 

Január 8
“Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak,
mind igazaknak, mind hamisaknak.” – Ap. Csel. 24:15. 

Jehova megriasztotta és meglepte az ellenséget, mikor feltárta szándékát, hogy feltámassza a
holtakat. Jehova a feltámadás Istene. Az Ő hűséges szolgájának, egyszülött Fiának megadta a
kiváltságot, hogy együttmüködhessen vele a holtak feltámasztásában, de csak miután feltámasztotta
halálából. Ezért a Fia azt mondja: “Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is,
él; És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (Ján 11 : 25, 26) Nem a hallhatatlanság,
hanem a halálból való feltámadás a Keresztények reménye a következő életre. Ez a remény készteti a
Keresztényeket, hogy alávessék magukat a legkegyetlenebb nehézségeknek és szembeszálljanak az
erőszakosságnak magabiztosan megrendíthetetlenül, miközben folytatják tanúi munkásságukat az Úr
Jehova szolgálatában. W 4/15 

Január 9
“Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelékében.” – Ef. 4: 3. 

Hogyan lehet a testvérek közötti egységet megtörni? A kudarc által, melyet néhányan vallanak
az Úr szellemét illetően, szellem mely összhangban kell lennie az írott Ígével. A béke és az egység
felbontói gyűlöletet mutatnak az Úr iránt és ezt gyűlöli az Úr. (Lásd: Péld 6: 16-19) Azt, aki azt hiszi
jobb mint a többiek, az Úr gyűlöli. Mindenki egyenlő és egység kell uralkodjon az emberek fölött. Soha
ne próbálj meg kitünni, majd lekezelni társaidat. Az Úr gyűlöli a hazug beszédet, mivel Ő az igazság
Atyja. Ezért, teljes lényével gyűlöli a hazugságot. Az Ő igéje változatlan és ennek függvényében kell
cselekedni. W 5/15 

Január 10
“Ti vagytok az én tanuim, így szól az Úr.” – Ézs. 43: 10.

Igaz, hogy az Úr soha nem kérte “Jehova tanúinak”, hogy tanúi legyenek, megparancsolta nekik.
Miért? Mert Jehova tanúit olyan férfiak és nők alkotják, kik elfogadják a Bibliát, mint az Úr Jehova
Szavát és ennek megfelelően cselekednek. E szavak által nem hallanak semmiféle meghívást, hogy egy
vallási szektához csatlakozzanak, hanem az Úr Jehova hangját hallják, mely szerint neki szentelik
magukat a Megváltó, Jézus Krisztuson keresztül, ki az út az ígazságos élet felé. Jehova igaz tanúi ennek
a meghívásnak megfelelően cselekednek. Teljes mértékben a Mindeható Úrnak szentelik életüket és
engedelmeskednek akaratának. Így, kötelesek az Ő akaratát végrehajtani mindig, ezért az Úr jutalmában
részesülnek és megparancsolja, hogy az Ő akaratát kövessék. W 5/1

Január 11
“Te, Uram, vagy a mi Atyánk.” – Ézs. 63:16. 

Jehova az egyetlen Mindenható Atya, Ő az élet forrása a világegyetemben. Az Ő akaratától függ
minden lény létezése a mennybe és a földön. Ő az élet Atyja. Mivel az emberi test a lélek nélkül
élettelen, azok, kik nem követik az Úr akaratát előbb-utóbb életüket vesztik. Ő az Úr örökkön örökké és
Ő a Mindenható Isten. (Lásd: Zsolt. 90: 1, 2) Csak Ő mondhatja “VAGYOK AKI VAGYOK” (2 Móz.
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3: 14) Az Ő egyszülött Fia “képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született”. – Kol
1: 15. W 6/15

Január 12
“Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak
Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is.” –   Jel. 17:14. 

Jehova harcossá alakítja a Bárányt. Jehova tudta, hogy ennek magatartása nem a gyengeség és a
félelem jele volt, hanem a bátorság és a feddhetetlenség jele az ellenség ellen. Ezért Jehova megbízta,
hogy irányítsa a legborzalmasabb háborút a világon. Ő, mint a tökéletes, ártatlan, ártalmatlan ember
meghalt, egy bárányhoz hasonlóan, hogy betöltse az “Úr bárányának” szerepét, “aki elveszi a világ
bűneit!” Ennek az áldozatnak köszönhetően, az Úr feltámasztotta a Bárányt halálából, új életet adván
neki, egy szellemi életet. Az Úr felmagasztalta őt a legmagasabb helyre, Jehova jobb kezének, a
trónjára. Ezzel az új élettel és a magasztos helyzetével a Bárány véghez fogja vinni a végső háborút és
érvényesíteni fogja az Úr Jehova nevét. W 7 / / 15

Január 13
“Mert illendő vala, hogy akiért minden és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő
idvességök fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé.” – Zsid. 2:10. 

Az események megfelelő sorrendjében, az “ő idvességök fejedelme” kellene az első legyen a
testvérek között, az Úr szabályainak megfelelően: “És Ő a feje a testnek, az egyháznak: aki a kezdet,
elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első.” Jézus előtt tehát nem létezett az Úr
Fia, kit felmagasztaljon mennyei dícsőségben az emberek sorából. Ő lévén a Vezér és a Fejedelem,
elsőnek kell lennie és mindenkinek követnnie kell lépéseit és példáját. Meg kell tanulniuk hűségben
szenvedni és megőrizni integritásukat az Úr Jehovával szemben, hogy a mennyei jutalomban
részesülhessenek. Így méltóak lesznek megosztani a mennyei dícsőséget, melyben a Vezérük volt az
első.  – Kol. 1:18; 1 Pét. 2:21. W 7/1

Január 14
“Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr.” – Ézs. 61:1.  

Jézus felszentelése után, a követőknek nemcsak az Úr, hanem Jézus Krisztus akaratát is
követniük kell. Ezt jövendölte meg Keresztelő János, aki azt mondta: „És én nem ismertem őt; de aki
elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: Akire látod a Lelket leszállani és rajta
megnyugodni, az az, aki keresztel Szent Lélekkel.” (Ján. 1: 33) Pünkösd napján Péter elmagyarázta a
megzavarodott bámészkodóknak, hogy az aminek ők tanúi a Szentlélek általi keresztelkedésük, Jézus
Krisztus hívő követőinek. Péter azt mondta: “Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan
tanúbizonyságai vagyunk. Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent
Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok.” (Ap.Csel. 2: 32, 33) Péter
tehát elismerte, hogy az Úr lelke Jézus Krisztus személyében nyilvánul meg. W 8/1 

Január 15
“Az embernek kevélysége megalázza őt; az alázatos pedig tisztességet nyer.” – Péld. 29: 23. 

A tény, hogy megkapta az igazságot és ezáltal kiváltságban részesült, hogy tanúja legyen a
Mindenható Úrnak, elegendő megtiszteltetés neki és fenntartja őt az Úr szolgálatában. A vallásosak és
szövetségeseik lehet megtévesztik az ilyen alázatos szolgákat és ezáltal lenézhetik őket. De ez nem vet
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véget a tanúi munkának. A hamis és kedvezőtlen közvélemény ellenére, a Úr szolgájának lenni egy
megtiszteltetés és védelmet biztosít mindazok számára, kik az Úr királyságát követik alázattal.
Megakadályozza őket, hogy megtándorodjanak az úttól, melyen az Új Világ igazságát követik. W 8/15 

Január 16
“És lőn ezután, hogy ő jár vala városonként és falunként, prédikálván és hirdetvén az Isten országát, és
vele a tizenkettő.” – Luk. 8:1. 

Az Úr Jehova tudta, hogy mire van a leginkább szükségük az embereknek, ezért elküldte
egyszülött Fiát és megbízta őt, hogy hírdesse a Királyság evangéliumát nekik. Jézus Krisztus tudta mi
az Úr akarata ebben a tekintetben, ezért amikor megjelent a Názáreti zsinagógában azok között, kik
ácsként ismerték, egy ács fiaként, az Úr Szentíratából olvasott az embereknek. (Lásd: Luk. 4: 16-21)
Nem hagyta figyelmen kívül az Úr akaratát és szivesen tett eleget ennek. Jézus a munkájának áldozta
életét és ő volt az emberiség legjobb embere, elsősorban az Úr örök dícsőségére és Jehova nevének
érvényesítéséért. W 9/1 

Január 17
“Oh Uram, tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, valami a
mennyben és a földön van, tied! Tied, oh Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy
minden fejedelmek felett!” – 1 Krón. 29:11. 

Semmi sem áll közelebb az Úr szeretetéhez, mint a Királysága, mivel az igazságosság
kapcsolódik hozzá. A saját nevének érdekében alapította meg. Ennek elsődleges célja nevét
érvényesíteni és megtisztítani minden bemocskoló szemrehányástól, melyet a Sátán és ez a világ hozott
rá az évszázadok során. A Királyság meg fogja tisztítani a világot a gonosztevőktől és egyesíteni fog
minden teremtményt egy törhetetlen boldog egységben a Mindenható Úrral. E világ számára a
Királyság megnyitja az igazságosság kapuit és egybegyűjti az engedelmes követőket az Úr családjába és
így ennek világszervezetébe. Mi több, az Úr családjának legkedvesebb tagja az Ő kijelölt képviselője,
azaz az Ő szeretett Fia, Jézus Krisztus, aki Király az Úr akaratának megfelelően. W 9/15 

Január 18
“Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, akinek nem vala
menyegzői ruhája.” – Máté 22: 11. 

Az mennyegzői öltözet viselése az Úrral szembeni tisztelet és engedelmesség jele. Az
“igazságosság” mennyegzői ruhájának viselése jelképezi a viselő jutalmát az Úrtól. Hűséges tanúként
cselekszik és Jézus Krisztus Királyságát hírdeti, így azonosítja magát Jehova és a Teokrácia odaadó
szolgájával. Az öltözet viselésének elmulasztása az egyén feddhetetlenségének megtörését jelenti, a
kudarcot jelenti az Úr akaratának követésében, a Királyság és a Teokráciával szembeni
engedelmeskedésnek a sikertelenségét jelképezi. Elutasítást jelent a Királysággal való azonosulásban,
mivel szemrehányást von maga után az Úr Királyságával szemben. W 10/1 

Január 19
“Mert mint a Perázim hegyén, felkel az Úr, és mint Gibeon völgyében, megharagszik, hogy megtegye
munkáját, amely szokatlan lesz, és hogy cselekedje dolgát amely hallatlan lesz.” – Ézs. 28: 21. 
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Az Úr Jehova “furcsa munkája” lassan közeledik csúcspontjához, mely megelőzi az
Armageddont. A közeljövőben, ahova a háború utáni út vezet, egy páratlan eseménynek leszünk tanúi.
Ennek vége fogja az emberi globális szervezetek végzetét jelenteni, mely az Úr furcsa munkájának
eredményeként fog bekövetkezni. Ez a katasztrófa az emberi uralom fölött a Mindenható Úr közvetlen
akaratának eredményeként fog bekövetkezni. Az ősi időkben Perazin hegyén és Gibeon völgyében
voltak helyszínek, ahol az Úr furcsa munkája megmutatkozott. Az Armageddon, mely szellemébe a
nemzetek egybegyűltek, hamarosan feltárja a furcsa munkát, melyet a Gibeon völgyében való
cselekedetek előrejeleztek. Először bekövetkezik a furcsa munka, majd a furcsa cselekedet! 
W 10/15 

Január 20
“Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.” – Jak. 4:7. 

A fetszenteltek szervezetének, melyet az Úr megbízott a Királyság evangéliumának
hírdetésével, Teokratikusnak kell lennie. A Királyság Teokratikus, melyen uralkodója az Úr és Királya
Jézus Krisztus, ki a Mindenható Úr akaratát teljesíti. Az Úr parancsolatai Királyának az, hogy
uralkodjon az ellenség fölött és bizonyosodjon meg arról, hogy a Királyság üzenetét világszerte
hírdetik. Ezután a “furcsa munka” után Jézus Krisztus el kell pusztítsa az összes teremtményt és
szervezetet, melyek ellenzik a Királyságot az Armageddon harcában. Következésképpen, a Királyság
földi szervezetének hírdetőinek Teokratikusnak kell lenniük, másképpen az Úr nem veheti hasznukat.
Miért nem? Mert Teokratikus szervezettet jelent, mivel az Ő akaratának megfelelően kell minden
történjen. W 11/1 

Január 21
“Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!”
– Luk. 2:14. 

Ezek a szemmélyek nyilvánvalóvá teszik az Úrral szembeni jóakaratukat engedelmeskedve
hatalmának és akaratát követve. Teljes mértékben az Úr Jehovának szentelik magukat. Ezt Jézus
Krisztusért teszik, mert csak általa közeledhetnek az Úr Jehovához, a Legfelsőbb Teokratikus
Uralkodóhoz. Ettől kezdve kötelesek betartani fogadalmukat és engedelmeskedniük kell az Úrnak,
félretéve a politikai nézeteket. Mivel teljes odaadással vannak az Úr iránt, nem részei a világnak, mégis
nagy szerepet töltenek be az Úr nevének hírdetésében és érvényesítésében az Armageddon végső
csatája előtt. W 11/15 

Január 22
“Óh, község! néktek és a köztetek lakozó jövevénynek egy rendtartástok legyen; örökkévaló törvény
legyen a ti nemzetségeiteknél, hogy az Úr előtt olyan legyen a jövevény, mint ti.” — 4 Móz. 15:15. 

Az Úr Jehova nem hoz létre két szervezetet, két külömböző munkával, hanem a “különös
osztály az egyetlen Teokratikus szervezetnek kell szentelje magát. Így, kötelességük és kiváltságuk a
maradékhoz csatlakozni a Királyság üzenetének hírdetésébe. Az ők feladatuk nem külömbözik a
maradék feladatától. Ebben a tekintetben a Teokratikus törvény lép érvénybe. Mivel létrejött a
Teokratikus Királyság és Jehova Királya összegyűjti templomába minden “más juhait” az Armageddon
bekövetkezte előtt, az a felelősség hárul ezekre a “más juhakra, hogy engedelmeskedjenek az egyetlen
törvénynek, hogy “az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon,
bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.” – Máté 24: 14. W 12/1 
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Január 23
“Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak
és a Szent Léleknek nevében.” – Máté 28:19. 

Mivel a lélek nem személy és nincs személyes neve, ezért a szentlélek “neve” arra utal, aki
ennek érdekében cselekszik. Ez az Úr akaratának végrehajtása. A Szentlélek nevében való
megkeresztelkedés azt jelenti tehát, hogy az aki a víz alá merülve keresztelkedik arra szenteli életét,
hogy a Mindenható Úrral összhangban szolgáljon és élje életét, tudván hogy ez az Úr és az Ő egyszülött
Fia akarata. A megkeresztelt egyének figyelik majd a lélek müködését, melyet az Atya feltár nekik.
Keresni fogják az Úr szellemét, így képesek lesznek végrehajtani az Úr akaratát. Minden nap
szorgalmasan tanulmányozni fogják az Úr igéjét, mert ezeken a szavakon keresztül müködik az Úr
szelleme és feltárul ennek akarata. – Lásd: Luk. 11: 13; Ján. 6:63. W 12/15 

Január 24
“Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? amiképpen meg van írva: Mely szépek a békesség
hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek!” – Róm. 10:15. 

Azok, kiket a mennyei bölcsesség vezérel nem csatlakozhatnak a vallásos papsághoz. A
mennyei bölcsesség által megszakították a kapcsolatot a vallással és e világ önző szervezeteivel és az
Úrnak szentelték életüket Jézus Krisztus által.  Figyelembe véve az Úrnak tett esküjüket, kötelességük
ennek akaratát teljesíteni. Mi az Úr akarata? Hírdetni az Úr Jehova jóakaratát és mindezt úgy kell tenni,
hogy a követendő példa ennek Fia legyen. Így rájönnek, hogy a Mindenható Úr megbízta őket, hogy
hírdessék az evangéliumot. Így nem engedik meg a világi propagandának és a mottóknak, hogy
eltávolítsák őket  hivatásuktól. Egy dolgot tesznek szorgalommal, hírdetik az evangéliumot.
W 6/1 

Január 25
“Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt...és teszem
fejedelmeiddé a békességet, és előljáróiddá az igazságot.” – Ézs. 60: 1, 17.  

Ezeket a szavakat Siónhoz intézte, az anyaszervezethez, az Úr egyetemes szervezetéhez.
Azonban, mivel Jézus testének szellemi maradéka az Úr egyetemes szervezetének tagjai és ezt
képviselik a földön, ez a prófécia az Úr “kicsiny nyájára” vonatkozik. Ő felemelkedett föléjük.
Dícsősége tükrözödik rajtuk Jézus Krisztus által, a fő szervezet vezetője, így a felvilágosult
maradéknak megparancsolta, hogy keljenek fel és ragyogjanak az Úr igazságának és szabadságának
fénye által. Sokkal jobbá tette földi életüket, mivel aranyat hozott réz helyett. Az ilyen maradékot
Békének és Jólétnek tekinti és ezek célja a szervezetben az Igazságosság. Az újonnan létrehozott
szervezetet a Teokrácia hatalma alá helyezi. A “más juhok” engedelmeskedve meghajolnak e szervezet
előtt. W 2/1  

Január 26
“Ímé az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé,
törvényt beszél a népeknek.” – Ézs. 42: 1.  

Ez a próféciai írás vonatkozott Jézusra és általa teljesült, ahogyan az apostol leírja Máté
evangéliumának 12. fejezetének 15-21 verseiben: “Ímé az én szolgám, akit választottam; az én
szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét lelé; lelkemet adom ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak,”
stb. Az ellenség megkérdőjelezte az Ő választottjának létezését, kit az Úr Jehova választott



8

szervezetének vezetőjeként, mondván: “Azért van meg az Írásban: Ímé szegletkövet teszek Sionban,
amely kiválasztott, becses; és aki hisz abban, meg nem szégyenül.” Azok, kik egyesülnek vele Sión
szervezetéhez, Jézus Krisztushoz kell csatlakozzanak: “Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy
követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut!” – Luk.
23: 35; 1 Pét. 2:4, 6; Ézs. 28:16. W 7/15 

Január 27
“Különben mit cselekesznek azok, akik a halottakért keresztelkednek meg, ha halottak teljességgel nem
támadnak fel? Miért is keresztelkednek meg a halottakért?” – 1 Kor. 15:29. 

Az Úr elfogadja megszentelésüket és indoklásukat bűneikért Jézus áldozatán keresztül,
elfogadta őket a vezető áldozatáért. Ahogyan Jézus meghalt Jehova nevének igazolásáért, eképpen ők is
meg kell őrizniük hitüket mindhalálig. Ennek érdekében az Úr Jehova megkeresztelte őket “Jézus
testével”, hogy ennek részei legyenek és őt kövessék sértetlenül minden körülmény között mindhalálig.
Ezért, ezek a Keresztények megkeresztelkedtek az esetleges halálért hűségben azért, hogy halálukból
feltámadjanak, ahogyan Jézus Krisztus tette. W 4/15 

Január 28
“Az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus
bizonyságtétele.” —Jel . 12:17. 

A hűségesek számára nem tevődik fel a kérdés, hogy követniük kell-e vagy nem az Úrat.
Ugyanúgy, mint Jehova tanúi, nekik is követniük kell a Mindenható Úrat és a Vezető példáját. "A hű és
igaz tanú" számára kötelező az Úr Jehova akaratát teljesíteni. Elárulja a vallásos tudatlanságot, mely
szerint Jehova tanúi nem elég idősek ahhoz, hogy a Bibliai próféciák teljesüljenek számukra. Több mint
hét évszázaddal Krisztus előtt, az Úr szavát Ézsaiás próféta írásaiban olvashattuk: “Ti vagytok az én
tanuim, így szól az Úr; és szolgám, akit elválasztottam, hogy megtudjátok és higyjetek nékem és
megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz!”; azt mutatván,
hogy Jehova tanúi léteztek még mielőtt Rómát megalapították, 753-ban Kr. e. W 5/1

Január 29
“És mikor megvirrada, előszólítá az ő tanítványait és kiválaszta azok közül tizenkettőt, akiket
apostoloknak is neveze.” – Luk. 6:13. 

Amikor látta, hogy közeledik a Királyság, melyet megjövendőlt, Jézusnak szüksége volt
gondolkodási időre ahhoz, hogy hírdesse az evangéliumot? Semmiképpen nem. Tekintettel indulására
Jézus biztosította az evangélium hírdetőit, hogy soha nem fogja megengedni a prédikáció megszünését
a Teokrácia eljöveteléig. Így kiválasztott és megtanított tizenkét apostolt, hogy ugyanazt a hivatást
kövessék, mint ő. Értékelniük kell a legnagyobb következményt és soha nem szabad elhanyagolják
vagy elforduljanak tőle. A tizenkét apostolnak tovább kell adnia az evangélium fáklyáját, hogy amikor
befejezik munkásságukat, mások is taníthassák ezt továbbra. W 9/1 

Január 30
“Krisztus meghalt a mi bűneinkért.” – 1 Kor. 15:3. 

Az apostol testvéreink az elsők, kik javára szolgál Krisztus halála, ki mindazok bűneiért
szenvedett halált, kik hinni és engedelmeskedni fognak az Úr akaratának. A “jóakaratú” emberek
sokasága, kik az Úrnak szentelik magukat Jézus Krisztus által, megbizonyosodnak afelől, hogy Krisztus
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az ők bűneikért halt meg, ahogyan a Szentírás mondja. Halála oka elsősorban az Úrral szembeni
törhetetlen integritása és az, hogy nem volt hajlandó az Úr ellenségeivel és ezek vallásaival
kompromisszumot kötni. Bár tizenkét sereg angyalt hívott segítségül azok ellen, kik az életét
követelték, erőszakos halál áldozata volt, mert az Úr Jehova akaratát szolgálta: elsősorban, hogy
bizonyítsa az Úr egyetemes uralmát a tántoríthatatlan engedelmességével és másodsorban, hogy
váltságdíjként szolgáljon a hívő bűnösök megváltásáért. W 4/1 

Január 31
“Aki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az; Aki el is
pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe”. – 2 Kor. 1:21,22. 

Az Úr által felszentelt személyek bizonyosak arról, hogy Krisztus ‘testének’ részei, mivel az Úr
szelleme által vannak felszentelve, így “új lénnyé” keresztelkednek. A szellem keresztelését megosztják
a test részei, eltekintve ezek szerepétől. Így tehát egy keresztelkedés létezik, ahogyan csak egy hit
létezik, egy remény a hivatásukat illetően és egy Vezető, mely nem más mint Jézus Krisztus. “És
mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé, Mely
az Ő teste, teljessége Ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel.” – Ef. 1: 22, 23. W 8/1  

Február 1
„És ne szabjátok magatokat e világhoz.”— Róm. 12:2. 

A Teokratikus szervezetet nem lehet alakítani vagy rendezni az emberek politikai vagy vallásos
nézeteiknek megfelelően. A Királyságot kell képviselni és azt szolgálni, mely nem ez a világ, ahol a
politika és a vallás szoros kapcsolatban van egymással. A Teokratikus szervezet csak addig müködhet
az emberi kormányok törvényeinek megfelelően, míg ezek a törvények nem állnak ellentétben az Úr
igazságosságának és szentségének törvényével. Mikor a vallás vagy a démonizmus a politikai
törvényhozók és kormányzókat arra késztetik, hogy törvényeket és rendeleteket hozzanak Jehova
felszentelt népe ellen és munkásságuk ellen, akkor Jehova tanúi tovább folytatják munkájukat és
harcolnak a szabadságért, hogy szolgálhassák az Úrat. Az ilyen Teokratikus eljárás minden jóakaratú
ember számára az örök életet szolgálja. W 11/1 

Február 2
“Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és aki higgadt lelkű, az értelmes férfiú. Még a bolond is,
amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik; mikor ajkait bezárja, eszesnek.” — Péld. 17: 27, 28. 

Az Úr bölcs szolgálja arra törekszik, hogy csillapítsa haragját minnél előbb, majd folytassa
életét józan ésszel. (Lásd: Ef. 4: 25-27) Azok, kik ismerik az Úr Szavát, nem engedhetik meg, hogy a
szavak szabadon szálljanak, különösen feldúlt állapotban. Ezt tudván, ha megérti az Úrral való
kapcsolatot és helyét a Teokratikus szervezetben, nem fogja megengedni, hogy a harag vagy a bosszú
átvegye fölötte a hatalmat. Arra fog törekedni, hogy higgadt és kiegyensúlyozott maradjon
gondolataiban. Ilyen hozzáállással uralni tudja a körülményeket, melyek az embereket bűnre késztetik.
W 8/15 

Február 3
“Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban,
mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak.” — Ef. 1:10. 
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Elérkeztünk az “idők teljességéhez”. Így eljött az idő, hogy rendezzük emberi kapcsolatainkat az
Új Világ Királyának segítségével. Ahhoz, hogy egy egységes világ létezzen, egy uralkodója kell legyen
az emberiségnek, ki tökéletes összhangban kell legyen az Úr Világ Teremtőjével, az Úr Jehovával. A
Teremtő által ki lett jelölve a kiválasztott uralkodó az egyetlen engedelmes és hűséges fia, Jézus
Krisztus, hogy uralkodjon a földön, kinek egysége megmaradt még a keresztrefeszítés ideje alatt is.
Nagyon fontos tudnunk ezt. Jelenleg azokat az időket éljük, melyeket az Úr Jehova jelölt ki és melyet
az emberek és szervezeteik nem fognak megváltoztatni. W 5/15 

Február 4
“Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének
illatját minden helyen megjelenti mi általunk.” — 2 Kor. 2:14. 

Pál apostol nagyon jól rámutatott Jehova tanúinak helyzetére a húszadik században. Ő maga
egyike volt a tanúknak Ábeltől kezdve. 1918 óta a tanúbizonyság, melyet ez a kissebség hírdetett arra
vezetett, hogy az embereket két csoportra osztotta, azok kik emellett és azok kik ez ellen foglaltak
állaspontot. Az álszent vallásosak számára olyan volt mint egy rothadó szag az orrukban. Bár a
vallásosak felhasználták erejüket ellene, a tanúbizonyság nagyon bántó volt számukra. Az Úr, ki ezt a
vallomást küldi, mely jó hír minden jóakaratú személy számára, dícsőséget nyújt tanúi számára a vallás
és démonizmus ellen. Pál apostolhoz hasonlóan, hálát adhatnak az Úrnak. W 5/1 

Február 5
“Elindula azért az Istennek Angyala, aki jár vala az Izráel tábora előtt, és méne mögéjök; a felhőoszlop
is elindula előlök s mögéjök álla. És oda méne az Égyiptombeliek tábora és az Izráel tábora közé; így
lőn a felhő és a setétség: az éjszakát pedig megvilágosítja vala. És egész éjszaka nem közelítettek
egymáshoz.” — 2 Móz. 14:19,20. 

A modern Egyiptomból való kivonulás folyamatban van. Jehova tanúi és társaiknak sokasága
békében vonulnak Armageddon Vörös tengere felé. A Sátán és a modern egyiptomiak által okozott
szenvedésük még nem ért véget, de a Sátán és vallásos seregeinek üldözése alatt állnak, mint a fáraó
harci kocsijai és harcos lovasai. Jehova szelleme, jelenléte  és hatalma közéjük állt és visszatartja őket,
mindaddig, míg “furcsa munkája” nem teljesül e világon. A “Vörös tenger” felszabadítja Jehova népét
mindörökre a démoni és emberi üldözök alól. Jehova azt kéri tőlünk, hogy legyünk türelmesek és
őrizzük meg hitünket. W 2/15 

February 6
“Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.” —Péld. 1:8.

A fiú, mely tiszteli “anyját”, tisztelni fogja a szervezetet, mely az Úr asszonya, és nem fogja
megtörni vagy megzavarni ezt. Hűségesen és békésen igyekezik mindent megtenni annak érdekében,
hogy véghez vigye a szervezet utasításait, hogy ne keltse ki az Atya (Teokratikus vezető) és az Anya
(Teokratikus szervezet) elégedetlenségét. Szelídséggel fogja elfogadni az Úr dorgálásait, tudván hogy
ez az élet menete. (Lásd: Péld. 29: 15) Imádkozni fog a békéért és jólétért. Nem fog más testvéreket
rágalmazni vagy gonoszul beszélni róluk. (Lásd: Zsolt. 122: 6-8; 50: 20) Védeni fogja a szervezet
érdekeit és vigyázni fog, hogy ne osszon meg semmilyen információt, mely veszélynek tenné ki a
szervezetet az ellenséggel szemben. W 2/1 

Február 7
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“És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az
neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.” — 1 Móz. 3:15. 

Ezekkel a szavakkal az Úr előzetes figyelmeztetést nyújtott a gonosz szervezetekről, a lázadás
kezdete után. Ez a mennyei ítélet nemcsak a földi szervezetek megsemmisítésére szolgál, melyet a
Sátán alapított, ennél sokkal többet jelentett. Reményt nyújtott egy igazságos világ újjászületésére, mely
helyettesíteni fogja a Sátán által felállított gonosz világot a földön. Az Úr az emberi születést használta
példaként, mikor az asszony magvairól beszélt, hogy bemutassa az eszközöket, melyet a Sátán
szervezete ellen fog felhasználni. Az Úr rendelet az volt, hogy a bűn és ennek szervezete soha ne
uralkodjon a teremtmények fölött. Kellő időben feltárja asszonyát vagy szent szervezetét, hogy
elpusztítsa a szándékosan bűnt elkövetőket és a bűn hatásait. W 3/1 

Február 8
“Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. Serkenjetek fel igazán és ne
vétkezzetek; mert némelyek nem ismerik Istent; megszégyenítéstekre mondom.” — 1 Kor. 15: 33, 34. 

A modern “Kereszténység” vallásos képviselői átadták magukat az evésnek, ivásnak,
házasságnak és az anyagi és kereskedelmi javaknak, mint az Úr királyságának, ugyanúgy, mint Nóé
idejében a vallásosak, mielőtt az Özönvíz el nem pusztította őket. Az ilyen társaság bizonyára befertőzi
az emberek hitét. “De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek
dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jőjjön az a nap: Mert
mintegy tőr, úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok azért minden
időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és
megállhassatok az embernek Fia előtt!” (Luk. 21:34-36) Az igaz keresztények nem engedik magukat
becsapni az ilyenek társasága által. “Vehet-é valaki tüzet az ő kebelébe, hogy ruhái meg ne égnének?
Vagy járhat-é valaki elevenszénen, hogy lábai meg ne égnének?” — Péld. 27, 28. W 4/15

Február 9
“Monda pedig az Úr Jákóbnak: Térj meg atyáid földére, a te rokonságod közé, és veled lészek.” — 1
Móz. 31:3. 

Az Úr szelleme lehetővé tette a szolgák számára, hogy ezt kihasználják. Mikor Jehova
tiszteletére felállított sátort a Sínai hegyre állították fel, az Úr Bésaléelt jelölte ki a munkára és kijelölt
mellé egy munkást, Aholiábot és ők ketten készítettek el minden szükségest a sátorhoz, ahogyan Jehova
megparancsolta Mózesnek. Ez a két férfi különös kiváltságban részesült, hogy másokat tanítsanak az Úr
szolgálatáról. A minta, melyet átadott fiának és útódjának az Úr által ihletett volt. W 6/15 

Február 10
“Ezeknek halál illatja halálra; amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos?” — 2
Kor. 2:16. 

Azaz - " És ezekre kicsoda alkalmatos?" "Ki képes erre a szolgálatra?" A Szentírás válasza erre
a kérdésre az, hogy csak az igazán becsületes, őszinte emberek, kik nem keresik az önző nyerességet és
nem próbálnak meg tiszteletreméltónak tűnni a vallásos világ szemében, hanem az igazságot vallják,
nem kötvén kompromisszumot a vallással. A vallásos papság, kik a jó hírnevet keresik a politikusok és
a kereskedők szemében nem méltóak ilyen önzetlen szolgálatra, ahogyan az apostol is mondja: “Mert
mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten ígéjét; hanem tisztán, sőt szinte
Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban.”— 2 Kor. 2 : 17;  W 5/1
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Február 11
“Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván, a sötétség
láncaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre; És ha a régi világnak sem kedvezett, de Nóét
az igazság hirdetőjét, nyolcad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát.” — 2
Pét. 2: 4, 5. 

Mi bolondabb annál, hogy hajszoljunk tárgyakat e világban és próbáljuk megmenteni őket az
Armageddon pusztításától? Az utolsú évszázadban, az Özönvíz előtt, mi volt a bölcsebb út? Az amelyet
azok követtek akik csak ettek, ittak, házasodtak vásároltak és eladtak dolgokat? Vagy talán Nóé útja?
Mit tett Nóé? A legtöbb vallásos Nóét csak egy hajóépítőnek tartja, de az apostol azt mondja róla, hogy
“a régi világnak sem kedvezett, de Nóét az igazság hirdetőjét, nyolcad magával megőrizte, özönvízzel
borítván el az istentelenek világát”. Nóé prédikációjának köszönhetően hét másik ember csatlakozott
hozzá a bárkában. Ezek voltak az egyedüli lények, kik üdvösségben részesültek a katasztrófa ideje alatt.
De az istentelenek világa, mely Nóét bolondnak nevezte és gúnyolodtak az evangélium hírdetésével. Az
Evangélium hírdetése több, mint puszta beszéd. W 6/1 

February 12
“Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez
ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.” —Máté. 6: 24. 

Sátán, e világ istene, a mammon istene. A mammon vagy a pénz az önzőség jelképe, melyre
alapszanak az emberek önző érdekei. Ezekben a pillanatokban, nagy szükségünk van az Úrba vetett
hitünkre, hogy ne tegyük elsődleges céllá az anyagi dolgokat, hanem az Úr és a Teokrácia szolgálatára
fordítsuk fügyelmünket. Nem tudunk megoszlani e két dolog között. Nem igazodhatunk e világhoz úgy,
hogy ne helyezzük háttérbe az Úr királyságát és kevesebb jelentőséget adjunk neki. Csak két Úr létezik
és ezek nem müködnek együtt, hanem halálos ellenségei egymásnak, ezért nem szerethetjük és
szolgálhatjuk mindkettőt és nem kaphatunk jutalmat mindekettőtől ugyanabban az időben. W 9/15

Február 13
“És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek,
Neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak.” — Zsid. 5: 9, 10. 

Mint az, aki feláldozta magát, mint az “Úr báránya”, Jézust megjövendőlte a zsidó nemzet első
papja Áron, Mózes testvére. De mint az egyetlent, ki harcol Jehova uralmának ellenségei ellen és
elpusztítja őket az Armageddon végső csatájában, megjövendőlte Melkhisédek, Sálem királya. Nem
vállalta magára ezt a feldatot, hanem megvárta az Úr Jehova parancsát és ennek megfelelően
cselekedett. Mikor a tökéletes embert, Jézust megkeresztelték és rászállt az Úr szelleme, a mennyekben
kijelentették, hogy megszületett az Úr egyszülött Fia. Ott, a Szentlélek akaratának megfelelően az Úr
szellemi fia, Jézus lett a főpap és ezt az Úr választotta. W 7/15

Február 14
“Így most sok antikrisztus támadt; ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.” — 1 Ján 2: 18.  

Ha valaki, aki már fel van szentelve hűtlennek bizonyul és elhagyja a gyülekezetet,
antikrisztussá válik. Távozása nem az igazát bizonyítja és azt sem, hogy mindazok, kiket hátra hagy
tévednek. Az Úr szelleme, mely az ők felszenteltségükkel jár felvilágosítja őket és biztosítja őket az
igazságról. De a hűtlenek elűzetnek a Teokratikus szervezet “testéből”, melynek vezetője Jézus
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Krisztus. Az Úr szelleme nem marad meg a hűtlenekben, kik nem követik Jézus Krisztust és így a
hazugság és a tévedés sötétségébe merülnek. Az ilyenek az antikrisztusok. A hűségesek, kiktől elválik
nem antikrisztusok, ők hisznek és engedelmeskednek Jézus Krisztus akaratának. “Ha pedig ama gonosz
szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt; És az ő szolgatársait verni
kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene: Megjő annak a szolgának az ura, amely napon
nem várja és amely órában nem gondolja, És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott
lészen sírás és fogcsikorgatás.” — Máté 24 : 48-51. W 8/1 

Február 15
“És azon a napon az Olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és
az Olajfák hegye közepén ketté válik, kelet felé és nyugot felé, igen nagy völgygyé, és a hegynek fele
észak felé, fele pedig dél felé szakad.” — Zak. 14:4. 

Ez semmiképp nem utal arra, hogy szakadás következett be Jehova egyetemes szervezetében,
hogy egyenetlenséget okozzon és két részre bontsa a királyságot. Éppen ellenkezőleg, a  szakadás a
Jézus Krisztus uralma alatti új teokratikus Kormány alapítását jelképezi. Ezt megtaláljuk Dániel
próféciájában , a kő képében, mely „leszakada kéz érintése nélkül, és letöré azt az állóképet vas- és
cseréplábairól, és darabokra zúzá azokat” és mely elpusztítja a Sátán szervezetét, majd egy heggyé
válik, mely betölti az egész földet. A jelképes kő és az Olajfák hegyének szétzúzása 1914-ben történt.
Mindkét esemény az Úr Királyságának születését jelképezi és Krisztus hatalmát. W 9/1  

Február 16
“Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál
elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért
megízlelje a halált.” — Zsid.  2:9. 

Jézus születése az Úr földi Fiaként nem a földi dícsőség miatt történt. Jézus születése célja a
Sátán gonosz szolgáinak elpusztítása. Miért? Hogy bizonyítsa törhetetlen feddhetetlenségét az Úr
Jehovával szemben a leggonoszabb üldöztetés alatt is és, hogy bebizonyítsa, hogy a Sátán egy hazug,
azért, hogy érvényesítse majd az Úr nevét és egyetemes hatalmát. Emberi halála váltságdíjként is
szolgált minden férfi és nő bűneiért.  “Ámbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az
engedelmességet; És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki
engedelmeskednek” (Zsid. 5: 8, 9) Jézus földi élete csak ideiglenes volt, mivel a testi szenvedés kell
legyen a mennyei dícsőséghez vezető út. W 7/1 

Február 17
“Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak
és a Szent Léleknek nevében.” — Máté  28:19, A.S.V. 

Ez a nemzetek tanítását jelenti, mely eredményéül az emberek az Úr Jehova és Jézus Krisztus
példáját fogják követni, mint tanítványok. “Tegyetek tanítványokká” nem utal semi féle kényszerre
vagy politikai és kormányzati nyomásra. Az emberek tanítványokat nyerhetnek, de nem tudnak
Krisztushoz hasonlót készíteni. “Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja azt, aki elküldött
engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől
tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én hozzám jő.” (Ján 6.44, 45) “Ekkor
monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő
keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az
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ő életét én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az
ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?” (Máté. 16 : 24-26) Ez a
tény lehetetlenné teszi, hogy Krisztus igazi tanítványai forradalmat kell indítsanak, hogy
megalapíthassák az egyetemes teokráciát a politikai hatalmak befolyása alatt. Az ilyen emberi teokrácia
nem mentheti meg az emberek lelkét, annál inkább a lélek elvesztését okozza. W 12/15 

Február 18
“Ti vagytok az én tanuim, így szól az Úr; és szolgám, akit elválasztottam, hogy megtudjátok és
higyjetek nékem és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz!”
— Ézs.  43:10.  

Ahhoz, hogy az Úr jóváhagyja és használhassa a földi szervezeteket a Királyság
evangéliumának hírdetésére, minden szervezetnek Teokratikusnak kell lennie. Ez azt jelenti, hogy a
Szentírás igazságának megfelelően kell ezt megalapítani, mely szerint az Úr Jehova a Leghatalmasabb
Uralkodó és Jézus Krisztus az általa kinevezett Vezetője a gyülekezetnek. Jehova tanúi tagjai az ő
Teokratikus szervezetének, de nem ők képezik a Teokráciát. A Teokrácia Jehova királysága, Jézus
Krisztus uralkodása alatt, ők csak látható képviselőik ennek. Jézus nem kivétel a szabály alól, ő is az Úr
Jehova akaratának megfelelően cselekszik, ő Jehova Szolgája és Jehova tanúinak Vezetője. W 10/15 

Február 19
“Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mimódon mondják némelyek ti
köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása?” — 1 Kor. 15:12. 

Jézus Krisztus halálból való feltámadása bizonyíték arra, hogy megőrizte feddhetetlenségét
mindhalálig az Úrral szemben és méltónak bizonyult a halhatatlanságra, hogy érvényesítse az Úr Jehova
nevét és igéjét. Halálából való feltámadása garancia mások feltámadására, garancia arra, hogy az az
emberek szörnyű ellensége el fog pusztulni. Ezért a feltámadás tényei elválaszthatatlanok, így ha egyik
közülük igaz, akkor a másik is az. Tagadni, hogy a Mindenható Úr feltámasztotta Jézust a pokolból, azt
jelentené, hogy megtagadjuk hatalmát, mi több, megtagadnánk szándékát, hogy másokat is
feltámasszon Jézus Krisztus által. W 4/1  

Február 20
“Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán!
Dicsérjétek őt dobbal és tánccal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával.” — Zsolt. 150: 1, 4. 

Organon, melyből a görög szervezet neve ered, nemcsak egy hangszert jelentett, hanem minden
eszközt, melyet a szolgálat érdekében használtak. Ennek igazi értelme a munka, mivel az organon a
görög eredetű ergein szóból származik, mely munkát jelent. Az ehhez kapcsolodó ergon szó “megtett
munkát” jelent, a modern tudományos erg szó pedig "egységnyi energiát vagy munkát" jelent. Így tehát
az alapvető gondolatot szervezetnek nevezik, mely munkásságot jelent. Ezt követően, az Úr szervezete
többet jelent, mint intelligens lényeket. A hűséges szolgák egységét jelenti, kik összhangban állnak a
szervezet többi tagjaival és együttmüködnek az Úr szolgálata érdekében, hogy teljesítsék az Úr akaratát
és veghez vigyék munkásságukat. W 1/15 

Február 21
“A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel; aki pedig elméjében hirtelenkedő, bolondságot szerez
az.” — Péld. 14:29. 
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Az elhamarkodott és meggondolatlan cselekedetek butaságok elkövetéséhez vezetnek, károkat
okozva az emberekben. Az elhamarkodott és meggondolatlan emberek soha nem gondolnak tetteiknek
következményeire és folyamatosan ostoba dolgokat művelnek. “A haragos háborgást szerez; és a
dühösködőnek sok a vétke. Az embernek kevélysége megalázza őt; az alázatos pedig tisztességet nyer.”
(Péld. 29: 22, 23) A legjobb orvosság erre a fegyelem és az Úr tanácsa. Ennek érdekében a szülők a
következő utasításokat kapták: “Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az
Úr tanítása és intése szerint.” — Ef. 6: 4. W 8/15 

Február 22
“Ne gyűlöld a te atyádfiát szívedben; fedd meg a te felebarátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő
bűnének terhét.” — 3 Móz. 19:17. 

Pál Apostol, a Korinthusbeliekhez írt első levele 6. fejezetének 1-8 verseiben a testvérek közötti
külömbségek ellen érvel a világi bíróságok esetében és azt állítja, hogy a szentek és az angyalok fognak
a világ fölött ítélkezni, így a testvérek maguk között kell megoldják a nézeteltéréseket. Ez nem azt
jelenti, hogy az egész gyülekezet bíróságként kell szerepeljen, mely előtt a testvérek közötti ügyeket
bírálják és ahol a végleges döntéseket hozzák. A Teokratikus törvény kell uralja a gyülekezetet, mert az
Úr szervezete Teokratikus. A törvények tehát az Úr Jehovától származnak, hatáskörük és
érvényességük az Úrtól jön. “Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi vezérünk, az Úr a mi királyunk, Ő tart
meg minket!” — Ézs. 33 : 22. W 5/15 

Február 23
“És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata.”
— Máté  22: I2. 

A “gonosz szolgáknak” nincs semmiféle mentségük. Így amikor Király, Fia által felteszi a
kérdést Jehova megjelenése előtt, Jézus Krisztus és az angyalok által, így ennek az osztálynak nincs
többé mentsége. A Királyság lehetőséget nyújt Jehova tanúi számára, hogy bizonyítsák szeretetüket és
odaadásukat a Teokráciával szemben, megőrizvén feddhetetlenségüket az Úrral szemben minden
gonosz üldöztetés ellenére. De nem hajlandók viselni az azonosítási öltözetet és a Királyság örököseivé
válni. Megalapítják a saját Teokratikus szervezetüket, mely külömbözik Jehova tanúinak szervezetétől
és e világ és a vallásos szervezetekkel próbálnak baráti viszonyt létrehozni. Ezáltal nem részesülnek az
Úr jutalmában. 
W 10/1 

Február 24
“Elkezdjük-é ismét ajánlgatni magunkat? Vagy talán szükségünk van, mint némelyeknek, ajánló
levelekre hozzátok, avagy tőletek?” — 2 Kor. 3:1. 

Minden hűséges szolga, aki ismeri az Úr igéjét és az Úr akaratának megfelelően cselekszik, nem
törödik e világ elemeivel vagy azzal, hogy mások mit gondolnak vagy mondanak róla. Mivel nincs
oklevelük, engedélyük vagy ajánlási levelük a vallásos hierarhia vagy a papság részéről, a szervezett
vallások ellenzik a tényt, hogy a tanúk a Mindenható Úr akaratának megfelelően cselekednek. Mégsem
kell aggódniuk az evangélium hírdetésével kapcsolatban, mint ahogy Pál apostol sem aggódott.
Munkássága igazságos volt és a Szentírás igéje jegyében zajlott. Az Úr ez alapján ítéli meg. W 5/1 

Február 25
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“És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké.” — 1 Kor.
15: 40. 

Az apostol a besorolásokról beszél a föld és a mennyországot illetően. Égitestek alatt az égen
található élettelen tárgyakra utal. A mennyei osztályok esetében szellemi lényekről beszél, mint a
kérubok, szefárok és az angyalok. Minden csoport az Úr dícsőségében részesül, mely megkülömbözteti
a sajátos csoportokat. Az ilyen mennyei dícsőség megkülömbözteti őket a látható, anyagi lényektől. A
szeráfok dícsőségét Ézsaiás próféta mutatja be nekünk, könyvének hatodik fejezetében. “Délben látám
az úton, király, hogy mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem és
azokat, kik velem együtt haladnak vala. Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot,
mely én hozzám szól és ezt mondja vala zsidó nyelven: Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz néked
az ösztön ellen rúgódoznod.” — Ap. Csel. 26: 13, 14. W 4/15  

Február 26
“De a szolgálótól való test szerint született; a szabadostól való pedig az ígéret által.” — Gal. 4:23. 

Mikor jelent meg az Úr magvainak asszonya? Nem Jézus emberi születése idején, Márián
keresztül, hanem harminc évvel később. Ezután Jordán vizébe merült, mely teljes odaadásának jelképe
volt az Úrral szemben. Ekkor mutatta meg az Úr asszonya magvait. Hogyan, azzal, hogy a fia
szellemivé vált, a Szentlélek által, mert az Úr egyszülött fia volt. Ugyanakkor volt Jézus felszentelve az
Úr szellemével és vált a az Úr Felszenteltévé vagy Krisztussá. Fel volt szentelve, hogy a Királyság
igéjét hírdesse és a teokratikus Kormány uralkodójává váljon. Ő volt Jézus Krisztus, egy új lény. Így
hozta el őt az Úr “asszonya”. W 2/1 

Február 27
“Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben; rettegjen előtte az egész föld!” — Zsolt. 96:9. 

A politikai hatalmak, engedve a vallásnak, céljuk, hogy beavatkozzanak az “idegenek” jogaiba.
Ez a jog az Úr szabadon való tisztelete és törvényeinek követése. Ezért, ennek a jognak a megvonása
politikai-vallásos jellegű és az Úr hatáskörét meghaladva az “idegenek és zarándokok” büntetésére
szolgál. Miért? Mert az Úr törvényét követik és nem engedelmeskednek az igazságtalan emberek által
hozott törvényeknek, melyek egyetlen hibát találnak, az Úrba vetett hitet. Az Úr iránti engedelmesség
az emberek legalapvetőbb joga. Ennek a jognak a gyakorlása által nyilvánítják ki az emberek az Úr
Jehova iránti szeretetüket. Ez a Teokratikus engedelmesség, mely az egyetlen Mindenható Úr világának
imádatát jelenti, nemcsak a mennyben, hanem a földön is. W 11/15 

Február 28
“Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-é pedig, hogy ne
félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dícséreted lesz attól. Mert Isten szolgája ő a te javadra. Ha
pedig a gonoszt cselekszed, félj: mert nem ok nélkül viseli a fegyvert: mert Isten szolgája, bosszúálló a
haragra annak, aki gonoszt cselekszik.” — Róm. 13: 3, 4. 

Ebben a jelenlegi megdícsőült állapotban Jézus Jehova szolgája, ki kardot emel az engedetlenek
ellen, kik elutasítják a Mindenható Úrat, Jehovát. Habár egy szolga, Jézus Krisztus egyike a legfelsőbb
hatalmaknak és hatóságoknak az Úr Jehovával együtt. Ezt illetően az apostol figyelmezteti a
tanítványokat. A Teokratikus szervezetben Jézus Krisztus igazi hűséges követői az ő szolgái. Ezek nem
lehetnek a vallásos papság vagy a politikai uralkodók szolgái, kik Jehova és ennek Teokratikus
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Királysága ellen harcolnak. “Aki nékem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én
szolgám is: és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” (Ján. 12:26) Az apostolok Jézus Krisztus
szolgáinak nevezték magukat. 
W 11/1

Március 1
Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek..--Mát.
6:33. 

Jézus nem elégedett meg egy másodrendű dologgal, mikor a Királyságot a saját feladatának
tekintette. Javasolta másoknak is, kik a jobb oldalon szerettek volna lenni, a győztes oldalon, hogy az
igaz Úrat szolgálják, és ezáltal megkapják az örök életet, hogy mindörökre tisztelhessék és
dícsőíthessék az Úrat. A Királyság keresői megváltják az ídőt a Szentírás tanulmányozásával, mely a
Teokratikus Kormányról és ennek rejtélyeiről beszél, az igazságos szándékokról és az örök áldásról.
Majd hűséget mutat ezzel a Kormánnyal szemben és arra törekszik, hogy öszhangban maradjon
szándékaival. Megengedi a világi politikai hatalmaknak, hogy a világuralomért harcoljanak. Miközben
kötelezve van ebben a világban élni, óvatosan elkerül minden lehetőt, hogy ne váljon ennek a világnak
részesévé. Nem értinti meg a tisztátalan dolgokat és megpróbál szeplőtlennek maradni ebben a
világban. W 9/15 

Március 2
És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége.-Ésa. 54:13. 

Az Úr tanításai nem azokhoz szólnak, kik azt hiszik, hogy közvetlen személyes kapcsolatban
állnak vele, hanem az Úr népéhez, mint ahogyan Jézus is rámutatott erre, mikor a következőket
mondta: “Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától
hallott, és tanult, én hozzám jő.” Ennek következtében, az Ő tanításai nem az egyének által jut el a
földre, hanem a szervezete által, mely szolgájaként szolgál. Ez az egész szervezet oktatására szolgál,
hogy ennek minden tagja a mennyei akaratot teljesítse békében, egységben és öszhangban. Ennek a
szervezetnek a vezetője az Úr által kijelölt Jézus Krisztus és a látható szervezet tanításával Jehova
kapcsolatba hozza ezt szeretett Fiával. Jehova szolgája ma az Ő szervezetét kell keresnie és meg kell
tanulnia akaratát. W 1/1

Március 3
Vevé azért Sámuel, az olajos szarut, és felkené őt testvérei között. És attól a naptól fogva az Úrnak lelke
Dávidra szálla, és azután is. Felkele azután Sámuel és elméne Rámába.--1 Sám. 16: 13. 

Az Úr lelkének eltávolítása Saul királyból helyet adott egy ellentétes szellemnek, hogy irányítsa
ezt. Az Úr egy gonosz lelket küldött rá és ezáltal nem ösztönözte, majd Dávid király Saul
féltékenységét, keserűségét, és reménytelenségét váltotta ki királyságával szemben. Így az Úr nem volt
felelős Saul gonosz tetteiért és Dávid gyilkosságának merényletéért. Ami Dávidot illeti, ő egy teljesen
más ember volt attól a pillanattól fogva, hogy az Úr szelleme megérintette. A mennyei szellem
segítségével küzdötte le Góliátot. Az Úr szelleme segítségével sikerült Dávidnak elpusztítani az óriást.
“Mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni” — Lásd: 1 Sám. 17: 40-54. W 6/15

Március 4
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De az Úr igaz Isten, élő Isten ő, és örökkévaló király; az ő haragja előtt reszket a föld, és a nemzetek
nem szenvedhetik el az ő felindulását.--Jer. 10:10. 

Jehova tanúi, Mózes és Áron, világossá tették Egyiptom fáraója számára, hogy ha nem
engedelmeskednek az Úr Jehova parancsának és nem szolgálják Őt, elpusztulnak. Ez egy komoly dolog
volt számukra, mely az életet vagy a halált jelentette. Nem engedhették meg maguknak, hogy hagyják
lelkiismeretüket a politikai hatalmaknak engedelmeskedni és nem engedhették meg, hogy a politikai
törvény hozzon rájuk ítéletet, melyet a vallásos tanácsadók hoztak, hogy megállapítsák helyes-e az Úr
Jehovát imádni vagy sem. Ez azt jelentette volna, hogy megengedik az emberek véleményének, hogy
eldöntsék, hogy megtagadják az imádat szabadságát, ugyanabban az időben vallásszabadságot
biztosítva a papságnak. A fáraó szembesítve volt az emberi törvényekkel és a Mindenható Úr
törvényével. Így, a helyes út az volt, hogy az állam engedelmeskedjen az Úr Jehova követelményeinek.
A nemzetnek tudomásul kell vennie ezt a tényt. W 2/15

Március 5
Én ellenben megteljesedem az Úr lelkének erejével, és ítélettel és hatalommal, hogy hirdessem
Jákóbnak az ő vétkét, és Izráelnek az ő bűnét.--Mik. 3: 8. 

Az Úr Jehova Fiának keresztelését megelőzően, az Úr szelleme hatással volt az emberekre és
arra késztette őket, hogy az Úr mennyei akaratának megfelelően beszéljenek és cselekedjenek. Ez az
erő ellenállhatatlan volt az Úr ellenségeinek számára. Jézussal kezdve, a Mindenható Úr ugyanaz a
szelleme vagy ereje szentelte fel a férfiakat és nőket a mennyei örökségre és késztette őket, hogy az Úr
szolgálatának szenteljék életüket, betekintést kapván az Úr Szavának igazságáról.  Ebben a tekintetben,
mikor csak az Úr maradéka részesül a mennyei dícsőségben a földön, ugyanez a szellem volt hatással a
jóakaratú emberekre, kiket az Úr Pásztora, Jézus Krisztus egybegyűjt az Úr Királyságába. W 8/1 

Március 6
Láttam, hogy a szolgák lovakon ültek; a fejedelmek pedig gyalog mentek a földön, mint a szolgák.
--Préd. 10: 4. 

A föld lakosságának maradéka a nemzettel ellentétes szellemről tett bizonyságot. Figyelembe
vették az Úr Jehova mennyei bölcs tanácsát és a Mindenható Úr szolgálatának szentelték életüket. Így
elkötelezték magukat a Királyság érdekeinek szolgálatára Jézus Krisztus, a Béke fejedelmén keresztül.
Ennek alapján az Úr befogadta őket és feladatott adott számukra, hogy Őt szolgálják. Kijelölt feladatuk,
hogy az Egyetemes Uralkodó nevét érvényesítsék és hírdessék a Királyság üzenetét Jézus Krisztus
uralma alatt. A hűséges maradék szolgálata az Úr szellemének kedvező hatását váltotta ki. W 8/15 

Március 7
Minekutána pedig János tömlöcbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának
evangyéliomát.--Márk 1:14.

Jehova az evangélium hírdetője, Ő hozta létre az evangéliumot, mivel ő a tettek Teremtője,
melyek a jó hírt jelentik. Az általa kijelölt időben továbbítja az evangéliumot. Ennek érdekében dönt,
parancsol és küldi az evangélium hírdetőit. Semmiféle munka, foglalkozás vagy pályafutás nem lehet
nagyobb és fontosabb, mint a Királyság evangéliumának hírdetése. Miért? Mert a munka nem lehet
fontosabb, mint az Úr szolgája, Jézus Krisztus által folytatott munkásság. Kr.u. 33, Niszán 14-én
feszítették keresztre, de mit tett az évek folyamán, halálának napja és Keresztelő János által való
megkeresztelése alatt? Jehova Teokráciájának hírdetője volt. W 9/1 
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Március 8
És ott állnak az idegenek, és legeltetik juhaitokat, és a jövevények szántóitok és vincelléreitek lesznek.
Ti pedig az Úr papjainak hívattattok, Istenünk szolgáinak neveztettek; a népek gazdagságát eszitek, és
azok dicsőségével dicsekedtek.- Ésai. 61:5,6. 

Jehova Teokratikus szervezetének gyülekezete keretén belül az “idegen” osztálynak joga van és
kiváltságuk imádkozni az Úrhoz és találkozókat szervezni a Szentírás tanulmányozása érdekében, akár
a szellemi maradék jelenlétében.  Ezen “idegenek” csatlakozását a Teokratikus szervezethez, már elöre
meg volt jövendölve. Hasonlóképpen, a felszentelt “idegenek” megkeresztel-
kedhetnek abban a vízben, melyben azok tették, kik az Úrral szembeni engedelmességüket akarták
ezzel jelképezni, mint Kersztelő János, aki nem volt az Úr szelleme által felszentelve, de kiváltságban
részesült, hogy alámerüljön a vizbe Jézus Krisztussal és tanítványaival. — Lásd: Ján. 29-37. W 12/1 

Március 9
Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett
férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.--Efé. 4:13. 

A Jézus Krisztus iránti hűség a megértésben nyivánul meg és nem az úgynevezett “szövetségi
tanács” vagy egy “nemzetközi konferencia” szektaságában. Az igazi tanítványok közötti kötelék
munkájuknak hasonlóságában erősödik, attól eltekintve, hogy milyen földrészen tartózkodnak,
mindannyiuk ugyanazt a munkásságot folytatják, együttmüködve egymással Jézus Krisztus érdekében,
mivel ő a szükséges egyesítő Vezér. Bármilyen szervezet létezne a földön, mely az Úr parancsait
hírdeti, mindeniknek a Vezetője Jézus Krisztus és szigorú összhangban kell lennie a Biblia
utasításaival. Az Úr Jézus Krisztus által alapítja meg szervezetét, így Krisztus az, aki a tanítványokat
vezeti. Ez a látható szervezet, ahelyett, hogy a Teokratikus törvényt követné, azokból tevődik össze, kik
ennek nagykövetei is. W 12/15 

Március 10
Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját
minden helyen megjelenti mi általunk.--2 Kor. 2:14, Diaglott. 

Jézus Krisztus a vallás ellen vezeti követőit azáltal, hogy mindenütt a Biblia igazságát hírdetik
és az Úr Jehova nevét érvényesítik, terjesztik a tudás édes illatát és az Úr igazságát, mely felszabadít a
vallás és ennek rabsága alól. Ezek az oktatók nem törödnek azzal, hogy mit mond az ellenzék az
oktatási kampányt illetően. Jehova tanúi diadalmasan menetelnek az Úr szolgálatában és hírdetik ennek
győzedelmes Királyát. Az Úrba vetett hitük és az Ő szolgálatára fordított munkásságuk által a Királyt
dícsőitik. W 5/1 

Március 11
Távolítsd el a bűnöst a király elől, és megerősíttetik igazsággal az ő széke. --Péld. 25: 5.

Jehova szándéka rendíthetetlen, érvényesítésének pillanata pedig nagyon közel van. Ő nem
hátrált meg az Édeni jövő előrejelzéseitől. Méltóságteljesen, anélkül, hogy érdekelné vagy
elhamarkodottan cselekedne e világ fejedelmének cselekedeteinek hatására, halad előre a páratlan
esemény felé, az Úr nevének igazolására és a világ teljes megújulása felé. Az első követelmény a
mennyei Kormány megalapítása. Ez a mennyország Királysága, melynek trónján, a feddhetetlenségben
megvesztegethetetlen személyek állnak. Feddhetetlenségüket próbára kell tenni és bizonyítaniuk kell az
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Úrnak. Az ilyen próbatétel csak a földön történhet meg, hol a Sátán uralkodik és azzal bizonyíthatják
feddhetetlenségüket, hogy soha nem engedelmeskednek és nem válnak e világ részeivé. Nem lehetnek a
gonosz világ részesei és ugyanabban az időben az új világ igazságosságáért harcoljanak. W 3/1 

Március 12
És meglátják a népek igazságodat, és minden királyok dicsőségedet, és új nevet adnak néked, amelyet
az Úr szája határoz meg. Nem neveznek többé elhagyatottnak, és földedet sem nevezik többé pusztának,
hanem így hívnak: én gyönyörűségem, és földedet így: férjhez adott; mert az Úr gyönyörködik benned,
és földed férjhez adatik.--Ésa. 62:2,4, A.S.V. 

Az első Világháború ideje alatt nevük “elhagyatott” volt, de  a hűséges maradék elszenvedte a
szemrehányásokat a Királyság kedvéért. Ragaszkodtak az Úrhoz és a Királyi Kormányhoz, ezért
átmentek a templomi itéleten és a Királyság képviselőivé váltak, majd az Úr nevét Hírdették és a
Királyságát Jézus Krisztuson keresztül. Akkor lett nyilvános az egész világ nemzetei és ezek vezetői
számára, hogy a maradék volt az Ő nevét igazoló nép. A Királyság gyümölcseit világossá tették,
bármilyen alávaló nevet is választana számukra a nemzet, Jehova örömét lelte a maradékában, kik a
nevét hírdették. Igen, az ők földjük is a szervezet része volt. Felszentelve és tanúként használva őket,
örömét lelte bennük. W 2/1 

Március 13
Hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes dicsőségét.--Zsolt. 145:12.

A Kormány mellyel az Úr Jehova nevét szándékozta érvényre juttatni, nem egy ember vagy
démonok által megalapított kormány volt, hanem egy mennyei kormány, tökéletes lényekkel,
melyeknek nemcsak emberi hatalmuk volt, hanem bölcsek voltak és hatékonyak. Az emberi kormány,
melyet e világ képes nyújtani nemcsak az emberi gyarlóságot és az örökös veszélyt, a szervezett
gonoszság és a forradalmi hatalmat, hanem az emberfölötti gonosz hatalmat, a gonosz szellemek, a
Sátánt és a démonokat jelenti, kik nem tartják szem előtt az emberi érzéseket. Az emberfeletti kormány,
melyet az Úr Jehova hoz létre felelősséggel tartózik neki, az igazságos Mindenható Úrnak, ki az
örökkévaló jólétet biztosítja az emberiség számára. W 6/1 

Március 14
Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. --1 Cor.
15:21, Diaglott. 

A Szentírás bizonyítja, hogy sokan halált szenvedtek, mivel a pusztulás útját választották,
ahonnan nincs visszaút. Igaz, hogy Ádám bűne által halál kárhoztatott az emberiségre, de nem a
“második halál”, mely a pusztítás halála. Ezért, azok számára, kik a halált örökölték, elkerülhetetlen
volt Ádám által a megváltás és a halálból való feltámadás. Azok számára, kik örökölték a halálra való
ítéletet és csatlakoztak  a szándékos gonoszsághoz, mely maga után vonja a pusztítás mennyei ítéletét,
az első ember örökségét hordozzák magukkal. “Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben
mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, És kijőnek; akik a jót cselekedték, az
élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.” — Ján. 5: 28, 29. W 4/1 

Március 15
Annakokáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.---Róm. 9:16. 
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Jézus Krisztus nem dícsőítette magát és nem próbálta meg felmagasztalni magát, hanem az Úr
magasztalta fel, Áronhoz hasonlóan. Az Úr Jehova az egyetlen, ki a Királyság keretén belül kiválasztja
szolgáit és ezt akaratának és szándékának megfelelően teszi. “Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent
szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.” (Róm. 8:28) Senki, aki az Úr
jó híreit meghallja nem gondolhatja, hogy maga dönti el, hogy tagja lesz-e Jézus Krisztus egyetemes
mennyei szervezetének. Az Úr fogja meghozni a döntést a millió emberekre vonatkozóan, kik
meghallják a jó hírt. Ezért, bárki, aki teljes mértékben engedelmeskedik vagy az Úr szolgálatára szenteli
életét, nem azért teszi, hogy a mennyei jutalomban részesüljön. Nemcsak az Úr akaratát teljesíti, hanem
aláveti magát az Úr végső akaratának, mely minden lényre vonatkozik, kik örök életben részesülnek. W
7/15 

Március 16
Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és
ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba
öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak.--Rev. 7:9. 

Ezek felismerik az Úr trónját, azaz ennek Királyságát. Együttesen az Ú templomában
szolgálnak, mely a nemzetek imaháza. Az Úr Jehovában és az Ő Béke Fejedelmében hisznek a
megváltásért és nem a világi uralkodóknak és ezek jelképeinek. Nem engedik meg, hogy szétválasszák
őket, mivel az egész nemzet érdekében folytatják munkásságukat és hivatásukat. Az egyesítő erő a
Trónnal való szoros kapcsolatuk, az Úr királyságához való kötödésük. Mint a maradék, melynek
hűséges társai, ezek az Úr Világ bekövetkeztének reményével élnek. Rájöttek, hogy ha egységben
akarnak állni az igazságos világban, akkor bizonyítaniuk kell, hogy a jelenben is egységben tudnak élni.
W 5/15 

Március 17
Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és
azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a
hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.--Kol. 2:14, 15. 

Jézus hűsége halálának és feltámadásának napjáig lesújtó csapás volt az ellenjelképes fáraó
számára, azaz a Sátán és démonjai számára. Jézus Krisztus megőrizte tökéletes feddhetetlenségétt az
Úrral szemben, még halálának napján is. Ezáltal győzedelmeskedett a Sátán uralma fölött és ennek földi
képviselői fölött, kik megpróbálták kényszeríteni Jázust, hogy megtörjön feddhetetlenségében. De
tökéletes engedelmessége által diadalmaskodott az ellenség hatalma fölött. Felszínre hozott minden
hamis vádat és az Úr Jehova “Felsőbb hatalmáról” tett bizonyságot. Ezzel együtt, Jézus Krisztus
diadalmaskodott a vallási hatalmak fölött. Feltámadása nagy csapásként érintette az ellenséget. W 2/15 

Március 18
Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus
a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.--Róm. 6: 4. 

Pünkösdkor Krisztus tanítványai "megkeresztelkedtek a halottakért" azáltal, hogy az Úr
szelleme rájuk szállt a magasból, felszentelve a test részeit. Ha nem létezett volna a halálból való
feltámadás a Királyság megalapításakor, mi értelme lett volna megkeresztelkedésüknek? A
Keresztények azt is mondhatnák, hogy: ‘Ha más nincs is több benne, mint ez a földi élet és az Úr
szolgálatának öröme, elegendö lenne ez is ahhoz, hogy elégedettek legyük.’ De Pál apostol azt mondja:
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“Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.”
(1 Kor. 15: 19) Ez azt mutatja, hogy az Úr igéje világosan kifejezi számunkra, hogy érdemes a
feltámadás reményét dédelgetni, mert ez segít a megnyugváshoz és kitartást nyújt az életben. W 4/15 

Március 19
Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten ígéjét; hanem tisztán, sőt szinte
Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban.--2 Kor. 2:17, Weymouth. 

Jehova tanúit az Úr küldte és ők értékelik, hogy Ő a bírájuk és az Úr akaratának megfelelően
folytathatják munkásságukat. Elfogadják a kisebb önkéntes hozzájárulásokat, azok számáról, kik
elfogadják az értékes könyveket, folyóiratokat és nyomtatványokat, de ez nem jelenti azt, hogy
kereskednek vagy hasznot húznak az Úr Igéje által. A hozzájárulásokból származó összegeket arra
fordítják, hogy továbbra is hírdessék a Szentírás üzenetét. Mivel a Bibliai igazságát őszintén hírdetik és
folyamatosan a vallásos hagyományok letörlésére törekszenek, Jehova tanúi gyülöletet, diszkriminációt
és elnyomás vágyát váltják ki a hűtlen emberekből. De a papság az Úr igéje által próbál hasznot húzni.
W 5/1 

Március 20
Hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, nem kétnyelvűek, nem sok borivásba merültek,
nem rút nyereségre vágyók.--1 Tim. 3:8, Diaglott. 

A segéd szolgál. A miniszter szó jelentése, ugyanúgy, ahogyaz az apostol (diakonos) szó is,
szolga. A “szolga” kifejezés által, az aki különleges felelősséggel bír Jehova felszentelt embereinek
gyülekezetében, elégedettnek kellene lennie. Bármi, ami a “szolga” kifejezéshez párosul a
munkásságukat kellene jelentse, mint például a “számvetés szolgája” vagy a “hírdető szolga”, stb. Sem
az apostolokra vonatkozó (diakonos) kifejezés, sem a munkásságukra vonatkozó (diakonia) kifejezés
nem jellemző rájuk. Ezek Jézus Krisztusra vonatkoztak. Ő az Úr legfontosabb szolgája és a tanítványok
között a vezető. “De ne így legyen közöttetek; hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti
szolgátok; És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek Fia nem azért
jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért” — Máté
20: 26- 28. W 11/1 

Március 21
A végett hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként
presbitereket, amiképpen én néked meghagytam... Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen,
mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő.
--Titusz 1: 5, 7, Diaglott. 

Ez azok kinevezését jelenti, kiket idősebb szellemieknek tekintenek a gyülekezet keretén belül
és nem szavazás alapján való kiválasztást. Ez azt mutatja, hogy azok, kik szavaik bölcsessége és a
tanitás által szellemiekben érettnek bizonyulnak, jogosultak a szolgálat felelősségeit átvenni. Ezért, az
apostol ezeket az ídőseket nevezi ki a Keresztény gyülekezet vezetőinek. A szabály az volt, hogy azok,
kik felügyelőknek (episkopos) voltak kijelölve, idősek kellett legyenek és ezek kinevezése az Úr
szelleme által kellett megtörténjen. W 10/15 

Március 22
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A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs
hajnalok.--Ésa. 8:20. 

Jehova szándékaira vonatkozó igazság, mely az emberiség sorsára vonatkozik, nagy mértékben
eltér a vallásos nézetektól. A szent igazság, nem egy vallás. Semmilyen körülmények között nem lehet
ezt jobban látni, mint az igazság összehasonlításában a vallásos tanításokkal. “A te igédnek summája
igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló,” mondta a zsoltáros az Úr Jehovának, majd
évszázadokkal később az apostol hozzátette: “Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.”
(Zsolt. 119:160; Ján 17:17) Így bizonyossá válik, hogy a Szentírás nem egy vallásos könyv. Semmi
közös nincs benne a vallással kapcsolatosan, habár a vallás arra törekedett, hogy részlegesen
felhasználja a Szentírást annak érdekében, hogy az igazság látszatát keltse. A vallás azonban nem
fogadja el az egész Szentírást, mivel összeférhetetlen ellenségei egymásnak. W 3/15 

Március 23
De előbb hirdettetnie kell az evangyéliomnak minden pogányok között.--Márk 13:10. 

Az előttünk álló kérdés nem az, hogy megtudjuk-e tenni, ilyen kevés hírdetővel és ilyen rövid
időn belül? A Mindenható Úr gondoskodni fog róla, hogy elegendő időnk és elegendő hírdető legyen
majd. A kérdés az, hogy ki fog Jézus Krisztus próféciájának beteljesülésében és az ezzel járó áldásban
részesülni? Te is és mi is részesei leszünk? Igen, ha megragadjuk az alkalmat és teljes mértékben az Úr
szolgálatára áldozzuk életünket. A Fia által lehangzott szavak nem csupán prófécia a jövőt illetően,
hanem egyben az Úr parancsolatai. Az Úr szava azzal kapcsolatosan, hogy mit kell tenni egy általa
kijelölt időpontban parancsolatként szolgál azok számára, kik a szolgálatában állnak. A hűséges
szolgák nem csupán a prófécia beteljesülését szeretnék, hanem ennek részesei kívánnak lenni. W 9/1 

Március 24
És kiáltván Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket
mondván, meghala.--Lukács 23:46. 

Az Úr szelleme erőt ad az élethez. Ezt az erőt az Úr Jézusnak adta és csak Ő tudja helyreállítani.
Ezt tette mikor feltámasztotta halálából Jézus Krisztust és elő lélekké változtatta. Az élet Teremtője, az
Úr Jehova, betartotta igéretét, mivel Jézus Krisztus fedhetetlen integritását megőrizve szenvedett halált,
ezért nem vesztette el jogát az örök életre. Az ellenség képes volt az Úr engedélyével megölni a testet,
de nem tudták megsemmisíteni Jézus jogát az örök élethez, mint lélek és nem tudták meggátolni az Úr
hatalmát, hogy feltámassza halálából Jézus Krisztust. A harmadik napon Jézus Krisztus feltámadt, mint
elő szellem, az Úr akaratának megfelelően. Igy a Szentírás külömbséget tesz a lélek és a szellem között.
W 6/15 

Március 25
Mert mind ezeket a világi pogányok kérdezik; a ti Atyátok pedig tudja, hogy néktek szükségetek van
ezekre. Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek. --- Luk. 12:30,31. 

A Királyság elsődleges helyet kell elfoglaljon szívünkben és önzetlenül az Úr akaratának és
szolgálatának kell szenteljük életünket, ki mennyei tiszteletet ad, mert Ő az Atya, ki biztosítani fogja az
élethez szükséges dolgokat. Ez egy próbatétel hitünkre, buzgalmunkra és megbecsülésünkre nézve,
hogy megengedjük az eledelnek, a ruházatnak és a kényelemnek, hogy másodlagos helyet foglaljanak el
életünkben, így a mennyei érdekeket helyezzük előtérbe. Jézus arra emlékeztet minket, hogy “méltó a
munkás az ő táplálékára” és “Méltó a munkás a maga jutalmára.” Ha a Mennyei Atya táplálja és
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biztosít ruházatot a vadaknak, akkor ésszerűtlen azt gondolni, hogy nem biztosítana menedéket, eledelt
és öltözéket a hűséges szolgái számára. W 9/15 

Március 26
És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz. És
megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a
föld minden nemzetségei.—1 Móz. 12:2,3. 

Az Úr Ábrahámnak tett igéretében megjövendőlte, hogy Jehova elhozza magvait, mely
Kormánnyá fog változni és amely által az Úr Jehova igazolni fogja nevét és áldását küldi a nemzetre.
Az Ő áldásában azok fognak részesülni, kik az Úr nevét hírdetik, azok pedig, akik Jehova nevét
átkozták, mennyei átokban fognak részesülni, mely örökös pusztulást jelent. Annak ellenére, hogy a
Sátán az emberiség túlnyomó többségét arra készteti, hogy az Úr Jehova nevét átkozzák és pusztulást
szenvedjenek, a földön mindig is létezni fognak emberek, kik méltónak bizonyulnak az Úr áldására.
Ábrahám hűségről tett tanúbizonyságot, mikor kilakoltatta Babilon városát. W 1/15 

Március 27
És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.---Márk 1:11. 

Olyan volt, mint egy szellemi Fiú és nem mint egy emberi Fiú, mikor az Úr bizonyságot tett
Jézusról az égi hang által. Jézus vízben való keresztelése az Úr által való felszentelés jelképe volt, hogy
az Atya akaratát teljesítse, az Atya akarata pedig az volt, hogy Jézus halálát szenvedje megőrizvén
hűségét az Úrral szemben, hogy utána szellemként élhessen a mennei dícsőségben részsülve. Így Jézus,
az Úr akaratával mennyei hivatásban részesült és az életre való reményben, mivel az Úr szelleme vele
volt és az Úr szellemi Fiává vált. Ez volt az első alkalom, hogy ilyesmi történt a földön. Ez azt mutatja,
hogy Jézus Krisztus követői is az Úr fiaivá válhatnak, kiknek az Úr égi dícsőséget biztosít. Szellemi
fiakká válnak, mivel egy emberi szülőnek sincs köze ehhez a dologhoz. W 7/1 

Március 28
Az emlékünnep napja 6 ora után.., S.T.

A mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.--1 Kor. 5:7. 

Az Izraeliták a vér jegye alatt maradtak, tény mely azt bizonyította, hogy hűségesen maradtak az
Úr Jehovához és hittek a bárányok szeplőtelen vérében, mely az Úr által jóváhagyott áldozat volt. Az
ilyen engedelmes cselekedet a Krisztus álatal kiontott vérbe vetett hit jele volt, mely azt jelentette, hogy
az Úr haragja elől nincs menekvés. Ma, a Krisztus vérében való hitet teljes felszentelés követi az Úrral
szemben, hogy megváltott emberekké váljunk, felszabadítva bennünket, hogy az Úr előtt igazoljuk
magunkat saját érdemeink és igazságos munkánk által. Annak ellenére, hogy minden az igazságosság
jegye alatt működik, lelkiismeretünk fog elítélni minket és ezáltal fogunk az Úr haragjában és ítéletében
 részesülni. A vérbe vetett hit mentséget biztosít a felszenteltek számára és életet ad nekik az igazság
jegyében. W 2/15 

Március 29
Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és
azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára.-- Kol. 2:14, A.S.V. 
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Ezt követően a vallásos papság többé nem tudta elíténi tanítványait a gyülekezet törvényei
alapján. Nem tudták Jézus tanítványainak üdvösségének követelményévé tenni, kötelezvén őket, hogy
közönséges zsidókként éljenek a kéziratnak vagy a szertartások kötelezettségeinek megfelelően. Jézus
Krisztus felszabadította tanítványait, keresztre való feszítésével. Nem kell törődniük a vallásosak
ítéletével és nem kell megengedjék ezeknek, hogy visszatartsa őket, feladván így Keresztény
szabadságukat. A vallásos papságra halál sújtott, ami az igazi Keresztényeket illeti és Jézus Krisztus
apostolai kijelentették szabadságukat, mikor a következőket mondták a zsidó papságnak: “Istennek kell
inkább engedni, hogynem az embereknek.” W 2/15 

Március 30
A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és
reám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána,
amint keseregnek az elsőszülött után.--Zak. 12:10. 

A maradék hívő tagjai, 1918-ban azért imádkozott, hogy megtisztuljanak bűneik alól, mert
rettegtek az ellenségtől. Az Úr válaszolt imáikra Jézus Krisztus által a templomban. A Úr szelleme által
felszenteltek legnépesebb gyülekezete 1919 nyarán történt, közvetlenül azelőtt, hogy az Úr tiszta
szelleme elűzte a tisztátalan szellemet a gyülekezetből az igazság által, mely megjelent az Őrtorony
“Boldogok a rettenthetetlenek” cimű cikkében. A gyülekezet elnökének beszéde erre a témakörre
vonatkozott. Ennek eredményeként Jehova rettenthetetlen szelleme elkezdett a hűséges maradékra
szállni, hogy teljesítse Jóel próféciáját. “S lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és
prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt
még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.” — Jóel 2 : 28,
29. W 8/1 

Március 31
Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.
Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.--1 Kor. 15:19, 20. 

Célszerűen, Pál apostol arra a következtetésre jut, hogy ha nem történt volna meg a halálból
való feltámadás, akkor a halott testvérek elpusztulnak és azok élő testvérei a sátán és ennek
démonjainak ostromát szenvedik el, így “minden embernél nyomorultabbak”. De a hűséges
Keresztények, kik elszenvedték a nyomorúságot, melyet a Sátán okozott nekik, de megőrizték
feddhetetlenségüketket az Úrral szemben, reményt kaptak erre az életre. Reményt kaptak a jövő életre,
mely meghaladja a démonok hatalmát és a lélek halhatatlanságában részesülnek, az Úr hatalma által, ki
feltámasztotta őket halálukból. Ennek a reménynek a bizonyosságát bizonyítja egyszülött Fiának
halálából való feltámadása. W 4/1

Április 1
„Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!
Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké!”
—Zsolt. 133: 1, 3. 

Az ilyen együtt lakozás üdítő és frissítő, mint a Hermon harmatja a forró napokon, a hat hónapig
tartó száraz évszak idején. A harmat annyira terjedelmes volt, hogy Hermon hegyétől Sion hegyeire
leszált. Sion Jehova szervezetének fővárosa volt. Az igazi Siónnál, a Teremtő áldását adja az örök
életre. Az élet, az Úr ajadéka, a Királyban lakózik. Senki nem részesülhet örök életben az Úr szervezete
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és Királya nélkül, hanem csak Jézus Krisztus által. Sion hegyeinek harmata örök életet biztosított.
Ebben a perzselő világban, az új igazságos életre való áldás, a harmathoz hasonlóan száll le
mindazokra, kik együtt lakoznak testvéri egységben, alávetvén magukat a Teokratikus törvénynek. W
5/15 

Április 2
“Aki atyjával erőszakoskodik, anyját elűzi: gyalázatos és megszégyenítő fiú az.” — Péld. 19: 26. 

A hűséges és bölcs fiú, ki örvendezteti és boldoggá teszi apját és édesanyját, távol tartja majd
magát azoktól az emberektől, kik szégyent hoznak a szervezetre és ennek nevére. “Hallgasd a te
atyádat, aki nemzett téged; és meg ne útáld a te anyádat, mikor megvénhedik. Igen örül az igaznak
atyja, és a bölcsnek szülője annak vígadoz. Vígadjon a te atyád és a te anyád, és örvendezzen a te
szülőd.” (Péld. 23: 22, 24, 25) Ezt az utat követve tartja magát az Úr egyetemes szervezetéhez és Jézus
Krisztus által érvényesíteni fogja az Úr Jehova nevét. Továbbá, az Úr “más juhai” tisztelni fogják ennek
“asszonyát” és örömmel fogják szolgálni az Úrat ennek irányítása alatt, reményteljesen egy áldott
jövőben az Armageddon csatája után. 

Április 3
“A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember; Akik felől
nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával, hanem az
élő Isten Lelkével írva; nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira.” —  2 Kor. 3: 2, 3. 

Ha a világi hatóságok nem hisznek benne vagy nem ismerik el munkásságunkat, mint az Úr
szolgái, akkor hagyjuk, hogy a tanúi munkásságunk legyen a bizonyíték az Úr Szavára. Az ilyen
munkát nem lehet egyszerűen eltörölni, habár az emberek tiltakoznak az ellen, hogy elolvassák
szolgálatunk bizonyítékait. A vallásos iratok csak papír foszlányok, emberi szvak. Jehova tanúi,
amellett, hogy a Szentírásból idéznek, tanúbizonységot tesznek az Úr szaváról testileg és lelkileg. Az
Úr “más juhai”, kik már meghallották az Úr Jehova nevét és Királyságát és az Úr Királyának oldalán
állnak, mindannyian a mi ajanlólevelünk, egy levél, melyet szívünkben hordozunk és bízunk benne. W
5/1 

Április 4
“Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!” —
Ésa. 55: 8. 

Jehova szándéka, hogy igazolja nevét, mint a Mindenható Uralkodója a világegyetemnek. Ezt az
igazságosság, egy megvesztegethetetlen kormány létrehozásával teszi meg, mely békét, boldogságot és
jólétet biztosít az emberiségnek a földön. A világ célja civilizációt létesíteni és békét biztosítani,
gazdasági jólétet, szociális biztonságot és egy jó kormányzást létrehozni helyi és nemzetközi szinten.
Felszínesen úgy tünne, hogy e világ szándéka és az Úr Jehova szándéka párhuzamban állnak egymással
vagy talán egy és ugyanazt a célt szolgálják, azaz e világ az Úr akaratát teljesíti, ezért az Úr
jóváhagyásában és áldásában részesül. Azonban szándékaik nem egyeznek és az Úr Jehova
szándékainak semi köze nincs ehhez a világhoz. Ezért az Ő módszere lényegesen eltér ennek a világnak
a módszerétől. W 6/1 

Április 5
“Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a
mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk.” — Zsid. 9: 24. 
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Elsősorban érvényesítette érdemeit az emberi áldozat nevében, azok segítségével, kik
részesülnek a mennyei dícsőségben egyszülött Fián, Jézus Krisztuson keresztül. Krisztus 1000 éves
uralma alatt érvényesíteni fogja érdemeit mindazok által, kik méltónak bizonyulnak az örök életre a
földi Paradicsomban. Ennek az előnye nem fog automatikusan bekövetkezni, hanem csak azokra
vonatkozik, kik tanúbizonyságot tesznek az Úrba vetett hitükről Krisztuson keresztül. A jutalom, mely
a hűségesek számára jár a hit által bizonyosodik meg, hit melyet felszenteléssel bizonyítanak. Mivel az
érdem Jézus Krisztus halála, ezek igazolása testi, mivel ők testi bűnösök. Az ilyen igazolás csak egy cél
felé vezető eszköz, mely azt bizonyítja, hogy az Úr szolgáivá válhatnak örökre. W 7/15  

Április 6
“Az ő egész indulatját előmutatja a bolond; de a bölcs végre megcsendesíti azt.” — Péld. 29: 11. 

A bolond nem uralkodhat saját szelleme fölött. A harag vagy felindultság amit érez fellobban
benne, eltekintve a következményektől. Ebből az okból kifolyólag ostobán cselekszik és
cselekedeteinek következményei ostobaságának megfelelőek lesznek. A benne levő szellem láthatatlan
a kivülállók számára, mégis egy hajtóerő. Ezért arra késztetheti a bolondot, hogy kifejezze haragját
másokkal szemben. Továbbá, haragjának köszönhetően erőszakos nyelvhasználathoz és tettekhez
folyamodik, mely ostoba következtetéseket von maga után. A bölcs személyek uralkodnak szellemük
felett, beleértve haragjukat is. Tudják, hogy meggondolatlan cselekvésük semi jóhoz nem vezet és az Úr
nem tetszését váltják ki. Tekintetben tartja cselekedeteinek következményeit ls visszafolytja haragját. W
8//15 

Április 7
“Ímé, boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jóbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok,
hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes.” — Jak.  5:11. 

Ha az Úr maradéka ki van téve hűségük kimerítő próbatételének, hogy bebizonyítsák méltóak-e
az üdvösségre, akkor kétségtelenül a földi “szüzek”, kik a maradék földi társai is ki vannak téve az
feddhetetlenségüket és kitartásukat illető próbatételnek, hogy üdvösségben részesülhessenek az Úr
Jehova Fia által. Ugyanilyen mértékű hűség szükséges a szűz társak számára, mint a maradék számára.
Hogyha a kitartás próbatétele hosszasabb, mint gondolták volna és hogyha az Armageddon csatája és
győzelme később következik be, ezek a hűséges követők mindvégig fáradhatatlanul ki kell tartsanak.
Emlékezniük kell, hogy a felszentelt maradék bízik abban, hogy túlélik az Armageddon végső csatáját
és hűségesen folytatják munkásságukat a szűz társak társaságában. W 10/1 

Április 8
“Senki ne keresse, ami az övé, hanem kiki azt, ami a másé.” — 1 Kor. 10: 24. 

A maradék mint szellemi Izraeliták óvatosak, hogy ne mutassanak megvetést a jóakaratú
felszentelt személyekkel szemben. Szeretettel felismerik őket, mint az Úr Jehova hűséges alattvalói. Az
ilyen odaadás által örömet okoznak az Úrnak, mivel ez azt jelenti, hogy a Királyság érdemei nagy
mértékben növekedtek. Szoros kapcsolatban lévén a Királysággal és ennek érdekében el vannak
választva e világ politikai intézményeitől, úgy a maradék, mint az “idegenek” együtt járnak
harmoniában egymással. Mivel mindkét osztály együtt utazik a Királyság egyetemes uralmának
irányába, ellentétes emberi kormányok nélkül, mind a lelki maradék és a földi társaik “idegenek és
zarándokok” ebben a világban, melyet a gonosz hatalmak, a Sátán és ennek démonjai uralnak.
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“Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi
kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek.” — 1 Pét. 2: 11. W 11/15 

Április 9
“Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és
hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.” — Ján. 10: 16.  

Az Úr “más juhai” Jézus Krisztus tanítványaivá válnak, de nem mint ennek testének részei.
Ennek ellenére követik a Jó Pásztort és tanulnak tőle hűséges és bölcs szolgáinak szervezete által. A Jó
Pásztor vezeti a maradék “kicsiny nyájt”. Ha a “más juhok” ugyanazt a Pásztort követik, nem tehetnek
mast, mint résztvegyenek a maradékkal együtt Jehova bizonyságtételében és ennek bosszújában a
nemzetek ellen, attól eltekintve, hogy milyen nyelvet beszélnek ezek.  A maradék nem hagyhatja abba a
tanúi munkásságát a vég bekövetkezte előtt. Ezért a “más juhok”, ezek társai nem hátrálhatnak meg és
nem hagyjatják abba tanúi munkásságukat. Királyunk parancsa: “tegyetek tanítványokká minden
népeket” még mindig érvényes számunkra. W 12/15 

Április 10
“Mi is miért veszélyeztetjük magunkat minden pillanatban? Naponként halál révén állok. A veletek való
dicsekedésre mondom, mely van nékem a Krisztus Jézusban a mi Urunkban.” — 1 Kor. 15: 30, 31. 

A Keresztények hajlandóak órákig készenlétben állni, életüket kockáztatni és halált elszenvedni
munkásááguk érdekében, mely a Sátán ellenszenvét váltja ki. Miért? Mert tudják, hogy az Úr
feltámasztja őket halálukból, de megengedi a Sátánnak, hogy megölje testüket, viszont a Sátán nem
tudja elpusztítani lelküket, azaz életüket a halálból való feltámadás után. Tudják, hogy csakis az Úr
tudja elpusztítani lelküket. „És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem
ölhetik; hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.” (Máté
10:28) Megőrizvén feddhetetlenségüket az Úrral szemben, jogot kapnak az élethez az Új világban. Az
örök életre való jog állandosul halálukból való feltámadásuk által. W 4/15 

Április 11
“És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik,
jőjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” — Jel. 22: 17. 

Az Úr rendelkezését illetően, mely értelmében folytatják munkásságukat, a maradéknak
folyamatosan folytatnia kell munkásságát és hírdetniük kell a Királyság jó hírét. Ők az utolsó tagok a
földön, kik részesei Krisztus menyasszonyának osztályának. Ezért, a mai napon az Úr Jehova, mikor az
élet tiszta vizei folynak  a Királyság trónjáról, ennek látható szervezetén keresztül, a maradék
csatlakozni fog a lélekhez. Ők fogják bátorítani a jóakaratú embereket, hogy az Úr szolgálatába
álljanak. Majd, az evangélium hírdetése által minden faj, nemzet az Úr hűséges maradékához fog
csatlakozni, hogy hírdessék az Úr igéjét mindazoknak, kik az életet adó igazságra éheznek. W 9//1 

Április 12
“Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezőleg a
mi alkalmatos voltunk az Istentől van: Aki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái
legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít.” — 2 Kor. 3: 5, 6.  

Az apostol az Úr lelkéről beszél, mely az Úr láthatatlan energiája, melynek segítségével
megvalósítja akaratát. Az apostol azt állítja, hogy nem a régi törvények világában élünk, hanem az
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előképszerű valóságban, melyet régen megjövendöltek. Közvetítőnk Jézus Krisztus és ugyancsak ő az
Úr által kijelölt Főpap. Ennek érdekében az apostol rámutat Izráel ősi törvényeire, melyet eltörölt
Krisztus és feltárja a külömbséget e között és Jehova lelkének hatalma között, mely leszállt a hűséges
szolgáira. Ennek a léleknek a segítségével és vezetésével méltóak az Úr szolgálatában állni. W 5//1 

Április 13
“Akiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, amelyeket most
hirdetnek néktek azok, akik prédikálták néktek az evangyéliomot az egekből küldött Szent Lélek által;
amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni.” — 1 Pét. 1: 12.  

Az Úr szelleme vagy láthatatlan ereje szállt le Bálám prófétájának szamarára és váltotta ki
ennek bölcs és értelmes beszedképességét. Ez más volt, mint az állat testének szelleme, mely
megmaradt az Úr Szellemének távozása után. Az Úr pezsdítő energiája készteti azokat, kik az élet
szellemében részesülnek, hogy azt mondják és cselekedjék, ami számukra megmagyarázhatatlan. Ha a
Krisztus előtti próféták megjövendőltek olyan dolgokat, amiket nem értettek és ezt az Úr mennyei ereje
által tették, akkor ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus követői ezeket a jövendőléseket ugyanazon erő
által voltak képesek megérteni és megmagyarázni. W 6/15 

Április 14
“És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem
hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.” — Zak. 4: 6.  

Nem az Úr “más juhainak” számának növekedésében áll a tanúi munkásság nagysága. Ezek
szolgálata az Úr szelleme és ereje által valósul meg . “És akik gonoszul cselekesznek a szövetség ellen,
azokat hitszegésre csábítja hizelkedésekkel; ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekeszik.”
(Dán. 11:32) A Mindenható Úr szelleme hatékonyan nyugszik a maradék hűséges társain. Ez nem azt
jelenti, hogy az Úr szelleme által lesznek felszentelve és meg kell hallniuk, hogy a mennybe jussanak és
nem azt jelenti, hogy Krisztus testének részeivé válnak. Keresztelő János és Jézus Krisztus ugyanazon a
területen folytatták munkásságukat néhány hónapon keresztül és az Úr szelleme mindkettőjükön
nyugszik. Mégis, Keresztelő János nem volt felszentelve az Úr szellemével, viszont Jézus igen. W 8/1 

Április 15
“Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett,
hogy az Isten legyen minden mindenben.” — 1 Kor. 15: 28.  

Örömmel várjuk, hogy Jézus Krisztus, Jehova hatalma által, elpusztítsa az ellenségeket,
beleértve a halált. Megvalósítva mennyei szándékát, Jézus Krisztus elhozza a földi Paradicsomot és
tökéletesített igazságos emberekkel népesíti be, az Úr Jehova akaratának megfelelően. Ezáltal a földi
birodalom újból az egyetemes világszervezet részévé válik. Jézus nem fog igényt tartani önálló
uralkodásra. Miután sikerült megalapítani a Királyságot és teljesíteni az Úr akaratát, szívesen és
örömmel aláveti magát az Úr szolgálatának. Akkor az Úr Jehova fog uralkodni, mint az
“Örökkévalóság Királya” minden lény fölött, beleértve Jézus Krisztust, az Ő királyi képviselőjét. W 4/1 

Április 16
“Azért ezt mondja a Seregek Ura, az Izráel Istene: Nem fogyatkozik el Jónadábnak, a Rékáb fiának
maradéka, aki előttem álljon mindenkor.” — Jer. 35: 19. 
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A Jonadábok hitének megtörése azt jelentette volna, hogy a könnyű életet választják, mely a testi
örömökkel jár. Ezért a józanságot választották és az Úr szolgálatának szentelték életüket. Jelenleg nem
találkozunk ilyen Jonadábokkal, de az Úr ígéretét szem előtt kell tartanunk, ami a modern világ
Jonadábjait illeti. Ők képezik a jóakaratú “idegenek” osztályát, kiknek hűségükról való bizonyságtételt
megjövendölték. Az Armageddon végső csatájánál Jehova akaratának kijelölt Végrehajtója tekintetbe
tartja és fenntartja jogukat, majd megmenti őket a nagy nyomorúságtól. W 12/1 

Április17 
”De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő

magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.” — Ján. 16:
13.

A lélek vagy a láthatatlan erő révén, mely mennyei vezérlés alatt történik, az emberek által Írt
Szentírás érthetővé válik az igazság jegyében. Így, a vigasztaló lélek az igazság útja felé vezet és
feltárja az elkövetkezendő próféciák beteljesülését. Jézus Krisztus azt mondta, hogy a törvények, a
próféciák és a zsoltárok rá vonatkoznak és ezáltal a Szentírások által a szellem bizonyságot tesz Jézus
Krisztusról és dícsőíti őt. Ez a szellem vagy aktív erő nem egy vakon elszabadult erő lenne, hanem
hírdetné az Úr Jehova szavait a templomban és egybehangolná a hűséges keresztényeket azzal amit a
mennyei Atya mondott hűséges szolgáinak szavai által. W 8/15 

Április 18
“Mondd meg Zorobábelnek, Júda fejedelmének: Én megindítom az eget és a földet.” — Agg. 2: 21. 

Ez egyetlen különleges dolog fontosságára mutat rá, egy olyan dolog melyet a vallásos papság, a
politikusok, pénzügyi szakértők, bírák, rendőrség és szociális újítók soha nem biztosíthatnak. Mi lenne
ez? A démoni hatalmak megsemmisítése és az igazságos hatalmak uralmának megteremtése ezen a
földön. Csak az Úr “asszonya”, a hűséges egyetemes szervezete tud ilyen igazságos “mennyországot”
biztosítani az emberiség számára. Így látható, hogy az új világ alapjai igazságosak, egy
megvesztegethetetlen kormány, mely hatalmasabb a Sátán hatalmánál, így képes elpusztítani a gonosz
lényeket és elmosni több ezer év bűneit. Az ilyen szellemi Teokratikus kormány megalapításának ideje
nem történt meg az özönvízkor, de most már a Kormány közel van! W 3/1 

Április 19
“Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött
való.”—Fil. 2: 9.  

A test (egyház) elválaszthatatlan a fejtől (Jézus Krisztus). Felmagasztalván Jézus Krisztust a
legmagasabb helyre az univerzumban, Jehova Krisztus szervezetét az Ő szervezetének fővárosává tette.
Az ilyen szervezet az Úr utóda, valamint az asszonyának magvai. Krisztus szervezete a Mennyország
Királysága, királyság, mely nem része ennek a földi életnek, ez az egyetemes szervezet legfelsőbb
fokán áll és irányítja ezt. Szükségképpen, az egyetemes szervezet földi része, kevesebb hatalommal bír,
mint az angyalok és a Királyság szervezetének tárgyává válik. Csak az Úr Jehova hatalmasabb a
Királyságnál, mivel Ő Jézus Krisztus Vezetője. W 2/1 

Április 20
“És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.” — 2 Tim. 4: 4. 
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Most, az új korszak kezdeténél, hamarosan tanúi leszünk a legnagyobb tömegmozgalomnak,
mivel az emberek elfordulnak az igazságtól. A Sátán most tervezi a történelem legnagyobb csalását.
Minden lehető eszközt felhasznál arra, hogy nyilvánosan népszerűsítse meséjét, mivel a nemzetek
háború utáni szervezete az emberek utolsó és egyetlen reménye és békés, biztonságos életre minden
nemzet, kissebség és faj számára. Ez egy istenkáromló mese. Ez ellen hozta létre az Úr Jehova
Királyságát Jézus Krisztus uralma alatt, mely az egyetlen sikeres és tartós eszköz egy igazságos új világ
megalapítására, melyben a béke, biztonság, egézség, jólét és örök élet uralkodik az emberek fölött a
világon. W 10/15 

Április 21
“És ezt mondják a Sion felől: Mind ez, mind amaz ott született, és ő, a Felséges, erősíti azt.” — Zsolt.
87: 5. 

Az Úr fiaiként felszenteltek Jehova egyetemes szervezetének tagjaivá válnak, szervezet, mely az
Úr asszonyát, Siont jelképezi. “Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám
méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről.Hasonlóvá tevé számat az éles
kardhoz, keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem. És
mondá nékem: Szolgám vagy te, Izráel, akiben én megdicsőülök. És én mondám: Hiába fáradoztam,
semmire és haszontalan költöttem el erőmet; de az Úrnál van ítéletem, és jutalmam Istenemnél. És most
így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jákóbot Ő hozzá megtérítsem és
hogy Izráel hozzá gyűjtessék; hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben és erősségem az én Istenem!”
(Ézs. 49: 1-5) Ezek a szavak elsősorban Jézus Krisztusra vonatkoznak és testének részeire. Ezek az Úr
szervezetének tagjaivá és Sion gyermekeivé válnak. W 7/15 

Április 22
“Hogyne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata?” — 2 Kor. 3: 8.  

Jehova tanúinak munkássága dícsőséges. Ha ez nem látható a vallásos hitetlenek számára, az
azért van, mert ők a Bibliát írásait nézik, de nem látják ezeket. Ahhoz, hogy megszabaduljanak a
szemük előtti fátyoltól, az Úr felé kell fordulniuk hűséggel és hitben, ahogyan Mózes is tette. Az
Izraeliták féltek meglátni az Úr dícsőségét és azt kérték Mózestől, hogy takarja el arcát. Mózes az Úr
dícsőségét tükrözte, bizonyítva, hogy az Úr együtt van vele, mint egy foszforeszkáló anyag, mely ha
fénynek van kitéve, a sötétségben is világít majd.  Mózes megjövendölte az Úr Prófétájának, Jézus
Krisztusnak eljövetelét és nem fél az Úr dícsőségét belátni. W 5/1 

Április 23
“Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban,
mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak.” — Ef. 1: 10.  

Jézus Krisztus testének legfontosabb része már egybegyűlt a feltámadáskor az Új világ
mennyországában, a földön csak egy kis része maradt testének. Ezeket is egybe kell gyűjteni vezetőjük,
Jézus Krisztus uralma alá. Ők már egybegyűltek a földön, nem fizikailag, hanem egységben a
szervezettel, hogy tanulmányozzák és megértsék az élet tankönyvét, a Szentírást. Így nem engedték meg
a vallásos szektáknak, hogy szétválasszák őket és a politikai perpatvarban és nézeteltérésekben sem
vettek részt. Elismerik és betartják Pál Apostolnak a Galátziabeliekhez írt levelében található elveket.
“Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek
vagytok a Krisztus Jézusban.” — Gal. 3:28. W 5/15 
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Április 24
“Monda pedig néki Jézus: Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat: te pedig elmenvén, hirdesd az
Isten országát.” — Luk. 9: 60.  

Jézus Krisztus parancsa ma is érvényes. Azok, kik bölcsességről tesznek bizonyságot Jézus
Krisztussal szemben, nem fordulhatnak az evangélium hírdetése ellen. Természetesen, attól eltekintve
hogy most mit csinálnak, ez nem fogja meggátolni az emberek halálát. Mi az ami visszaállíthatja a
holtak életét? Habár az evangélium hírdetése látszólag nem hoz gyakorlati hasznot az emberiség
számára, ez nem azt jelenti, hogy nem a legnagyobb bölcsesség ezt hírdetni. A halandó emberiség
idejében Jézus Krisztus nem gondolta butaságnak az evangélium hírdetését. W 6/1 

Április 25
“Adjátok el amitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg
nem avúlnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg
nem emészti.” —  Luk. 12: 33.  

Azáltal, hogy árúba bocsájtjuk, azt amit birtokolunk, Jézus azt értette, hogy az őt követők át kell
váltsák javaikat, olyan hasznos dolgokra, melyeket másik hasznára használhatnak, az Úr akaratának
megfelelően. Ez azt jelenti, hogy fel kell ruháznunk magunkat olyan dolgokkal, melyek segítségével
továbbadhatjuk az Úr által kínált dolgokat Királysága által. Így nem egy kereskedelmi munkásságot
fogunk folytatni. Ez egy jótékonysági munka, mely által az Úr Szavát hírdetjük pénzügyi jutalom vagy
anyagi javak hiányában. Jehova a legnagyobb alamizsna biztosító és Jézus ennek jótékony akaratát
hajtotta véghez. Jézus követőinek ezt a példát kell követniük. Az ilyen alamizsna az Úr Igéjének
szellemi igazsága és nem az anyagi javak. W 9/15 

Április 26
“De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen
betöltsd.” — 2 Tim. 4: 5. 

Az egyház valamennyi tagja a Királyság jó hírét hírdeti az egész világon. Teljesítették
hivatásukat az apostolokkal szemben azáltal, hogy házról házra jártak és az evangéliumot hírdették,
valamint gyülekezeteket szerveztek az Úr Jehova felszentelt népe számára. Más szavakkal,
mindannyian evangélista és nagykövetként viselkedtek az Úr Jehovát és Jézus Krisztust képviselve. Így
hát Jehova kormányának tagjai nemcsak a Királyság üzenetét hírdették, hanem evangélikus
munkásságot is folytattak. Miért? Mert ez az alapvető foglalkozás a földön Jehova Teokratikus
szervezetének minden tagja számára. W 11/1 

Április 27
“Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz
soha. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a
választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.” — Máté 24: 21, 22.  

Félreértés ne essék, a nagy szenvedés napjait semmivel sem rövidítette meg az Első világháború
kitörése és ugyanakkor a második világháboru sem 1939-ben. Az Úr Jehova és Fia, Jézus Krisztus nem
voltak felelősek a világháború kitöréséért vagy a nemzetek közötti globális konfliktusokért. A Sátán,
dámonjai és emberi képviselői voltak felelősek ezekért a háborúkért. A nagy szenvedés napjaiban a
király képviselői szembeszállnak a Sátán szervezetének látható és láthatatlan képviselőivel. A gonosz
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képviselők elleni harc 1914-ben kezdődött el. A vég és a csúcspontja ennek a szenvedésnek az
Armageddon végső csatája lesz, mikor az Úr Jehova szembeszáll a Sátán képviselőivel. W 9/1 

Április 28
“Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak
és a Szent Léleknek nevében.”— Máté 28: 19. 

A név magában hordozza a tiszteletet és hatalmat, mellyel az Úr felruházta Fiát. Az Úr
szolgálatába való feláldozást a vizbe való alámerülés jelképezi és figyelembe kell venni a helyet, ahová
az Úr elrendelte Fiát, hogy nevét és egyetemes uralmát igazolja. Csak az Úr által lehet bárki is
felszentelve. A Fiú nevében való keresztelkedés azt jelenti, hogy az Úr elismeri engedelmességünket
szándékával és parancsolataival szemben. A Fiú, Atyjának hűsége által, egyetlen követendő példát
mutatott követői számára és mindannyiuknak engedelmeskedniük kell példájának és szavának. Jézus
nemcsak hírdette az Úr igéjét, hanem összhangban ezzel cselekedett. W 12/15 

Április 29
“Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat. Hogy örvendhessünk a te
szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet!”
—Zsolt. 20: 5, 6.  

Jézus hűséges maradt az Úrhoz a földi élete során is. Ezért a Szentírás “Hű és igaz tanúként”
emlegeti. Minden hűséges apostol Jehova tanúja volt, Krisztushoz hasonlóan. “Mert ha az
evangyéliomot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít engem. Jaj ugyanis nékem, ha az
evangyéliomot nem hirdetem. Mert ha akaratom szerint mívelem ezt, jutalmam van; ha pedig akaratom
nélkül, sáfársággal bízattam meg.” (1 Cor. 9: 16, 17) Ez a felelősség a maradékra vonatkozik, így ők
örömmel folytatják szolgálatukat, mint Jehova tanúi. “És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel!
És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jőjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét
ingyen.” — Jel. 22:17. W 8/1 

Április 30
“Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik,
akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra. Halál! hol a te
fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?” — 1 Kor. 15: 54, 55.  

A halál szörnyetegként csapott le az emberiségre és belé fúrta halálos fullánkját. Ez a fullánk a
bűn; “mert a bűn zsoldja halál”. A bűn ereje volt az Úr törvénye, mely által halálra ítélte a bűnösöket és
elrendelte kivégzésüket azoknak, kik bűn által fertöződtek. De ami a “Krisztus testét” illeti az a fullánk
és a halál diadalma Jázus Krisztus megváltását jelentené? Őket teljesen megsemmisítették! Akkor mi a
halálának az oka a feltámadás érdekében, ami már el is kezdődött? Ami Jézus testének maradékát illeti,
kik a földön maradtak és az Úr Jehova szolgálatának szentelték életüket, a halál csak ideiglenesen tudja
őket megállítani. “És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja vala nékem: Írd meg: Boldogok a
halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak
az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket.” — Jel. 14: 13. W 4/15 

Május 1
“Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak
és a Szent Léleknek nevében.”—Máté 28: 19.  
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Jézus parancsa, hogy tegyenek tanítványokká minden népeket, kereszteljék meg őket és
tanítsanak nekik meg mindent, amit ő parancsolt a legnagyobb hatósággal bír. Mögötte a Mindenható
Úr áll, az Úr egyszülött Fia, kinek hatalma kiterjed a földön és a mennyekben, valamint mögötte van a
legyőzhetetlen erő, a Szentlélek. Ennek a parancsnak megfelelően a hűséges szolgák mennyei parancsot
kapnak, mely hatalma nagyobb minden emberi vagy vallásos intézmény hatalmánál. Ez a mennyei
parancs, mely a felszentelt szolgákhoz szól az Úr törvényének felel meg és sem a legfelsőbb bíróság
vagy a nemzetközi bíróság nem vonhatja vissza vagy nyilváníthatja semmisnek. Semmiféle döntésük
vagy a világi ügyek hatalma nem elég erős ahhoz, hogy e mennyei hatalom fölött uralkodjon. W 12/15 

Május 2
“Ujjongj te meddő, ki nem szűltél, ujjongva énekelj és kiálts... Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek
Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik.” — Ézs. 54: 1, 5. 

Már négyezer éve, hogy az Úr, ígéretének megfelelően az Édenben, az Úr asszonya nem
hordozza magvait. De Kr. u. 33-ban, a Hágár szervezet kiűzetésével (beleérvte a földi Jeruzsálemet), ez
a szervezet nem biztosított útódokat a Királyság részére. Másrészt, a szellemi Fiú és az apostolok
megjelenésével, Jeruzsálemnek több gyereke lett a Királyság tagja. Kétségtelenül, az Úr “asszonya”, a
mennyei egyetemes szervezet, az Ő igazi “felesége”. “Mert meg van írva: Ujjongj te meddő, ki nem
szűlsz; vígadozzál és kiálts, ki nem vajudol; mert sokkal több az elhagyottnak magzatja, mint akinek
férje vagyon.” — Gal. 4.24-31. W 2/1 

Május 3
“Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával,
hanem az élő Isten Lelkével írva; nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira.” — 2 Kor. 3: 3. 

Ennek a levél megírásához mi vagyunk az Úr tolla, vagy emberi eszköze. A levelet nem tinta
segítségével írták, melyet ki lehet törölni, hanem az Úr Szellemével, mely bennünk él. Ez nem ugyanaz
a helyzet, mint Mózes esetében, mikor a Tízparancsolatot írták az Úr ujjainak segítségével két
kőtáblára. Ez a levél az emberi szívekben írodik, mivel a szellemi átváltozás jellemzö az Úr “más
juhaira”. Munkásságunk megpecsételte életüket és látható eredményeket vont maga után. Ezek az
eredmények által válnak levelünkké. Ez sokkal világosabban beszél, mint bármilyen kézzel írott level,
melyet bármely látható szervezet küldhet nekünk. W 5/1 

Május 4
“Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen engem
az egyenes földön.” — Zsolt. 143: 10. 

Az, aki az Úrhoz imádkozik, hogy megtanítsa neki, hogyan tegyen eleget a mennyei akaratnak,
azt bizonyítja, hogy hajlandó tanulni és engedelmeskedni. Imádsága alatt keresnie kell az Úr írott
Szavát, melyben megtalálja a mennyei akaratot. “Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint
oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.” (2 Tim. 2: 15) Nem
szabad azonban elfelednünk, hogy a hűséges szolgák együttesen, nem az egyének, imádkoznak, hogy
megtanulják az Úr akaratát. Az Úr akaratának megjelenése ezért az összes hűséges szolga számára és
nem az egyénekért kell megtörténjen. Nem az egyéni tanulók tárják fel az Úr akaratát és nem nekik kell
értelmezniük és magyarázatot találniuk az Úr igéjére, hogy érvényesítsék akaratát. Az Úr Jehova az
egyetlen, ki értelmezi akaratát és Ő a legnagyobb Tanító az Úr népe számára. W 1/1 
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Május 5
“Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.” — Fil. 2: 13. 

Univerzális azt jelenti, hogy “mindenütt jelen van”, azaz minden teremtményben. Mindehol,
ahol az Úr értelmes szolgái élnek és Őt szolgálják, ott létezik ennek szevezete, egységesen a hűséges és
engedelmes szolgák számára, kik az Úr akaratát kell teljesítsék, ezért az Ő szervezetének tagjai.
Jogosan, az ilyen szervezetet egyetemes szervezetnek nevezzük, mivel hozzá tartozik minden mennyei
teremtmény. Az Úr törvénye ugyanannyira egyetemes, mint szervezete, mivel az Ő akarata és törvénye
uralkodik felette. Az, aki nem áll összhangban az Úr egyetemes törvényével, nem lehet az Úr Jehova
szervezetének részese, mivel nem teljesíti a szervezeti munkásságot. Többé nem müködik együtt a
szervezettel, ezért megpróbálja megzavarni ennek munkásságát és többé nincs összhangban a
Mindenható Teremtővel, az Úr Jehovával. W 1/15 

Május 6
“És hallék nagy szózatot a templomból, amely mondja vala a hét angyalnak: Menjetek el és töltsétek ki
a földre az Isten haragjának hét poharát.” — Jel. 16: 1. 

A nagyobb Mózes, felelős Jézus Krisztus templomában való csapésokért. Az Úr Jehova
engedélyezte, hogy létrehozta a makacs ellenállókat a “Kereszténység” ellen. Az ilyen csapások az Úr
Jehova ítéletének üzenetei, melyeket feltár a Szentírásban. Ezek által kifejezi haragját a vallás,
démonizmus, politikai és gazdasági hatalmak ellen. Ezek az üzenetek feltárják, hogy ez a világ a Sátáné
és előrejelzik azt, ami be fog következni az Armageddon csatájakor, mely nagyon közel van. Mint
Áron, Mózes irányítása alatt, Jehova tanúi is, jóakaratú társaikkal együtt, hírdetik az Úr Jehova nevében
az ítéletet, az angyalok védelmében részesülve, különösen 1922 óta. W 2/15 

Május 7
“Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan
megeleveníttetnek.” — 1 Kor. 15: 22.  

Ádámban mindnyájan meghalnak okkal, de nem igaz, hogy mindenki elpusztul és csak a halál
ítéletét örököltük. A rosszindulatú, tudatosan gonosz és az Úr ellen lázadók, nem pusztán Ádám
utódaiként szenvednek halált, hanem mint a Kígyó magvaiként, mint a Sátán gonosz gyerekeiként.
Ádám nem volt felelős halálukért, így nem lehet mindeniküket besorolni azok közé, kiket Jézus
feltámaszt, ennek megfelelően Krisztus halála nem szolgál váltságdíjként a lázadó gonoszságért és
bűnért. Ezért az apostol a következőket mondja: “Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát.
Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.
Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak. Miután ugyanis
ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban
mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.” — 1 Kor. 15:
18-22. W 4/1 

Május 8
“Szívöket is megkeményíték, hogy ne hallják a törvényt és az igéket, amelyeket a Seregeknek Ura
küldött vala az ő lelke által, az elébbi próféták által. És igen felgerjedt vala a Seregeknek Ura.” — 
Zak. 7: 12. 
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A Szentírás, habár tökéletlen emberek által volt írva, minden részletében az Úr szelleme ihlette
íróit, kik Neki szentelték életüket, ezért a Szentírás az Úr Igéje. Az Ő szelleme ihlette a Szentírás iróit,
annak ellenére, hogy a hűséges írók nem értették szavainak értelmét. Ez a tény nem változtatta meg
írásuknak helyességét és pontosan azt örökítették meg, amit az Úr mondani akart. “Mikor pedig látta
Bálám, hogy tetszik az Úrnak, hogy megáldja Izráelt, nem indula, mint az előtt, varázslatok után,
hanem fordítá az ő orcáját a puszta felé. És mikor felemelte Bálám az ő szemeit, látá Izráelt, amint
letelepedett az ő nemzetségei szerint; és Istennek lelke vala ő rajta. Akkor elkezdé az ő példázó
beszédét és monda: Bálámnak, Beór fiának szózata, a megnyílt szemű embernek szózata. Bálám pedig
monda Báláknak: Ímé eljöttem hozzád. Most pedig szólhatok-é magamtól valamit? A mi mondani valót
Isten ad az én számba, azt mondom..” — 4 Móz. 22:38; 23:8, 12, 20, 26; 24: 1-3, 12, 13. W 6/15

Május 9
“Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be
az Isten országába.” — Ján. 3: 5. 

A víz, mely kapcsolatban áll az Úr szellemével, nem szószerinti vízet jelent, mely a
keresztelésre használtak. Ehelyett az “víz” azt jelképezi, amit hírdetni kell a szellem felszentelése előtt,
azaz az Úr Jehova szándékának igazságát Jézus Krisztuson keresztül. A lélek tisztítása nem szokatlan a
Szentírásban. Péter apostol a következőket mondja: “Lelketeket az igazság iránt való
engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta
szívből buzgón szeressétek; Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból,
Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek
minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull: De az Úr beszéde
megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett.” — 1 Pét. 1: 22-25. W 7/1 

Május 10
“És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan
már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból
tolatnia.” — 2 Thess. 2: 6, 7. 

Ami visszatartó erőként hatott az apostolok napjaiban, a Szentlélek volt. Mindaddig, míg vezető
erőként szolgált a gyülekezet keretén belül, ezt visszatartotta a bűntől. Az apostolok által működött a
Szentlélek, kik felszentelt követői voltak az Úrnak. Mikor az Úr ezen képviselői halált szenvedtek,
megnyílt az út a bűnös emberek számára, helyet hagyván a hamis Kereszténységnek. A végső fejlődése
ennek az osztálynak a gonosz osztály lesz a végzet bekövetkeztének idejében. W 8/15 

Május 11
“A sajtót egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki, és megtapodtam őket
búsulásomban, és széttapostam őket haragomban: így fecscsent vérök ruháimra, és egész öltözetemet
bekevertem. Mert bosszúállás napja volt szívemben, és megváltottaim esztendeje eljött.” — Ézs. 63: 3,
4. 

Jehova harcosa az Úr Szava, mely képviseli Őt és az ellenség elpusztítását jelképezi szavak
által. E világ emberei nem állnak az Úr szolgálatában és nem harcolnak az Úr Jehova nevének
érvényesítéséért. Ezeket az embereket áldozza fel az Úr a Sátán elpusztítása céljából. Ők azok, kiket az
Úr az Ő “megváltottainak” nevez, a jóakaratú emberek sokaságával együtt. Ezeket az Úr Jehova
egybegyűjti és a “megváltottak” számára védelmet biztosít, valamint a kiválasztott hűséges követők
számára. W 7/15 
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Május 12
“Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a
külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.”  — Máté 22: 13. 

Az Úr nem a “szolgáknak” vagy a násznépnek parancsolja, hogy ruha nélküli osztályt a
sötétségbe vezessék, hanem a az Úr követői és az angyalok vesznek részt Jézus eljövetelén, majd a
“gonosz szolgák” kiűzését parancsolja szervezetéből. “De ezt mondja: Mondom néktek, nem tudom
honnét valók vagytok ti; távozzatok el én tőlem mindnyájan, kik hamisságot cselekesztek! Ott lesz sírás
és fogak csikorgatása, mikor látjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot, és a prófétákat mind az Isten
országában, magatokat pedig kirekesztve.” (Luk. 13: 27, 28) A sírás és a fogak csikorgatása büntetés
azok számára, kik szórakozásból jöttek és eléri csúcspontját, mikor a mennyei Király elküldi csapatait,
hogy elpusztítsa a modern Jeruszálemet, mely elutasította az Úr Jehova Királyát, Jézus Krisztust. W
10/1

Május 13
“Ugyanazon napon metéltetett körül Ábrahám és Ismáel az ő fia. És házának minden férfi tagja, háza
szülöttei és kik idegen embertől pénzen vásároltattak, vele együtt körülmetéltetének.”--  1 Móz. 17: 26,
27. 

Az “idegenek” osztálya szövetségbe lép az Úrral, ahogyan ezt a körülmetélés jelképezi. Ezek
arra törekszenek, hogy szeplőtlenek maradjanak e világ és a vallással szemben. Ugyanúgy tesznek ők is,
mint ahogyan Ábrahám tett, mikor visszatért szölőföldjére, de nem vett részt e vidék ügyeiben.
Elfordulnak ettől a világtól és többé nem szentelik ennek életüket, hanem ellenállásról tesznek
bizonyságot e világ politikai nézeteltéréseivel kapcsolatosan. Elszenvedik a szemrehányásokat, melyek
Ábrahámra és követőire zúdulnak és reményteljesen várják az Igazságos Új Világot, melyet az Úr
Jehova alapít és melynek alapjaként a Teokratikus város, a Királyság szolgál. W 11/15 

Május 14
“Ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a fenevadakkal, mi a hasznom abból, ha a halottak fel
nem támadnak? Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk!” — 1 Kor. 15:32.  

Ha Pál apostol ilyen veszályekkel találta volna szembe magát és kitette volna magát a halál
veszélyének, anélkül, hogy kifejezte volna az Úr iránti szeretetét, mi történt volna? Ha a vallásosokhoz
hasonlóan néznénk szembe a veszélyekkel, a világnak nem lenne semmilyen értelme és minden a hit
elvesztésére szolgálna. Ezért az apostol figyelmeztet bennünket. Nem szabad a vallásos
Keresztényekhez csatlakozzunk, kik nem hisznek a holtak feltámadásában, de kiknek önző indokaik
vannak a világi dícsőséget, hírnevet és becsületet illetően, anélkül, hogy a halál miatt aggodnának. Ezek
számára a saját vágyaik kielégítése tűnik a legésszerűbb és legtermészetesebb dolognak. W 4/15 

Május 15
“Aki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert
a betű megöl, a lélek pedig megelevenít.” — 2 Kor. 3: 6. 

Jézus Krisztus, az “Úr birkája” halált szenvedett és vérét feláldozta a bűnök eltörlésére. “Ímé az
Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján. 1: 29) Ennek érdekében a pogányok, valamint a
zsidók jogosultak az új szövetség tagjaiként szolgálni. A régi szövetséget Sion hegyén avatták fel egy
Törvénykönyvvel, melyet az Izraeliták számára közvetítették Mózeses keresztül. De ami az új
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szövetséget illeti, ezt Jézus Krisztuson keresztül érvényesítették Húsvét napján Kr. u. 33-ban és
felavatták ötven nappal feltámadása után. Pünkösd napján avatták fel az Úr szelleme által, mely leszállt
Krisztus követőire. A Lélek kiáradása által ezek a felszenteltek az Úr szolgáivá váltak a Szentlélek
kiáradása által. W 5/1 

Május 16
“És felelvén Jézus, szóla a törvénytudóknak és a farizeusoknak, mondván: Szabad-é szombatnapon
gyógyítani? Azok pedig hallgatának. És ő megfogván azt, meggyógyítá és elbocsátá.” — Luk. 17:3, 4. 

A béketeremtő által itt bemutatott eljárásnak a célja, hogy megmaradjon a testvérek békéje és
egysége, s ne szülessenek viszályok a pletyka miatt. Nem számít milyen próbléma merül fel az Úr
szervezetének keretén belül, mindig létezik egy követendő helyes út, mely az Úr szavát követi.
Mindaddig, míg ezt követjük, megőrizzük az egységet a testvérek között. Azok, kik mepgróbálják
megzavarni ezt az egységet, az Úr angyalai előtt kell elszámoljanak. “Mert először is, mikor
egybegyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek; és valami részben hiszem is.
Mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek ti
köztetek.” — 1 Kor. 11: 19. W 5/15 

Május 17
“Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől
nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?”— Róm. 10: 14. 

Az ember, gyakorlati,és anyagi dolgokban való élvezete hiábavaló és hiúságról árulkodik. Az új,
igazságos világban az élet a Teokratikus Kormány jegye alatt élvezhető, melynek állandó és egyetemes
uralmát az Úr Jehova megalapítja a földön. Ahhoz, hogy méltónak bizonyuljunk az örök életre
Teokratikus világban, szükséges az Igazságos Kormánnyal összhangban lennünk. E világ bölcsessége
nem hisz benne és nem tart igényt erre a Kormányra. A vallásos papság és mindazok, kik e világ
bülcsességében hisznek, nem tesznek semmit az új világ érdekében és ennek Teokratikus
Kormányáért.Azért, hogy a mai  nemzedék életet nyerhessen, és felkészülhessen az igazságos,
teokratikus világban való életre, előbb hallaniuk kell erről. Ez okból nekik szükséges, hogy nekik valaki
hirdesse elöbb az evangéliumot. W 6/1 

Május 18
“Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét:
csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!” — Ézs. 9:
6. 

Jézus Krisztu még nem kezdte el a gyerekek feltámasztását. Ezért a felszentelt jóakaratú
személyeket, kik az élő folyó vízét isszák, öket még nem szentelte fel Jézus Krisztus. Az Úr szelleme
sem árad ki szíveikre, mivel még nem szellemi fiai és ugyanez a szellem nem hírdeti számukra a
mennyei jutalmat és reményt sem nyújt a mennyei szellemi örökségre. Ennek ellenére folytatniuk kell
munkásságukat a felszentelt maradék társaságában és hírdetniük kell az Úr Jehova evangéliumát. Meg
kell őrizniük feddhetetlenségüket az Úr szolgálatában, elszenvedve a gyalázatot és a démoni ellenállást,
mindaddig, míg teljesítik munkásságukat. Ezután Jézus Krisztus igazolni fogja számukra az örök életet,
áldozatán keresztül. W 8/1 

Május 19
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“És e napon lesz, hogy élő vizek jőnek ki Jeruzsálemből, felerészök a napkeleti tenger felé, felerészök
pedig a nyugoti tenger felé, és nyárban és télben is úgy lesz.” — Zak. 14: 8. 

Az élet víze a Királyság és az Úr látható szervezetének forrása. “És megmutatá nékem az élet
vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből
jővén ki az ő utcájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét
gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására
valók.” (Jel. 22: 1, 2) Így, a mai napon az Úr Királyságának élő vízei láthatóan Jeruzsálemből erednek.
Keletre és nyugatra mennek, hogy elérjék az emberiség elidegenedett tengerét. “És e napon lesz, hogy
élő vizek jőnek ki Jeruzsálemből, felerészök a napkeleti tenger felé, felerészök pedig a nyugoti tenger
felé, és nyárban és télben is úgy lesz.” (Zak. 14: 8) A tények azzal zárulnak, hogy évszaktól függetlenül,
erőszakos üldözés idején is, az élet víze továbbra is folyni fog a Kriályság trónjáról Jehova hűséges
tanúinak szervezetén keresztül. W 9/1 

Május 20
“Amazok annakokáért eloszolván, széjjeljártak, hirdetve az ígét.” — Ap. Csel. 8: 4. 

Jehova Teokratikus Kormányának jó hire elfolythatatlan. Az ilyen jó hír gyűlölői erőszakos és
törvénytelen eszközökhöz folyamodnak, hogy meggátolják, de mindhiába! Annak érdekében, hogy
elpusztítsák ezt az életmentő üzenetet, megpróbálják megtörni azok szervezetét, kik az Úrt szolgálják,
ennek evangéliumát és Királyságának üzenetét hírdetvén. Természetesen, ez néha okozhatja az üzenet
hírdetőinek helyenkénti, testi szétszoródásukat, de az ilyen ellenséges cselekedetek nem gátolhatják a
hír terjesztését, mivel az üzenet hírdetői nem hagyják abba munkásságukat. Az üldöztetés ellenére a
vallásos-totalitárius ellenségnek nem fog sikerülni megtörni a szervezetet és megállítani a szervezett
tevékenységet, melyet az emberek tanítása  érdekében folytatnak. Miért? Mert az evangélium ellenségei
az Úr ellen harcolnak. W 11/1 

Május 21
“Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga
idejében adjon azoknak eledelt? Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál.
Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.” — Máté 24: 45-47. 

Ennek érdekében, mikor Jézus Krisztus eljön a templomba, hogy meghozza ítéletét követői
számára, nem lesz többé temploma vagy testének részei a földön. Ezek a hűséges követők szolgáivá
válnak. Ez megjövendőlte a fennt említett szövegrészben. Ezért a szolga kifejezést Jehova felszentelt és
hűséges tanúira használjuk. A kifejezés az Úr szolgáiként és nem az emberek szolgáiként érvényes.
“Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa; hasonlóképpen aki szabadságban hívatott el,
Krisztusnak szolgája. Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái.” — 1 Kor. 7: 22, 23. W
10/15 

Május 22
“Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.”
— Róm. 14: 17. 

A jelenlegi Királyság kiváltságainknak élvezete nem abban áll, hogy mit és mennyit eszünk
vagy iszunk. A Király szolgálatát jelenti megfelelő módon, a békés együttélést a többi szolgával és az
örömöt, melyet érezzük, mivel az Úr szelleme velünk van és vezet minket a Őt szolgáló kiváltságok
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felé. Azok, kik ilyen módon szolgálják az Úrat és ennek Királyát, nem fognak hiányt szenvedni
eledelben, italban és ruházatban. Az Úr betartja ígéretét, miszerint minden szükségest biztosít és soha
nem törte meg e fogadalmat. Akkor miért gyűjtsünk földi kincseket és hanyagoljuk az Úr szolgálatát?
Lehet, hogy Ön is azok közé sorolható, kik az Armageddon végső csatájában ezért fognak életükkel
fizetni. W 9/15 

Május 23
“Menj el, és szólj Ebed-Melekkel, a szerecsennel, mondván: Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene:
Ímé, én beteljesítem e város kárára és nem javára mondott beszédeimet, és azon a napon szemeid előtt
lesznek azok. Hanem bizonyára megszabadítlak téged, nem esel el fegyver miatt, és a lelked zsákmányul
lesz néked, mert reménységed volt bennem, azt mondja az Úr.” — Jer. 39: 16, 18.  

Az “idegenek” osztálya az Úr Ebed-Meleknek tett ígéretét olvassák. Lehetséges, hogy
felismernek benne egy javukra szolgáló ihletett ígéretet, mivel Jehova tanúihoz hasonló munkásságot
folytatnak, melyet Jeremiás próféta megjövendölt. Az Armageddon csatájának közeledésére való
tekintettel, Jeruzsálem és a modern idők Kereszténységének elpusztítása, valamint minden szervezett
vallásé, megnyugtató érzéssel tölti el a jóakaratú “idegeneket”.  “Akkor ezt mondja a király a jobb keze
felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a
világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény
voltam, és befogadtatok engem; Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok;
fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor
láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk,
hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor
láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király, azt mondja majd
nékik: Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül,
én velem cselekedtétek meg.” — Máté 25:34-40. W 12/1 

Május 24
“Eljárván pedig Frigiát és Galácia tartományát, mivelhogy eltiltatának a Szent Lélektől, hogy az ígét
Ázsiában hirdessék, Misia felé menvén, igyekeznek vala Bithiniába jutni; de nem ereszté őket a Lélek.”
— Ap. Csel. 16: 6, 7. 

A mennyei parancsolat, miszerint az evangéliumot kell hírdetni elér a föld minden részére és
minden nemzethez. Ezáltal feltárul számukra az Úrhoz vezető út az evangélium hírdetése és tanítása
által. Egy vallási kultusz sem állhat ezeknek a tanítóknak az útjába. Csak a Szentlélek, Jehova
irányítása alatt, gátolhatja meg azokat, kik az evangáliumot hírdetik, hogy beléphessenek a föld bármely
területére egy bizonyos időben. A Lélek Pál apostol ellen szólt, mivel az evangélium hírdetői kevesen
voltak és ezért a Szentlélek úgy irányította ezeket, hogy külömböző területeken hírdessék az
evangéliumot megadott időben. W 12/15 

Május 25
“És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és
a Báránynak királyiszékéből jővén ki.” — Jel. 22: 1. 

1914 óta a Fiú az Úr job keze, ki trónján ül és a világegyetem fölött uralkodik, hogy elpusztítsa
azokat, kik a mennyei Kormány ellen foglalnak állást és azért, hogy örök életet biztosítson és áldását
adja azoknak, ki engedelmességet mutatnak az Úr és Jézus Krisztussal szemben és követik az  Úr
törvényeit. Az életet adó Kormány igazságát a forrás jelképezi, mely az Úrnak és a Báránynak
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királyiszékéből jövén ki.  Látszolagosan kicsi,  de a forrás folyóvá növi ki magát. Az Úr Jehova az élet
szüntelen forrása. Hűséges Fia, kit az Úr Bárányaként áldoztak fel, hogy az engedelmes szolgáknak
örök életet biztosítson, az egyetlen ki által az életet az Úr átadja a hívőknek. W 8/1 

Május 26
“Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem
jutnak.” — Ézs. 65: 17. 

Az Úr Jehova, a Teremtő és az Élet forrása, elhozza a világ megújulását. A megújulás a
Királyság megalapításával kezdődik, melynek vezetője egyszülött Fia. Ezt a teokratikus Kormányt már
megalapították, mivel minden tény 1914 óta arra mutat, hogy Fiát a dícsőség trónjára helyezte a
mennyekben. Ez a megújulás nem ér véget mindaddig, míg meg nem születik az új világ, melyben a
hűséges szolgék egyetértésben, egészségben, békében és biztonságban fognak élni. Mindez meg fog
történni az “erkölcsi megújulás” ellenére, miután a világi vezetők háború utáni korszaka véget ér. W 3/1

Május 27
“Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme... Aki megverte az égyiptomiakat
elsőszülötteikben; mert örökkévaló az ő kegyelme.” — Zsolt. 136: 1, 10.  

Keresztre feszítésekor, Jézus Krisztus eltörölte a zsidó törvényt és vére által érvényesítette
követőinek szövetségét, akár pogányok voltak, akár zsidók. Megőrizvén integritásukat az Úrral
szemben halálukig, elnyerték Jézus keresztrefeszítésének megváltását. “Krisztus váltott meg minket a
törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: Hogy az
Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.”
(Gal. 3:13, 14) Ez veresség volt a Sátán számára, aki azt remélte, hogy a pogányok és a zsidók alávetik
magukat az ő zsarnoki hatalmának. Nagy csapás volt ez a zsidó vallásosok számára. Ez a vallásos
papság végzetét eredményezte, az az ezek hatalmának és befolyásának végzetét Jézus Krisztus zsidó
tanítványaira nézve. W 2/15 

Május 28
“Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan
megeleveníttetnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután akik a
Krisztuséi, az ő eljövetelekor.” — 1 Kor. 15: 22, 23. 

Ez rámutat Jézus Krisztus feltámadásának parancsára. “És Ő a feje a testnek, az egyháznak: aki
a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első.” (Kol. 1: 18) Utána
következnek azok, kik osztoznak az első feltámadásban. De kik ők? “Mindenki pedig a maga rendje
szerint. Első zsenge a Krisztus; azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.” (1 Koe. 15: 23) Ők
Krisztus testének részei, a templom tagjai, melynek a vezetője. Ő az, akit “Árbrahám magvaként”
megjövendőltek, ki által a családok és a nemzetek meg lesznek áldva a földön. “Ha pedig Krisztuséi
vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.” — Gal. 3: 29. W 4/1 

Május 29
“Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint
hivatalosak.” — Róm. 8: 28. 
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Természetesen, a megszentelteknek, kiket az Úr a mennyei Sion tagjává tesz, tudnia kell ezt és
reménykednie kell benne. Hogy hívja tehát az Úr a felszentelteket? Hogy a szellemi fiaivá teszi őket.
“Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” (Ján. 3: 5) Jehova
felszentelése a hívást jelenti. Lehetetlen az emberek számára, hogy szert tegyenek a mennyei dícsőségre
Jézus Krisztussal, mert azok, kik mennyei meghívást kapnak, azok, kik az Úrtól születtek és
felszentelte őket szellemével és csak ők tudnak a mennyei feltételeknek megfelelni. “Ne szégyeld hát a
mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő foglyát; hanem együtt szenvedj az evangyéliomért Istennek
hatalma szerint. Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem
az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte,
Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a
halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által.”—2 Tim. 1: 8-10. W
7/15 

Május 30
“Minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt; de aki a lelkeket vizsgálja, az Úr az!” — Péld.
16: 2. 

A lelki beállítottság szelleme el van rejtve az emberi szem elől, de ennek a szellemnek a
hatalma olyan irányba vezeti az embereket, melynek eredményeként felszínre jut az ami el van rejtve és
ami az embereket hajtja. Az emberek a szellem látható megnyilvánulására kell alapozzák életüket.
Gyakran eltérhetnek útjaiktól, de nem az Úrtól, ki nem a felszínes dolgokat látja, hanem az emberek
szívét. Az elme beállítottsága által megítélve az embereket és ezek szándékai által az Úr Jehova sose
téved. A bölcs, Szentírásnak megfelelően, azok, kik hisznek az Úrban vigyáznak lelkeikre és vágyuk az,
szivüket tisztán tartani. W 8/15  

Május 31
“Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravaszságban, és nem is
hamisítjuk meg az Isten ígéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember
lelkiismeretének az Isten előtt.” —2 Kor. 4: 2. 

Azok, kik nem félnek az Úr előtt állni leplezetlen arccal és az igazság dícsőséges fényét keresik,
valamint Szavainak kibontakozását, szintén félelem nélkül fognak szembenézni felelősségeikkel. A
dícsőség fénye fog róluk tükrözödni és az igazság mellett fognak majd állást foglalni, valamint
megengedik az igazságnak, hogy lelkiismeretüket megvilágosítsa. Az Úr szolgálatának szentelik
életüket, tudván, hogy nincs menekvés az igazságtalan és álnok cselekedetek ítélete elől. Az embereket
be lehet csapni, de az Úrat nem, mert csak Ő ítélhet el minket. Ezért az igazság jegyében kell leélnünk
életünket. Üzenetünk igazságossága késztet minket, az Úr szolgáit, hogy Szavának igazságát keressük
és felismerjük ezt. W 5/1

Június 1
„És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden
népnek; és akkor jő el a vég.” — Máté  24: 14. 

Ez a feladat világos. Jehova tanúi most sem és a háború utáni időszakban sem voltak
lenyűgözve a “pusztító utálatosság” által. Őket nem lehet kényszeríteni vagy zavarba hozni őket a világi
megzavarodás vagy propaganda által, nem fognak félni tőle vagy lemondani engedelmességükről az
Úrral szemben annak ellenére sem, hogy a világi szervezetek és törvények az Úr törvényeivel
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ellentétben állnak. Hivatásuk hogy a Mindenható Úr tanúi legyenek és ápolni fogják ezt az értékes
kiváltságot. Jehova nevének érvényesítése érdekében folytatni fogják munkásságukat és aktívan
hozzájárulnak a prófécia beteljesüléséhez. Végezetül, a végsőkig hírdetni fogjak: " Térjetek meg, mert
elközelített a mennyeknek országa" W 9/1

Június 2
“Mert jól ismerjük az ő szándékait.”—2 Kor. 2: 11.

A Sátán megpróbálja megtörni egységünket, hogy ezáltal gyengének és könnyen legyőzhetőnek
tűnjünk. Ennek értelmében megpróbálja felhasználni ellenünk ugyanazt a módszert, melyet a
totalitárius náci-fasiszta-vallásos szevezet alkalmazott, azaz, az úgynevezett “Oszd el és uralkodj”
módszert. Ez alatt az ellenség megosztottságát értjük azáltal, hogy belső konfliktusokat okoznak,
csoportokat hozva létre, majd a felsőbb hatalom segítségével, sorra elpusztítsák ezeket a csoportokat.
Ott, hol Jehova tanúi és társaik engednek az ilyen betörésnek, a Teokratikus szervezet felbomlik és
szolgálatuk az Úrral szemben meggyengül, így egymás ellen fognak harcolni és nem az egységes célért,
valamint a személyes külömbségek és nézeteltérések elvonják figyelmüket és uralkodni fognak
gondolataikon. W 5/15

Június 3
 “Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.” — Gal.
3: 29. 

Azok, kik Krisztuséi és igéret szerint örökösök, az Úr gyerekeivé válnak, azaz az Úr mennyei
szervezetének szellemi tagjaivá. Ez annak eredménye, hogy elfogadják Jézus Krisztust, mint Ábrahám
magvát, az Úr asszonyának magvát, majd általa az Úr szolgálatának és akaratának telejsítésére szentelik
életüket. 
Mivel Jézus Krisztus halála által elfogadta őket az Úr, az Ő gyerekeivé válnak, felszentelvén őket a
szelleme által. Így az Úr szellemi szervezetének tagjaivá válnak és feladatuk az Úrat szolgálni, ezáltal
válnak gyerekeivé. Az Úr asszonyának fiai részesei válnak Jézus Krisztus testének, az Úr asszonyának
magva, ki elpusztítja a kígyó fejét. W 2/1 

Június 4
“Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha
pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.” — Ján. 12: 24. 

Jézus Krisztus áldozata a mennyei Atya akarata volt, mely által csak földi életét veszítette el,
hogy feltámadhasson halálából az Úr szelleme által. Ha nem szenvedett volna halált, nem tudott volna
áldozatot hozni az emberiség számára és tanítványai nem részesültek volna megváltásban, így a holtak
soraiban maradtak volna, de halála által feltámasztotta őket, megváltást biztosítva számukra és
megnyitototta az utat részükre a mennyei Királyság felé, hogy ne legyen egyedül benne. “Aki szereti a
maga életét, elveszti azt; és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem
szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nékem szolgál,
megbecsüli azt az Atya.” (Ján. 12: 25, 26) “Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az
Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához.” (Fil. 3: 10) Akkor majd tudni
fogják a “feltámadás erejét”. W 4/15 

Június 5
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“A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondják vala: E
világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik.” — Jel. 11:15.

A gyakorlati dolgok elvégzése olyan módon, hogy összhangban legyen ezzel a világgal és abból
a célból, hogy egy jóváhagyó mosolyt kapjunk, csak e világ szervezetének megmentéséül szolgál. Ezt a
világi szervezetet viszont nem lehet megmenteni semi által, mit ebben a háború utáni időszakban
teszünk. Ellenkezőleg, az evangélium hírdetése a megmentést jelenti, nem az e világból való
megmentést, hanem mindazok megmentését, kik hisznek az evangéliumban és ennek megfelelően
cselekednek. Az evangélium célja nem, hogy megváltoztassa vagy átalakítsa a világot és ennek
szervezeteit, valamint az sem, hogy megmentse ezt az Armageddon végső csatájában. Éppen
ellenkezőleg! Az új világ igazságosságos Királysága az Úr Jehova és Krisztus Királyságává válik. Az
új, igazságos világ Királysága az evangélium hírdetőinek fő témája. W 6/1 

Június 6
“Hová menjek a te lelked elől és a te orcád elől hova fussak?” — Zsolt. 139: 7. 

Az Úr Jehovában egy kimeríthetetlen erőforrást találunk. Az Ő hatalma ellenállhatatlan és
mindig megvalósítja szándékait. A hatalma láthatatlan, de látható dolgok végrehajtására felhasználható.
Az Úr hatalmát felismerhetjük életeinkben. Az erő Forrása mennyei, tiszta, megváltoztathatatlanul
igazságos és semi mást nem tehet, csak jót. A Szentírás görög feljegyzései szerint mennyei nem földit
jelent és az Úr Jehovának semi kapcsolata nincs a korrupt földi szervezettel, sem a látható, vallásos
szervezetek lealacsonyodott, gonosz cselekedeteivel. Az Úr Jehova hatalma az igazság célját szolgálja,
egy szent erő, mely soha nem volt semmi más. W 6/15 

Június 7
“Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot
hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást
hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat.” — Luk. 4: 18.  

“Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt
mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a
megkötözötteknek megoldást; Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása
napját; megvígasztaljak minden gyászolót.” (Ézs. 61: 1, 2) Jézus esetében felszentelése jelentette a
megbizatását az evangélium hírdetésére, közvetlenül azután, hogy az Úr elfogadta őt Fiaként, melyet a
vízben való megkeresztelés jelképezett. Az Úr megkeresztelte őt a Szentlélek által, ezt követően Jézus
lemondott az asztalosságról és az evangélium hírdetésének szentelte életét. Előtte is léteztek felszentelt
személyek, de ő volt az első, kit az Úr felszentelt a Szentlélek által. Ezt a megbízást kapta az Úrtól,
hogy az Ő igéjét hírdesse, ezért nagyobb hatalmat kapott, mint Áron, Dávid vagy Salamon. W 8/1 

Június 8
“Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, akik hallgatják vala e beszédet.”
— Ap. Csel. 10: 44. 

Mint Kr. u. 36-ban, mikor az Úr szelleme kiöntetett a pogányokra és ezáltal szélesebbkörűvé
tette a Királyság vallomását minden nemzet számára, ehhez hasonló esemény történt 1922-ben is.
Ekkor újból kimagasló megnyilvánulását láthattuk az Szentléleknek, melyet az Úr kiöntött a hűséges
szolgákra, hogy a világ minden nemzetét tanúvá tegye. Kr. u. 36-ban tanúi lehettünk Jóel próféciájának
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kicsinyitett beteljesülésének. “És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a
ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt még a
szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.” (Jóel 2: 28, 29)
Ugyanaz a Szentlélek öntetett ki 1919-ben Jehova tanúinak maradékára, mely nagy lelkierőt biztosított
számukra. Miért? Mert, annak ellenére, hogy egységben összegyűltek a templomban Jézus Krisztussal,
ő még mindig láthatatlan marad számukra. W 8/15 

Június 9
“Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a
ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az
öltözet?”—Máté 6: 25.  

Ha a Sátán nem kényszerítheti a független szellemű embereket, hogy kövessék e világ
parancsait, akkor nagy fizetések, bérek és anyagi, valamint szociális biztonság igéretével csábítja őket a
világi szervezetbe. Itt az idő, hogy ráébredjünk arra, ami történik, szembenézzünk a tényekkel, majd a
az Úr bölcsességét keressük. Senki, aki Jézus Krisztusan hisz, nem fogja azt gondolni, hogy az eledel, a
ruházat, mely mulandó, fontosabb az életnél és a léleknél. És mégis az élet és a test csak akkor marad
meg, ha a Királyság szolgálatának szenteljük magunkat. Ez a módja annak, hogy megtapasztaljuk az
egyetemes uralmat és ennek áldását. W 9/15 

Június 10
“Mert mint elveszi a legény a szűzet, akként vesznek feleségül téged fiaid, és amint örül a vőlegény a
menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni.” — Ézs. 62: 5.  

Az Úr kapcsolata a szervezetével hasonló a férfi és női kapcsolathoz. “Mert férjed a te
Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének
hívattatik.” (Ézs. 54: 5) Az Úr egyetemes szervezete, mely az Úrtól kapja életét, ennek alkotása, melyet
hűséges és odaadó szolgák alkotnak. Ahogyan a tökéletes nő a tökéletes férfi élettársa, az Úr szervezete
az Ő élettársa, mely által megvalósítja szándékait. Szervezete számára és dícsősége volt megalkotva és
mindig az Ő hatalma alatt kell működjön. Ezt illetően meg van írva: “Mert Isten munkatársai vagyunk:
Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” (1 Kor. 3: 9) “Mint együttmunkálkodók intünk is, hogy hiába
ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.”— 2 Kor. 6: 1. W 1/15 

Június 11
“Aki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert
a betű megöl, a lélek pedig megelevenít.” — 2 Kor. 3: 6.  

A papságot és a lévita szolgáltatást eltörölték és Jézus Krisztus követői már nem szolgái vagy
képviselői ennek a szervezetnek. Felkészült, képzett szolgái az új szervezetnek. Most már nem az
eltörölt szervezet törvényeit követik, hanem az Úr legyőzhetetlen szelleme irányítja őket. “Ha azonban
a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.” (Gal. 5: 18) Az Úr szelleme bennünk van és segít
végrehajtani akaratát, teljesíteni szándékát, ha hajlandóak vagyunk az Ő Szavát követni. A régi törvény
halálra ítélte a zsidókat, ezért mondhatjuk, hogy “az írott törvénykönyv gyilkol”. Az Úr szelleme
megvilágosít és megerősít, hogy a megfelelő utat kövessük, ezért “A lélek az, ami megelevenít, a test
nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.”—Ján. 6: 63. W 5/1 

Június 12
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“De ha késném, hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek
egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége.” — 1 Tim. 3: 15. 

Az Úr házának Teokratikus uralma tudomásul veszi  azt a látható irányító testületet, és ezért
kinevezi a hűséges szolgákat vagy Jehova odaadó tanúit, hogy véghezvigyék akaratát. A Teokratikus
szervezetet nem a gyülekezet tagjai vezetik, hanem a Mindenható Jehova, vezetője, Jézus Krisztus által.
“Bizony mondom néktek: amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a
földön, a mennyben is oldva lészen.” (Máté 18: 18) “Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak
azoknak; akikéit megtartjátok, megtartatnak.” — Ján. 20 : 23. W 11/1 

Június 13
“Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.” — Kol.  3:
14. 

Az “idegenek” osztályának maradéka szeretik egymást. Le- győzik a viszályokat és félreteszik a
versengést, hogy egységben szolgálhassák a Királyság érdekeit, a Teokratikus Kormányt. Mindkét
csoportot az Úr Teokratikus törvénye vezéreli és segítik egymást, mint a Teokratikus Uralkodó, Jehova
szolgái. Együttesen, hűségben követik az Úr Jehova Királyának, Jézus Krisztusnak a példáját, bárhová
is vezetné őket. Saját sorsuk nem a legfontosabb dolog számukra. Az Úr iránti hűséges engedelmesség
és feddhetetlenség megőrzése a legfontosabb számukra, mert tagjai Királyságának, mely által
érvényesíthetik az Úr nevét és hozzájárulnak az egyetemes uralom megalapításához. Ezek
elválaszthatatlanok és együttesen a Királyság szándékát teljesítik. W 11/15 

Június 14
“Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél,
megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.” — Jer. 1: 5. 

Függetlenül az ideiglenes akadályoktól, hírdetni kell az evangéliumot és arra kell törekedni,
hogy ennek üzenete minden lehetséges helyre eljusson. Az Úr képviselői, felszentelt szolgái folytatják
munkásságukat ebben az ellenséges világban, gonosz körülmények között is. Mivel az Úr
nagyköveteiként szolgálnak, nem állnak kapcsolatban  a politikai hatalmakkal és nem kötnek
kompromisszumot az evangélium hírdetését illetően. Az Úr nagykövetei tehát nem barátkoznak meg e
gonosz világgal és nem válnak ennek részeseivé. Krisztus halált szenvedett, nem a politikai
kormányokért, hanem az emberekért. W 12/15 

Június 15
“Egy házban egyék meg; a házból ki ne vígy a húsból, és csontot se törjetek össze abban.” — 2 Móz.
12: 46. 

Mivel a vér biztosít megváltást a bűnökért és tisztulást eredményez, a húsvéti bárány
elfogyasztása nem jelentheti a Krisztusba vetett hitet. Csak a vér jelképezi a hívő kapcsolatát Jézussal,
az Úr akaratának végrehajtása által. Jézus Krisztus példájának követését jelenti a földi hívék számára.
Jézus Krisztus az Úr akaratát teljesítette, mely által követendő példát mutatott tanítványainak. Ezért, az
“Úr bárányának” vére által a hívőknek az Úr akaratát kell teljesíteni, mint ahogyan Jézus is tette földi
élete alatt. Az ilyen engedelmesség az Úr szemében csak Jézus Krisztus által elfogadható. Ez lelki
táplálékot nyújt a hívők számára, mint ahogyan maga Jézus Krisztus is elismerte, mondván: “Az én
eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.”—Ján.
4:34. W 2/15
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Június 16
“Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint; sőt ha ismertük is Krisztust test szerint, de már
többé nem ismerjük.”—2 Kor. 5: 16. 

Ez egy követendő elv, melyet az Atlanti Charta alkotói figyelmen kívül hagytak a háború utáni
időszakban és nem alkalmazták egy “jobb világ” megalapítása érdekében. A nemzetközi béke tervezőit
visszatartotta a megfelelő rendőrségi erő, mégis nemzetközi együttmüködésre tőrekszenek, de nem
szándékoznak túllépni a nemzetek közötti nézeteltéréseken. A nemzeti szuveranitásokat a lehető
legkevésbé kell feláldozni és ennek érdekében nagy határozottságra van szükség az emberek részéről.
Így az “új rend” alkotói engednek a megosztó erőnek, így soha nem válnak egy egységes “világgá”. A
tény fennmarad, hogy emberileg lehetetlen egy egységes világot teremteni. Csakis kizárólag a
Mindenható Úr teremthet egy igazságos, egységes világot. E világra való várakozás nem okozhat
csalódást. W 5/15 

Június 17
“Monda pedig néki Jézus: Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat: te pedig elmenvén, hirdesd az
Isten országát.”—Luk. 9: 60. 

Felelősségünk tudni, hogy most van itt az ideje, hogy páratlan buzgalommal és határozottsággal
kitartsunk kiváltságunk mellett. Ez az Úr seregének régen megjövendölt napja, mivel közeledek az Ő
Teokráciájának napja. Ez a Királyság napja, melyet izgalommal vártunk. Habár megalapítása csak 1800
évvel később történt, Jézus, az Úr akaratának megfelelően, fontosnak tartotta ennek hírdetését. Most
hogy eljött az Igaz Kormány ideje, sokkal fontosabb ezt hírdetni! Hogyha a távoli múltban azt tudta
mondani, hogy: „Mert ha az evangyéliomot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít
engem. Jaj ugyanis nékem, ha az evangyéliomot nem hirdetem.” (1 Kor. 9:16); akkor jaj azoknak, kik
nem az evangéliumot hírdetik, mely szerint eljött a Királyság ideje és ennek szándékai hamarosan
teljesülnek. W 9//1 

Június 18
“A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van
mindenki, aki Lélektől született.” — Ján. 3: 8.  

“Egy szavával vizek zúgását szerez az égben, és felhőket visz fel a föld határairól, villámokat
készít az esőhöz, és kihozza a szelet az ő tárházaiból.” „Dicsérjétek az Urat a földről: viziszörnyek és
mély vizek ti mind! Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, amelyek az ő rendelését cselekszik” (Jer. 51:
16; Zsolt. 148: 7, 8)
Szóval, az Úr által felszenteltek és azok, kik a Királyságba belépnek, olyanok mint a szél, mely az Úr
akaratának megfelelően vezeti útjaikat. De az Úr származását a felszenteltekben nem ismerik fel az
emberek, kik nem érzik a szél fúvását. Mivel az emberek hallják a szél zúgását, megfigyelhetik a
Szentlélek látható hatását, de nem tudják ezt értékelni, nem tudják felismerni a mennyei célt, mely
irányába haladnak a felszenteltek. Hacsak nem születtünk az Úr mennyei szervezetébe, mely
hatalmasabb az embereknél, nem láthatjuk ennek hatalmát és nem léphetünk be a Királyságba. W 7/1 

Június 19
“Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.”—Máté  22: 14. 
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Így biztosak lehetünk abban, hogy több mint 144.000 személy volt hivatalos, de végül ez a
hivatalos száma azoknak, kik egyesültek Jézus Krisztus feltámadása által a templomban. A maradéknak
ki kellett tölteni a Királyságban fennmaradt helyeket, ezért alá kellett vetniük magukat a kitartás
próbatételének. Ha ezek sikertelennek bizonyulnak, azt jelenti, hogy mások, nem lehet tudni ezek
számát, fogják átvenni a megürült helyeket. A zárójelenetnél az Úrnak lesz “néhány” összehasonlitó
tagja, a 144,000 tagja a “menyasszonyi” osztálynak, akik mind viselik az esküvői ruházatot és
mindvégig megőrizték feddhetetlenségüket az Úrral szemben. W 10/1 

Június 20
“Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne
köszöntsétek; Mert aki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben.” — 3 Ján. 10, 11.  

János azt írta a háborgatóról, hogy szeretett volna mások fölött uralkodni. János apostol az
Teokrácia képviselőjeként cselekedett és ő volt egyike a templom tizenkét alapkövének, mely Jézus
Krisztus alapkövére épült. Az ügy, melyet kézbe vett, az egyének bűnei voltak, melyek által
megzavarták a békét, az egységet és a szellemi egyetértést a gyülekezet keretén belül. Nem voltak
gyülekezeti intézkedések és szavazások azzal kapcsolatban, amit tenni kellene. A komoly ügyeket az Úr
szervezetének leginkább felellős képviselője kezelte, lehetséges, hogy ez volt az egyetlen túlélő a
tizenkét apostol közül. Ő hozta meg a gyülekezet nevében a döntéseket. W 5/15 

Június 21
“Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent
és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem
változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és
tökéletes akarata.” — Róm. 12: 1, 2. 

Mivel az igazságos Új Világ kilátásait feláldozták, a felszenteltek az Úr szellemi életében
részesültek. Mivel mindhalálig folytatták munkásságukat, jutalomban részesülnek a feltámadás által,
mely életet ad lelkeiknek a mennyben. Mivel életüket elfogadta az Úr és jóváhagyta áldoztahozatalra,
megérdemelték Jézus Krisztus vérének áldoztatát. Ennek érdekében áldozzák fel életüket és nem a
többi ember számára. Az ők indoklásuk a hit által történik és az érdem Jézus Krisztus tökéletes
áldozathozataláé. De életüket az Úr szolgálatára áldozzák önzetlenül, a Teokratikus Kormány és az Úr
nevének érdekében, így mennyei reményt kapnak. W 7/15 

Június 22
“És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik,
jőjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” — Jel. 22: 17. 

Az Úr Fia hívja az örök életet keresőket az igazság folyóvízéhez. Ő most a mindenható Lélek,
ami azt jelenti, hogy láthatatlan az emberek számára. Akkor hogy jut el az örök életre szoló meghívás a
jóakaratú emberekhez? A "menyasszony" csatlakozik a Lélekhez a kegyes meghívás terjesztésében
azok számára, kik az igazságos életet keresik. Amennyien csak egy, a szellem által felszentelt személy
marad a földön, közvetlen kapcsolatban az emberiséggel, ebben a halandó világban, a maradék fogja a
Vőlegény üzenetét megkapni, majd átadják ezt azoknak, kik meghallják és hitben elfogadják ezt.
Hogyan kapja meg a maradék a hírdetendő üzenetet? A szentlélek által, melyet az Úr fián keresztül
hírdet. W 8/1 

Június 23
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“És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett. Kit az égnek kell magába fogadnia mind az
időkig, míglen újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája
által eleitől fogva.” — Ap. Csel. 3: 20, 21. 

A jelentőségteljes év, Kr. u. 1914, megbélyegezte a Teokratikus Uralom helyreállítását, melyet
Dávid és Salamon uralkodása jellemzett. A Királyság megalapításával elkezdődött az Úr Fiának
megújúlása, melynek legfontosabb része az új igazságos világ megalapítása volt. A világ megújúlása
nem teljes és nem lesz az mindaddig, míg az új világ létre nem jön és minden teremtmény, ki a régi
világot alkotta el nem pusztul az Armageddon végső csatájában, amelynek irányába vonul minden
nemzet vakon. A jelen, gonosz világ megsemmisítésével és az új világ megalapításával beteljesedik a
megújúlás, mert akkor fog eljönni az új világ. W 3/1 

Június 24
“De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen
betöltsd.” — 2 Tim. 4: 5. 

Az Úr és Jézus Kriszrus hírdetni fogják az evangéliumot a háború utáni időszakban, mindaddig,
míg a Sátán szervezete elpusztul. Annak ellenére, hogy az emberek elfordulnak az Úr igazságától,
hagyva magukat megtéveszteni a Sátán ravasz ámításai által, Jehova hűséges tanúinak folytatni kell az
evangélium hírdetését. Ezáltal tökéletesítik engedelmességüket és bizonyítják feddhetetlenségüket az
Úrral szemben. Soha nem fognak részt venni a világi propagandában és nem fogják ennek meséit
hírdetni. Nem az emberek örömét fogják keresni és azt sem, hogy kielégítsék az emberek önző
vágyaikat és hiúságukat. Elkötelezetten az Úr szolgálatának szentelik életüket. “Annakokáért a
szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét
magatokat szolgaságnak igájával.”—Gal. 5: 1. W 10/15

Június 25
“Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét:
csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!” — Ésa. 
9: 6. 

Az Úr Királysága és Jézus Krisztus vezetése alatt, az Úr egyetemes szervezete kibővült a földre.
Ezután Jézus Krisztus, Ábrahám magva, mely által minden nemzet áldásban részesül, az “Örökkévaló
Atyává” válik és örök életet ajándékoz a felszentelt nemzeteknek a földön. “És megáldatnak a te
magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek.” (1 Móz. 22: 18) Az
Ő gyerekeivé válnak, így beléphetnek az Úr Jehova egyetemes szervezetébe, ennek tagjaiként. Ebben az
értelemben az Úr asszonya, Ábrahám magvainak anyja, a szervezet földi gyerekeinek nagymamájává
válik. “Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom,
és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.” — Ján. 10: 16. W 2/1

Június 26
“Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is.” — 1 Kor. 15: 44. 

1918-ban, Krisztus eljövetelkor a templomba, testének minden része, mely addig halált
szenvedett, egybegyűlt egy testben. A földön gyengének bizonyulnak a politikai hatalmak befolyása
alatt, de bíznak az Úr kegyelmében. A Királyság által feltámadnak, az Úr mennyei angyalainak
segítségével. Földi életük alatt szégyent szenvednek Jézus Krisztus nevéért, az örök élet reménye által,
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de részesednek az Úr dícsőségében, melyet azok számára tartogat, kik szeretik őt és részt vesznek
dícsőségében az Úr Fiával együtt. “Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik
erőtelenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és
van lelki test is.”—1 Kor. 15: 43, 44. W 4/15 

Június 27
“Mert az Isten, aki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az
Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett.” — 2 Kor. 4: 6.  

Egybegyűve a templomba, a felszentelt, hűséges szolgák észreveszik az Úr dícsőségét: “Jehova
hangjától vajúdni kezdenek a szarvasünők, Letaroltatnak az erdők, És templomában mindenki ezt
mondja: „Dicsőség!” (Zsolt. 29: 9) Ezek meglátják az Úr Jehova Hírnökét, Jézus Krisztust, ezért az Úr
Fiának dícsőségét is elismerik, ki a Királyság trónján ül. “Ímé, elküldöm én az én követemet, és
megtisztítja előttem az útat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek
követe, akit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura. De kicsoda szenvedheti el az ő
eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor? Hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze,
és a ruhamosóknak lúgja! És ül mint ötvös vagy ezüsttisztogató és megtisztítja Lévi fiait és fényessé
teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt; és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak.” (Mal. 3:1-3) Eljött,
nem a vallás, hanem a fény ideje! Az Úr azt parancsolja, hogy ragyogjon a fény, mindaddig, míg
minden hűséges szolgát megérint és minden jóakaratú embert. Jehova tanúinak fokozott tevékenysége
elősegíti az Úr fényének ragyogását. W 5/1 

Június 28
“Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék
az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.”—1 Kor 1: 21. 

Ez a világ egyre bölcsebbnek tartja magát. Bölcsességét követve küzd és vért követel azért, hogy
mennyei segítség nélkül uralkodhasson, figyelmen kívül hagyva az Úr akaratát. Ezért van az, hogy a
világ nem ismeri az Úrat és figyelmen kívül hagyja az Úr Jehova akaratát. Ma, 6000 évvel később,
mikor megmutatkozik e világ bölcsessége, az emberek egymás mészárolják. Miért? Mert e világ
bölcsessége azt állítja, hogy érdeke az “új rend” megalapítása és a jelenlegi szenvedés a nemzetek
egységét fogja eredményezni, valamint az állandó békét és az emberiség biztonságát. A világ
megpróbálja vigasztalni magát azáltal, hogy bölcs. W 6/1 

Június 29
“Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobbkezem felől, míglen ellenségeidet lábaidnak
zsámolyává teszem? Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni
fogják az idvességet?” — Zsid. 1:13,14.  

Nem szabad azt gondolnunk, hogy mivel az Úr elküldte a Szentlelket, hogy vezeti és felügyeli a
templomot, megszűnt angyalokat küldeni, kik az Úr parancsolatait közvetítsék a templomban.
Ellenkezőleg, az angyalok folytatják munkásságukat a Szentlélek jelenlétében is. Kétségtelenül, a
Szentlélek az angyalok révén müködik, még akkor is ha ennek léthatalma volt a tanítványok számára.
“Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek
meg kell lenniök hamar: Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté az ő szolgájának
Jánosnak, Aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről,
amit látott.” (Jel. 1 : 1, 2) nem kellene furcsának tartani, hogy az angyalok szoros kapcsolatban állnak a
Szentlélekkel, ennek az időszaknak a végén. W 8/15 
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Június 30
“És ott állnak az idegenek, és legeltetik juhaitokat, és a jövevények szántóitok és vincelléreitek
lesznek.” — Ézs. 61: 5. 

Jehova és Jézus Krisztus, és semmiképp sem az “idegenek” vagy a Jónadábok a szervezet
tanítói. A Jónadábok követik a szervezet utasításait a gyülekezetek szervezésében. Ezek
engedelmessége ugyanolyan értékű, mint a hűséges maradéké. Ugyanazzal a hűséggel ragaszkodnak az
Úrhoz, mint a maradék és ugyanaz a Szentlélek vigyáz rájuk. A jóakaratú “idegenek” a Teokratikus
szervezet által tanulnak és továbbadják tudásukat másoknak, anélkül, hogy megmagyaráznák a
közvetített információt. Ugyanígy, a hűséges próféták hírdették a Szentírást, a Szentlélek segítségével,
szellemi eledelt biztosítva az Izraeliták számára. Az “idegenek” ma már az Úr szolgái, és kell szeressük
őket. W 12//1

Július 1
“Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában
mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” — 1 Kor. 15: 58.  

Törhetetlenül kapaszkodva a feltámadás reményébe, rendíthetetlenül eleget tudunk tenni a
Teokratikus Kormánynak, anélkül, hogy bármi megrendítsen hitünkben. Ahelyett, hogy megtorpannánk
és meghátrálnánk az ellenségtől való félelem miatt, ki a halállal fenyeget, tudjuk, hogy munkásságunk
nem hiábavaló az Úrban. Ez azt jelenti, hogy nem szabad megelégedjünk a múltban végrehajtott
munkásságunkkal, hanem fokoznunk kell ezt, túl kell szárnyaljunk magunkon. Ezt fogjuk tenni, mivel
az Úr legyőzhetetlen ereje erőt ad legyőzni az ellenséget és segít megőrizni hitünket és törhetetlen
feddhetetlensé-
günket. W 4//15 

Július 2
“És fölkele a Faraó azon az éjszakán és mind az ő szolgái és egész Égyiptom, és lőn nagy jajgatás
Égyiptomban; mert egy ház sem vala, melyben halott ne lett volna.” — 2 Móz. 12: 30.  

Az elsőszülöttek halálítéletének, e világ három eleme látható volt 1928-ban, mikor az Úr feltárta
földi tanúi számára, hogy a “felsőbb hatalmak” nem a politikai vagy az egyházi vezetők kezében van,
hanem az Úr Jehova és az Ő Fiának, Jézus Krisztus kezeiben. “Minden lélek engedelmeskedjék a felső
hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és amely hatalmasságok vannak, az
Istentől rendeltettek.” (Róm. 13: 1) Ugyanebben az évben az Úr Jehova feltárta, hogy a Kereszténység
nem egy vallás, hanem az igazság. Ezen leleplezések nagy botrányt keltettek 1929 után. A
“Kereszténységben” rettenetes zsivalyt keltett. Az elsőszülöttekre a halál súlytott, tény mely azt
bizonyítja, hogy Jehova tanúi a szenvedések ellenére is ellenálltak a világi bíróságoknak és
hatalmaknak: “Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek.” (Ap. Csel. 5: 29) Ezért az Úr
Jehova dícsőítése tovább folytatódik! W 2/15 

Július 3
“Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket és becsültük őket; avagy nem sokkal inkább
engedelmeskedünk-é a lelkek Atyjának, és élünk!” — Zsid. 12: 9. 
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“Váljatok külön e gyülekezettől, hogy megemésszem őket egy szempillantásban. Ők pedig
arcukra borulának, és mondának: Isten, minden test lelkének Istene! nem egy férfiú vétkezett-é, és az
egész gyülekezetre haragszol-é? … Szóla azért Mózes az Úrnak, mondván: Az Úr, a minden test
lelkének Istene, rendeljen férfiút a gyülekezet fölé.” (4 Móz. 16:21, 22; 27:15, 16) A test élete az Úr
Jehovától függ és csak Ő hozhat ítéletet az engedetlenek ellen. “Sem embereknek kezeitől nem
tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ád mindeneknek életet, leheletet és mindent;
Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az
ő nemzetsége is vagyunk.” (Ap. Csel. 17: 25, 28) Mikor egy szolga halált szenved, az Úr Jehova egy
más szolgát támaszt fel, hogy Őt szolgálja szervezetében. A ‘szellemek Atyja’ kifejezést értelmezhetjük
ugyanabban az értelemben, ahogyan Mózes az Úrról szól, azaz “Az Úr, a minden test lelkének Istene”,
de a szellemek Atyja alatt a Keresztények Szellemi Atyját is érthetjük, a testi atyákkal ellentétben. Azt
is jelentheti, hogy Jehova a szellemi teremtmények atyja, mivel a Keresztények is szellemi
teremtmények és reménykednek a lélek mennyei életében. W 6/15 

Július 4
“Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.”—1 Kor. 15: 20. 

Így, azok, kik Jézus által vesztették életüket, nincsenek elveszve, hanem az Úr szellemi
templomába jutnak ítéletért 1918-ban, mikor eljött az ébredés ideje. A nemzetek fellázadása a
hitetlenség jele az Úr Királyságával szemben, de egyeseken éppen ellenkezőleg teljesedik. “Hálát adunk
néked Uram, mindenható Isten, aki vagy és aki valál és aki eljövendő vagy; mert a te nagy hatalmadat
kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te
haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a
szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, akik a földet
pusztítják.” (Jel 11: 17, 18) Jézus Krisztus halált szenvedett, hogy azok, kik benne alusznak az Úr élő
gyümölcseivé váljanak és ezáltal feltámadhassanak a halál álmából. W 4/1 

Július 5
“Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned! Mutasd meg nékem az útat, melyen járjak,
mert hozzád emelem lelkemet! Szabadíts meg engem ellenségeimtől, Uram; hozzád menekülök!” —
Zsolt. 143: 8, 9. 

Dávid azért imádkozott az Úrhoz, hogy kiszabaduljon a barlangból, de milyen utat kellene
kövessen? Meg kellene hátrálnia vagy vakmerően szembeszállni az ellenséggel egy szellemi párbajba?
Ha vakmerően szembeszállna az ellenséggel, lehetséges, hogy az Úr felszabadítaná. “És elméne Saul az
ő embereivel együtt, hogy megkeresse őt. Dávidnak azonban megizenték, és ő leszállott a kőszikláról,
és Máon pusztájában tartózkodék. Mikor pedig meghallotta Saul, üldözé Dávidot Máon pusztájában.És
Saul a hegynek egyik oldalán méne, Dávid és az ő emberei pedig a hegynek másik oldalán. És épen,
mikor Dávid nagyon sietett, hogy elmenekülhessen Saul elől, és Saul és az ő emberei már körül is
kerítették Dávidot és az ő embereit, hogy megfogják, Akkor érkezék egy követ Saulhoz, mondván:
Siess és jőjj! mert a Filiszteusok betörtek az országba.Akkor megtére Saul Dávid üldözéséből, és a
Filiszteusok ellen ment. Azért hívják azt a hegyet a menekülés kősziklájának.” (1 Sám. 23:25-28)
Jehova tanúi tudják, hogy a barlangba való visszavonulás nem nyújt biztonságot és folytatván
munkásságukat tudják, hogy az Úr szelleme vigyáz rájuk és megvédi őket az ellenséggel szemben. W
1/1 

Július 6
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“Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra. A vétkeseket
mindenek előtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek.” 
— 1 Tim. 5: 19, 20.  

Pál apostol egy kijlelölt szolgának írt, Timoteusnak. Ez a fiatalember, az apostollal való
kapcsolatában a jele, látható szervezetet jelképezi, a Keresztény “társadalmat”, melyet az Úr felhasznál
Jézus Krisztussal való kapcsolatában. “Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei,
figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra.” (Zsid 3: 1)Pál apostol
irányította a gyülekezet felügyelőjét, hogy kezelje a prezsbiterek ellen felhozott vádakat, de csak kijelölt
számú tanúk előtt, valamint, hogy megdorgálja a bűnösöket, hogy hatással legyen a gyülekezet tagjaira.
A gyülekezet nem volt ilyen hatósággal felruházva. Pál apostol elismerte a teokratikus uralmat az Úr
szervezetének keretén belül és ennek megfelelően utasította a szolgákat. W 5/15 

Július 7
“Misia felé menvén, igyekeznek vala Bithiniába jutni; de nem ereszté őket a Lélek. És azon az éjszakán
látás jelenék meg Pálnak: egy macedón férfiú állt előtte, kérve őt és ezt mondva: Jer által
Macedóniába, és légy segítségül nékünk!” — Ap. Csel.16: 7, 9. 

Ez az eset megnyugvást kellene biztosítson az Úr népe számára. Néhány vidéken vagy adott
területen Jehova tanúi nem folytathatják munkásságukat, az az evagélium hírdetését, de tudják, hogy az
Úr mindig vezetni fogja őket és akaratának megfelelően érvényesíteni fogja akaratát. Mindezek ellenére
a hűséges szolgáknak folytatniuk kell munkásságukat és keresniük kell az Úr útmutatásait, mivel az Úr
Jehova tudja, melyek azok a vidékek, amelyek készen állnak üzenetének befogadására. W 12/15 

Július 8
“Orrunk lehellete, az Úr felkentje megfogattaték az ő vermeikben, akiről azt mondottuk: az ő
árnyékában élünk a pogányok között.” — Jer. Sir. 4: 20. 

Ha valaki, aki az Úr szelleme által megkeresztelkedett, hűtlennek bizonyul, az Úr ellen fordulva,
ezért kizárják “Krisztus testéből”. Ezáltal elveszti az Úr lelkét és ennek világító erejét, valamint a “test”
szolgálatának kiváltságát. Mégis, halálának napjáig, mindenki felelős kötelezettségeinek teljesítéséért.
Ezt ábrázolta Saul Király esete. Mivel méltónak bizonyultak a halálra, a hűtlen felszenteltek
elpusztultak. Ez azért történt, “Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosíttattak,
megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek, És megízlelték az Istennek jó
beszédét és a jövendő világnak erőit, És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik
önmagoknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák őt.”—Zsid. 6: 4 – 6. W 8/1

Július 9
“E hat dolgot gyűlöli az Úr... A hazugságlehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságokat az atyafiak
között!” — Péld. 6: 16-19. 

Ha egy testvér bíróság elé kerül és egy személy hamis vallomást tesz annak érdekében, hogy
bajba keverje a vádlottat, ahelyett, hogy az igazat mondaná, a hazugságlehelő az Úr gyűlöletét váltja ki.
A hamis vallomással azt gondolhatja, hogy a kikérdező pártfogásában és jóindulatában részesül, de
ezzel mindenképpen az Úr jóindulatát vonja meg magától. Az, aki az Úr kedvében jár, az igazságot kell
vallania. Ha egy ilyen testvért vád alá helyeznek, az igazságot fogja vallami embertársairól, még akkor
is ha a világi beállítottságú személyek helytelenítését váltja ki. Az Úr nem szereti a hazug személyeket,
ki hamis tanúvallomáshoz folyamodik önző célokból vagy mert hagyja magát megvesztegetni. W 5/15 
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Július 10
“Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, amelyben
hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, Aki záloga a mi örökségünknek Isten
tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.” — Ef. 1:13, 14. 

Krisztus testének részei megváltásban részesölnek, miután az Úr Jehova létrehozza Királyságát
és elküldi szeretett fiat, hogy ítéletet hozzon az Úr népe fölött. Ezután befogadja a hűséges szolgákat
maga mellé a mennyei trónra. Azok, kiket az Úr maga mellé hív, a Szentlélek által felkentek, bennük él
az Úr szelleme és a mennyei remény örökösei. Ez az aktív szellem érdekükben dolgozik és előrejelzi
mindazt, mi rájuk vár a mennyben. Ezért ők tudják, hogy az Úr hivásának kell eleget tenniük. „Kérlek
azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és
Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.” — Róm. 12: 1. W 7/15 

Július 11
“Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének
illatját minden helyen megjelenti mi általunk.” —2 Kor. 2: 14. 

Az őszinte és jóakaratú személyek megérzik az Úr és a Teokratikus Kormány jóságát, melyet a
tanúi hírdetnek, kik házról házra járnak és a Szentírás igazságát hírdetik az igazságot keresők számára,
Bibliai tanulmányokat szerveznek nekik díjmentesen. Az ilyen személyek számára a tanúi munkásság
az életet adó igazságot jelenti. Köszönetet mondanak az Úr Jehova számára és örömmel csatlakoznak
dícsőségéhez. “Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden
nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér
ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak; És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvesség a mi
Istenünké, aki a királyiszékben ül, és a Bárányé!” (Jel. 7: 9, 10) Ők a Királyság igazságának jelében
élnek, mely az élet felé vezet. W 5/1 

Július 12
“Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek.” — Ap. Csel. 5: 29.  

A Teokratikus szervezet látható részének munkássága az Úr munkássága, mely megfelel
akaratának és parancsolatainak. Ha az emberek kezének eredménye lenne vagy a vallásos szervezeteké,
a munkásság és a szervezet pusztulásra lenne ítélve. Az Úr Jehova tanúinak szervezetének
Teokratikusnak kell lennie, ami azt jelenti, hogy az Úr Igéjének kell megfeleljen és nem a vallásos vagy
egyházi rendszereknek. Az apostolok idejében a Teokratikus szervezet hűséges tagjai nem
engedelmeskedtek a vallásos vezetőknek, kik azt parancsolták, hogy hagyják abba munkásságukat,
mely a mennyei akaratot követte. Jehova tanúi, kik a Teokratikus szervezetet alkotják, nem
engedelmeskednek a totalitárius vallásos papságnak és vezetőknek. W 11/1 

Július 13
“Mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, amilyenek a világ kezdete óta, amelyet Isten
teremtett, mind ez ideig nem voltak, és nem is lesznek. És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a
napokat, egyetlen test sem menekülne meg; de a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidítette
azokat a napokat.” — Márk 13: 19, 20.  

1914-ben az Úr Jehova elküldte Fiát Sionba és azt parancsolta a Királynak, hogy hadat indítson
az ellenség szervezete ellen. “Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta
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mind ez ideig, és nem is lesz soha.” (Máté 24: 21) Ekkor kezdődött el a nagy nyomorúság ideje a Sátán
szervezete számára. A világ kezdetén a Sátán szervezete nem volt elűzve, de most a legmegalázóbb
tapasztalatot szenvedi. A Sátán, most már a földön, nem szembesül az Armageddon csatájával és a
pusztulással. Az Armageddon csatájával kezdődik csak el a szenvedés és nyomorúság a Sátán számára. 

Július 14
“És jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla
nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét. És elvive engem
lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, amely
Istentől szállott alá a mennyből.” — Jel. 21: 9, 10. 

“És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, aki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a
hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona; Aki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és
kínlódik vala a szűlésben... Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék
egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus
Krisztus bizonyságtétele; És álla a tengernek fövenyére.” (Jel. 12: 1, 2, 17, 18) Az Úr igéje megnevezi a
lányszervezetet az anya nevével, azaz “új Jeruzsálem”, “Szent Jeruzsálem”. Így a lány átveszi az anya
nevét és uganúgy, mint az anyaszervezet, mennyei erejét kiterjeszti a földre, mely felett uralkodik.
Ennek megefelelően, Izráel népének városa a földi Jeruzsálem volt, ezért az Úr egyetemes
szervezetének fővárosa Jeruzsálem nevet kapta. W 2/1 

Július 15
“Adjátok el amitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg
nem avúlnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg
nem emészti.” — Luk. 12: 33. 

Azok, kik alamizsnát adnak, olyan erszényekké válnak, melyek nem avulnak el és mindig az Úr
szellemi javait tartalmazzák, hogy továbbíthassák az Úr Szava által a jóakaratú embereknek. A mennyei
kincs nem a földi javakban mutatkozik meg. Ez a kincs soha nem fogy el, mert az Úr táplálja, ahogyan
Jézus is mondta: “Annakokáért minden írástudó, aki a mennyeknek országa felől megtaníttatott,
hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából.” — Máté 13: 52. 
W 9/15 

Július 16
“Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy
micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?” — Máté 16: 26. 

Semi más kérdés nem lehet ennél gyakorlatibb. Ha valaki méltatlannak bizonyul az életre az új
világban, mi hasznát veszi a jelenlegi önző világban szerzett javaknak? Nem minden, amire az
emberiségnek szüksége van, anyagi jellegű. Ennél sokkal fontosabb dolgok azok, melyek az elmét és az
emberi szívet érintik. Ha az embereknek biztosítva lett volna mindaz, amire az elmének és a szívnek
szüksége volt, akkor az emberek nem lennének ebben a szörnyű nemzetközi káoszban. Mi több, nem
minden, amire az embernek szüksége van tartózik ehhez a jelenlegi világhoz. Az élet rövid és
bizonytalan és a mindennél fontosabb az, ami kapcsolatban van az új világgal, mely örök életet, örömöt
és békét biztosít. W 6/1 

Július 17
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“Mikor a fejedelemnek haragja felgerjed te ellened, a te helyedet el ne hagyjad; mert a szelídség nagy
bűnöket lecsendesít.” — Préd. 10: 1. 

1918-ban a maradék nem torpant meg a nehézségek előtt, nem hagyták abba munkásságukat, a
hibákat keresvén a szervezetben. Szívük vágya az volt, hogy folytathassák szolgálatukat. Számukra,
munkásságukkal való felhagyásuk nagy bűncselekménynek számított. Ellenkezőleg, szelídséget és
engedelmességet mutattak az Úr iránt, tudván hogy “szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság,
és életnek úta a tanító-feddések”. Látták az Úr szervezetét és nem akarták ezt elhagyni. Részesülnek az
Úr kegyelmében azáltal, hogy elszenvedik ennek Lelkének megnyivánulását és haragját. Ők tárt
karokkal fogadták az Úr szolgálatát és a feledatot, melyet adott nekik. W 8/15 

Július 18
“Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk.”—2 Kor. 10: 3. 

Az evangélium hírdetői nem folyamodnak erőszakos tettekhez vagy testi fegyverekhez. Miért
nem? Mert nem szabad kényszerhez vagy megfélemlítéshez folyamodni és a politikai célok sem
avatkozhatnak küldetésökbe. Ezért tehát, az evangélium hírdetői fegyvertelenül folytatják
munkásságukat. Ennek ellenére, szellemileg felfegyverezettek és védekező kardjuk pedig a “Lélek
kardja”. “Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden
ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek
ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a
magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok
ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körül övezvén
derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, És felsarúzván lábaitokat a
békesség evangyéliomának készségével; Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, amelylyel ama
gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek
kardját, amely az Isten beszéde.” (Ef. 6:11-17) A nemzetek kormánya nem kell féljen az evangélium
hírdetőitől. Ezek az Ő Szellemével és Igéjével vannak felfegyverezve és ezt hírdetik. W 12/15 

Július 19
“Beméne azért Noé és az ő fiai, az ő felesége, és fiainak feleségei ő vele a bárkába, az özönvíz elől.” —
1 Móz. 7: 7. 

Ezek a lányok el kellett hagyják a vallást és Noé oldalára kellett álljanak, az egyetlen, ki az Úr
akaratának megfelelően csekeledett és igazságos volt az Úr szemében. Ez azt jelentette, hogy ez a
három lány egyesülése Noé családjával nevetséges és gyalázatos volt. Miért? Mivel nem hittek Noé
jövendölésének,  nevetségesnek tartották ezt, így meggyalázták az Úr Jehova nevét. Mivel hitüket
bizonyították azáltal, hogy Noéban bíztak, az Úr Jehova kegyelmezett nekik és feladatot kaptak, hogy
véghez vigyék a mennyei akaratot az özönvíz által elnéptelenített földön. Egyértelmű tehát, hogy ez a
három nő és férjeik, Noé fiai, a jelenlegi “igeden” osztályt jelképezték, aki “aki a te kapuidon belől
van”. W 11/15 

Július 20
“Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.” — Ézs. 60: 1. 

Észrevesszük az Úr dícsőségét olvasván Szavait, szavak, melyeket a szelleme érthetővé tesz
számunkra, feltárva a mennyei dícsőséget. A szervezetére vonatkozóan, különösen ennek földi látható
részére, melyet az ellenség elpusztított az Első Világháború ideje alatt, a Szentírás így szól: “És félik a
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népek az Úrnak nevét, és e földnek minden királya a te dicsőségedet; Mivelhogy az Úr megépítette a
Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében. Oda fordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak
imádságát meg nem útálta. Irattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni
fogja az Urat. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról; a mennyekből a földre nézett le az Úr.
Hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait.” (Zsolt. 102: 16-21) Ennek
beteljesülése 1918-ban kezdődött, ezért 1918 után Jehova tanúi felkeltek és megvilágosodtak, hogy
továbbadják az Úr dícsőségét. Ezt követően az Úr Jehova nevének érdekében kell szolgálniuk az
embereket. W 5/1 

Július 21
“És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;...Ámde Krisztus
feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.” — 1 Kor. 15: 4, 20. 

Mikor Jézus azt mondta, hogy “három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában”, a hét három
külömböző napjáról beszélt, azaz Niszán 14-16 vagy a hatodik, hetedik, illetve az első napról és nem
72 óráról, azaz három teljes nap leforgásáról. Az Úr Bárányaként szenvedett halált és hísvét napján
helyezték sírjába, Niszán 14-én. Szombaton, Niszán 15-én a sírban volt, de a harmadik napon, Niszán
16-n, a hét első napján, feltámadt halálából és megmutatkozott tanítványai előtt. Másokkal ellentétben,
kik ideiglenesen feltámadtak halálukból, majd újból meghaltak, “Krisztus, aki feltámadott a halálból,
többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik” (Róm. 6: 9) Ő volt az első, ki feltámadott
halálából, ezért a feltámadás ideje az “első feltámadással” kezdődik. W 3/I5 

Július 22
“Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.”  — 1 Kor. 15: 26. 

A Sátán és a démonok az igazságos emberek ellenségei. Az ilyen hatalmak elpusztításával az
Armageddon végső csatájában, nem minden elleséges erő pusztul el. Egy utolsó ellenség fennmarad és
ez maga a halál, mely szemben Ádám utódai nem tehetnek semmit, mert ez az eredménye az Édenben
való vétkeinek. Jézus Krisztus nem szenvedett ilyen halált, az ő halála önfeláldozás, az Úr akaratának
megfelelően, ki megengedte az ellenségeknek, hogy halálát okozzák. Feltámadása nem személyes
győzelem a halál fölött, hanem az Úr győzelme, ki feltámasztotta Fiát, megtörve az ellenség kapcsolatát
a halállal. Azok, kiket Jézus Krisztus feltámasztott földi élete alatt, nem maradtak életben. Uralkodása
alatt megmutatja hatalmát a halál fölött és eltörli ezt. W 4/1 

Július 23
“Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől
fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.” — Róm. 1: 20. 

Az Úr Jehova magáról beszél: “Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő
test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.” (1 Móz. 6: 3) Az “én lelkem” kifejezéssel az Úr a
“Szentlélekre” vonatkozott és ennek hatalmára, nem az emberekre. Az özönvízkor a Mindenható Úr
hatalma megmutatkozott az emberiség számára, nevének érvényesítése érdekében. A Szentlélek
láthatatlan volt számukra, de a pusztítás ereje a Sátán ellen nem származhat mástól, mint a Mindenható
igazságos Úrtól. Ezáltal bebizonyította, hogy Ő a Mindenható Szentlélek. 
W 6/15 

Július 24
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“És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.” — 1 Kor.
15: 49. 

A feltámadáskor Krisztus teste lélekké változik. “Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint
vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.” (Róm. 6: 5) “Így is van megírva:
Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. Mert Krisztus is
szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen;
megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint.” (1 Cor. 15:45; 1 Pet. 3:18) Azok,
kik nem voltak a lélek által felszentelve és nem részesölnek az örök élet reményében, nem fogják
megtapasztalni a feltámadás csodáját. Ők soha nem váltak “Krisztus testévé”. W 4/15 

Július 25
“Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van. Nem mintha magunktól volnánk
alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az Istentől
van.” — 2 Kor. 3: 4, 5. 

Hogy a munkásságunk hatással van az Úr “más juhaira” és hogy hatással lesz az ilyen “más
juhok” sokaságára, mely csatlakozik az Úr “kicsiny nyájához” a legnagyobb remény és bizonyosság,
melyet az Úr adhat Jézus Krisztuson keresztül. Nem elemzzük ezt a tényt, hanem az Úr igéjét
tanulmányozzuk és hiszünk benne. Hisszük, hogy próféciái hamarosan beteljesülnek, ezért eleget
teszünk az Úr akaratának és szolgálatának szenteljük életünket. “Nem mintha magunktól volnánk
alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az Istentől
van: Aki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké;
mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít.”
—2 Kor. 3: 6, 7. W 5/1 

Július 26
“És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nékik a Szent Lelket, miként nékünk
is.” — Ap Csel.15: 8. 

A lélek kiáradása pünkösdkor bizonyíték volt arra, hogy megnyíltak a Királyság kapui Krisztus követői
számára. Péter apostol prédikációja által, azon a napon, megvilágosodva az Úr szelleme által, a zsidók
az igazságban részesültek. Elfogadva ezt, majd az Úr szolgálatának szentelve életüket Jézus Krisztus

által, az Úr nekik adta a Szent Lelket. A Szentlélek kiáradása Pünkösdkor Krisztus felszentelt követőire
mennyei jel volt, hogy újjászülettek. “Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha

valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Monda néki Nikodémus: Mimódon
születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?

Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be
az Isten országába.” — Ján. 3: 3-5. W 7/1

Július 27
“És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van; hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel.” —
Ef. 5: 18. 

Azok, kik beteljesedtek a Szenlélek által és kik részesültek a Szentlélek megnyilvánulásában,
óvatosnak kell lenniük, hogy megmaradjanak és az Úr szellemének jegye alatt fejlődjenek. Egyre többet
kaphatunk az Úr hatalmából, ha hűségesek és engedelmesek maradunk Vele szemben és nem e gonosz
világot próbáljuk másolni. Az Úr igéje a lélek kardja, mely segítségével legyőzhetjük a gonosz világ
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démonjait és ezek káros hatását. “Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a
fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei
ellen, melyek a magasságban vannak. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely
az Isten beszéde.” (Ef. 6: 12, 17) Rámutatva a Szentlélek és az Úr Igéjének kapcsolatára, Jézus így
szólt: “A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok
néktek, lélek és élet.” (Ján. 6: 63) Az Úr szavának igazságát tudván és ezt felhasználva életünkben,
egyre inkább részesülni fogunk az Úr szellemének áldásában. W 7/15 

Július 28
“Meghallván pedig ezt a király, megharaguvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és
azoknak városait fölégeté.” — Máté 22: 7. 

A zsidó nemzetközösség, a “város” elpusztult mi történt azokkal a zsidókkal, kik közönyt
mutattak a Királysággal szemben? Ők nem harcoltak a Királyság üzenetének hírdetői ellen, nem
csatlakoztak azokhoz, kik gonoszul bántak a Királyság nagyköveteivel, hanem a saját személyes
ügyeikkel foglalkoztak, “azok nem törődvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a
maga kereskedésébe”, mint jó, törvénytisztelő honfitársak. Ők megmenekültek? Nem! Általános
büntetést szenvedtek, mert ők is, mint az erőszakos üldözők, semmibe vették a Király hívását és nem
teljesítették az Úr akaratát. Nem szerették az Úrat, sem az Ő királyságát, hanem e gonosz világot. Ez
nem múló érdeklődés, hanem aggodalomra ad okot. W 10/1 

Július 29
“A végett hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként
presbitereket, amiképpen én néked meghagytam.” — Titus 1:5. 

Mivel a felügyelők  feladata vigyázni és gondozni a az Úr nyájának lelki tevékenységét, ők
idösebb prezsbiterek voltak. Prezsbiterek voltak, de nem demokratikus vagy választás rendszer által. Az
Úr templomában a prezsbiter kifejezés nem utal egy hivatalra, ezért nem létezik megválasztott
prezsbiter. Senki nem válik prezsbiterré választás által. A prezsbiteré válás a Kereszténység eredménye,
azaz egy szellemi dolog. A szellemi fejlődés nem kortól függő, ehhez az Úr Igéjének tanulmányozása
szükséges, mely szellemi útmutatóként szolgál. Ezután gyarapítania kell tudását, majd alkalmaznia kell
ezt az életben, valamint hírdetnie kell az Úr Igéjét másoknak. 
W 70/15 

Július 30
“Sionért nem hallgatok és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg földerül, mint fényesség az Ő igazsága, és
szabadulása, mint a fáklya tündököl.” — Ézs. 62:1. 

Krisztus testének tagjai részei Jehova egyetemes szervezetének, Sionnak vagy Jeruzsálemnek.
“Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival
öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel
magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit.” (Ézs. 61:10) Ők azok, kiket megváltott az Úr
Jehova és akik hivatalosan az Ő szolgálatának szentelték életüket, mert az Ő szervezetének részei. “És
meglátják a népek igazságodat, és minden királyok dicsőségedet, és új nevet adnak néked, amelyet az
Úr szája határoz meg.” — Ézs. 62. 2. W 2/1 

Július 31
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“Én azért adok néktek, miképpen az én Atyám adott nékem, országot, Hogy egyetek és igyatok az én
asztalomon az én országomban, és üljetek királyi székeken, ítélvén az Izráelnek tizenkét nemzetségét.”
— Luk. 22: 29, 30. 

Ki Izráelnek tizenkét nemzetsége, kit Jézus Krisztus ítél? A hűséges és hívő szolgék, kik
elgogadják Jézus Krisztus Királyságát. Őket megjövendölte izráel ősi nemzete azon a napon, hogy
áldozatot ajánlottak fel bűneikért, hogy élvezhessék az Úrral való kapcsolatukat. Izráel hűséges királyai
bírákként jártak el. Ez azt jelenti, hogy igazságot szolgáltak és felszabadították bűneiktől azokat, kik
vétkeztek. Ezért Izráel nemzetsége, míg örömüket lelték a békében, jólétet és biztonságot tapasztaltak
Salamon Király uralkodása alatt, az emberiséget jelképezi, kik felszabadulnak az ellenség elnyomása
alól az Armageddon végső csatájában.  W 3/1

Augusztus 1
„Mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan
esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és akik
nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, azt mondja a Seregeknek Ura.”  — Mal. 3: 5. 

Jehova törvénye nem változott a szellem Izraeliták számára. Ezek maradéka most már a
következőket mondhatják az Úr Jehovának: “Örülök és örvendezek tebenned, zengedezem, oh
Magasságos, a te nevedet; Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt;
Hogy véghezvitted ítéletemet és ügyemet: az ítélő-székben ültél, mint igaz bíró.” (Zsolt. 9: 3-5) Ezen
túlmenően, az Úr Jehova eltökélt szándéka, hogy fenntartsa az idegen osztály jogát, most, hogy létrejött
a Királysága Krisztus által 1914-ben. Ezt az osztályt segíteni kell, hogy békében és lelki jólétben éljen a
izráel istenének maradékával. Ezt az osztályt soha nem szabad elnyomni, hanem szeretni kell, mint
saját magunkat. “Ha elszegényedik a te atyádfia, és elad valamit az ő birtokából, akkor álljon elő az ő
rokona, aki közel van ő hozzá, és váltsa ki, amit eladott az ő atyjafia.” (3 Móz 25: 35) Igazságos ítéletet
kell hozniuk az idegen osztályt illetően, ellenkező esetben Jehova ellenük fordítja tanúit és kiűzi őket a
Teokratikus szervezetből. — Lásd: 5 Móz. 1: 16 ; 24: 17. W 12/1

Augusztus 2
“Tekintsetek Ábrahámra, atyátokra, és Sárára, aki titeket szűlt, hogy egymagát hívtam el őt, és
megáldám és megszaporítám őt.” — Ézs. 51:2. 

Az Úr asszonyának magvai teljesíteniük kell a próféciát, hogy elpusztítsa a kígyó fejét. Ő nem
tartozik semmilyen más szervezethez, fölöttük van. Ő szellemi, mennyei és csakis ő képes biztosítani a
mennyei magvakat. A megígért megváltó az Úr asszonyának fia kell legyen. Így, csak Ábrahám igazi
felesége, Sára jelképezheti az Úr asszonyának Magvát. Az Ő szervezete terméketlen a megígért több
mint 4000 évvel az Úr Édenben tett ígérete után és tizenkilenc évszázaddal az Ábrahámmal kötött
szövetség után. Szervezetének földi része eltünt Ádám és Éva lázadásával az Édenben, de ez nem
gátolta meg abban, hogy elhelyezzen a földön szervezetének egy tagját, asszonyának Magvát, hogy
megáldja és érvényesítse az Úr nevét és felszabadítsa az emberiséget a Sátán uralma alól. W 1/15 

Augusztus 3
“Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem
magunktól való.”—2 Kor. 4: 7. 
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Az ilyen törékeny cserépedények, melyekben kincseink találhatóak, méltatlanok és nem
érdemelnek tiszteletet. Mindenféle ellenséges nyomásnak vagyunk kitéve, hogy arra késztessen, hogy
kitörjünk és méltatlanná váljunk az Úr jutalmára. Ezért a Megváltó ereje segít nekünk szembeszállni a
totalitárius világgal, megmaradni hűségesnek és méltónak bizonyulni az Úr szolgálatára. “Mindenütt
nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; Üldöztetünk, de
el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk; Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus
halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra
adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Azért a halál mi
bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek.” (2 Kor. 4: 8-12) Jehova segítő ereje soha nem fogja
cserben hagyni a szolgálatában lévő hűséges tanúkat. W 5/1 

Augusztus 4
“És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és
jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és
nagyoknak; és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják.” — Jel. 11: 18. 

Nem lesz örök élet a háború utáni “új rend” bekövetkeztével, hanem az Úr új világában. Eljött
az idő minden őszinte hívőnek, hogy egyesüljenek azokkal, kik egy igazságos világban szeretnének
élni. Az Úr Jehova nem áll kapcsolatban a jelenlegi gonosz és tökéletlen világgal, sőt, ellenzi ezt. Ezért
fogja elpusztítani ezt az Armageddon végső csatájában. Ez vészjelzőként szolgál, habár ez nem azt
jelenti, hogy elpusztítja a bolygót, amin élünk. Csak azok, kik méltónak bizonyulnak az életre az Úr
által teremtett Új világban, életben maradva a végső csatában, részesülnek örök békében. “Egyik
nemzetség elmegy, és a másik eljő; a föld pedig mindörökké megmarad.” (Préd. 1: 4) Tehát, ahelyett,
hogy elpusztítsa ezt a világi teremtést, az Úr Jehova szándéka ésszerű, azaz, hogy elpusztítsa
mindazokat, kik rombolják és bemocskolják a földet. 
W 5/15 

Augusztus 5
“Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem;
de nem szólásban való bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen.” — 1 Kor. 1: 17. 

Amikor Jézus Krisztus megtérítette Sault, hogy kövesse az Ő példáját, arra késztette őt Jézus,
hogy ostoba tevékenységekben vegyen részt? Igen, a világi bölcsek szemeiben. Amit Saul (vagy Pál
apostol) tettek, az volt amiről ő maga is beszélt. “Hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami
hasznos, hogy hirdessem néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként, Bizonyságot tévén
mind zsidóknak, mind görögöknek az Istenhez való megtérés, és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit
felől.” (Ap. Csel. 20: 20, 21) Pál apostol cselekedetei bolondnak tűnhettek, mivel őt megkövezték,
bebörtönözték és üldözték mindenféle módon, mert az evangéliumot hírdette házról házra, de Pál
apostol bölcs volt. Ő rendíthetetlenül folytatta az evangélium hírdetését házról házra, mert minden idők
Legnagyobb Prédikátora, Jézus Krisztus, ezt a példát mutatta és erre utasította. W 6/1 

Augusztus 6
“És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok;
véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.”— Jóel 2: 28. 

Pünkösdkor Jézus Krisztus követőire az Úr kiöntötte lelkét, de annak ellenére, hogy az Úr
kiöntötte lelkét a felszentelt szolgáira, nem öntötte ki lelkét rájuk, mint emberi lényekre,
megkeresztelvén őket. Krisztus menyasszonya lelki, mennyei és az Úr kiönti lelkét azokra, kiket



62

felszentelt mint szellemi gyerekei. Természetesen a keresztelkedés földi életük alatt történik és az Úr
lelke bennük van, földi életük alatt. Ezért a lélek általi felszentelés csak azokra érvényes, kik az Úr
szolgálatának szentelték életüket Krisztuson keresztül, kik újjászülettek általa és a Mennyei Atya
szellemi gyerekeivé váltak, ezután részesültek a Szentlélek áldásában, ugyanúgy, mint Jézus Krisztus.
W 8/1 

Augusztus 7
“Az ő egész indulatját előmutatja a bolond; de a bölcs végre megcsendesíti azt.” — Péld. 29: 11. 

A bölcs emberek meggondolják tetteik következményeit és gondosan mérlegelik, hogy mi fog
történni ha szabad utat engednek haragjuknak. Haragot és düht éreznek, de rájönnek, hogy a
felindultság hatása alatti cselekedetek semmi jót nem eredményeznek. Ennek érdekében önuralmat
gyakorolnak, szem előtt tartva az Úr akaratát, kitartva a haragjukat kiváltó tényezőkkel szemben és
visszatartják magukat a meggondoltalan, indulatok által vezérelt elhamarkodott cselekvésektől. A harag
és düh megfékezésével erőt kapnak, különösen, ha segítőjükhöz, az Úr Jehovához fordítsák
tekinteteiket. Így képesek lesznek kordában tartani haragjukat és megfontoltan cselekedni és ezáltal
eleget tesznek az Úr akaratának. Tudják azt is, hogy nem vezet jó eredményhez a haragtartás, mivel ez
befolyásolhatja a bölcs megítélőképességüket és bűnt követhetnek el. “Azért levetvén a hazugságot,
szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne
vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon; Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet.” — Ef. 4:
25-27. W 8/15 

Augusztus 8
“Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak
feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.”  — 1 Cor. 15: 52. 

Az ilyen “utolsó trombitaszó” nem szószerinti értelmű, hanem jelképes és e világ végének
hatalmas kihírdetését jelenti. Ez a Sátán uralmának a végét jelenti és azt hírdeti, hogy létrejött az Úr
Királysága, Jézus Krisztus vezetése alatt. Mindez 1914-ben kezdődött el az angyalok sorában és
fokozódott, miután a Sátánt és ennek démonjait legyőzték a mennyei háborúban. Ezután Jézus Krisztus
eljött a templomba, hogy ítéletet hozzon az angyalok által megszólaltatott trombitahang közepette.
“Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban,
az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi
elváltozunk.”  — 1 Kor. 15: 51, 52. W 4/15 

Augusztus 9
“Mert minden népet ütközetre gyűjtök Jeruzsálemhez, és megszállják a várost, és kirabolják a házakat,
megszeplősítik az asszonyokat; és a város fele számkivetésbe megy, de a nép maradéka nem
gyomláltatik ki a városból. Mert eljön az Úr, és harcol azok ellen a népek ellen, amint harcolt vala ama
napon, a harcnak napján.” — Zak. 14: 2, 3. 

Az Első világháború végezetével a nemzetek nem hagyták abba Jehova hűséges szolgáinak
üldözését. A világi nemzetek továbbra is összeesküvést terveznek az Úr hűséges követői ellen az
Armageddon végső csatája előtt. Jehova tanúinak az ilyen üldözetése nem fog megszűnni a háború
utáni időszakban sem. Ennek ellenére, láthatjuk, hogy az Úr Jehova készen áll a harcra azok a nemzetek
ellen, ahogyan eddig is tette. Örömmel várjuk “különös cselekedetének” beteljesülését az ilyen
nemzetek ellen és a “sárkány” szervezete ellen. W 9/1 
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Augusztus 10
“És helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságul ő magoknak és a pogányoknak.”
 — Máté  10: 18. 

Az Úr akarata, hogy figyelmeztesse a világi uralkodókat az elkövetkezendő Kormány
létrehozásának szándékáról. Evangéliumának üzenete kihivás Sátán minden földi kormánya számára,
próbatétel ezek vezetői számára. Az Úr tanúinak megjelenése a világi hatalmak előtt nagy lehetőséget
nyújt az evangélium üzenetének hírdetésére. “És helytartók és királyok elé visznek titeket érettem,
bizonyságul ő magoknak és a pogányoknak.” (Máté 10: 18) Ez azt mutatja, hogy az ilyen világi
hatalmak nem tartoznak az Úr Királyságához vagy ennek képviselőihez, ezért nem a mennyei
törvénynek megfelelőek. Tanúvallomást tenni előttük egy nagy kiváltság és Jehova tanúi meg kell
ragadjanak minden alkalmat az evangélium hírdetésére, mikor a világi hatóságok elé vannak állítva. Így
bizonyíthatják hitüket. W 12/15 

Augusztus 11
“Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz,
szűzek vonulnak utána, az ő társnői; néked hozzák őket.”  — Zsolt. 45: 14. 

Habár nem hívta meg, hogy a Bárány menyasszonya üljön vele trónján, Jézus Krisztus “más
juhainak” alapvető szerepe van a Királyságban. Ők gondoskodnak az Úr Jehova nevének
érvényesítéséról és örömmel fogadják a tényt, hogy a Királyság fogja ezt megvalósítani. Az
örökkévalóság reményét a földön szintén a Királyság adja nekik. A Király tehát értük és a királyi nyáj
“más juhaiért” szenvedett halált. Ők szeretik Megváltójukat és örömüket lelik ennek boldogságában.
Nem szégyelnek csatlakozni a maradék tanúkhoz vagy mutatkozni a királyi Vőlegény társaságában.
Hűségesen követik a maradék társaikat és együtt örvendeznek ezekkel. W 9//15 

Augusztus 12
“És megöle minden elsőszülöttet Égyiptomban, az erő zsengéjét Khám sátoraiban.” — Zsolt. 78: 51. 

Tíz csapás súlytott le Egyiptom népére, a tízes szám pedig a tökéletességet és teljességet
jelképezi a földi dolgok sorában. Az egyiptomi Izraeliták fel voltak mentve az utolsó hét csapás alól. A
hetedik évben 1922-től, azaz 1928-ban, elhangzott az utolsó az éves ítéletek közül. E üzenet hírdetője
közli, hogy az „utolsó hét csapás” közül az utolsó Egyiptom antitipikus népére súlyt le, azaz a világra.
Ez azt jelenti, hogy a tizedik csapás modern mása Egyiptomra súlyt le? A tények azt mutatják, hogy
igen. Ez azt jelenti, hogy Egyiptom minden elsőszülöttje elpusztul? Igen, az Úr Jehova ítéletének
üzenete által. Most, a világi elsőszülöttek a vallásban, politikában és gazdaságban holtak az Úr
szemében, tanúinak és ezek társainak szemében. Többé nem megengedett nekik meggátolni és útjukba
állni az Úr Jehova tanúinak munkásságába. W 2/15 

Augusztus 13
“De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen
betöltsd.”  — 2 Tim. 4: 5. 

Pál apostol, úgy beszélt Timoteusról, mint közeli barátjáról. “És elküldöttük Timótheust, a mi
atyánkfiát és Istennek szolgáját és munkatársunkat a Krisztus evangyéliomának hirdetésében, hogy
erősítsen titeket és intsen titeket a ti hitetek felől” (1 Thess. 3: 2) Timoteus Pál apostol segédje volt,
hűségének és odaadásának köszönhetően az Úrral és Jézus Krisztussal szemben. Pál apostol, az Úr
szelleme által vezérelve, kijelölte Timoteust, hogy szolgáljon Jézus Krisztus templomában. Pál apostol
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megbízta őt és Títuszt, hogy gyülekezeteket szervezzenek a prezsbiterekkel, a Teokratikus szervezet
érdekében. Ebben a tekintetben Pál apostol figyelmeztette Timoteust: “A kézrátevést el ne hirtelenkedd,
se ne légy részes a más bűneiben; tenmagadat tisztán tartsd.” (1 Tim. 5: 22) Ha Timoteus
elhamarkodottan és  imádság nélkül szervez gyülekezeteket, azt eredményezheti, hogy nem megfelelő
személyeket jelöl ki, ami azt jelenti, hogy felelősséget kell vállalnia az ők hibáikért. W 11/1 

Augusztus 14
“A vége pedig mindennek közel van. Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy
imádkozhassatok.”  — 1 Pét. 4: 7. 

Krisztus továbbá is uralkodik az ellenség fölött. Armageddon, “a mindenható Isten ama nagy
napjának viadala”, elkerülhetetlen, hogy elpusztuljon minden ellenség, kik nem hajlandóak
engedelmeskedni az Úr akaratának. A visszafolytott erőszak után, az Úr Jehova, Királya által, el fogja
pusztítani a Sátánt, démonjait és az emberek által felállított hatalmat. Krisztus ezer eves uralkodásának
ideje elkezdődik és e ezer eves uralom után Krisztus ledönti az ellenséges hatalmat. “Monda az Úr az
én uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. A te hatalmad
pálcáját kinyújtja az Úr Sionból, mondván: Uralkodjál ellenségeid között!” (Zsolt. 110: 1, 2) Jehova
hűséges tanúi folytatják munkásságukat. “És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd
az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.” —Máté 24: 14. W 4/1 

Augusztus 15
“A nyelv szelídsége életnek fája; az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme.” — Péld. 15: 4. 

Azok, kik az Úr evangéliumát hírdetik és tanúvallomást tesznek nevéért, az örök élet áldásában
részesülnek. Azok, kik az Úr ellen és igazságos törvénye ellen használják nyelvüket, megtörik és
megvonják maguktól a Szentlélek áldását. Az Armageddon végső csatájánál az Úr Jehova minden földi
uralkodónak a halálát fogja okozni, kik Királyságát ellenzik, Jézus Krisztus vezetése alatt. “Tegyetek
fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek; mindnyájan, akik ő körülte laknak,
hozzanak ajándékot a Rettenetesnek.” (Zsolt. 76: 12) A feltámadás idejében, az Úr nem ontja ki
szellemét, hogy megváltsa a Király ellenségeit az Armageddon végső csatája alatt. Ebben a végső
csatában az Úr követelni fogja ezek életét és Királya fogja véghez vinni akaratát. “Egy ember sem
uralkodhatik a szélen, hogy feltartsa a szelet; és semmi hatalmasság nincs a halálnak napja felett, és az
ütközetben senkit el nem bocsátanak; és a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él... Minden
halmocskától is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton, és a mandolafa megvirágzik, és a
sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor; mert elmegy az ember az ő örökös házába, és az
utcán körül járnak a sírók.” (Préd. . 8: 8; 12: 7) Az Úr akarata ellen harcoló személyek nem fognak a
mennybe jutni. W 6/15 

Augusztus 16
“Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, akinek nem vala
menyegzői ruhája.”— Máté 22:11. 

A mennyegzői ruha azt jelképezi ami következni fog miután valaki az Úr szervezetének tagjává
válik. A mennyegzői ruha az Úr Jehovától származik és a Királyság szolgálatát jelképezi a földön, mely
által felszenteli gyermekeit és kiönti rájuk lelkét a mennyei királyság érdekében. Ezáltal feladatuk az
Úrat szolgálni tanúkként és hírdetni az evangélium üzenetét, hogy megerősítsék a Királyság érdekeit a
jóakaratú személyek soraiban. Ez a feladat és kiváltság megadatott az Úr szolgálatában levő felszentelt
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személyeknek, kik részesülnek az Úr királyságában. Mindez abból a célból történik, hogy azonosítsa az
Ő nevének érvényesítésért és az Ő tiszteletéért harcoló személyeket. W 10/1 

Augusztus 17
“Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely ő benne
van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.” — 1 Kor. 2: 11. 

Senki nem tudhatja az embertársai gondolatait, mindenki tudja a saját gondolatait. “Mi pedig
nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten
ajándékozott nékünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít,
hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.” (1 Kor. 2: 12, 13) Azok, kikre az
Úr kiontotta lelkét, nincs szükségük és nem a világi javakat keresik, hanem az Úr akaratát, mert tudják,
hogy a földi javak hajszolása az Úr haragját váltja ki. W 7/15 

Augusztus 18
“Azért a halál mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek.” — 2 Kar. 4:12. 

Az Úr “más juhainak” kiváltsága hírdetni az életet adó igazságot, még akkor is ha ez a test
halálát okozhatja. A maradék tudja, hogy földi életük egyszer véget ér, mint Jézus Krisztus esetében, de
most már társai osztoznak és segítik őket szolgálatukban. Ezek a “más juhok”, kiket az Úr Pásztora
befogadott tagokként “kicsiny nyájába”. A maradék tudja, hogy az egyetlen módja, hogy életben
maradjanak az Armageddon végső csatájában és bekerüljenek az Úr által teremtett új, igazságos
világba, az hogy folytassák az evangélium hírdetését. “Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és
megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. Ezért vannak az Isten
királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és aki a királyiszékben ül,
kiterjeszti sátorát felettök.”—Jel. 7: 14, 15. W 5/1 

Augusztus 19
“Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat.” — Máté 19: 19. 

“Tiszteld atyádat” többet jelent annál, hogy az Úr nevét emlegetjük. “És szólt az Úr: Mivel e
nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgy hogy
irántam való félelmök betanított emberi parancsolat lőn: Ezért én is csodásan cselekszem ismét e
néppel, nagyon csodálatosan, és bölcseinek bölcsesége elvész, és értelmeseinek értelme eltűnik.” (Ézs.
29: 13, 14) A tisztelet az imádatot jelenti, az Úrtól való félelmet, az egyetlen forrása az életnek. A
parancsolatok betartását és az engedelmességet jelenti, főképp a tanúk számára. Azok, kik az Úrat
tisztelik és szeretik, nem szégyelnek szolgálatában állni és hallgatásuk kudarcot eredményez. Továbbá,
a tisztelet a feddhetetlenség megőrzését jelenti és rendíthetetlen hűséget az Atya iránt. “Légy bölcs
fiam, és vídámítsd meg az én szívemet; hogy megfelelhessek annak, aki engem ócsárol. Ha
megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot
gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén,
foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván. Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én
hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr
szája szólt!”—Péld. 27: 11; Ézs. 58:13, 14. W 2/1 

Augusztus 20
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“És vevén a poharat és hálákat adván, adá azoknak, ezt mondván: Igyatok ebből mindnyájan; Mert ez
az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.” — Máté 26: 27,
28.  

A bor a vér jelképe. Ennek elfogyasztása semmiképp sem jelenti azt, hogy a tanítványok
megtisztulnak ezáltal bűneiktől. Arról, hogy hogyan mossa ez el bűneinket, a Szentírás így szól: “És a
Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak
fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által, És tett
minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön
örökké!” (Jel. 1: 5, 6) Ezt összhangba hozva a Szentírás értelmezésével, a bor elfogyasztása, mint vér,
azt jelképezi, hogy ennek fogyasztója Jézus Krisztus példáját követi és részt vesz ennek halálában. Nem
részesül ennek áldozatában, hanem Jézus példáját követve, halált szenved vele együtt. Jézus halált
szenvedett, “békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által”. W 2/15 

Augusztus 21
“A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember; Akik felől
nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával, hanem az
élő Isten Lelkével írva; nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira.”  — 2 Kor. 3: 2, 3. 

Jehova arra használja hűséges tanúit, hogy egybegyűjtse “más juhait” igéjének hírdetése által.
Azok, akik ezek munkásságának köszönhetően támogatják az Úr egyetemes uralmát és nyilvánosan
hírdetik nevét, az Úr szolgálatának szentelik életüket, ajánlólevélként szolgálnak az emberiség számára.
Ez a vallásos képviselők haragják kelti és irigységet ébreszt bennük. Ennek ellenére, a “más juhok” a
mi levelünk az Úr Pásztorától, Jézus Krisztustól, ki a mi segítségünkkel viszi véghez az Úr akaratát. W
5/1 

Augusztus 22
“Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök
élete, ami megmaradhatna ő benne.” — 1 Ján. 3: 15. 

Gyilkosságot elkövethetünk úgy is, hogy nem okozunk fizikai halált, hanem gyűlöletet váltunk
ki az embertársainkból. Amit az Úr elítél az a rosszindulatú megjegyzések és az ellene felhozott hamis,
elképzelt dolgok. Ez nem csak vesztegetett idő, rossz hatással van az elképzelőre is. Ha valaki nem látja
a teljes tényeket, mi értelme van annak, hogy elképzelt, gonosz dolgokkal vádolja testvéreit? Ahelyett,
hogy ártalmas gonosz gondoltatokat tápláljon, a szükséges és helyénvaló dolgokat kellene cselekedje.
Csak így részesülhet bárki is az Úr áldásában. W 5/15 

Augusztus 23
“Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a
gonosz nem illeti őt.” — 1 Ján. 5:18. 

Az Úr szelleme által felszentelt személyek az istentől születtek, még akkor is ha földi életüket
élik és nem részesülnek a mennyei dícsőségben. Az “Úr elsőszülöttje” és az “Istentől született”
kifejezéseket a Szentírás felváltva használja, mindkét kifejezés ugyanazt jelenti, mivel ugyanazon görög
forrás fordítása. Ezért, szem előtt tartva a Szentírást, az elsőszülött nem a meg nem született gyerekekre
vonatkozik, hanem azokra, kik teljes mértékben az Úr akaratát követik. Ezt tekintetbe tartva az Úr
Fiának két választási lehetősége van, az örök élet vagy az örök halál. W 7/1 
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Augusztus 24
“És amint általmentek a városokon, meghagyák nékik, hogy tartsák meg a rendeléseket, melyeket
végeztek a Jeruzsálemben levő apostolok és vének.”
 — Ap. Csel. 16: 4. 

A fenntiekben világossá válik, hogy Pál apostol és a Jeruzsálemi prezsbiterek, kik az Úr
szellemének vezérlése által szembeszálltak a pogány keresztényekkel, a Teokratikus kormány
érdekében cselekedtek. Ez nem azt jelentette, hogy az egyének legyőzhetetlenek voltak, hanem azt,
hogy az Úr szelleme vezérelte cselekedeteiket. Az apostolokon kívül, a prezsbiterek szolgálatának,
gyülekezetének neve nem volt rögzítve. Az volt az első megalapítando templom. Minden keresztény
templomnak az irányító testülete Jeruzsálem templomában található, mindaddig, míg a város
fennmaradt és az apostolok ott maradtak. W 10/15 

Augusztus 25
“Sok elegy nép is méne fel velök; juh is, szarvasmarha is, felette sok barom.”—2 Móz. 12: 38. 

A “sokaság” Izráel szellemi maradékához csatlakozva szolgálják az Úrat. Ezekkel egyesülve és
az Úr szolgálatának szentelve magukat, az “idegen” osztály is felszabadul, melyet Egyiptom jelképez.
Felszabadulnak az igazság ereje által és azáltal, hogy az igazságos Teokratikus szervezetnek szentelik
életüket. Mivel az Úr népe számára megnyílt az Egyiptomból kivezető út, a maradék örömmel várja az
Armageddon csatájának bekövetkeztét, hogy megszabaduljanak a gonosz üldözőktől. Tehát, a modern
idők “idegen osztályának”sokasága csatlakoznak hozzájuk. Ők is abban reménykednek, hogy túlélik az
Armageddon végső csatáját, hogy csatlakozhassanak az evangélium hírdetőihez az Új Világban. W
11/15 

Augusztus 26
“Ezért vannak az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és aki a
királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettök.” — Jel. 7: 15. 

Szerencsére, léteznek olyan személyek a földön, kik nem várták meg a politikusok által
megígért háború utáni időszakot, és együtt élnek törhetetlen egységben. Ezek az Úr által felszentelt
maradék társai, kik örömmel várják, hogy Jézus Krisztussal együtt az Új Világ Királyságának tagjaivá
váljanak. Azt remélik, hogy megmaradnak e földön és mindörökké békében és egységben élhetnek
majd embertársaikkal. Sok évszázaddal korábban megjövendölték, hogy létezni fognak ilyen
személyek, a globális konfliktusok ellenére. Erről olvashatunk János apostolnak mennyei Jelenésekről
való könyvének hetedik fejetének 9-től 16-ig terjedő verseiben. W 5/15 

Augusztus 27
“E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; és nem adatik néki jel, hanemha a Jónás prófétának jele.
És ott hagyván őket, elméne.” — Máté 16:4. 

“És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván: Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy
városba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked.” (Jónás 3: 1, 2) A világi bölcsek
nem fogják az evangélium hírdetőinek üzenetét meghallgatni. A vallásos képviselők, a zsidókhoz
hasonlóan, kik arra kérték Jézust, hogy küldjön számukra mennyei jelt, bizonyítványt fognak kérni és
elvárják, hogy Jehova tanúi egyenruhaszerű öltözetben hírdessék az Úr igéjét. Jézus azonban nem volt
hajlandó mennyei jeleket mutatni számukra és hasonlóképpen, Jehova tanúi sem fognak semi
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megkülönböztető ruházatot viselni, hanem hírdetni fogják továbbra is az evangéliumot, ahogyan
Ézsaiás próféta könyvében olvashatjuk. — Lásd: Ézs. 61: 1, 2 ; 43 : 10-12; stb. W 6//1 

Augusztus 28
“És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok.” — 1 Ján. 2: 20. 

János apostol tehát az Úr által felszentelt osztály számára írt. Kik alkották ezt az osztályt? Csak
prezsbiterek? Az apostol írásai szerint nem: “Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek
megbocsáttattak az ő nevéért. Írok néktek atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok
néktek ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok néktek fiacskák, mert megismertétek az Atyát. Írtam
néktek atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok,
és az Isten ígéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt.” (1 Ján. 2: 12-14) Mindenki számára
egyaránt írt, az ifjak, az atyák és a fiacskák számára. A Szentlélek segítségével, az Úr ereje által növelni
és fokozni kell munkásságunkat, hogy hozzájárulhassunk az Úr akaratának beteljesüléséhez. 
W 8//1 

Augusztus 29
“Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megevém azt; és az én számban olyan édes vala
mint a méz; és mikor megettem azt, megkeseredék az én gyomrom.” — Jel. 10: 10. 

Jehova tanúinak maradéka elfogadta a “könyvecskét”, melyet az angyalok biztosítottak a
hűséges, bölcs szolgák számára. A szellemi eledel Jehova Királyságának igazsága és nevének
érvényesítése az Armageddon csatájában. A szellemi eledel nem önző haszonélvezet tárgya, hanem az
evangélium világszerti hírdetésére szolgál a nemzetek és az uralkodó hatalmak számára. Ezeket
természetesen tájékoztatni kell, mielőtt az Úr véghez viszi ítéletét. Ahogyan az angyal mondta: “Ismét
prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felől.” — Jel. 10: 11. W 12/15

Augusztus 30
“És az én hegyem völgyébe futtok, mert a hegyközi völgy Azálig nyúlik, és úgy futtok, amint futottatok a
földindulás elől Uzziásnak, Júda királyának napjaiban. Bizony eljő az Úr, az én Istenem, és minden
szent vele.” — Zak. 14: 5. 

A Teokrácia megalakulása óta, 1914-ben, a jelenig, mindaddig, míg eljön az Armageddon
csatájának ideje, amikor az Úr elpusztítja ellenségeit, mondhatjuk, hogy az Úr Jehova napját írjuk. Ez a
megfelelő nap az evangélium hírdetésére, hogy megmutassuk embertársainknak, hogy ez az egyetlen út
és menedék a megváltás érdekében. A Királyság völgyében, melyet Jehova “hegyei” vesznek körül,
találhatóak az Úr és angyalai valamint a hűséges tanúk maradéka. Ide fognak elmenekülni a jóakaratú
emberek, kik az Úr ellenségei ellen harcolnak. Ide fog eljönni az Úr Jehova és minden szentek, kiknek
vezetőjük Jézus Krisztus. W 9/1 

Augusztus 31
“Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szűzek vonulnak utána, az ő társnői; néked hozzák őket.” —
Zsolt. 45: 15.  

Mivel a Király elhozta a hűséges maradékot templomába, hogy együtt ünnepeljenek vele, a
“más juhokat” és ezek társait bevezeti a királyi palótába. Nem a mennybe mennek, hanem a
maradékhoz csatlakoznak és véghez viszik a feladatot, melyet az Úr jelölt ki számukra. “Ezért vannak
az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és aki a királyiszékben
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ül, kiterjeszti sátorát felettök.” (Jel. 7: 15) Igyekeznek megőrizni fedhetetlenségüket az Úrral szemben
és megpróbálnak tisztának és szeplőtelennek megmaradni ebben a gonosz világban. Nem tudnák
tisztaságukat és szeplőtelenségüket megőrizni ebben a világban, ha nem az Úr Királyságát helyeznék
előtérbe. Az ilyen hűséges, tiszta szívű szolgák csatlakoznak a Királyhoz a lakomában. A maradék
megosztja a dolgokat testvéri szeretettel az Úr “más juhaival.” W 9/15 

Szeptember 1
„Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén!”
— Péld. 25: 28. 

Azaz, nincs birodalma az elméje fölött. Minden körülmény befolyásolja elméjét és ezek
eredményéül nem tudja az Úr Szavának megfelelő igazságos utat követni. Enged a kísértéseknek és a
csábításoknak, melyek önző cselkedetekhez és gonosz tettekhez vezetnek. Az ilyen személyek könnyen
befolyásolhatóak és hamar dühbe esnek, minek következtében meggondoltalan szavakhoz és tettekhez
folyamodnak. Ezért fegyvertelen és védtelen a démonok és e világ gonosz szellemével szemben, így
könnyen az Úr ellenségeinek áldozatává válnak. Az ilyen személyek könnyen elfordulnak az Úr
igazságos útjától. „De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger
habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az
Úrtól; A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.”—Jak. 1: 6-8. W 8//15 

Szeptember 2
“Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok
ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.” —
Ef.  6:12. 

A Sátán ellenzi az igazságos világ újjászületését. Ez a gonosz világ kihívást jelent az Úr
számára, ezért az Úr engedélyével az Özönvíz túlélőire fordítjuk figyelmünket. Mivel az Úrat utánozta,
felismerte ennek láthatatlan seregét, a démonokat, kik utánozták az Úr Jehova szervezetét, mely
legyőzte őket mindeddig, így, még nagyobb zavart kelt és megtéveszti az embereket. Láthatatlan
szervezete nem  csupán egy gyerekes képzelet, hanem egy erős ellenség a jóságnak és az
igazságosságnak ezen a földön. Az apostol, mennyei ihletettség által, több mint anyagias, emberi
bölcsességgel írt és írásaiban figyelmeztette a Kereszténységet a valódi ellenségről. W 3/1 

Szeptember 3
“És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?” — Ján.11: 26. 

Azok a személyek, kik jóakaratúnak bizonyulnak az Úrral és Királyával szemben, azáltal hogy
az Úr szolgálatának szentelik életüket, mint a Királyság tanúi, alárendelik magukat a halálnak, melyet
Ádámtól örököltek. Ezek bizonyságot tehetnek feddhetetlenségükről az Úrral szemben a jelen, gonosz
világban, mely ellentétben áll az Úr Jehova akaratával. Ezáltal méltónak bizonyulnak az örök életre
Jézus Krisztus által. Többsége ezeknek soha meg nem hal, mivel a Mindenható Úr megóvja ennek az
osztálynak a nagy sokaságát az Armageddon végső, pusztító csatájában. Ezek az uralkodó Király
gyermekeivé válnak, a “Mindenható Atya” gyerekeivé, és soha nem fognak halált szenvedni, mert örök
életet örököltek tőle. “Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát
halált soha örökké.” — Ján. 8: 51. W 4/1 

Szeptember 4



70

“Mert ha dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad. Azért ilyen
reménységben nagy nyiltsággal szólunk.” — 2 Kor. 3: 11, 12. 

Krisztus követői, kik a Teremtőjük lelke által felszenteltek, nem félnek az Úr dícsőségétől, mely
Jézus Krisztus által mutatkozik meg. Ebből az okból kifolyólag nincsenek kapcsolatban a vallással és a
tudatlansággal, mely a vakság eredménye. Az Úr Jehova a Lélek és ahol ennek szelleme vagy aktív
ereje jelen van, ott béke és szabadság van. Az Ő szelleme nem áll kapcsolatban a vallással, hanem
szembeszáll ezzel. Azok, kikre kiontotta szellemét nem vakok és nem állnak kapcsolatban a vallással,
hanem szabadok. Ez a szólásszabadságban és a vakmerőségben nyilvanul meg, mellyel az Úr
evangéliumát hírdetik. Ebben a tekintetben nem hasonlítanak Mózeshez, ki eltitkolta az Úr Jehova
dícsőségét. W 5/1 

Szeptember 5
“Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted
olyan, mint a pogány és a vámszedő.” — Máté 18: 17. 

A Teokratikus rendnek megfelelően, az, hogy egy ügyet az egyháznak bemutatunk, nem azt
jelenti, hogy minden jelenlévővel gyülekezeti találkozót szervezünk, hanem bemutatjuk a tényeket
azoknak, kik a gyülekezet különleges ügyeit kezelik. De mi történik abban az esetben, ha valaki nem
hajlandó meghallgatni az egyház szolgáit? Az Úr azt parancsolja, hogy a vádlottat kizárják a
gyülekezetből? Nem, viszont az egyház vezetője azt mondja, hogy a sértett fél, miután sikertelennek
bizonyult a megbékélésben, megtagadhatja, hogy bármilyen kapcsolatban álljon a vádlottal, mindaddig,
míg nem békülnek meg. Csak ott, hogy a gyülekezetben uralkodó béke és egység megromlik, közbe lép
a Teokratikus szervezet, hogy megoldást találjon a próblémákra. W 5//15 

Szeptember 6
“Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok.”
— 1 Thess. 4: 3. 

1918 óta és különösen 1931-től, a “más juhok” nagy nyája az Úrnak szentleték életüket. Mivel
az Úr hivására válaszolnak, egyikük sem gondolja, hogy azáltal hogy az Úrnak szentelik életüket és ezt
a vízben való megkeresztelkedéssel jelképezik, mennyei hivatásuk van. Az Úr szolgálatába való
felszentelés feltételek nélküli. A hűséges szolgák ezt mondják: “Jőjjön el a te országod; legyen meg a te
akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.” Csak az Úr akarata által részesülhetnek mennyei
örökségben. Ez azt jelenti, hogy a felszentelt szolgákat az Úr elfogadja, mivel bizonyságot tettek
hitükről Jézus Krisztus vérében, ki halált szenvedett, hogy elmossa bűneinket. W 7/15 

Szeptember 7
“És örömet találj mindabban a jóban, amelyet ád néked az Úr, a te Istened, és a te házadnépének; te és
a lévita, és a jövevény, aki te közötted van.”—5 Móz. 26: 11. 

Az Úr tudta, hogy milyen veszély fenyegeti Izráel népét. Tudta, hogy ha hűtlennek bizonyulnak
és elnyomást gyakorolnak az idegen osztályra és megfosztják őket az istenadta jogaiktól, az
megvetésnek bizonyulna a teokratikus törvényt illetően. Csak idő kérdése, hogy mikor nyomják el
testvéreiket az Izraeliták. Ez egy esetleges katasztrófához vezethet az egész nemzet számára. Az Úr
Jehova Teokratikus szervezetének igazságossága meg fog mutatkozni az idegen osztállyal szemben. Az
Úr teokratikus szervezetében nem jöhet számításba az idegen osztály elnyomása, hanem a megfelelő
helyet biztosítja számukra a szervezet keretén belül. W 12/1 
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Szeptember 8
“Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes,
illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos;... Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az
ördög kárhozatába essék.” — 1 Tim. 3: 2, 6. 

Egy újonc nem megfelelő, mert nem prezsbiter és nem elég érett szellemileg. Egy újonc
felavatása a Teokratikus szervezet felelős szolgálatára, ennek büszkességét okozhatja és
megfeledkezhet arról, hogy az Úr szolgája és nem főnök az Úr népe fölöt. Erről megfeledkezvén,
lehetséges hogy a hatalomvágy fogja irányítani és a Sátánhoz hasonlóan a Teokratikus törvény ellen fog
cselekedni. A prezsbiterek töltik be a felügyelők szerepét, mert a helytelen magatartás szemrehányás az
Úr Teokratikus szervezetének. Az újoncak kinevezése az ilyen szolgálatra azt jelentené, hogy a
gyülekezeten kívüli viselkedése nem számítana és ezáltal becsapná magát. Kinevezése nem javító
jellegű a világi magatartásában. W 11/1 

Szeptember 9
“Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd.” — Péld. 6: 20. 

Salamon, az Úr asszonyának Királyi fia, mondja ezeket az Úr gyerekeinek. Ez a példabeszéd
tartalmazza az első és az ötödik parancsolatot. Az első teljes tiszteletet követel az Úr Jehova, az Atya
számára, ki az egyetlen igaz Isten. Az ötödik parancsolat nemcsak az Atya iránti tiszteletet írja elő,
hanem a Teokratikus szervezettel szembeni tiszteletet. Az Úr különösen elrendelte, hogy minden
élőlénynek tisztelnie kell a szervezet vezetőjét és ennek felszentelt Fiát, Jézus Krisztust. “Hogy
mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát,
aki elküldte őt.” — Ján. 5: 23. W 2/1

Szeptember 10
“Mikor pedig evének, vevé Jézus a kenyeret és hálákat adván, megtöré és adá a tanítványoknak, és
monda: Vegyétek, egyétek; ez az én testem.” — Máté 26: 26. 

Jézus Krisztus kovásztalan kenyeret fogyasztott a húsvéti vacsorán. A kenyér, a bárányhoz
hasonlóan, a sütési folyamatnak volt alávetve. Ez arra utal, hogy Jézus Krisztus testének részei vagy
temploma kegyetlen szenvedéseken mentek keresztül. Ennek ellenére, nem követtek el bűnt és nem
bizonyultak hitetlennek az Úrral szemben, hanem kapcsolatuk egymással megerősödött. Az
Egyiptomból való kivonulás érdekében szükséges volt a kovásztalan kenyér. “És gyülekezének Mózes
ellen és Áron ellen, és mondának nékik: Sokat tulajdonítotok magatoknak, holott az egész gyülekezet,
ezek mindnyájan szentek, és közöttök van az Úr: miért emelitek azért fel magatokat az Úr gyülekezete
fölé?” (5 Móz. 16: 3) A tanítványoké volt a kiváltság, hogy Jézus Krisztus testének részei lehettek.
Ezek vacsorájának elfogyasztása annak jelképe, hogy Jézus Krisztus vezetése alatt részt vesznek
szenvedésében, nevének igazolása érdekében. Ezt a szenvedést el kell viselniük mindhalálig. W 2/15 

Szeptember 11
“Senki se csalja meg magát. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti köztetek e világon, bolond legyen, hogy
bölcscsé lehessen.” — 1 Kor. 3: 18. 

Jehova tanúi nem szégyelik hírdetni az evangéliumot, annak ellenére, hogy a világ
bolondságnak tartja ezt. Nem válnak világi bölcsekké, inkább bolondok, kik az evangéliumot hírdetik.
“Mert e világ bölcsesége bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az ő
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csalárdságukban. És ismét: Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók.” (1 Kor. 3: 19, 20)
Jehova evangáliumának hírdetői tudatában vannak munkásságuk értékével, ők folytatni fogják az
evangélium hírdetését, a végsőkig, míg bekövetkezik az Armageddon végső csatája. Örülnek, hogy
kiváltságuk hírdetni az evangéliumot, ahogyan Pál apostol is tette, és Jézus Krisztus, kit az Úr Jehova
trónjára helyezett az Új Világban. W 6/1 

Szeptember 12
“Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva
szólottak az Istennek szent emberei.” — 2 Pét. 1: 21. 

A Szentlélek megnyilvánulásai számtalan és sokféle. A Szentírás számtalan ilyen
megnyivánulásról tesz említést. Isteni sugallat példája volt a fáraó próféciai értelmezése József által. Az
Úr, láthatatlan szelleme által arra késztette szolgáit, hogy értelmesen beszéljenek dolgokról, melyeket
József nem értett meg. “Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa
azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak; bolondul cselekedél ebben; azért mostantól kezdve
háborúk lesznek te ellened.” (2 Krón. 16: 9) Ez azonban nem volt az Úr szellemének első
megnyilvánulása az emberiség számára. “Ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik
volt, mondván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és
feddőzzék mindazok ellen, akik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért,
amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő
ellene.“ — Júd. 1: 14, 15. W 6/15 

Szeptember 13
“Menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, akik
sóhajtanak és nyögnek mindazokért az útálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepében.” —
Ezék  9: 4. 

Az Úr hívása által, a jóakaratú emberek részesülnek az igazság tudatában, ezért az Úr
szolgálatának szentelik életüket és a Királyság mellett foglalnak állásapontot. Az Armageddon végső
csatájában az Úr kegyelmezni fog nekik. Az évek elteltével, a halál pusztítása által a hűséges szolgák
száma csökken, de folytatják tanúi munkásságukat és továbbá is hírdetik az evangéliumot házról házra.
“És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki
szomjúhozik, jőjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Bizonyságot teszek pedig
mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e
könyvben megírt csapásokat veti Isten arra”—Jel. 22: 17, 18. W 8/1 

Szeptember 14
“De lesz egy nap, amelyet az Úr tud, se nappal, se éjszaka, és világosság lesz az estvének idején.” —
Zak. 14: 7. 

Ez egy csodálatos nap. Bár részben sötétnek tűnik az ellenség elnyomása miatt, Jehova
igazságának fénye ragyog ránk és áldást küld népére, hogy segítsen nekik kilépni a sötétségből. Ez is
egy nap, mely megelőzi az Úr szeretett Fiának ezer éves uralkodását. Ez egy különleges nap, melyet az
Úr nevének érvényesítésére tartogat, ezért az “Úr Jehova napjaként” ismert. Ennek a napnak a végén
felemelkedik Királyához, hogy meghozza ítéletét, majd ezt követően világosság lesz, dícsősége
bearanyozza napjainkat és győzedelmeskedni fog a Sátán szervezete fölött, majd “az Úr dicsőségének
ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik a tengert.”—Hab. 2: 14. W 9/1 
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Szeptember 15
“Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az
Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.” — Ap. Csel.20: 28,
Diaglott. 

Pál apostol elismerte, hogy nincs Efézus püspökéhez hasonló felügyelő, de a gyülekezet szolgáit
Pál elismerte, mint felügyelők. Ők nem demokrata szavazás által kerültek be a gyülekezetbe, hanem az
Úr meghívásának tettek eleget. Az ilyen mennyei meghívás mindig Teokratikus, mivel az Úr Jehova
akaratának tesz eleget. Ezekben a napokban az Úr Ígéje azt bizonyítja, hogy minden gyülekezetben
léteztek felügyelők. W 10/15 

Szeptember 16
“Uram, hallgasd meg könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra; hűséged és igazságod szerint
hallgass meg engemet. Ne szállj perbe a te szolgáddal, mert egy élő sem igaz előtted!”  — Zsolt.  143:
1, 2. 

Ahelyett, hogy elhagyná a gyülekezetet vagy megtörne az Úrral szembeni feddhetetlenségben,
annak ellenére, hogy szenvedést okoz, de a hűséges szolgák rendíthetetlenek hitükben. Az ítélet igazi
kérdése az, hogy a szolgák az hajlandóak-e törhetetlenül az Úr szolgálatában állni vagy megtörnek? Az
alapvető kérdés az, hogy hajlandóak- e az Úr akaratát teljesíteni? “Mert ha vele együtt meghaltunk, vele
együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad
minket; Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja.”—2 Tim. 2: 11-13. W 1/1 

Szeptember 17
“És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké.” — 1 Kor.
15: 40.  

Mindaddig, míg a test részei földi testek, Jézus Krisztus testének részei is földiek, de megvan
mennyei dícsősége. Nem magát dícsőíti, hanem az Úr dícsőíti ezt, mivel a Királyság képviselőinként
cselekednek. A hűséges zsidók életére, kik Jézus Krisztus előtt éltek, jellemző volt a dícsőség, melyet
az Úr Jehova általi kapcsolat eredményezett. Ma, az Úr Pásztora, Jézus Krisztus egybegyűjti a
nemzetek soraiból a “más juhait”. A jóakaratú személyek dícsősége érezhető, miként rájuk ragyog az
Úr fénye és ezáltal továbbítják e fényt, a tanúk munkásságuk által, Jézus Krisztus testének maradéka
számára. W 4//15 

Szeptember 18
“Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra
elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől.” — 2 Kor. 3: 18. 

Mózeshez hasonlóan, az Úr Jehova földi tanúi sem takarják el arcaikat az Úr dícsősége előtt,
csodálják a dícsőséget, mely az Úr Fiának arcán tükröződik. Ez az, ami a változást hozza azok életébe,
kik továbbítják az Úr dícsőségének fényét. Minél inkább részesülünk az Úr dícsőségének fényében,
annál inkább kell ezt továbbítsuk, így átváltozunk, elménk megújul, annak ellenére hogy nem észlelünk
testi változásokat. Ez a mennyei üzenet fénye, mely bearanyozza életünket és kiváltja a változást. W 5/1

Szeptember 19
“A lélek sem jó tudomány nélkül; és aki csak a lábával siet, hibázik.” — Péld. 19: 2. 
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A felszentelt szmélyek, miután rájönnek melyek a minimális követelmények, hogy az Úr
szolgálatában álljanak, megtehetik, hogy a fennmaradt időben önző, öröm-kereső hajlamaik kielégítését
keressék. Ez nem tetszik az Úrnak, mert lehetetlen összhangban élni embertársainkkal és ugyanabban
az időben az Úr akaratát teljesíteni. E két dolog nem férközik meg egymással. Ha valaki hajlamos egy
megadott, helytelen utat követni, ha helytelen dolgokat cselekszik, nem tehet eleget az Úr akaratának.
Ha nem követjük az Úr akaratát, parancsolatatit, hanem e gonosz világ érdekeit követjük, nem
várhatjuk el, hogy az Úr védelmében részesüljünk. W 5/15 

Szeptember 20
“A megromlás előtt kevélység jár, és az eset előtt felfuvalkodottság. Jobb alázatos lélekkel lenni a
szelídekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel.” — Péld. 16: 18, 19. 

Most, hogy a totalitárius diktátorok uralmának végéhez közeledünk, a diktátorok
felmagasztalják magukat és megosztják egymás között a hatalmat. A vallásos hierarhia és a papság, a jó
állást keresik a világban. A bölcsek inkább azok társaságában maradnak, kiket lenéznek, mert
felismerik az Úr Jehovát és Jézus Krisztust, a felsőbb hatalmakat. A bölcsek csak így részesülnek az Úr
dícsőségében, mert ellenállnak a büszkeségnek. Az Armageddon végső csatájában elpusztítja azokat,
kik megrontották igazságtalanul a népet a földön és üldözték Jehova tanúit, de ugyanakkor
megkegyelmez a hűséges követőinek és áldásukat adja nekik az Új Világban. W 8/15 

Szeptember 21
“Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk.”—2
Ján.  8. 

A feddhetetlenség megőrzésének próbatétele, a csúcspontjához közeledik ebben a gonosz
világban. Vajon a hűséges szolgák és a jóakaratú emberek munkássága értékelve lesz? Vajon engedni
fognak önző vágyaiknak és elfordulnak a Teokratikus szervezettől, lemondva kiváltságukról, hogy az
Úr igazságát hírdessék? A Teokratikus Kormány megalakult és a Sátán szervezete a pusztítással néz
szembe. Döntést kell hoznunk az Úr Jehova örökkévaló Kormánya és a régi gonosz világ között. Azok
számára, kik az Úrat szeretik és tisztelik, csak egy lehetőség jöhet szóba. Ők választottak felszentelésük
napján és kitartanak döntésük mellett. “Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát;
és ezek mind megadatnak néktek.”
—Máté 6: 33. W 9/15 

Szeptember 22
“Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett
nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.” — Fil.  2: 15. 

Jehova tanúi törvénytisztelő szolgák és az evangélium hírdetői, helytől függetlenül és attól
eltekintve, hogy milyen hatalmak uralkodnak a földön. Ők nem veszélyes, felfegyverzett politikai
cselszövők, munkásságuk politikai vagy gazdasági szándékoktól vagy hatásoktól mentes. A földi
uralkodóknak nem kellene ellenvetésük legyen ezek munkássága ellen és egy uralkodónak sem áll
jogában beavatkozni munkásságukba, mivel ők az Úr hatalmának engedelmeskednek, mely nagyobb
mint ők. Az Úr feladatot adott nekik, hogy hírdessék az evangéliumot a földön, de ezáltal nem akarta a
világi uralkodók prédáivá tenni őket, hanem az emberek védelmére és megerősítésére használja őket.
Ezt az erőt az Úr Igéjében és szellemében találjuk meg. Jézus figyelmeztette őket a bekövetkezendő
veszélyekről, bizonyítva ezzel, hogy szükség van a bátorságra és az Úr segítségére. W 12/15 
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Szeptember 23
“Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre
tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek.” — 1 Pét. 1: 22. 

Péter apostol azt mondja, hogy a felszentelt személyeknek engedelmeskedniük kell az
igazságnak a Szentlélek által, hogy életüket és szeretetüket tisztán tartsák. Ez összhangban áll a ténnyel,
mely szerint a felszentelés előtt, az embereknek meg kell hallaniuk és hinniük kell az igazságot. “Ez az,
aki víz és vér által jő vala, Jézus a Krisztus; nemcsak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a Lélek az,
amely bizonyságot tesz, mert a Lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a
mennyben, az Atya, az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot
tesznek a földön, a Lélek, a víz és a vér; és ez a három is egy.” (1 Ján. 5: 6-8) “Ez az, aki víz és vér által
jött el: Jézus Krisztus; nemcsak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a szellem az, ami tanúskodik,
mert a szellem az igazság. Mert hárman vannak, akik tanúskodnak, a szellem, a víz és a vér, s a három
egyetértésben van.” Így a Szentlélek, Jehova aktív ereje, az Úr Igéjének igazsága által nyivánul meg.
“És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes
váltságnak napjára.” — Ef. 4: 30. W 7/15 

Szeptember 24
“És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik.” — Zsolt. 78:24. 

Mi nem mindig látjuk meg a szervezet tagjait, kiket az Atya felhasznál a szellemi eledel
kiosztására. Az Úr gyakran felhasználja szervezetének láthatatlan tagjait, hogy továbbítsa a szükséges
információkat, tanácsot nyújtson és vezéreljen bennünket. A pusztában az izraeliták nem látták az Úr
által felhasznált láthatatlan eszközöket, melyek segítségével biztosította a mannát, mely elegendő volt
negyven évig, de tudták, hogy az Úr igéjének beteljesedésének következménye, elfogadták és ezzel
táplálták magukat. “Ez az a kenyér, melyet az Úr adott néktek eledelül. Az Úr parancsolata pedig ez:
Szedjen abból kiki amennyit megehetik; fejenként egy ómert, a hozzátok tartozók száma szerint szedjen
kiki azok részére, akik az ő sátorában vannak. És akképpen cselekedének az Izráel fiai és szedének ki
többet, ki kevesebbet. Azután megmérik vala ómerrel, és annak aki többet szedett, nem vala fölöslege,
és annak, aki kevesebbet szedett, nem vala fogyatkozása: kiki annyit szedett, amennyit megehetik vala.”
(2 Móz. 16: 15-18) Ha a spirituális eledel az Úr szervezetén keresztül jön, attól eltekintve, hogy
meglátjuk-e vagy nem ennek eredetét, tisztelnünk kell az anyaszervezetet. W 2/1 

Szeptember 25
“És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a
halálnak kulcsai.” — Jel. 1: 18. 

A templomba való eljövetele után, 1918-ban, Jézus Krisztus megkezdi munkásságát a halál és a
pokol eltörlése érdekében. Hogyan? Feltámasztván testének részeit, kik halált szenvedtek templomának
megjelenése idejéig. Mikor a maradék befejezi földi munkásságát, Jézus feltámasztja őket halálukból,
hogy vele együtt uralkodjanak, így a halált eltörli végérvényesen. “Semmit ne félj azoktól, amiket
szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok;
és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.
Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második
halál.” (Jel. 2: 10, 11) Ez nem fogja kivárni Jézus Krisztus ezer éves uralmának végzetét, ezért a
144.000 tag vele együtt fog uralkodni ezer even keresztül. Ezért részt vesznek vele együtt a
feltámadásban és ennek következtében nem szenvednek második halált. W 4/1 
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Szeptember 26
“Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város... Úgy fényljék a ti
világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei
Atyátokat.” — Máté  5:14, 16. 

Az Úr hűséges szolgáinak maradéka tanúként kell cselekedjenek, tükröznik kell dícsőségét,
ahogyan Jézus is tette és teszi továbbra is a mennyben. Ő tárta fel elénk az Úr Jehovát, ezért
ragyognunk kell. Az Úr dícsősége megmutatkozott a Királyság evangéliuma által, királyság, mely nevét
érvényesíti mindörökre. Dícsősége leragyog a földre evangéliuma által. “Akikben e világ Istene
megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát,
aki az Isten képe.” (2 Kor. 4: 4) Ennek ragyogása “az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus
arcán való világoltatása.” Tükröznünk kell a dícsőséget az evangélium hírdetése által, így az Úr Jehova
tanúivá válunk. 
— 2 Kor. 4 : 4-6. W 5/1 

Szeptember 27
“De a gyülevész nép, amely köztök vala, kívánságba esék, és Izráel fiai is újra síránkozni kezdének, és
mondának: Kicsoda ád nékünk húst ennünk?” — 4 Móz. 11: 4. 

A jelen idők sokasága ugyanennek a próbatételnek van alátéve, miszerint bizonyítaniuk kel
hűségünket és feddhetetlenségünket az Úrral szemben. Katasztrófális számukra visszatekinteni a
világra, a jelképes Egyiptomra és annak örömeire, melyekről lemondtunk és rendületlenül megállni az
Új Világ fele vezető, nehéz úton. Jehova népének joguk van a szükséges eledelhez az Úr által kijelölt
időben, de nem áll jogukban panaszkodni az Úr rendelkezései ellen, nem áll jogukban összehasonlítani
állapotukat a gonosz világéval és nem szabad az anyagi javakat előtérbe helyezniük. Az idegen
osztálynak pedig nem szabad elégedetlenséget kelteni az Úr Jehova ellen.  W 11/15 

Szeptember 28
“De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind
aki szereti és szólja a hazugságot.” — Jel. 22: 15.

A Királyság templomán kivül nincs semmi más, mint világi sötétség azok számára, kik fogaikat
vicsorgatják és panaszkodnak. Ez vár mindazokra, kik elfordulnak a maradéktól és akik nem
bizonyulnak hűségesnek az Úr Jehovával és Krisztussal szemben. Hadd legyen minél több ember
hűséges. Habár többen vannak, mint 144. 000, azok, kik hűségesnek bizonyulnak és megőrzik
feddhetetlenségüket az Úrral szemben a “nagy sokaságot” fogják alkotni az Armageddon végső
csatájában. “Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden
nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér
ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak.” (Jel. 7: 9) Hűségük bizonyságának eredményeként az
Úr üdvösséget és örök életet biztosít számukra a földi Paradicsomban, Királyának uralkodása alatt. W
10//1 

Szeptember 29
“Azt jelentvén ki ezzel a Szent Lélek, hogy még nem nyilt meg a szentély útja, fennállván még az első
sátor.”  — Zsid. 9: 8. 
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A Szentírásban semmi sem utal arra, hogy a hűséges prezsbiterek, kikre az Úr kiontotta
szellemét, mennyei hívásnak tettek eleget. Ez azt jelenti, hogy nem kaptak jogot mennyben való életre.
Nem kaptak reményt és nem nyílt meg előttük a szentély útja. Az amit kaptak, egy esély, hogy élvezzék
a örök életre való feltámadást egy tökéletesített földön, Jézus Krisztus uralkodása alatt. Ez nem azért
történt, mert nem felelnek meg az Úr akaratának, hanem azért, mert nem jött el az Úr által kijelölt idő,
mikor a Szentlélek megnyilvánul a földi teremtmények előtt, elhozván a mennyei örökséget. W 6/15 

Szeptember 30
“És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok;
véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.”  — Jóel. 2: 28. 

Ennek végső teljesedése nem azt jelentette, hogy az Úr felszentelt, hűséges maradéka nem volt
felkenve az Úr szelleme által 1919 előtt. A Szentlélekkel való keresztelkedés folytatódott évszázadokon
keresztül, Pünkösd óta, Kr.u. 33-ban, mindazok számára, kik meghalloták igéjének igazságát és teljes
mértékben az Úr szolgálatának szentelték életüket. “Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem
mehet be az Isten országába.” (Ján. 3: 5) Így, az 1919-es események azt jelentették, hogy az Úr
kiöntötte szellemét a hűséges maradékra, hogy újra szolgálatába állíthassa őket. Megerősítette őket és
kiváltságot és feladatott adott nekik. Ezután, 1922-ben, késő nyáron egy új gyülekezetet szerveztek,
mely kiemelte ezt az évet. Ekkor az Úr kiontotta szellemét mindazokra, kik szolgálatának szentelték
életüket teljes odaadással. 
W 8/1

Október 1
“Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek.” — Zsolt. 97: 1. 

Jehova, a Teokrata, elkezdte uralkodását Jézus Krisztus alatt. Békességben és áldással uralkodik
az engedelmes szolgái fölött és ezek társai fölött. Uralkodik aföldi ellenségei fölött ellenállhatatlan
hatalmával. A Teokrácia megmarad! Csakis általa következhet be tartós béke a jóakaratú emberek
számára a földön. A háború utáni években elkerülhetetlen, hogy a Teokrácia ne ütközzön a Sátán földi
szervezeteivel, a nemzetek nemzetközi együttmüködéséért. Ezért, a legjobb, ha az Úr felszentelt népe a
Teokratikus páncél védelme alatt állnak és a Teokratikus szervezetnek megfelelően cselekednek. A
vallásos szervezetek harcolni fognak ellenük a háború utáni időszakban, de el fognak pusztulni. Csak a
Teokraták fognak megmaradni és elérni az igazságos új világot.
W 11//1 

Október 2
“És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan
már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból
tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és
megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével.” — 2 Thess. 2: 6-8. 

A Szentlélek kiáradása 1919 után nem azt jelenti, hogy a vigaszt nyújtó Szentlélek nem volt
elválasztva a bűnös emberektől, megengedvén így a vallásos osztály veszedelmes kinyilatkozását.
Ennek az osztálynak a  teljes megnyilvánulása, vagyis a rejtélyes gonoszság, magába foglalja egyrészt a
“Kereszténység” papságát, valamint a gonosz szolgákat, melyre 1914-ben kerül sor, mikor a gonosz
szolgák osztálya a vallásos szervezeteknek engedtek. A Szentlélek eltávolodott az összes ilyen
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teremtménytől, mert nem volt visszatartó erő a Sátán szelleme ellen, de a Szentlélek megmaradt a
hűséges szolgák maradékában. 
W 8/15 

Október 3
“Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig veszteg legyetek. És monda az Úr Mózesnek: Mit kiáltasz
hozzám? Szólj Izráel fiainak, hogy induljanak el.” — 2 Móz. 14: 14, 15. 

Mózes által az Úr Jehova ezt parancsolta nekünk. És a hívek ezt fogják tenni. Nem kell félnünk
a Vörös tengertől az Armageddon végső csatájában. Jehova tanúi és ezek társainak sokasága keresztül
mennek Armageddon vérvörös csatájában és diadalmasan az igazságos, Új Világba jutnak. A démonok
által vezetett egyiptomi üldözők harcolni fognak Jehova tanúi ellen, de nem fognak diadalmaskodni az
Armageddon pusztító csatájában. A Sátán szervezete teljes egészében el fog pusztulni. Majd, az
igazságos Új Világban, Jehova felszentelt népe, Mózes és Jézus Krisztus vezetése alatt, dícsőíteni fogja
az Úrat. “Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr.” — Zsolt. 24: 8. 
W 2/15 

Október 4
“Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy
írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék őket, hogy a Jézussal voltak
vala.” — Ap. Csel. 4:13. 

A tanult politikusok és kereskedelmi képviselők, akik több vallásért harcolnak, az ősi
görögökhöz hasonlóan, bölcsességet, oktatást és a világi dolgokat keresik ezen a világon. Ők és papsági
szövetségeseik megvetik Jehova tanúit, mert ezek nem mutatnak bölcsességet, hanem az a Keresztény
osztály, kiről Pál apostol azt mondta, hogy az Úr kiválasztotta szolgálatába. Jehova tanúi sokan vannak,
mint Péter és János apostol, kik vakmerően hírdették az evangéliumot a Legfelsőbb Zsidó Bíróság elött.
Pál nem volt műveletlen, mégsem volt hajlandó a görögök kedvében járni azáltal, hogy világi
bölcsességről tegyen bizonyságot. Ő a közönséges görög nyelven írt a klasszikus görög helyett. 
W 6/1 

Október 5
“És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az
neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.” — 1 Móz. 3: 15. 

Az asszony az Úr asszonya, az Ő egyetemes mennyei szervezete. Ez a szervezet hűséges maradt
az Úrhoz, így a Sátán és ennek magvainak ellenségévé vállt. Az Úr megjövendőlte, hogy mennyei
szervezetének egy tagja el fogja pusztítani a Sátánt és ennek szervezetét, el fogja pusztítani ennek
vezetöjét és az Úr összes ellenségét. A megígért személy nem más, mint Jézus Krisztus. Az ő hűséges
követői az emberek soraiból valók és az Úr egyetemes szervezetének tagjaivá válnak. Az Úr asszonya
tehát a Megváltó anyja, aki elhozza a földre a szabadságot. Ez azt mutatja, hogy az Úr asszonya soha
nem engedett a Sátán kisértéseinek és nem állt kapcsolatban ezzel. Ő az, aki életet ad azoknak, kik
felszabadítanak másokat a rabság alól. W 1//15 

Október 6
“Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig
megigazított, azokat meg is dicsőítette.”— Róm. 8: 30. 
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A kiválasztott maradék, kiket az Úr egybegyűjtött szolgálatába 1918 óta, szétszórodtak az első
Világháború ideje alatt és engedve a félelemnek abbahagyták munkásságukat. De az Úr indokolta
cselekedeteiket kedvező itélete által és felmagasztalta őket a jelen idő kiváltságával, mint tanúi és
nagykövetei. A hamis vádak, melyeket a világ emel ellenük nem számítanak az Úr szemében, mert Ő a
hűségük alapján hoz itéletet szolgái fölött.  Ennek ellenére, meg kell felelniük az Úr akaratának és
Jézus Krisztusnak azáltal, hogy megőrzik hűségüket a végsőkig, még az Armageddon végső csatája
alatt is. Ez szenvedéssel jár, de az Úr jutalmazni fogja őket az Armageddon bekövetkezténél. “Hát az
Isten nem áll-é bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszútűrő is
irántuk? Mondom néktek, hogy bosszút áll értök hamar. Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy
talál-é hitet e földön?” — Luk. 18: 7, 8. W 7/15 

Október 7
“És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr lészen, és a neve is egy.” — Zak. 14: 9. 

Ezen a napon igaz, hogy Jehova “az egész földnek királya”, mivel jogosan uralkodik a
világegyetem fölött. És Ő uralkodik! A föld minden részén, hol hűséges szolgái élnek és elismerik
uralmát Királya, Jézus krisztus alatt és nem utolsó sorban, elismerik az Úr Jehovát, mint a Lgefelsőbb
hatalom. Alárendelik magukat ennek a hatalomnak és engedelmeskednek az Úr akaratának, nem az
emberekenek. „Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság,
hanem csak Istentől: és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek.” (Róm. 13: 1) ’Istennek
kell inkább engedni, hogynem az embereknek.’ (Ap. Csel. 5: 29) Az armageddon végső csatájának
bekövetkezte előtt, a Sátán és démonjai látni fogják királyaikat elpusztulni Jehova „különleges
cselekedetének” köszönhetően. „És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr lészen, és a
neve is egy.” — Zak. 14: 9. W 9/1 

Október 8
“Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak
és a Szent Léleknek nevében.” — Máté 28: 19. 

Az Atya neve Jehova, mely az egyetemes uralmat és szándékát jelenti. Következetesen, az Úr
nevében való keresztelkedés azt jelenti, hogy teljes mértékben az Úr szolgálatának szenteljük életünket,
így a megkeresztelkedett személyek teljes odaadással és engedelmességgel kell folytatniuk
munkásságukat, az evangélium hírdetését, az Úr nevének érvényesítéséért. A vízben való
megkeresztelkedés azt jelképezi, hogy az Úr teljesíti Jehova szándékát és megvalósítja ennek
egyetemes uralmát.. W 12/15 

Október 9
“És meglátják a népek igazságodat, és minden királyok dicsőségedet, és új nevet adnak néked, amelyet
az Úr szája határoz meg.” — Ézs. 62: 2. 

A férjes asszony átveszi férje nevét. Ha az Úr maradéka házas lenne az Úr Jehovával, nevét
kellene viselniük, és ha ez örömet okoz nekik, akkor ragaszkodni fognak hozzá és nem válnak le tőle. A
Keresztény név miatt nem lehet a hűséges szolgákat megkülömböztetni a vallásosoktól, kik tévesen
használják ezt a megnevezést. Szerencsére, régen az Úr így szólt a hűséges maradékhoz: “Ti vagytok az
én tanuim, így szól az Úr; és szolgám, akit elválasztottam, hogy megtudjátok és higyjetek nékem és
megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz!” (Ézs. 43: 10) Ez a
prófétai kijelentés felhívja figyelmünket. Annak érdekében, hogy összhangban legyenek Ézsaiás próféta
könyve 62 fejezetének második versével, a maradék, 1931-ben, elismerte a Jehova tanúi nevet és úgy
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döntöttek, hogy viselik e nevet, mert az Úrtól jön. Ez azt mutatja, hogy tagjai az Úr Jehova
szervezetének és földeik termékenyek tanúvallomásuk által az Úr nevének és Királyságának
érvényesítéséért. W 2//1 

Október 10
“Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy
hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak
feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.” — 1 Kor. 15:51, 52. 

Szükséges Krisztus testének maradéka számára, hogy halált szenvedjenek, akár a Sátán
erőszakának köszönhetően vagy természetes okokból, mivel “Amit te vetsz, nem elevenedik meg,
hanemha megrothadánd.” Hűségesnek kell maradniuk mindhalálig. “Semmit ne félj azoktól, amiket
szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok;
és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.” (Jel.
2: 10) El kell temetni őket, Krisztushoz hasonlóan, hogy teljesítsék az Úr Jehovával kötött
szövetségüket. De az “utolső trombitaszóra” meghalják a mennyei üzenetet, a hűséges szolgák, kik
földi életük végéhez értek, nem maradnak a sírban, mint mindenki más 1918 előtt. Jézus eljött a
templomba, meghozta itéletét, és életet ajándékozott nekik egy szempillantás alatt. Ezáltal azonnal
átváltoztak, felébredtek halálukból, szellemi életet kaptak romolhatatlanságban és dícsőségben. W 4/15 

Október 11
“Annakokáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el;
Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk
meg az Isten ígéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az
Isten előtt.” — 2 Kor. 4: 1, 2. 

Az Úr könyörült rajtunk, mikor megbízást kaptunk Őt szolgálni. Ez bátorít minket, hogy
merészek maradjunk, ne legyünk nyúlszívüek azokkkal szemben, kik ellenzik az Úrral szembeni
szolgálatunkat. Ésszerűen, ha kedvez nekünk az Úr üzenetének fénye, akkor kötelességünk ezt
továbbítani másoknak. Az emberi hatóságoknak nem áll jogában azt mondani, hogy fátylat borítsunk a
fényre és titokban tartsuk mások előtt. A dolgokat, melyeket szégyelnek az emberek, eltitkolják. Nincs
okunk a szégyenkezésre, mivel munkásságunk igazságos és igaz. Ezért, kiengedjük magunkból a fényt
teljes pompájában, mert nem téveszme és nem zavaró, hanem egy igazi vezető a mi életünkben. W 5/1 

Október 12
“Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy
felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén, szolgál nékik.” — Luk. 12:37. 

Azok, akiket az Úr vigyázva talál nem fogják megvárattatni Őt az ajtónál és nem reagálnak
késve a kopogtatásra, ami azt jelzi, hogy az Úr jelen van a templomban, hogy ítéletet hozzon. Nem
várattatják meg az Úrat, addig, míg elkészülnek, miközben máshol járnak gondolataik és ugyanazokat a
dolgokat hajszolják, mint a pogányok. Nem fogják azt mondani, hogy időre van szükségük, és a
Szentírásnak megfelelően, hatezer év el fog telni az emberiség számára és még van idejük az Úr
szolgálatába állni. Nem, a hűséges szolgák nem nem aggódnak emiatt, ők hűségesek maradnak az Úr
Jehovához és Királyságához minden időkben. 
W 9/15 

Október 13
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“Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerősítette a földet, hogy meg ne induljon; ő ítéli meg
a népeket igazsággal.” — Zsolt. 96: 10. 

A mennyei megbizatás fel lesz újítva. “És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten:
Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a
tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.” (1 Móz. 1: 28) Ezt a
megbízatást fogják teljesíteni az Armageddon túlélői. A látható uralkodó szervezetet, mely a mennyei
Királyt képviseli, hűséges szolgák fogják alkotni, kik hitték az Úr ígéretét az Új Világ megalapításáról
és örömmel várták ennek bekövetkeztét. Nem vettek részt ebben a gonosz világban és idegennek
tartották ezt. Az ilyen ősi próféták és Jehova igazságos tanúi fogják az Új Világot alkotni. Ez az Új
Világ tökéletes egységben fog állni és képviselni fogja a Mennyországot. Ez lesz az Új Világ. W 5/15 

Október 14
“Jézus pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjá születéskor,
amikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi
székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét.” — Máté 19: 28. 

Salamon király idejében, mikor hű és engedelmes volt az Úrral szemben, akit képviselt trónján,
szabadság uralkodott és az emberiség nem félt a Teokratikus Kormánytól. Ez annak volt köszönhető,
hogy Izráel törzsei nem féltek szolgálni az Úr Jehova akaratát. “És Júda és Izráel megsokasodott, olyan
sok volt, mint a tenger mellett való föveny, és ettek, ittak és vigadtak... És lakozék Júda és Izráel
bátorsággal, kiki mind az ő szőlőtője és fügefája alatt. Dántól fogva Bersebáig; Salamonnak minden
idejében.” (1 Kir. 4: 20, 25) Amennyiben Salamon megjövendőlte az ígért Uralkodót, Izráel tizenkét
törzsének az örömteli időszaka a hűséges és engedelmes emberek állapotát jelképezte az Úr Jehova
uralkodása alatt, melynek eredménye a világ teljes megújulása. W 3/1 

Október 15
“Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezőleg a
mi alkalmatos voltunk az Istentől van: Aki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái
legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít.” — 2 Kor. 3: 5, 6. 

A Úr lelke, melyet kiontott Krisztus követőire Pünkösdkor megerősítette az Úr elrendelését.
Nemcsak lehetővé tette számukra, hogy hírdessék az evangéliumot idegen nyelveken, hanem feltárta
nekik a Szentírást és segített nekik munkásságukban az Úr akaratának megfelelően. A régi világ
törvénye halálra ítélte őket, de az Úr szelleme, az új Teokratikus törvény által életet adott nekik.
Felhatalmazta őket, hogy hírdessék az evangéliumot. Az új szövetség szándéka, “hogy a pogányok
közül vegyen népet az ő nevének.” Az új szövetség Megváltója, Jézus Krisztus Jehova legfőbb tanúja
volt. Ezért, az őt követők hasonlóképpen, Jehova tanúivá válnak. W 5/1 

Október 16
“Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti. Mint utolsó ellenség
töröltetik el a halál.”  — 1 Kor. 15:25, 26.

A halál elpusztítása nem lesz lehetséges mindaddig, míg Ádám leszármazottjai sírjaikban
pihennek, az Édenkerti bűneinek köszönhetően és mindaddig, míg Krisztus áldozata nem nyújt
váltságot számukra. Ez meg fogja nyitni az utat az örök élet felé. Jézus Krisztus uralkodása alatt,  az
Ádám bűnéi által örökölt halál el fog pusztulni teljesen. Jézus Krisztus eljövetele a Királyság
templomába az új világ kezdetét fogja jelenteni. Kiráy és Bíraként a föld felé fordítja figyelmét és az
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igazságosság megalapítására azáltal, hogy elpusztítja a gonoszságot. Így jelen lesz a földön és
jelenlétével fogja elpusztítani a halált. W 4/1 

Október 17
“Izráel fiainak és a jövevénynek, és az ő közöttök lakozónak menedékül legyen az a hat város, hogy oda
szaladjon az, aki történetből öl meg valakit.” — 4 Móz. 35: 15. 

Az ilyen rendelkezés előrejelezte a jogot, amely az Úr rendeletéhez tartózik az „idegen” osztály
illetően. Ahhoz, hogy ezek megmeneküljenek az Armageddon pusztításától, minden gonosztól el kell
távolódniuk és az Úr Teokratikus szervezetéhez kell forduljanak, melynek vezetője Jézus Krisztus.
Ennek kell engedelmeskedniüuk mindörökre, mivel Jézus Krisztus hallhatatlan és az Úrnak
engedelmeskedik, ki Királyságának trónjára helyezte őt. Az Úrnak való engedelmesség és a Teokratikus
szervezet követése egy dolgot jelent: a méltatlanok újra az emberölés vétke alá kerülnek, ezért
pusztulást kell szenvedniük a Sátán szervezetével együtt az Úr Jehova bosszúálló kardja által az
Armageddon végső csatájában. W 12//1 

Október 18
“Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjá teszed a földnek színét.”— Zsolt. 104:30. 

Az Úr Jehova a Szentlélek jelképe, aki a “szellemek Atyja”. Ő a számtalan lények teremtője, kik
benépesítik a láthatatlan birodalmat, kinek egyetlen Uralkodója az Ő egyszülött Fia, Jézus Krisztus.
Mivel az Úr aktív ereje, mely segítségével teljesíti akaratát, láthatatlan, mégis látható vagy érzékelhető
eredményeket szül, ezt az erőt szellemnek nevezik. Mivel mennyei vagy igazságos célokra használja ezt
az Úr, Szentléleknek nevezik. Számos és különféle megnyilvánulásai által a világegyetemben,
mégiscsak egy Szentlélek. Az Úr kiöntötte lelkét a földre, hogy felkészítse az embereket a létezésre.
Amikor az Úr megteremtette az embert, ennek szelleme által kapott életet és ez a szellem a légzés által
marad fenn. W 8/1 

Október 19
“Pedig a lélek az az emberben és a Mindenható lehellése, ami értelmet ad néki!” — Jób 32: 8. 

Mikor az ifjú, ihletett Elihu eldöntötte, hogy felfedi a három hamis barátját, kik megpróbálták
megtörni Jób fedhetetlenségét, Elihu a fenti szavakkal törte meg hallgatását. Az Úr szelleme jelen volt a
hűséges prófétákban, kik figyelmeztették az Úr szövetségét megtörni próbáló népet. “Szívöket is
megkeményíték, hogy ne hallják a törvényt és az igéket, amelyeket a Seregeknek Ura küldött vala az ő
lelke által, az elöbbi próféták által. És igen felgerjedt vala a Seregeknek Ura.” (Zak. 7: 12) Azóta több
mint 35 évszázad telt el,  de “Szellemek Atyja” továbbra is él. “Ha a fenyítést elszenveditek, akkor
veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig
fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Aztán, a
mi testi apáink fenyítettek minket és becsültük őket; avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-é a
lelkek Atyjának, és élünk!”—Zsid. 12: 7-9. W 6/15 

Október 20
“Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a
gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.” — Róm. 6: 22. 

A Teokratikus szervezet az Úr Jehova akaratának megfelelően kell működjön és nem az
emberek  demokratikus igényeinek és akaratának megfelelően. Az emberek nem uralkodói a népnek és
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nem szolgáik az embereknek, hogy ezek akaratát teljesítsék. A Teokratikus szervezet látható részében a
földön, mindeg tag a Mindenható Úr szolgája és az Ő akaratát kell teljesítsék. Minden testvér, kinek
feladata és felelőssége különleges munkát teljesíteni, nem a földi diktátorok szolgái, hanem a
Mindenható Teokrata Úr hűséges szolgái, felelősséggel tartóznak az Úrnak, így a felszentelt emberek
elkötelezettek szolgálni az Úrat és ennek egyszülött Fiát, Jézus Krisztust. W 10/15 

Október 21
“Csakhogy a Krisztus evangyéliomához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár oda menvén és látván
titeket, akár távol lévén, azt halljam dolgaitok felől, hogy megállotok egy lélekben, egy érzéssel
viaskodván az evangyéliom hitéért.” — Fil. 1: 27. 

A tipikus Teokrácia csak a zsidók számára létezett, de a valódi Teokrácia minden nemzet
számára fog létezni. Sosem fog kudarcba fulladni, mivel nem emberi és nem az emberek létesítették,
hanem mennyei és megtörhetetlen a vallás és az önzőség számára. A nemzetek prófétává alakítása a
tanítványok egybegyűjtését jelenti, kik összhangba kerülnek az Úr Jehova dícsőséges Teokráciájával
Jézus Krisztus vezetése alatt. Jehova tanúinak erőfeszítéseinek célja nem az, hogy egy embert
jelöljenek ki egyetemes uralkodónak a földön. Az ilyen vallásos vezetők nem lehetnek és sosem
lesznek a Keresztények közötti szoros kötelék. Az igazi tanítványok követik Jézus Krisztust, így
vezetőjükké válik, még akkor is ha láthatatlan számukra. Ezért, Jehova Királyaként, ő az emberek
közötti szoros kötelék. W 12/15 

Október 22
“Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg
eljövend.”—1 Kor. 11:26. 

“Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a
táboron kívül. Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül
szenvedett. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozván.” (Zsid. 13: 11-13) A
vér biztosította az elégtételt és ez nem maradt meg az elégett testekben. Ezért a kenyér fogyasztása nem
jelképezi a bűn alóli feloldozást Jézus Krisztus áldozata által. Ez az Úr akaratát jelképezi, miután Jézus
Krisztus áldozatot hozott, szenvedése által és a vérbe vetett hite által. Az utolsó vacsorán való kenyér és
bor elfogyasztása tehát az Úr Jehova követelményeit jelképezi, melyet Jézus Krisztus által állított fel a
Királyságba való belépéshez. W 2/15 

Október 23
“Az istentelen követ bajba esik; a hívséges követ pedig gyógyulás.” — Péld. 13: 17. 

Az Úr szolgálatában lévőknek folytatniuk kell feladatukat az Úr szervezetében, mindaddig, míg
az Úr el nem hozza a változást számukra. Ha a saját itéletére hallgat és olyasmit szeretne tenni, mely
eltávolítja feladatától, akkor saját maga okoz változást, így zavart kelthet a szervezetben. Ennek a
ténynek szemléltetését megtaláljuk János esetében, kinek családneve Márk volt. “És miután ezt
megértette, elméne Máriának, a János anyjának házához, ki Márknak neveztetik; hol sokan valának
egybegyűlve és könyörögnek vala. Barnabás és Saulus pedig visszatérének Jeruzsálemből, betöltvén
szolgálatukat, maguk mellé véve Jánost is, kinek mellékneve Márk vala.” (Ap. Csel. 12: 12, 25) Lásd
továbbá: Ap. Csel. 13: 1-5; 15: 36-41. Csak miután bizonyságot tett hűségéről, gyógyult meg Márk és
nyerte vissza Pál bizalmát. Mendezt figyelembe véve, nem szabad megkockáztatnunk az Úr
szervezetével valő kapcsolatunkat. Az egység és a béke érdekében, az Úr Jehova tanúi hűségesek
maradnak a kijelölt szolgálathoz. 
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W 5/15 

Október 24
“Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.” — Máté 22: 14. 

Az egyház utolsó tagjai nem lesznek zsúfoltak. Sokan az Úr szolgálatának szentelték életüket és
részesülnek a mennyei jutalomban, de előbb vagy utóbb, ezek nagyrészének nem sikerült betartani a
szolgálatukat. Ezért csak néhányan tartóznak a kiválasztott “mennyei nemzethez”. Ezek hívása nem
azért töténik, mert az Úr által kinevezett szám olyan nagy, hanem azért, mert nagyon sokan
sikertelennek bizonyultak és helyettük az Úr másokat hívott szolgálatába. Habár nagyon sokan kaptak
meghívást, nagyon kevesen fognak az Úr szolgálatában állni, mivel nagyon sokat kudarcot vallottak
hűtlenségük által. W 7/15 

Október 25
“Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem.” — 1 Kor. 1: 19. 

Armageddon végső csatájában, mely már nagyon közel van, az Úr el fogja pusztítani a bölcsek
bölcsességét, melyről bizonyságot tettek a háború utáni időszakban. Meg fogja semmisíteni az
értelmesek értelmét, kik azt hírdették, hogy a politika, a kereskedelem és a vallás jobb világot fog
teremteni az emberek számára. Az ilyen világi bölcsesség nem fogja megmenteni őket az Úr haragjától
és az Armageddon végső csatájától. Az egyetlen dolog, mely a szabaduláshoz vezet és az élethez az Új
Világban, az evangélium hírdetésének ostobasága. Ezt teszik Jehova tanúi, mert tudják, hogy ez a
feladatuk és ez az Úr akarata. Nem szégyelik hírdetni az evangélium igazságát, annak ellenére, hogy a
világ ostobaságnak véli munkásságukat. W 6/1 

Október 26
“És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak
ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert
nálatok lakik, és bennetek marad.” — Ján. 14: 16, 17. 

Jézus Krisztus mennybemenetele után, már nem volt jelen, hogy személyesen tanítsa és
megmagyarázza az igazságot tanítványai számára. Ezért a Mennyei Atya Krisztus által a földre küldte
aktív erejét és ez a mennyei erő vezérelte a hűséges szolgákat a földön. Így az Úr Jehova, Jézus
Krisztuson keresztül, irányította, felvilágosította és tájékoztatta követőit a Teokratikus akaratnak
megfelelően. Ez a mennyei erő valóban segítségül szolgált a hűséges követők számára és bizalmat adott
nekik. Segítségükre szolgált és támogatta őket vészhelyzetekben. W 8/15 

Október 27
“Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívűekre öröm.” — Zsolt. 97: 11. 

Szívükben hordozva a fényt, az igazságosaknak meg kell engedniük, hogy e fény másokra is
leragyogjon. Szeretjük a fényt és követjük ezt. Ez azt jelenti, hogy nem szabad sötétségben maradnunk,
hanem bátran továbbítanunk kell a fényt azoknak, kik a földi homályban élnek. Mi megkaptuk a fényt
és most ezt tovább kell adnunk másoknak. “Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te
atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok! Mind aszerint, amint kérted az Úrtól, a te Istenedtől a
Hóreben a gyülekezésnek napján mondván: Ne halljam többé az Úrnak, az én Istenemnek szavát, és ne
lássam többé ezt a nagy tüzet, hogy meg ne haljak! Az Úr pedig monda nékem: Jól mondták amit
mondtak. Prófétát támasztok nékik az ő atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én ígéimet adom annak
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szájába, és megmond nékik mindent, amit parancsolok néki.”(5 Móz. 18. 15-18) “És elküldje a Jézus
Krisztust, aki néktek előre hirdettetett. Kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míglen újjá
teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által eleitől fogva.
Mert Mózes ezt mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai
közül, mint engem; azt hallgassátok mindenben, amit csak szólánd néktek. Lészen pedig, hogy minden
lélek, valamely nem hallgatánd arra a prófétára, ki fog irtatni a nép közül.” (Ap. Csel. 3:20-23) Sion
hegyéről tükrözi az Úr dícsőségét, ahogyan Mózes is tette, mikor lejött Sinai hegyéről. A hűséges
követők maradéka meglátja a Szentírásban való fényt. Ezt magyarázza el nekünk Jézus, Jób könyvének
33 fejetének 23-tól 28-ig terjedő verseiben. W 5/1 

Október 28
“A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondják vala: E
világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik.” — Jel. 11:
15. 

“Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül.” (Zsolt. 95: 3) Azonban, szerető
elismerése ellenére, az, aki hajlandó volt megalázni magát a Mindenható Úr előtt, halált szenvedett az
Úr nevének érvényesítése érdekében, ezért az Úr Jehova kijelölte maga mellé uralkodásában egyszülött
Fiát, Jézus Krisztust. Az Atya és a Fiú egyesülése megelőzi az Armageddon pusztításáta a Sátán
szervezete számára. “Én tőlem adatott ez a végzés, hogy az én birodalmamnak minden országában
féljék és rettegjék a Dániel Istenét; mert ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem
romol, és uralkodása mind végig megtart; Aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik
mennyen és földön; aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából. És ennek a Dánielnek jó
szerencsés lőn dolga a Dárius országában és a persa Círus országában.” — Dán. 6: 26-28. W 9/1 

Október 29
“Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei.
Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az
Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle.”—1
Móz. 18: 18, 19. 

Ábrahám megtanította az embereket, hogy az egyetlen igaz Istent imádják, kinek neve Jehova.
Ezt követően megtört minden valláshoz vezető szál. Magukra vállalták az ismeretlen bizonytalanságát
és osztoztak a szemrehányásokban, melyekben részesültek az Úr imádatáért. Ugyanígy, ma, az
“idegenek” osztálya nem az Úr örökösei, hanem ennek szolgái és nem részesülnek az Ábrahámi
kiváltságban és igéretben. A maradékkal együtt, ugyanazt az Istent imádják, ugyanaz a Tanítójuk, azak
az Úr Jehova, kinek hatalma alatt az világ minden nemzete áldott, mert engedelmességről és hűségről
tettek bizonyságot az Úrral és ennek Teokratikus kormányával szemben. W 11/15 

Október 30
“Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll,
kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.” — Ézs.
54:17, A.S.V. 

Ez az Úr asszonyához szól, az Ő egyetemes szervezetéhez. A “kicsiny nyáj” maradéka most az
Úr földi képviselőinek gyerekei, ezért ez az igéret rájuk vonatkozik és az Úr szervezetére, hogy segítse
őket munkásságukban az Úr akaratának megfelelően. Mivel az Úr szervezete és ennek munkássága nem
az embereké, hanem a Mindenható Úré, a Sátán szervezete nem képes elpusztítani ezt. Aki ez ellen
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harcol, az az Úr ellen harcol. “Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg téged, mert én
veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged.”(Jer. 1: 19) A háború utáni időszakban
felhasznált fegyverek kétségtelenül elpusztulnak. W 2/1 

Október 31
“Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. Serkenjetek fel igazán és ne
vétkezzetek; mert némelyek nem ismerik Istent; megszégyenítéstekre mondom.” — 1 Kor. 15:33, 34. 

Az átlagember nem hisz a feltámadásban az ítélet napján, ezért számukra a természetes tudat a
legésszerűbb. Egyes keresztények visszatértek az ilyen természetes tudathoz. Eljött az idő, hogy ezek
felébredjenek vagy visszatérjenek az éber józansághoz, ideje elfordulni a bűntől és elfordulni e világ
gonoszságától, e világ önzőségétől és nem a világi szükségletek kielégítését követni. Tudnunk kell,
hogy az örök életet az Úr Jehova és Jézus Krisztus által érhetjük el. “Az pedig az örök élet, hogy
megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (Ján. 17: 3) Ehhez a
világhoz való csatlakozás nem fog segítségünkre szolgálni ebben a tudatban. W 4/15

November 1
“Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen engem
az egyenes földön.” — Zsolt. 143:10. 

Ez az Úr Lelke, láthatatlan ereje, melyet kiönt népére, ki segített nekik teljesíteni munkásságát
mindeddig. Ahogy követték az Úr akaratát szavain keresztül, a hűséges szolgákat az Úr elvezette az
igazság földjére, mely annak eredménye, hogy feltétel nélkül, szívesem és szeretettel engedelmeskedtek
a Teokratikus uralomnak. A Teokratikus utasítások teszik e földet tökéletessé, hol nem kell habozni a
fölött, hohgy mit is kell tenni és hogyan kell cselekedni a Királyság ellenségeivel szemben. A “furcsa
munkásság” ideje, mely megelőzi a “különös cselekedet” az Armageddon végső csatájában, még nem
jött el. A háború utáni időszak az erőfeszítések és a globális béke elérésének céljából használt eszközök
megjelenésével egyidejüleg fog bekövetkezni. Ezzel egyidejűleg próbatételnek lesz kitéve az Úr Jehova
népének hűsége, de a lelkes imát, mely 1918-ban hangzott el, folytatniuk kell. W 1/1 

November 2
“Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra
elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől.”—2 Kor. 3:18. 

Életünk megváltozik, hogy Krisztushoz hasonlókká váljunk, és kiváltságban részesülünk, hogy
hírdethetjük mások számára is a mennyei fényt. Ez az átváltozás a Mindenható Úr láthatatlan
hatalmának köszönhető, Jézus Krisztuson keresztül. A dícsőség nem a miénk és nincs szükség ünnepi,
selyem ruházatra, aranyra vagy csillogó ékszerekre. A vallásos papság, mely nem tükrözi az Úr Jehova
mennyei fényét ilyen eszközökhöz folyamodik, hogy látványt keltsen. Az igazi dícsőség az Úr
Szentlelkétől származik és az evangélium hírdetésében nyilvánul meg. W 5/1 

November 3
“Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdé az asszonyt, aki a fiút szűlte.”
— Jel. 12:13. 

“És bocsáta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyó vizet, hogy azt a
folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és
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elnyelé a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott.” (Jel. 12: 15, 16)  Az első világháború
óta a sárkány szervezete szabadon engedte a radikális földi, forradalmi elemeket, beleértve a Katolikus
Mozgalmat és az úgynevezett „Keresztény frontot”, és a náci fasiszta, valamint más totalitárius
elmeket. „A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek.” (Jel. 17: 15) Ezek a vallásos-totalitárius elemeket oktatták és ezeket okádta a Sátán
szervezete, különösen a vallásos szóvivők által a földön, hogy elvegyék az Úr által nyújtott
szabadságot, a szólásszabadságot, a sajtószabadságot és megakadályozzák az Úr Jehova imádatát. W
9/1 

November 4
“Az Úrnak lelke megszállotta Gedeont, és megfúván a harsonákat, egybehívá az Abiézer házát, hogy őt
kövesse.” — Bír. 6:34. 

Midiánnak fiainak és szövetségeseiknek hét évet tartó elnyomása közeledtével az Úr Jehova
felszólított egy hűséges és megbízható személyt, Gedeont, hogy Izrael bírája és hírnőke legyen. A
feljegyzések szerint az Úr Jehova Szentlelke felhatalmazta őt és arra késztette, hogy az ellenség ellen
cselekedjen. Midián fiai letelepedése ezt követően rövidesen bekövetkezett. Évek elteltével Amásai egy
hűséges csapatot vezetett Dávid menhelyére, a pusztaságba. Amikor Dávid megkérdezte, hogy békés
szándékkal közelednek-e: “lélek pedig felindítá Amásait, a harmincnak fejedelmét, s monda: Óh Dávid,
tied vagyunk és te veled leszünk, Isai fia! Békesség, békesség néked, békesség a te segítőidnek is, mert
megsegít téged a te Istened! Magához fogadá azért őket Dávid, és főemberekké tevé a seregben.” (1
Krón. 12: 18) “Az Isten lelke pedig felindítá Zakariást, a Jójada pap fiát, aki felálla a nép között, és
monda nékik: Ezt mondja az Isten: Miért szegtétek meg az Úrnak parancsolatait? Nem fog az javatokra
válni! Ha elhagytátok az Urat, ő is elhagy titeket.” — 2 Krón. 24: 20. W 6/15  

November 5
“A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első
feltámadás.” — Jel. 20:5. 

Milyen csodálatos kilátás, hogy Krisztusnak mindaddig kell uralkodnia, míg legyőzi ellenségeit,
beleértve a halált. Következésképpen, a holtak többi részének az előrelépése, azoknak akik rosszat
cselekedtek, az ítélet beteljesedése az ezer eves uralkodás előtt kell megtörténjen. Azokra tekintve, akik
már a gehennában tartózkodnak, nem lesznek a feltámasztottak között, mivel ők örökre elpusztultak.
“És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és
helyök nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek
nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve; és megítéltetének a
halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a
halottakat, akik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik ő nálok voltak; és
megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint.” (20: 11-13) Azok akik sírjaikban vannak, az Úr
nevének érvényesítése érdekében, oltalmazva Krisztus feláldozásában, előre fognak lépni. Abban az
esetben, ha az ítéletek idején, maguk mögött hagyják elkövetett gonosz tetteiket és arcukat az igazság és
az Úr Jehova szolgálatába fordítják, ugyanakkor kitartóak maradnak az Úr iránti hűségükben, a Sátán
elszabadul az ezredik év végén, hogy próbára tegye feddhetetlenségüket az Úrral szemben, így örök
élettel lesznek megjutalmazva. W 4/1  

November 6
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“Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje
legyünk.” — Jak. 1: 18 

Az igazság szavának a víze szoros kapcsolatban áll a felszenteléssel és segít annak a
megértésére, hogy miért Krisztus előtt, még az első mártir idejétől, Ábeltől, Keresztelő János idejéig,
egy ember sem volt és nem is lehetett az Úr lelke által felszentelve az Ő Királyságában. Ennek az oka
az volt, hogy még nem prédikálták az igazság szavát, mely az Úr Királyságát illette, sem a
megtiszteltetés, mikor az Úr Jézus által tagjává válhattunk. Az Úrnak előbb el kell küldenie Hírnőkét.
Jézus Krisztus volt az első, ki ezekről prédikált és aki meghívta embertársait, hogy Királyságának tagjai
legyenek, ezáltal reményt világítva lelkeikre. “Mimódon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk
ily nagy idvességgel? Amelyet, miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, biztosítottak
számunkra, Velök együtt bizonyságot tevén arról az Isten, jelekkel meg csodákkal és sokféle erőkkel s a
Szent Léleknek közléseivel az ő akarata szerint.” (Zsid. 2: 3, 4) Azt szentelte fel az Úr, ki reményteljes
életet él. Ez nem lenne lehetséges az igazságosság felismerése nélkül.
W 7/1  

November 7
“Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr,
hogy megszabadítsalak téged.” — Jer. 1:19. 

Azok akik ellenzik a parancsot, mely szerint az Úr azt mondja: “tegyetek tanítványokká minden
népeket” mindig nagy számban voltak, és a Szentírás szerint számuk nem fog apadni. Sajnos ennek a
ténynek az ellenkezője várható, de nem kell elcsüggedni, az Úr Jehova bennünk él. Az Ő követőit nem
terheli meg nagyobb teherrel, mint amit ezek el bírnak cipelni és továbbra is búzdítani fogja követőit,
az Ő üzenete hírdetésére. Hadd küzdjön ellenünk a háború időszakban, míg az Ő szavát követve
terjesszük az üzenetet, igazolni fogja Nevét azáltal, hogy nem engedi őket ellene cselekedni. A
küzdelem legnehezebb időszakában megállja helyét hűséges követői mellett és meg fogja őket
oltalmazni az ellenség rosszindulatától. Az Ő megváltása lesz a mi mentségünk. W 12/15  

November 8
“A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és
meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.”—Ap. Csel.
10: 38. 

Jordán folyójánál, mikor Jézus Krisztus alámerült a vízbe, az Úr Lelke nyíltan megmutatkozott
és az Úr szava a mennyekből elismerte Fiaként, mondván: “És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal
kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy
galambot és ő reá szállani. És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én
gyönyörködöm.” (Máté 3.16, 17) Ez nemcsak azt jelentette, hogy elfogadta Krisztus áldozatát, mint az
Úr birkája, mely eltörölte a világ bűneit, ugyanakkor azt is jelentette, hogy felszentelte Lelke által és
elismerte, mint lélekbeli Fiát. A felszentelés által Jézus neve Krisztus is lett, amely Felszentelt
jelentéssel bír. Azok után János apostol is vallomást tett, elismerve Jézust az Úr Fiaként. “És én nem
ismertem őt; de aki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: Akire látod a Lelket
leszállani és rajta megnyugodni, az az, aki keresztel Szent Lélekkel. És én láttam, és bizonyságot
tettem, hogy ez az Isten Fia.”—Ján. 1: 33, 34. W 8/1 

November 9
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“És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy
megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Az igyekezetben ne legyetek restek;
lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők;
a könyörgésben állhatatosak.” — Róm. 12:2, 11, 12. 

A kiemelt elmék felújulása és az igazság új világának megteremtése csak az Úr szavának
megtanulása és betartása által lesz lehetséges. Ez azonban megváltoztatja a gondolkodásmódunkat ,
mely már nem lehet közömbös, lomha vagy félmértékű, hanem teljes mértékben és búzgósággal fel kell
legyen készülve az Úr iránt tett fogadalom betartására. Csakis íly módon szolgálhatja valaki Őt,
lélekbeli buzgalommal. Az előttünk álló reményben való örvendezés segít nekünk elménk
beállítottságában és az ezt követő cselekedetekben. Szükség van a folytonos imádkozásra és sürgös
válasz esetén az Úrhoz való fohászkodásban leljük meg a megoldást. W 8/15 

November 10
“E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az ő lelkének:...Az álnok gondolatokat forraló elme, a
gonoszra sietséggel futó lábak.” — Péld. 6:18, 16. 

Ebben az esetben a gonoszság nem rokon értelmű az ártatlan játékkal és szórakozással, hanem
kárt és rágalmazást jelent. Bárki, aki az Úrat követi könnyelműen gondolhatja, hogy nem hajlamos a
gonoszságra, míg egy bizonyos úton halad, de jobban tenné meggondolni, hogy ne siesse el a haladást
egy kitűzött cél irányába. Miután időt fektetett be az Úrat szolgáló tevékenységekbe, szükségét érezheti
egy szünetnek és a szórakozásnak, olyan emberek társaságában, kik nem keresik az életet az Új
igazságos világban. Ezeket saját lábaik vezetik el egy pusztító végzet irányába. Annak ellenére, hogy a
felszínen mintakép keresztény életet élnek, elfelejtvén azt amit Pál apostol mondott. “Hanem
megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon
méltatlanná ne legyek.”  — 1 Kor. 9:27. W 5/15 

November 11
“A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent
Lélek által, ki adatott nékünk.” — Róm. 5:5. 

Amikor az Úr fiai felismerték felszenteltségüket és azt, hogy az Úr ereje az ők lelki javukra
szolgál, megteltek a remény örömével a Krisztusba vetett hit által. Jogosulva örvendeztek az Úrba
vetett hit reményével. Az Ő Szentlelke nemcsak elárasztotta szeretettel szívünket az Úr Jehova iránt és
az Őt szolgáló Jézus Krisztus követése iránt, ugyanakkor arra készteti a felszentelt szolgákat, hogy
felismerjék a megjelent reményt és értékeljék az ajándékot, mely következtében méltó módon kell
folytassák életüket.  Ez a végzet céljával tárja fel az ők megértésére és értékelésére a Szentlélek által a
Szentírást.  Ennek a világnak kormányzói nem rendelkeznek a tudással az Úr szavának megértésére,
sem ennek felértékelésére. “Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték
volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát: Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem
látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az
Istennek mélységeit is.”  — 1  Kor. 2: 8-10. W 7/15 

November 12
“Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt...És meghajolva
hozzád mennek a téged nyomorgatók fiai, és leborulnak lábad talpainál minden megútálóid, és
neveznek téged az Úr városának, Izráel Szentje Sionának.” — Ézs. 60:1, 14. 
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Az Úr világszerte létező szövetségéhez idézett jövedőlések érvényesek Krisztus testének
maradékára tekintve a mai napon. Az évszázadok során, míg Jézus a földön tartózkodott, az Úr
nemzetközi szövetségének, Sion tagjai, csak az Ő lányai voltak. Szükségszerűen a jövedőlések, melyek
az Úr mindenható szövetségének, a mennyei Sion vagy Jeruzsálemnek szólnak, ennek megfelelően
rendelkeznek Krisztus testének részeivel, mint földi képviselők. Képviselői elsődlegesen tagjai a
leszármazottak szövetségének, Krisztus menyasszonyának és ennek örököseinek, így helyük van az Úr
szövetségében, az Új Jeruzsálemben. A fő szövetséget illető jövedőlések érvényesek Krisztus
menyasszonyára és templomának tagjaira. W 2/1 

November 13
“Az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld.” — Titus 3:10. 

Pál apostol eképp írt a különös szolgájának, Titusznak. Az apostolok idejében az Úr volt az aki,
a Teokratikus szövetségének követői által megmutatta a feladatokat szolgáinak és a gyülekezetnek. A
szolgák, ki a Teokratikus szövetség nevében cselekszik nem fog kiosztani feladatokat azok számára,
kik felbontják az egységet. A templomhoz így szólt Pál apostol" Ha pedig valaki nem engedelmeskedik
a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg; és ne társalkodjatok vele, hogy
megszégyenüljön. De ne tartsátok ellenségnek, hanem intsétek, mint atyafit. " (2 Thess. 3:14, 15) Azon
tagokat, akik nem cselekszenek a szövetség szabályainak megfelelően, nem szabad követni sem
hozzájuk hasonlóan cselekedni a gyülekezet keretén belül, viszont hozzá kell járulni ahhoz, hogy a
helyes útra rátaláljanak. Ha a gyülekezet keretén belül ez nézeteltérések forrása lesz, a Teokratikus
szövetség közbe fog lépni szolgálói által. 
W 5/15 

November 14
“Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az előljáró szorgalmatossággal; a könyörülő
vídámsággal mívelje.” — Róm. 12:8. 

A gyülekezet prezsbiterei, kik ugyanakkor lélekbeli felügyelők voltak, prédikáltak a tanítványok
összejövetelein. Bármely prezsbiter, aki a gyülekezet kinevezett tagja volt azon eseményen elnöki
hatalommal rendelkezett gyülekezet tagjai fölött. Bármely más prezsbiter rendelkezhetett egyéb ügyek
fölött a gyülekezet keretén belül és ennek hatáskörén belül. A felebarátok jól kellett közremüködniök a
prezsbiterekkel, mivel ők voltak azok, kik az Úr szolgálatában vezető szerepen bírtak. “Kérünk továbbá
titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és
intenek titeket; És az ő munkájokért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Egymással
békességben éljetek.”(1 Thess. 5: 12, 13) A vallásos papság és prédikátorok inkább követték az
apostolok szavait a többiek irányításában, főképp ami a hatalmat illette a gyülekezet keretén belül. Az
apostolok szava rokon értelmű a béke fenntartásával és az Úr szolgálatának az irányításával. Soha nem
jelent elnyomást és zsarnokságot a felebarátok fölött. W 11/1 

November 15
“Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test
halhatatlanságot öltsön magára.” — 1 Kor. 15: 53. 

Természetesen, míg haláli álmukat aludták, Krisztus testének részei nem voltak halhatatlanok.
A halhatatlanságot nem lehet elörökölni, ezzel meg vagyunk ajándékozva és csak a Krisztus testének
felmagasztalt részei által létezhetünk. A romolhatatlanság a halhatatlanság társa, ahogyam Timotheus
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mondta. " Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki
eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által. " Krisztus
testének részeinek feltámasztása egy óriási győzelem a pokol kapui fölött, azáltal akinek rendelkezésére
állnak a pokol és halál kulcsai. "Amit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a
királyoknak Királya és az uraknak 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. " — 1 Tim. 6: 15, 16. W 4/15 

November 16
“Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az
ember, elrejté azt; és afelett való örömében elmegy és eladván mindenét amije van, megveszi azt a
szántóföldet.”—Máté 13: 44. 

Jézus Krisztus, aki elsőnek bizonyul a Királyságra méltónak és annak az uralkodójának a
kinevezésére, az egyetlen volt, aki teljesen felértékelte annak valódi értékét és az innen áradó
felbecsülhetetlen javakat. Annak ellenére, hogy a földön tartózkodott, az ő életében ez volt a
legfontosabb, egy felbecsülhetetlen igaz gyöngynek tartotta. A pusztaságban talált kincs értékével
azonosította. Ahhoz, hogy ennek a birtokába jusson valaki, érdemes volt a lemondás minden földi
javakról. Az Úr áldott Fia hajlandó volt félretenni mennyei dícsőségét és ugyanakkor minden földi
javát, sőt még a földi élete feláldozására is hajlandó volt, ahhoz, hogy méltó legyen trónjához és
elnyerje az Úr elismerését. E föld királyságai és az általuk nyújtott hamis dícsőség egy pillanatig sem
csábították el. “Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden
országát és azok dicsőségét, És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.
Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki
szolgálj.” — Máté  4 : 8-10. W 9/15  

November 17
“És azon a napon az Olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és
az Olajfák hegye közepén ketté válik, kelet felé és nyugot felé, igen nagy völgygyé, és a hegynek fele
észak felé, fele pedig dél felé szakad. És az én hegyem völgyébe futtok, mert a hegyközi völgy Azálig
nyúlik, és úgy futtok, amint futottatok a földindulás elől Uzziásnak, Júda királyának napjaiban. Bizony
eljő az Úr, az én Istenem, és minden szent vele.” — Zak. 14:4, 5. 

Jehova fő és egyetemes szövetsége teljes összhangban eggyütmüködnek, akaratának
megfelelően. Együttesen megalkotják a biztonságot nyújtó hegyeket, mely menedékként szolgálnak a
védelmező völgyekkel. Krisztus uralma alatti Királyság az egyetlen remény a megváltásra a Sátán és az
ő szervezete alól. Az egyetlen remény a menekülésre azok számára, akik az életet keresik. Ez a
Királyság az, mellyel az Úr Jehova támadni fog, népét sanyargató nemzetek ellen és az Armageddon
végső csatájáben elpusztítja őket amint legyőzte régen a Sátán démoni szervezetét a “mennyei
háborúban.” W 9/1 

November 18
“És én ő velök ily szövetséget szerzek, szól az Úr: lelkem, amely rajtad nyugoszik, és beszédeim,
amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának
szájából, így szól az Úr, mostantól mind örökké!” — Ézs. 59:21. 

A jóakaratú szolgák, akik életet kapnak az Úr Fiától, az Ő ezer eves uralkodása alatt, azok akik
magvainak magvai, mivel földi örök élet jutalmában részesülnek, miután elnyerik mennyei örök
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életüket Jézus Krisztuson keresztül.  Ahogyan az Úr kiöntötte szellemét Bésaléelre, Gedeonrra,
Bárákra, Sámsonra, Jeftére, Dávidra, Illésre, anélkül hogy felszentelte volna őket Krisztus testének
részeiként, ugyanígy az Úr Lelke kiáradt a jóakaratú emberekre, kik követik szvait, mikor így szól
hozzájuk: “Jövel”. Nem követik e világot, hanem az Úr Jézust, hogy szeplötlenek maradjanak. W 8/1 

November 19
“Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!
Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; amely lefoly köntöse
prémjére.” — Zsolt. 133:1, 2. 

Miután Áront felszentelték bő olajjal, egy édes és kellemes illatot érzett, mely jó érzéssel
töltötte el, miközben papi kötelességeit teljesítette az Úr kedvében járva. Krisztus az igazi Főpap, kire
az Úr kiontotta lelkét, mindig békét és egységet suggalt a fivérekre, a tanítványaira és hittel telítve
imádkozott azért, hogy benne érjék el a teljességet, főképp e világ végezeténél. Az illatos olajjal való
felszentelés Krisztushoz méltó, felebarátainak és ezek társai számára, hogy egységben szolgáljanak egy
közös célt, azaz a Teokratikus szervezetnek szenteljék életüket. W 5/15 

November 20
“Ha mégis leplezett a mi evangyéliomunk, azoknak leplezett, akik elvesznek: Akikben e világ Istene
megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát,
aki az Isten képe.” — 2 Kor. 4:3, 4. 

A háború ellenére Jehova tanúi teljesítették az Úrtól kapott felhatalmazásukat. Nem hátráltak
meg a nemzetek előtt és tanúvallomást tettek hitükről. Krisztus szent nevéhez méltó merészséggel, a
szavak egyszerűségét használva házról házra, városról városra és országról országra járva, nyilvánosan
hírdetik az Úr igazságát. Ezt cselekedvén, a Királyság érdekeinek a teljesítésére törekednek. Ebből
kifolyólag, nyilánossá válik, hogy ha valaki nem tartja szem előtt a Királyság tanításait, mely csak saját
hibából történhet meg és nem Jehova tanúinak a hibájából. A jó hír nincs elrejtve Jehova más juhai elől,
kiket az Úr Pásztora most felkeres a megmentésükért. W 5/1 

November 21
“Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak,
meghallják az ő szavát, És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt
művelték, a kárhozat feltámadására.” — Ján. 5:28, 29. 

Ennek az életnek a reményében a halál utáni élet nemcsak azoké, akik a templom tagjai, azáltal,
hogy az Krisztus testének része. Az Úr tekintetben tartja azokat, kik jót cselekedtek életük során, annak
ellenére, hogy nem Krisztus testének részei. Az ilyen személyek a prezsbiterek elismert szolgái. Ezek
nem részei az első feltámadásnak, mivel ők meghaltak mielőtt megnyílt a Mennyország kapuja Jézus
követői előtt, de nekik megígértetett egy job megváltás, mint a többi embernek, akik sírjaikban
nyugodnak. Ők részesülni fognak egy életre szoló feltámadásban. Krisztus ezer éves uralkodásának
kezdetén ők látható képviselői és királyok minden föld felett. Ennél fogva, azok akik őt tisztelik, nem
menekülnek meg a haláltól, mindaddig, míg uralkodásának végét várják. W 4/1  

November 22
“Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a
törvény által vagyon.” — Róm. 3: 20. 
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Az Úr szeme előtt senki sem tudja mentesíteni önmagát, hogy jellemépítésre vagy tiszteletre
méltó erkölcsi magatartásra vonatkozzon. Az egyedüli mentség Krisztus vérébe vetett hit. A hit által
elért megváltás egyenértékű a test megváltásával. Jézus Krisztus emberként hibátlannak született, ezért
jogosult volt a földi örök életre. Megtartván ártatlanságát halálában is ezen a vétkes földön, ezt a jogát
nem vesztette el. Az Úr akaratának megfelelően, önkéntesen lemondott földi életéről. Mikor az Úr
feltámasztotta halálából, már nem volt szüksége ragaszkodni az örök életre való jogához. Mikor az Úr
elé került, ezt a jogot a földi szolgák javára használta fel. W 7/15 

November 23
“És bocsáta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyó vizet, hogy azt a folyóvízzel
elragadtassa.” — Jel, 12:15. 

Habár látszólag a közeledő náci fasiszta seregek a demokrata-liberális uralkodást célozták,
mégis a Jézus Krisztus Királyságát támadták meg. A Sátán  démonjai inditották az Úr asszonyának
földi maradéka ellen a harcot, a demokratikus és liberális alkotmányok eltőrőlhették Jehova tanúit és
ezek jóakaratú társaikat e világ felszínéről. Ez a kilátás nem csak képzelődés. Az Úr szava csalhatatlan
és tanúság erre. 1922 és 1933 óta, legföképp 1940 óta ezt bizonyították a valós tények is. W 9/1 

November 24
“E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az ő lelkének: A hazugságlehelő hamis tanú, és aki
szerez háborúságokat az atyafiak között!” — Péld. 6:19, 16. 

Háborúskodást és nézeteltérést könnyen el lehet érni pletykálkodással vagy hibák kutatásával.
Valaki, aki magas tisztséggel rendelkezik az Úr szövetségében, könnyelműen felhasználhatja ezt azon
céllal, hogy a többiek felnézzenek rá. Ugyanabban az időben, lenézheti a többieket vagy arra
törekedhet, hogy rossz véleményt keltsen róluk, azáltal hogy a hibát keresi tevékenységeikben , azzal a
céllal, hogy a gyülekezet tagjai között feszültséget keltsen. A gonosz szolgálók osztálya egy nagyon jó
példa erre, mivel felemelkedésüket a világ végén megjövendőlte az Úr, mégis e föld megromlottjaival
fognak együtt inni és enni, ha utánozzák társaikat. Nem szabad egy felebarátról pletykálni. Ha te úgy
gondolod, hogy valaki rosszat cselekedett és valamit mondani szeretnél ezzel kapcsolatosan, hozzá kell
fordulnod, ne fogjál bele pletykálkodásba. ”A susárlónak beszédei hizelkedők; és azok a szív belsejét
áthatják.” — Péld. 18: 8. W 5/15 

November 25
“Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, aki szól ti bennetek.” — Máté
10:20. 

Az Úr Lelke jelen van mindazokban, kik bíznak benne és türelmetlenül várják, hogy Őt
kövessék. Az ők tanúbizonyságuk az uralkodók színe előtt alátámasztja a prédikátorok munkáját
azáltal, hogy bebizonyítja ártatlanságukat a földi hatalomra tekintve és az embereket életmentő
tapasztalatra oktatják, valamint az Úrnak hű követői és a Királyság hírnökeivé válnak. 1914 óta létező
Királyság idején sem próbáltak ebből haszont húzni politikai szempontból. Nem lesznek részei
semmilyen felkelésnek és nem áll szándékukban saját földi kormányokat létesíteni. Az ilyen dolgokat
teljesen megvonják maguktól. Most sokkal erőteljesebben, mint eddig arra törekszenek, hogy
rátaláljanak az Úr Királyságára és azt hírdessék. Nem fognak elfordulni uralkodó Királyuktól, mert erre
nem kapnak mennyei megbízást. W 12/15 

November 26
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“Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust; magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat,
a Jézusért.” — 2 Kor. 4: 5. 

Ha az Úrnak igaz hírnökei felfuvalkodnának a papsághoz hasonlóan, okot adnának arra, hogy az
elveszettek elől elrejtsék az Úr Királyságának hírét. Az Ő tanúi az egyedüliek, akik Jehova nevét
hírdetik, mint Teremtő, a Mennyország uralkodója és ennek a földnek igaz vezetője. Nevének igazolása
által, Jehova tanúi nem magukat hírdetik, hanem a Mindenható Atya iránti felelősséget és
hozzájárulásukat fejezik ki, valamint azt, hogy részesei az Ő hűséges és igazságos útjának, Jézus
Krisztus követésében. Ez maga után vonja az ellenségeskedését az elvakított embereknek és az Úr
Jehova álszent népének elpusztítására használja fel. Így részesi leszünk az Őt súlytó nehézségeknek. W
5/1  

November 27
“Az embernek kevélysége megalázza őt; az alázatos pedig tisztességet nyer.” — Péld. 29:23. 

A büszkék el vannak ítélve az Úr szemében és a pusztulás vár rájuk. Pusztulásra van ítélve a
büszke vallásos papság az Armageddon végső csatájában. Amit e vallásos képviselők becsületnek
tartanak az mindaz amit a kereskedelmi és politikai módszerekkel nyertek el, de ez nem valódi, mivel
nem az Úrtól származik. Az ilyen tisztelet mulandó. Nem fogja őket megmenteni az Úr a pusztítás elől.
Azok, kik részesülnek a Mindenható uralkodótól szolgálatának áldott kincsét és később ezt az Ő neve
igazolására és az emberek javára használják föl, igaz megtiszteltetésben részesülnek. Ebből több
tisztelet fog áradni az Úrunktól. Az aki ilyen kiváltságban részesül, ha hű marad, nem lesz csalódott és
feladata lesz ezt átadni másoknak is. “Azért így szól az Úr, Izráelnek Istene, jóllehet megmondottam,
hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké én előttem jár; de most, azt mondja az Úr, távol legyen
tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak,
megutáltatnak.” — 1 Sám. 2:30. W 8/15 

November 28
“Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem
sokan hatalmasak, nem sokan nemesek; Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten,
hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy
megszégyenítse az erőseket.”--1 Kor. 1:26, 27. 

A felszentelt keresztények , kik részesülnek a dícsőségben az Armageddon végső csatájában,
nemcsak kiválasztottak, hanem ugyanakkor hivatást kaptak az Úrtól. “Ezek a Bárány ellen viaskodnak,
és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és
választottak és hívek is.” (Jel.. 17 : 14) Melyik volt az a pillanat, mikor kiválasztottakká váltak? Úgy
tűnik, hogy abban a pillanatban, mikor az Úr kiontotta rájuk Lelkét, így újjászülettek és részesültek
hitvatásukban. “Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől, és
igazságul, szentségül és váltságul: ugy, amint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.” (1
Kor. 1: 30) A keresztényeknek kötelességük ezeket cselekedeteikben és magatartásukban betartani. "
Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-é ki e világ szegényeit, hogy
gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik?" — Jak. 2
:5. W 7/15 

November 29
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“Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a
szent helyen (aki olvassa, értse meg): Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre.” — Máté 
24:15, 16.

Jézus Krisztus figyelmeztetett a pusztító utálatosságról, mely egyre erőteljesebb a háború utáni
időszakban. Ennek a pusztító utálatosságnak az újra megjelenése fontos lesz mindazok számára, kik
meglátják, hogy a Királyság ellenségei irányítják a pusztítást és akik az Úr Királyságába menekülnek
biztonságért. Hogyan tudhatják az emberek a helyes utat, ha nem hírdeti számukra senki a Királyság
üzenetét? Jehova tanúi és társaik már menedéket találtak Sion hegyén, az Úr királyságában és
rendíthetetlenül ragaszkodnak a megmentést és biztonságot szolgáló helyhez, bármi történne a
világban. W 9/1 

November 30
“És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és
prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat
álmodnak.” — Ap. Csel. 2:17. 

Az Úr szüntelenül kiontotta lelkét népére1922 után, hogy feltárja nekik az igazságot. “Mert
sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.” (Máté 22: 14) Sokan nem maradnak
törhetetlenül hűségesek a végsőkig, ezért az Úr kitöltötte a hűséges szolgái közötti üres helyeket. Ennek
érdekében 1931-ig új hűséges követőkkel bővült a gyülekezet és az Úr Jehova felszentelte ezeket
Szentlelkével. Így a hűséges szolgák feladatot kaptak, hogy az Úr Jehova tanúivá váljanak és királysága
üzenetének hírdetőivé, Jézus Krisztus uralma alatt. Az Úr asszonya szervezetének tagjaira bármikor
kiontja Lelkét az Úr, hogy betölthessék a gyülekezet keretén belüli szabad helyeket. 
W 8/1 

December 1
“Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem
magunktól való.” — 2 Kor. 4: 7. 

Mi ez a kincs, amelyet az Úr Jehova felkent tanúi birtokolnak törékeny földi cserépedényekben,
lévén ők is törékeny, a föld poraiból megalkotott lények? Ez a kincs nemcsak a fény, mely
megvilágosítja lelkünket, ez annak a fénynek a titokzatossága, melynek szolgálata be kell teljesüljön a
földi testekben, ahogyan az Úr ezt elrendelte. Ez a szolgálat annak a fénynek a kisugárzása, melyet az
Úr lelkeinkre áraszt. Ez az értékes kincs, melyet követően előtérbe kerül a bölcsesség és a tudás, mely
Krisztusban lakozik. “A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő
szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. Amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek
minden kincse elrejtve.” (Máté 12: 35; Kol. 2: 3) Ez a szolgálat kincse, mely megmarad mindörökké a
hűséges maradék szívében. W 5/1 

December 2
“A te ügyedet végezd el felebarátoddal; de másnak titkát meg ne jelentsd” — Péld. 25: 9. 

Ha egy bűnös bölcs, figyelemmel fogja követni cselekedeteinek ártalmasságát és ahelyett, hogy
nagy dobra kürtölné, inkább könyörületért fog esedezni. “Foganatosb a dorgálás az eszesnél, mint ha
megvernéd a bolondot százszor is.” (Péld. 17: 10) Ha nem cselekszik e személyes felszólítást szám
előtt tartva, a bántalmazott testvér felhozhatja ezt a megbékélés érdekében, ha ez lehetséges és ez
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alkalommal magával vihet két vagy három tanút, kik nem kell feltétlenül a gyülekezet tagjai legyenek.
Ezek tanúi lehetnek a testvér törekvéseinek, hogy megbékéljen a rágalmazóval és részei lehetnek a
megbánás és az ügy letisztázására való intelmeknek. “Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik
az igazságtól, és megtéríti őt valaki, Tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket
ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez.”—Jak. 5 : 19, 20.  W 5/15 

December 3
“Atyámfiaiért és barátaimért hadd mondhassam: béke veled!” — Zsolt. 122: 8.  

A jóakaratú emberek sokaságának gyarapodása vagy az Úr “más juhai” meghallják a maradék
énekét, melyet az Úr tanít gyerekeinek és asszonyának. Figyelemmel hallgatják és részt vesznek teljes
harmóniában az éneklésben,. Nem próbálják meg átvenni a maradék helyét Jézus Krisztus testében.
Bármilyen feladattal bízza meg őket az Úr, szivessen fogadják és követik oltalmazójuk akaratát,
hűségesen véghez viszik rendeleteit. Az Úr lelke által csatlakoznak a maradékhoz, fenntartva az Úr
igazságát a vallások és az ellenség ellen. Az ilyen vakmerő tanúbiyonyság által, érvényesítik az Úr
nevét mindaddig, míg eljön az Úr haragjának napja, azaz az Armageddon végső csatájának ideje. W 8/1 

December 4
“Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.”— Máté 10: 7. 

Most, az Úr Jehova napján, Ő uralkodik és eljött a Teokratikus Kormány ideje, Jézus Krisztus
uralkodása alatt. Ugyanebben az időben, közeledik Jézus Krisztus ezer eves uralma és egyre közelebb
kerülünk a gonoszsághoz, azaz az Armageddon csatájához. Most, e pillanatban, kétértelműen, együtt és
egyre erőteljesebben kimondhatjuk: “Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak
néktek.” (Luk. 12: 31) Ez a Királyság, a meghírdetett evangélium, melyet terjeszteni kell, ahogyan az
Úr megparancsolta és megjövendőlte. Most kell hírdetni az evangéliumot, Jehova ezen a napján, az Ő
kegyelmének idején, a mennyei háború és az Armageddon végső csatája közötti időszakban, tudván,
hogy az Úr megröviditette a gyötrelem napjait. Ezt a kiválasztott hűséges követőiért tette. W 9//1 

December 5
“Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?” — Máté 
6: 27. 

Most kelll az Úr szolgálatának szentelni életünket, amíg megadatik erre a lehetőség! Nem
hagyhatunk teret az aggodalomnak és az önző terveknek. Ne próbáljunk szerencsét és ne mondjuk azt,
hogy a Szentírásnak megfelelően hátra van még néhány év, lesz még elegendő időnk bekerülni az Úr
Jehova fennséges szolgálatába. Ne használjuk a jelent ugyanazokra a célokra, mint ahogyan a pogányok
tették. Ne mondjuk azt, hogy ‘a távol jövőben, az életünk hátramaradt részében, az Armageddon végső
csatájának bekövetkezte előtt, újraértékeljük életünket és eljutunk majd a végső elhatározottsághoz,
mikor eldöntjük, hogy teljes időnket, erőnket és lehetőségeinket az Úr szolgálatának szenteljük’. Ez a
mohóság és az önző kapzsiság útja. Engedelmeskedjünk az Úr akaratának, ahelyett, hogy
megvárakoztatnánk Őt. W 9/15  

December 6
“Mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek Istene; miként a szentek minden
gyülekezetében. Mindenek ékesen és jó renddel legyenek.” — 1  Kor. 14: 33, 40.  
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Az Úr szervezetében minden tagnak teljesíteni kell kötelességeit és feladatait. Ellenkezőleg a
szervezet keretén belüli összhang felbomlik és a többi tag többszörösen kell teljesítsen, hogy kitöltsék a
társaik által hagyott hiányokat. Egyik tagnak sem szabad megakadályozni társaikat feladataik
teljesítésében. Ellenkező esetben, mindez nézeteltérésekhez és rendellenességhez vezethet, mindaddig
míg a felelős tag nincs helyre intve, visszatérvén felatadaihoz. Íly módon minden tag hozzájárul
egyénileg a szövetség szolgálatához és az Úr akaratának teljesítéséhez, kedvében járva és tisztelve Őt.
“És nem ragaszkodván a Főhöz, Akiből az egész test, a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és
egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel.” — Kol. 2 : 19. W 1/15  

December 7
“Tiszteld atyádat és anyádat, amint megparancsolta néked az Úr, a te Istened; hogy hosszú ideig élj, és
hogy jól legyen dolgod azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád te néked.”—5 Móz. 5:16.  

“Tiszteld anyádat” azt jelenti, hogy megadd a megfelelő figyelmet és tiszteletet az Úr
asszonyának vezetésével, hozzá hasonlóan, kinek az Atya életet ad, mint saját gyermekének, különösen
elsőszülött Fián, Jézus Krisztuson keresztül. Ez a tisztelet az Úr tanításainak követését jelenti. Így a
tanítható fiú nem fordul más szervezethez és nem vezethető bűnbe. “Hogy a gonosz asszonytól téged
megőrizzenek, az idegen asszony nyelvének hizelkedésétől.” (Péld. 6: 24) Az ilyen fiú
engedelmeskedni fog az Úr akaratának, elfogadja Őt Atyjaként. Ez azt jelenti, hogy nem használja fel
társait, kik nem a szervezet tagjai és nem fordul el az Úr igaz tanításaitól és utasításaitól. W 2/1  

December 8
“És elindulának Izráel fiai Rameszeszből Szukhóthba, mintegy hatszáz ezeren gyalog, csupán férfiak a
gyermekeken kívül. Sok elegy nép is méne fel velök; juh is, szarvasmarha is, felette sok barom.” — 2
Móz. 12:37, 38. 

Nyilvánvalóan a vegyes sokaság csatlakozik az Izraelitákhoz a zsidó húsvét megünneplésében.
Ez a sokaság, habár nem voltak nyíltan a gyülekezet tagjai, áldásban részesültek azáltal, hogy együtt
utaztak az Úr szövetséges népével, mivel ugyanazon törvényeknek voltak alárandelve. Ez azt mutatja,
hogy a földi jóakaratú emberek, habár nem tagjai a gyülekezetnek, áldásban részesülnek azáltal, hogy a
Teokratikus Szövetség törvényei szerint élnek. Azáltal, hogy szövetségben állnak az Úr által felszentelt
személyekkel, haszonban fognak részesülni akaratlanul, mivel az Úr nagylelkű elllátást és lehetőségeket
biztosít számukra. W 2/15  

December 9
“Megnövesztem ott Dávidnak hatalmát, szövétneket szerzek az én felkentemnek.” — Zsolt. 132: 17. 

Mi volt Jézus Krisztus áldozatának célja a földön való tartozkodásának ideje alatt? Ennek célja
az Ő kinevezése volt, mint az Úr Képviselője és az evangálium hírdetése az Úr igazságos Kormányáról.
“Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt
mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a
megkötözötteknek megoldást; Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása
napját; megvígasztaljak minden gyászolót.” (Ézs. 61: 1, 2) Ennek célja, hogy Jézus Krisztus az
evangélium hírdetőjévé váljon, hogy az Úr Jehova igaz és húséges tanúja legyen. Jézus Krisztus
hűséges követői egyenjugú örökösei lesznek a Királyság dícsőségének, de földi életük során az Úr rájuk
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hárítja a kötelességet. Hogy az Úr Jehova tanúi legyenek és hírdessék a Teokratikus Kormánynak az
igaz igéjét. W 8/1 

December 10
“Jézus pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjá születéskor,
amikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi
székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét.”—Máté 19: 28. 

Az Úr Királyságának látható képviselőiként, az Armageddon végső csatája után, a prezsbiterek
hűséges követői lesznek, Ábeltől kezdödően, Keresztelő Jánosig. Ezeket, az Úr Jehova királya által
feltámasztja halálukból és megajándékozza földi élettel, hogy megalkossa az uralkodó szervezetét és a
jelképes új világot a Teokratikus Kormány hatalma alatt. Az emberiség tizenkét törzsének megváltása
elkezdödőtt a jóakaratú emberekkel, kik elfogadják Istenükként az Úr Jehovát és Jézus Krisztust
királyukként. Ezeknek az Úr megigérte oltalmazását, így élve megmenekülnek az Armageddon pusztító
csatájából és részesei lesznek az Új, igazságos világnak. W 3/1 

December 11
“Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen.”—
Márk 14: 38. 

A nagy kísértések idejét éljük. A feddhetetlenség próbatétele az Úr előtt nagyon lélekkutató és
behatoló azok számára, kik az Úrat akarják örvendeztetni. Nem bízhatunk az emberi erőnkben. Az elme
készen állhat a jó irányra és az Úr iránti hűség kimutatásásra, de az elmének tulajdonosa még a testben
van, ami alá van rendelve a gyengeségnek és hajlamos az önzőségre. Ugyanakkor, az Úr szolgái nem
értékelik fel teljes mértékben az ellenség támadását és annak lesújtó hatalmát, ahhoz, hogy ezek ellen
fel tudják használni erejüket. Innen ered a szükség, hogy figyeljünk az Úrra és teljes mértéknben
támaszkodjunk rá és imádságainkban kérjük az Ő megerősítését, hogy segítsen átvészelni a kisértést és
megmaradjunk feddhetetlenül.
W 8/15  

December 12
“De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé a folyóvizet, amelyet
a sárkány az ő szájából bocsátott.” — Jel. 12:16.  

Mivel az Úr Jehova tanúi nem adták meg magukat a tettleges “felsőbb hatalom” alatt, mint
1918-ban és mivel az Úr parancsolatának engedelmeskedtek és tovább folytattak egy rendíthetetlen
csatát, az Úr által elismert szabadságért, emiatt a földön egy alapvető része az emberiségnek erőt kapott
a cselekvésre. Ezek megszólaltak azáltal, hogy a nyilvánosság elé álltak nyilatkozatokkal a
szólásszabadságról, az Úr imádásáról és az alkotmány által megszabott jogokról. A földi hatalmak
felmutattak döntéseket ezen jogok és a szabadság javára a nemzetek felsőbb bírósága előtt. Így a föld
felismerte a támadást és elnyelte az Özönvízet és ezáltal segítette közvetlen módon az Úr asszonyát. W
9/1 

December 13
“És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás,
sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” — Jel. 21: 4.  
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Jézus Krisztu ezer éves uralma végén minden ellenség elpusztul, valamint az emberiség végső
ellensége, a halál és a pokol is. A Sátán és ennek szövetségesei elpusztulnak az igazságosságban és
ugyanez a sors vár mindazokra, kik nem bizonyulnak rendületlennek az igazságban, így elveszítik
ártatlanságukat. “Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az
emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor
hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.” (Ján. 8: 44)  “És az Isten eltöröl
minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem
lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel. 21: 4) Jutalmazva lesznek az igaz és hűséges követők
ajándékával, azaz az örökkévaló új élettel, melyet az Úr biztosít királya, Jézus Krisztus által. W 4/1  

December 14
“Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában
mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” — 1 Kor. 15: 58.  

“Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak,
meghallják az ő szavát, És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt
művelték, a kárhozat feltámadására.” (Ján. 5: 28, 29) A feltámadás reménye nem egy véletlenszerűen
megadott reményként született meg, ahhoz, hogy közömbösséggel legyen kezelve. Ez az Úr tervének
egy alapvető része. Legjobban tanúskodik az Úr mindenható erejéről, tükrözi a diadalt a Sátán és a halál
fölött, érvényesítve az Úr szent nevét és csalhatatlan szavát. Szembesítve lévén a halállal nap mint nap,
az evangélium által nyújtsunk egymásnak vígaszt, a feltámadás reményét szem előtt tartva. “Azután mi,
akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és
ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.”—1  Thess.
4: 17, 18.   W 4/15 

December 15
“Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá,
akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.” — Jak. 1: 17.  

“Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen
kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai! Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint
a kincseket kutatod azt: Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Mert az Úr
ád bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem származik. Az igazaknak valóságos jót rejteget,
paizst a tökéletesen járóknak, Hogy megőrizze az igazságnak útait, és kegyeseinek útját megtartja.
Akkor megérted az igazságot, és törvényt és becsületességet, és minden jó útat.” (Róm. 11 : 33 ; Péld. 2
: 4-9) az Úr Jehova kincse kimeríthetetlen és értékesebb minden hamisan szerzett anyagi kincsnél és
javaknál, melyekre kapzsi emberek szert tehetnek  vagy adományozhatnak azoknak, kik őket szolgálják
és kedvükben járnak. A legértékesebb kincs ezen a földön a Teremtő iránti elkötelezettség és az Ő
szolgálatában kapott feladatok teljesítése. Ezt a kincset nem mindenki becsüli meg és tovább kutatják a
haszontalan, értéktelen kincseket. W 5/1 

December 16
“És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi
Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki
vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.” — Jel. 12: 10.  

Jehova akaratának napja az ellenség legyőzésének ideje a földön és a mennyben. Az Ő
dícsőséges napjának a végső tette az a pillanat lesz, mikor a Sátánt és szövetségeseit legyőzi, Királya,
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Jézus Krisztus által. Ezután következik be a béke királyának ezer éves uralma a földön, minden
jóakaratú ember nevében. Ezt a napot követően Krisztus uralma hasonló lesz Dávid és az ő fia,
Salamon Király uralmával. Az Úr Jehova napja egybeesik nagy háborúk napjaival, melyek elpusztítják
a Teokrácia minden ellenségét és kiterjeszti hatáskörét a Teokratikus Kormányra, ahogyan az Úr Jehova
elrendelte. Krisztus ezer eves uralmának napjai megfelelnek Dávid békés és virágzó uralmának
napjaival, az ő fennségének dícsőségében és bölcsességének teljesítésében. W 9/1 

December 17
“Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.” — 2 Pét. 1:
20.  

Az üzenet az Úrtól származik és hírdetni kell az Ő földi követőinek, egyszülött Fia által. A
maradék nem rendelkezik előadó hatalommal. Az üzenethez való hozzáférésüket az Úr próféciájának
megvalósítása teszi lehetővé, szeretett fiának uralma által és a jóakaratú emberek áldása által. Az Úr,
hatalma és a Szentlélek által felvilágosítja a maradékot, hogy felismerje a próféciák beteljesülését. Íly
módon értelmezi szavait az Úr, hűséges földi szolgálói által: “Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő
Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.” —1 Kor. 2: 10. W 8/1  

December 18
“Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted
olyan, mint a pogány és a vámszedő.” — Máté  18: 17.  

Az ügyet tisztázás céljából nem szükséges közzé tenni a gyülekezet tagjai előtt, ahhoz, hogy
mindenkinek az idejét pazarolja. Inkább csendben kell bemutatni a gyülekezet tagjainak, azok előtt, kik
felelősséggel birnak a felebarátok jóléte fölött. Az az eset, melyet Mózes ötödik könyvében találunk
példát mutat erre az eljárásra, a Teokratikus módszer szerint. Ennek megfefelően, az eset meghallgatása
és a döntés meghozatala a felügyelő felebarátokra marad, ahogyan ezt hírdették a gyülekezet
prezsbiterei, kik bölcsességük és magatartásuknak köszönhetően fel vannak ruházva ilyen hatalommal.
Az ők döntésüknek egyeznie kell a Teokratikus tőrvényekkel. A gyülekezet tudtára kell hozni a döntést,
mely egyetérthet vele, akárcsak az ezt követő cselekedetekkel is.  W 5/15 

December 19
“Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” — 2 Kor. 5:
17.  

Az, kire az Úr kiöntötte lelkét, egy új lény. Ennek ellenére, földi tartózkodása alatt szüksége van
Krisztus megtisztító erejére, mivel bűnös testben lakózik. Annak ellenére, joga van a mennyei élethez,
ahogyan meg van írva a Szentírásban, de mivel emberi testben létezik, fő követelmény az, hogy hűséges
legyen az emberi test halálához. Azok, kik lelki lények maradnak és nem követnek el halálos
bűncselekményt, haláluk csak az Úr nevének igazolásáért fog bekövetkezni. Az elkövetett
bűncselekmények a bűnre hajlamos test tulajdonává válnak. Az ilyen bűnök fölött Krisztus áldozata
oltalmazó erővel rendelkezik. “Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van:
közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden
hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő ígéje nincsen mi
bennünk. Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van
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Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a
mienkért, hanem az egész világért is.”  — 1 Ján 1: 7-10; 2 : 1, 2.  W 7/15  

December 20
“Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a
világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket .” — 1 Kor. 1: 27.  

Ezeket az embereket, akiket a világ ostobának, gyengének, hitványnak tekint, ezek azok, kiket
az Úr Jehova felszólít, hogy hírdessék az evangéliumot, hogy ezáltal megmentsék mindazokat, kik
hisznek benne. Oly módon rendeli ezt el, hogy az evangélium hírdetői ne büszkélkedjenek ezzel és
mások sem, mindaddig, míg az igét hírdetik, mert nem a hírdető fontos itt. A hírdetendő üzenet a fontos
és az ige, mely a megváltáshoz vezet, ha ezt követik. Azok, kik mennyei bölcsességre vágynak, nem
fogják lenézni az evangélium hírdetőit, azért mert házról házra járnak az igét hírdetni, sem azért, hogy a
nyilvánosság előtt az utcák sarkainál kínálják olvasmányaikat. Az alázatos szolgák inkább tisztelni
fogják az Úr Jehovát, ki felhatalmazta hírdetőit, ezáltal fontosnak fogják tartani a mennyei üzenetet. W
6/1 

December 21
“Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok
minden napon a világ végezetéig. Ámen!” — Máté  28: 20.  

Hogyan lehetséges, hogy mégis velünk legyen, mindaz idő alatt, míg testileg hiányzik
mellőllünk és az Ő Atyjának a jobb kezén tartózkodik? Mindörökké velünk van, nemcsak irányításban
és gondolatban. Pál apostol együtt lehetett távoli felebarátaival csak ha gondolatait terelte feléjük és
amikor az Úrhoz imádkozott értük, mindezek által lélekben velük volt. Krisztus megígérte az
együttlétet az egész gyülekezet számára az évszázadok során, a megvigasztalás hibátlan beteljesülése
által. A megvigasztalást a Lélekkel azonosította. A Lelket az Úr szent hatalmának tartotta, ami annak
ellenére, hogy az emberi szem számára láthatatlan, az Úr akaratát teljesíti és megmutatja, hogy
megnyilvánul az Úr szolgálói szeme előtt. W 8/15 

December 22
“Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának menyegzőt szerze.” — Máté  22: 2.  

Jehova a férfi és a nő Teremtője, az emberi házasság létrehozója. Ő egyesítette az első párt a
földön. Ő rendezi egyszülött Fiának házasságát, egy kiváltságos csoporthoz, azaz azokhoz, kiknek
iránta való szeretete felülmúlja a földi menyasszonyok szeretetét földi hitveseik iránt. Az Úr Fia
örömteljesen várta egyesülését menyasszonyával, melyet az Úr rendelt neki. “Annakokáért hasonlatos a
mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival.” (Máté 18: 23) Nem
létezne mennyei királyság az Úr nélkül, mivel az Úr Jehova az egyetlen ki elrendel és Ő az egyetlen
forrása a hatalomnak. W 10/1 

December 23
“Adjátok el amitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg
nem avúlnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg
nem emészti. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” — Luk. 12: 33, 34. 

Senki sem tudja sokáig titkolni kincseinek hollétét, mivel ott tartózkodik szíve is. Semmiféle
képmutatás sem fogja eltakarni mindörökre hol van a szíve, mivel az idő múlásával a lélek feltárja
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önmagát. A szív elkezdi fölfedezni szeretetét és feltárja az elme hollétét. “Mérges kígyóknak fajzatai,
mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó
ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből
hozza elő a gonoszokat.” (Máté. 12: 34, 35) Az, kinek szíve hűsége az Úrnak Királyságát szolgálja,
minden erejével hírdetni fogja a Róla szoló értékes igazságot és nem a földi élet önző javait fogja
kutatni. W 9/15  

December 24
“És hallgata Mózes az ő ipa szavára és mindazt megtevé, amit mondott vala. És elbocsátá Mózes az ő
ipát, és ez elméne hazájába.” — 2 Móz. 18: 24, 27.  

Jehova örömét leli a jelenlegi idegen osztály közremüködésében a hűséges maradékkal a
Teokratikus Szövetségben. Javaslataikat a Királyság továbbviteléről el kell fogadni és ezeknek
megfelelően kell cselekedni, az Úr akaratának megfelelően. Ezeket el kell fogadni, amennyiben
beleférnek a Teokratikus Szövetség szervezetébe. Ezeket felhasználhatják munkásságuk terén,
felügyelőkként cselekedve és segítséget nyújtva Jehova tanúi munkásságának véghezvitelében. A
hűséges maradék felellősséggel bír, hogy jól cselekedjenek társaikkal szemben és hogy teljesen az ők
rendelkezésükre állítsanak egy részt Krisztus jóindulatából, míg az új világ felé vezető úton haladnak.
“Monda pedig Mózes Hóbábnak, aki fia vala a Midiánból való Reuélnek, a Mózes ipának: Arra a helyre
indulunk mi, amely felől azt mondta vala az Úr: néktek adom. Jer el velünk, és jól teszünk veled, mert
az Úr jót igért Izráelnek. Az pedig felele néki: Nem megyek, hanem az én földemre és az én rokonaim
közé megyek. És monda Mózes: Kérlek, ne hagyj el minket: mert te tudod, hol kell megszállanunk e
pusztában, és légy nékünk szemünk gyanánt. És ha eljösz velünk, ami jót cselekszik velünk az Úr,
közöljük azt veled. Elmenének azért az Úr hegyétől háromnapi járásnyira, és az Úr szövetségének
ládája megyen vala ő előttök háromnapi járásnyira, hogy kiszemelje nékik: hol kelljen megszállaniok.
És az Úr felhője vala ő rajtok nappal, mikor elindulának a táborból.”— 4 Móz. 10: 29-34. W 11/15 

December 25
“És monda nékem: Ismét prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felől.” —
Jel.  10: 11.  

A maradék feladata ezeket hírdetni, de csak azok, akikre vonatkozik, hallgathatják ezt meg. A
maradék további feladata hírdetni a Királyság evangéliumát embertársaiknak, nemzeteknek és ezek
uralkodóinak, az Armageddon végső csatájának bekövetkezte előtt. Az Úr Jézus parancsolata, mielőtt
mennyekbe szállt volna a következő volt: “Ismét prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek”, ez
most érvényessé válik sürgető módon. 1918 óta Jehova a képviselője, Jézus Krisztus által kihírdette
értékes szavát, azzal a céllal, hogy mindenki megérthesse. Sok más dolgot feltárt a nemzetekről,
emberekről, uralkodókról és ezek sorsairól. A legnagyobb hírdető mozgalom által, mely valaha létezett
Jehova népének történelmében, Jehova tanúi kihírdették szavának rejtélyeit. Íly módon újra
megjövendökték az Úr akaratát de sokkal erőteljesebben, mint 1918 előtt. W 12/15  

December 26
“És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik,
jőjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” — Jel.  22: 17.  

Kinek mondta a menyasszony és a Lélek “Jövel”? a jóakaratú embereknek, azoknak ki
figyelemmel követik szavát és igazságra és életre vágynak, akik szeretnének az Úrhoz közeledni Jézus
Krisztus által, őket nemcsak a bor fogyasztására hívja meg az Úr, hanem búzdítja őket, hogy hírdessék
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a Szentlélek mehívását mások számára, ellenkező esetben megsemmisülnek az Úr haragjának napján.
Az Úr parancsa hozzájuk így szól: “És aki hallja, ezt mondja: Jövel!” Őket nem kell felszentelni, hogy
szolgálatába kerüljenek. Ha meghallgatják ezt, a Szentlélek búzdítása érvényes rájuk tekintve.
Főképpen Kr. u. 1931 óta, ezek a jóakaratú emberek, kik belekostóltak az élet vízébe, mondják “Jövel!”
W 8/1  

December 27
“Ezeket szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal; senki téged meg ne vessen. Emlékeztessed őket,
hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó
cselekedetre készek legyenek.”— Titus 2: 15; 3: 1.  

A földi egyház uralkodó testét nem földi teremtmények képezték és egyik sem volt csalhatatlan,
annak ellenére, hogy voltak időszakok, mikor az áhítat fénye bevilágitotta az apostolok lelkét.
Irányításra, a csalhatatlan Úrra tekintettel és az angyalok segítségével rátaláltak az utasításokra, ennél
fogva döntéseiket és utbaigazításukat a keresztényeknek alárendelve kapták meg. Ilyen vezető karnak
alárendelve írta Péter apostol a Teokratikus szervezet tagjainak: “Engedelmeskedjetek azért minden
emberi rendelésnek az Úrért: akár királynak, mint felebbvalónak; Akár helytartóknak, mint akiket ő
küld a gonosztévők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dícsérésére.” — 1 Pét  2: 13, 14. W 11/1 

December 28
“Veletek pedig tudatjuk, hogy sem a papokra, sem a Lévitákra, sem az énekesekre, sem a kapunállókra,
sem a Léviták szolgáira, sem Isten e háza szolgáira, adót, rovást és úti vámot senkinek vetni nem
szabad.” — Ezsdr. 7: 24.  

Mikor véget ért Jeruzsálem hetven éves elhagyatottsága és visszatért az Izraelita maradék, hogy
újjáépítsék a templomot, 612 Lévita visszatért velük. Ezek az Úr szolgálatába voltak állítva és saját
felügyelőkkel rendelkeztek. Mivel az Úr házának képviselőiként voltak elismerve, mentesítve voltak az
adók fizetése alól, még a pogány uralkodók által is. Valószínüleg a templom kincstárából voltak
fenntartva és az izraeliták adományaiból, melyek a zarándokok és az idegen osztály számára voltak
begyűjtve, ezen voltak a léviták jogaik, mint idegeneknek és ezt meg kell tartani. “Ha a harmadik
esztendőben, a tizednek esztendejében, minden termésedből egészen megadod a tizedet, és adod a
lévitának, a jövevénynek, az árvának és özvegynek, hogy egyenek a te kapuid között, és jól lakjanak:
Akkor ezt mondjad az Úr előtt, a te Istened előtt: Kitakarítottam a szent részt a házból, és oda adtam azt
a lévitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek minden te parancsolatod szerint, amelyet
parancsoltál nékem; nem hágtam át egyet sem a te parancsolataidból, sem el nem felejtettem! Mindaz,
aki átesik a számláláson, húsz esztendőstől fogva felfelé, adja meg az áldozatot az Úrnak. És
megállapítánk magunkra nézve parancsolatokat: hogy vetünk magunkra harmadrész siklust
esztendőnként a mi Istenünk házának szolgálatára, A Léviták szolgái pedig lakozának az Ófelben, és
Siha és Gipsa valának előljáróik a Léviták szolgáinak.” — 5 Móz. 26: 12, 13; 2 Móz. 30:14; Neh.
10:32; 11:21. W12/1 

December 29
“Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöcbe fog
vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked
adom az életnek koronáját.” — Jel.  2: 10.  

Az, aki az Úr szolgálatának szenteli életét Krisztus által, tagja lesz a kiválasztottak érdembeli
társaságának. Ezek az Úrhoz fognak tartózni. Az Úr kiválasztottjainak a társaságához való tartózás nem
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a végállomása a kiválasztottságnak. A felszenteltek kötelessége tartózni a kiválasztottak nemzetéhez az
Úr elismerése által. Ahhoz, hogy ezt véghez vigye valaki, hűségesnek kell maradni az Úrhoz, földi
maradványainak elpusztulásáig. A szükséglet a hűség és a kitartásra az Úr iránt vagy a kinevezett és
kiválasztott gyülekezetben péter apostol hazavezet minket azáltal hogyan lehet ezt megvalósítani,
mondván: “Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok,
hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el
titeket; Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a
jó cselekedet mellé tudományt, A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig
tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az
atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak
bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus
megismerésére nézve.  Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi
bűneiből való megtisztulásáról. Annakokáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és
kiválasztatásotokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert ekképpen
gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába
való bemenetel. Annakokáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha
tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelenvaló igazságban.” — 1 Pét. 2: 9; 2 Pét. 1: 5-12. W 7/15  

December 30
“Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a
gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas.” — 2 Tim. 2:21.  

A fény hordozóinak kiváltsága kimondhatatlan tiszteletében fontos bebizonyítani, hogy
megérdemlik a Szent fényt, azáltal, hogy megőrzik feddhetetlenségüket az Úr iránt önzetlenül. Ahhoz,
hogy ezt a feladatot véghez vigyék az Úr nem a mennyei angyalokat használta fel, hogy ilyen dolgokba
betekintést kapjanak. Az Úr a földi lényeket felruházta azzal a feladattal, hogy tisztázzák a zűrzavart,
ami az ember hűségét illeti az Úr iránt. Azon céllal tette ezt, hogy az emberi gyengeségből kimutassa
hatalmát. A gonosz és romboló emberek kezében törékenyek a földi cserépedények. Az ősi idők
cserépedényei értékek tárolására voltak felhasználva. Hasonlóképpen, annak ellenére hogy törékenyek
és alapvetően földi származásúak, az edények az Úr templomában az Ő tiszteletére vannak
felhasználva. “Ezt mondja a Seregek Ura, az Izráel Istene: Vedd fel e leveleket, ezt a vételi levelet,
mind a bepecsételtetett, mind a közönséges levelet, és tedd azokat cserépedénybe, hogy sok ideig
elálljanak.” — Jer. 32: 14. W 5/1 

December 31
“Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából
valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.” —
Jel. 12: 17.  

A démonok elszabadultak. A sárkány szövetsége, melyet legyőztek a totalitárius elemek az
üldöztetés során, háborúban van az Úr asszonyával. Az ellenségeskedése az Úr szövetségének minden
tagjával szemben hevesebb lesz, bosszúvágyának köszönhetően. Így figyelmeztetést kapunk:
“Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából
valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.” (Jel.
12: 17) Ez főképpen a háború utáni időszakra érvényes. Ennél fogva Jehova tanúi és társaik elvárhatják,
hogy a Sátáni háború, a démonok befolyása alatt véghez legye vive az Armageddon végső csatáját
megelöző időszakban. Reménykedjünk a földiekben, főképp a háború utáni nemzetközi
alapítványokban? Nem! Jehova teokratikus szervezete segítségünkre lesz! W 9/1 
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