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Elõszó
Van egy közmondás: „Egy ember sem egy külön sziget.” Habár minden
ember erre a földre született, mint a másikhoz nem hasonlító külön személy,
azért sokkal jobban függünk egymástól, mint amennyire ennek tudatában
vagyunk. Ha alaposan megnézed ujjhegyedet és a tenyeredet, különös
kanyarulatokatlátsz,vonalakat,ésazokcsakkizárólagszámodralettektervezve.
Amint szemléljük azon csodálatos Teremtõ mûvészetét, Aki minden egyes
személyt a maga hasonlatosságára formált, ez arra emlékeztet bennünket, hogy
bizonyos kezeket azért formált, hogy reményt adó barátsággal és szeretettel
ragadjanak meg sok más kezet. „Az Isten, a ki teremtette a világot és mindazt,
a mi abban van, mivelhogy õ mennynek és földnek ura¼Õ ád mindeneknek
életet, leheletet és mindent; És az egész emberi nemzetséget egy vérbõl
teremtette,hogylakozzanakaföldnekegészszínén,meghatározváneleverendelt
idejüket és lakásuknak határait (Apcsel. 17: 24-26).”
AhogyatízparancsolatelsõkõtáblájaIstennelvalófüggõlegeskapcsolatunkra
tanít,amásodiktáblaamivízszinteskapcsolatunkatírjaelõamiembertársainkkal.
Eztavízszinteskapcsolatotakövetkezõkkellehetszemléltetni.„Dobjegykavicsot
a tóba, és hullám formálódik; majd újabb és újabb hullám. A hullámok egyre
szaporodnak, a kör szélesedik, amíg eléri a partot. Ilyen a mi befolyásunk is.
Tudtunkon és akaratunkon kívül befolyásunk áldásban vagy átokban jelentkezik
másokéletében.”–Krisztuspéldázatai246.(új.:234)
A Reformáció Mozgalmaként, amely a jellem helyreállításában Isten
akaratávalteljesösszhangratörekszik,azavágyunk,hogyegymagasabbalapra
emelkedjünk úgy függõleges, mint vízszintes értelemben, ami sok eljárásmódban
egybefonódik. Ezért ezen negyedév folyamán azt tanulmányozzuk, hogy hogyan
segíthetünkegymásnakelõkészülniazörökéletre.
„Mi mindnyájan szálak vagyunk az emberiség nagy szövetében, és mint
szálak kapcsolatban vagyunk egymással. Életünk olyan benyomásokat
gyakorol mások értelmére, melyeket magukkal visznek még az
örökkévalóságba is. Az angyalok feljegyzik cselekedeteinket, szavainkat és
a bennünket uraló lelkületet.” – The Upward Look, p. 59.
Ez a negyedévi tanulmány bizonyos mértékben idõrendben lett megtervezve,
ahogyazérintiakülönbözõemberikapcsolatokat,svan,amelyvégigkísérhetaz
egészéleten.Megkezdõdikateremtésselésaszületéssel,áthaladagyermekkoron,
ifjúkoronésafelnõttkoron,megtárgyaljaakülönbözõegymásköztikapcsolatokat,
melyek általában összetalálkoznak. Mindezek csúcspontja nagy kötelességünk
azegészvilágelõtt,hogyakikaföldtörténelménekutolsónapjaibanélnek,Krisztus
bizonyságtevõiként világoskodjunk. Az Úr vezessen bennünket és erõsítsen meg
ezen leckék tanulmányozásában. Legyünk erõsek, hogy mindjobban Krisztushoz
hasonló néppé legyünk, a befolyás terjedõ légkörével, hogy az Õ neve valóban
megdicsõüljön mibennünk!
A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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2006. január 7. szombat

Elsõszombatiáldozat
konferencia központ céljára
az Olténiai területen
A Román- Unió a Reform Mozgalom egyik legnagyobb Uniója, és a
legelsõország,amelyközösségünkben,misszionáriusokatküldöttkülföldre.
Miután a kommunista rezsim alatt üldözésen és a nehézség hosszú idõszakán
mentekát,aromániaitestvéreinkvégreismertetnitudtákmásokkalaszentek
valódihitét.Romániábanahívõkhálávaleltelveazértazalkalomért,amely
nekik adatott ezen politikai változás által, amennyire csak tudtak, úgy
javaikkal, mint erejükkel hozzájárultak az Úr mûvének elõhaladásához.
Rövid idõ alatt sok helyen imaházakat emeltek, hogy a reménység világító
tornyaként szolgáljanak egy haldokló világban. 2002-ben, a munka fejlõdése
következtében megszervezték az új Olténiai Területi Konferenciát, Románia
déli részen a hatodik konferenciaként. Egész mostanáig a misszió- és az
adminisztratív munkát Crajova városából egy kis épületbõl irányították.
Ezen legfiatalabb konferencia területén a munka bátorító eredményekkel
fejlõdik, de az abban a körzetben munkálkodó hívõk és a sok érdeklõdõ
lélek nagyon érzi egy megfelelõ imaház szükségét, akik ily módon is
bátorítást nyernének, hogy megfelelõ módon, és megfelelõ környezetben
szolgáljanak az Úrnak.
Ezen ország általános gazdasági helyzete lehetetlenné teszi, hogy mi
magunk valósítsuk meg ezt a tervet. Ezért szeretettel fordulunk hozzátok,
mindnyájatokhozfelhívásunkkal,testvéreinkésbarátainkazegészvilágon,
hogyönkéntesáldozataitokkaljáruljatokhozzáazigazságvilágítótornyának
felépítéséhez, az Úr szõlõskertjének ebben a sarkában, és komolyan
imádkozunk, hogy az Úr gazdagon jutalmazzon meg benneteket
áldozataitokért.
Elõreisköszönjükatibõkezûségeteket,ésazÚrgazdagáldásátkívánjuk
az Õ világszéles mûvére és az Õ õszinte követõire.
A ti testvéreitek a Romániai- Unióból
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1. Tanulmány

2006. január 7.

Napnyugta: H 16:08
Ro 16:52

A mi atyánk képmása
„Teremté tehát az Isten az embert az õ képére, Isten képére
teremté õt; férfiúvá és asszonnyá teremté õket” (1. Móz. 1: 27).
„Azemberértékétamegváltásáértlefizetettáralapjánkellfelbecsülni.”
– The Review a Herald, 1894. december 18
Javasolt olvasmány: Sons and Doughters of God, pp. 203. 15.

Vasárnap

január1.

1. A TEREMTÉS KIVÁLTSÁGOS RÉSZE
a. Írd le a mi magasztos elhívatásunkat, - és azt a kapcsolatot, mellyel mennyi Atyánk megörvendeztetett bennünket! Ésai.
13: 12; Jer. 29: 11.
„Amikor Ádám kikerült Teremtõje kezébõl, fizikai-, szellemiés lelki alkatában magán viselte Alkotójának képmását. ’... Isten
az embert az Õ képére, Isten képére teremté...’ (1Móz 1:27), és az
volt a szándéka, hogy minél tovább él az ember, annál tökéletesebben
mutassa be az Õ képmását, és sugározza vissza dicsõségét. Minden
képessége kifejlõdhetett; befogadóképessége és életereje
növekedhetett. Roppant széles láthatár tárult szeme elé. Dicsõ
terület nyílt meg kutatásai számára. A látható világ titkai, ’... a tökéletes tudásnak csudái...’ (Jób 37:15) - tanulásra
késztetnek bennünket. Ádám abban a kiváltságban részesült, hogy
szemtõl szembe, közvetlenül érintkezhetett Teremtõjével. Ha hû
maradt volna Istenhez, ez a kiváltság örökre az övé maradt volna.
Az örökkévalóságon át az ismeret új kincseit, a boldogság friss
forrásait fedezte volna fel, ami által egyre világosabban látta
volna Isten bölcsességét, hatalmát és szeretetét. Egyre jobban
elérte volna teremtésének célját, és egyre jobban visszasugározta
volna a Teremtõ dicsõségét.” – Elõtted az élet 10. 11.
b. Mire kell ösztönözzön bennünket a bizalom,
és a megtiszteltetés csodálatos mértéke, amit
Isten az emberre ruházott? Zsolt. 8: 4-10.
Szombati bibliai tanulmányok 2006. január-március
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2. EGY BEHATÓ BEAVATKOZÁS
a. Milyen tragikus hiba csúfította el õsszüleink életét, ami
miatt elveszítették paradicsomi lakhelyüket? 1. Móz. 3: 1-12.
17-19. 23. 24. Milyen lelki következménye lett annak?
„Azonbanmindezteljátszottaengedetlenségével.Bûneelrontotta,ésmajdnemteljesen
megsemmisítetteistenihasonlóságát.Azemberfizikaierejemeggyengült,szellemiképességei
lecsökkentek,lelkilátásaelhomályosultésahalálfoglyalett.”–Elõttedazélet11.
b. Hogyan határozza meg a Biblia a bûnt és mit idézett az elõ?
1. Ján. 3: 4; Róma 6: 23. e. r.
c. Mit valósított meg Krisztus az ember iránti szeretetébõl azzal,
hogy a földre jött? Róma 6: 23. m. r; 1. Kor. 15: 21-23.
Mily hamar részesülhetett az emberiség az Õ életének,
halálának, feltámadásának és mennybemenetelének javaiban?
„Mihelytbekövetkezettabûn,voltMegváltó.Krisztustudta,hogymitkellNeki
elszenvednie,mégisazemberhelyettesévélett.MihelytÁdámvétkezett,IstenFiaéppoly
hatalommalazemberkezesénekjelentettekimagátafelettekimondottvégzetelhárítására,
mintmikormeghaltagolgotaikereszten.”–TheReviewandHerald,1901.március12.
d. Milyen pontos volt Krisztus, és arra az idõre, mikor a földre
jött, mennyire fejlõdött már ki a bûn okozta baj, az emberiségnek –
úgy zsidóknak mint pogányoknak – mennyei Atyjuktól való
elszakadásában? 1. Mózes 1: 1-3; János 1: 1-5. 10. 11.
„Krisztus korában az ember már nem ismerte fel Istent mûveiben. Bûnössége
miatt lepel borult a teremtett világra, amely ahelyett, hogy Istent nyilatkoztatta
volna ki, Istent elrejtõ korláttá vált. Az emberek a “teremtett dolgokat
tisztelték és szolgálták a Teremtõ helyett”. A pogányok “okoskodásaikban
hiábavalókká lettek, és az õ balgatag szívük megsötétedett” (Róm 1:25.21).
Izrael is emberi tanításokat tett Isten tanításai helyére. Nemcsak a
természet dolgait, hanem az áldozati szolgálatot és magát a Szentírást is amelyeket Isten önmaga kinyilatkoztatására adott - annyira eltorzították,
hogy Isten elrejtésének eszközeivé váltak.”- Krisztus példázatai 10. (új).
6
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3. AZ ISTEN – EMBER MEGVÁLTÓ
a. MitnyilvánítkiIstenirgalmaabban,hogyelküldteKrisztust?Jób.33:
23-30; Lukács. 1: 26-35.
„Amikor Ádám bûne az embert reménytelen nyomorúságba taszította, Isten
magárahagyhattavolnaazelesettlényeket.Úgybánhatottvolnavelük,mint
ahogy a bûnösök megérdemlik, hogy velük bánjanak. Megparancsolhatta volna
amennyangyalainak,hogyöntsékkiavilágraharagjánakpoharait.Eltávolíthatta
volnavilágegyetemébõleztasötétfoltot.Denemtetteezt.Ahelyett,hogyelûzte
volnaõketjelenlétébõl,mégközelebbjöttabûnbeesettemberhez.IdeadtaazÕ
Fiát,hogycsontlegyenamicsontunkból,éshúsamihúsunkból.’ÉsazIgetestté
lettéslakozékmiközöttünk(ésláttukazÕdicsõségét,mintazAtyaegyszülöttjének
dicsõségét,akiteljesvalakegyelemmelésigazsággal’(Ján.1:14).AzÕemberi
kapcsolatávalKrisztusközelebbvontaõketIstenhez.Istenitermészetérefelöltötte
azembertermészetét,éskinyilatkoztattaamennyeivilágegyetemelõtt,azelnem
bukottvilágokelõtt,hogyIstenmennyireszeretiazemberekgyermekeit.”–The
AustralasianUnionConferenceRecord,1900.június1.
b. Miért lehetünk biztosak abban, hogy az egész emberiség
nagy Bírája méltányos lesz tévedõ gyermekeivel szemben?
Ján.5: 26. 27; Zsidók 4: 14. 15; 7: 25.
c. Milyen értelemben jelent Krisztus megalázó halála fontos tanítást,
ami arra tanít bennünket, hogy hogyan éljünk és hogyan
viszonyuljunk embertársainkhoz? Ésai. 53: 6-8; Fil. 2: 5-11.
„Krisztus megdicsõült megaláztatásában. Jézus, akit akkor és ott
mindenki legyõzöttnek látott, valójában gyõztes volt. Felismerték Benne
a bûnök hordozóját. Az emberek hatalmat gyakorolhattak teste felett. A
töviskoronával átszúrhatták szent homlokát. Letéphették Róla ruházatát
és veszekedhettek ruhadarabjai felett. Nem rabolhatták el azonban Tõle
azt a hatalmat, amellyel megbocsáthatta a bûnöket. Haldoklása közben
tanúbizonyságot tett saját istenségérõl és az Atya dicsõségérõl. Füle
nem olyan süket, hogy ne hallhatna, karja nem rövidült meg annyira,
hogyne tudna megvédeni. Jézusnak megvolt és megvan az a királyi joga,
hogy mindenképpen megmentse azokat, akik általa járulnak Istenhez.” Jézus élete 658.
Szombati bibliai tanulmányok 2006. január-március

7

január4.

Szerda
4. MINT HELYREÁLLÍTOTT FIAK ÉS LÁNYOK

a. Milyen valósággal kell mindnyájunknak szembenéznünk?
Róma 3: 23; 1. János 1: 10.
b. Hogyanidézteezelõ,hogyazimáknemhallgattatnakmeg?Ésai.59:1.2.
c. Mit tehet a megváltás evangéliuma érettünk Krisztus által?
Ezék. 16: 3-6; Gal. 4: 1-7.
d. Mire kell figyelmünket összpontosítanunk, hogy gyõzelmet
nyerhessünk? Ján. 1: 12-14; Róma 8: 10-17.
e. Hogyan segíthet bennünket a természet tanulmányozása, megerõsíteni
kapcsolatunkat annak Szerzõjével? Zsolt. 19: 2-4; Róma 1: 20.
„AhogyazisteniigazságkivannyilatkoztatvaaSzentIratokban,úgyragyog
vissza az mint tükörbõl, a természetbõl is. Az Õ teremtõ munkáin keresztül
megismerjükaTeremtõt.Ilymódonatermészetkönyvenagytankönyvvéválik,
melyetabölcstanítókaSzentírássalegyüttesenhasználnitudnak,hogyazelveszett
bárányokatvisszavezessékIstennyájához.AhogytanulmányozzákIstenmûveit,
aSzentlélekmeggyõzõdéstsugározazelmébe.Eznemolyanmeggyõzõdés,melyet
logikusokfejtésszolgáltat.Kivéve,haazértelemnemsötétedettelannyira,hogy
megismerjeIstent,aszemnemgyengültelannyira,hogymeglássaÕt,afülnem
veszítette el hallását annyira, hogy meghallja az Õ hangját, akkor mélyebb
meggyõzõdésragadjameg,ésazírottIgemagasztos,lelkiigazságaibenyomást
gyakorolnakaszívre.”–SpecialTestimoniesonEducation,p.59.
f. Hogyan ismerteti meg velünk teljesebben a szombat igazsága,
mint összekötõ láncszem,– a mi isteni-emberi Megváltónkat
helyes módon? 2. Kor. 4: 6.
„A szombat a természetre tereli gondolatainkat, s összeköttetésbe
hoz a Teremtõvel. A madarak énekében, a fák susogásában, a tenger
zenéjében ma is hallhatjuk az Õ hangját, aki Ádámmal beszélgetett
Édenben hûvös alkonyatkor. Miközben hatalmát szemléljük a természetben,
vigaszra lelünk, mert ugyanaz az Ige, amely mindeneket teremtett,
életet szól a léleknek is.” – Jézus élete 229.
8

Szombati bibliai tanulmányok 2006. január-március

Csütörtök

január6
5.

5. A KERESZT A KINYÚJTOTT KAROKKAL A MENNY FELÉ MUTAT
a. Milyen gyönyörû biztosítékot ad Krisztus nekünk, és
hogyan várja el, hogy válaszoljunk arra? János 15: 14-17

„A világ Megváltója az Új-szövetségben meghatározta, hogy mit foglal
magába a tiszta vallás, a mi felebarátainkkal való eljárásainkban. Az elsõ
négy parancsolat iránti teljes lélekbõl való engedelmesség arra vezet
bennünket,hogymindenekfelettvalószeretetettanúsítsunkIsteniránt,és
legyünk az Õ munkatársai, akaratának megvalósításában embertársainkkal
szemben.AzelsõnégyparancsolatmegtartásaKrisztussalegyesítbennünket,
Aki életét adta váltságdíjul, hogy megszabadítson mindnyájunkat a bûn
szolgaságából, és szabad férfiakká és nõkké tegyen bennünket Õ benne.
Azemberértékétamegváltásáértlefizetettáralapjánkellfelbecsülni.
A tíz parancsolat utolsó hat elõírása az embernek embertársaival
szembeni kötelességét nyilvánítja ki. S akik engedelmességet tanúsítanak
azelsõnégyparancsolatiránt,megfogjákvalósítaniazutolsóhatelõírását
is. Az a parancsunk van, hogy úgy szeressük felebarátainkat, mint
önmagunkat.” – The Review and Herald, 1894. december 18.
b. Látvamindazt,amitKrisztusértünktett,(függõlegesértelemben,hogy
amennyfeléirányítottatekintetünket),mitkellemlékezetünkben
tartanunk, ahogy ezen negyedévi leckét tanulmányozzuk a tekintetben,
hogy hogyan viszonyuljunk embertársainkhoz, (ami vízszintes irányba
van leírva)? Júdás 21. vers; 1. Kor. 16: 14.
„Csak akkor nyerhetünk világosságot, ha a kereszthez jövünk és
megjelenünk az áldozati oltárnál. Ott feltárul az ember gyengesége;
ott megnyilvánul az Õ ereje. Ott meglátják az emberek, hogy van
Krisztusban hatalom, hogy a legteljesebb mértékben megmentse
mindazokat, akik Õ általa járulnak Istenhez.” – Christian Education,
p. 82.
Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Mi volt mindig Atyánk terve a mi megteremtésünkkel?
2. Hogyan rombolja le a bûn a kapcsolatokat?
3. Miért kell Krisztust, „Isten Fiát” kinyilvánítani, mint „ember Fiát
is”?
4. Egykor Atyánk családjába fogadott, mit éreztet ez velünk otthon?
5. Minek kell lennie az elkerülhetetlen következménynek, a szilárd kapcsolatunknak
Istennel?
Szombati bibliai tanulmányok 2006. január-március
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2. Tanulmány

2006. január 14.

Napnyugta: H 16:17
Ro 17:00

A család nevelése
„Feleséged mint a termõ szõlõ házad belsejében; fiaid mint
az olajfacsemeték asztalod körül” (Zsoltárok 128: 3).
„Istenaztszeretné,hacsaládunkamennyeicsaládjelképelenne.”–Bo.18.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek 3. kötet 230-232.

Vasárnap

január8.

1. ELSÕ EMBERI KAPCSOLATUNK
a. Helyes körülmények között, kik azok az emberi lények, akikkel
születésünk után elõször találkozunk, és hogyan használja fel Isten
ezt az egyedülálló kapcsolatot az Õ irántunk tanúsított nagy
szeretetének szemléltetésére? Zsolt. 103: 13; Ésai. 66: 13.

b. Melyik parancsolat idézi ezt emlékezetünkbe? 2. Móz. 20:
12; Eféz. 6: 2. 3.
c. Miért kellene ezen parancsolat iránti
hûség önkéntes hálát ébresszen a valóban
megtért lélekbõl? Péld. 4: 3.

„A gyermekek érezzék át szüleik iránti kötelezettségeiket,
akik õrködtek felettük csecsemõkorukban és ápolták õket
betegségükben. Értsék meg, szüleik sok aggodalmat álltak ki értük.
Különösen a lelkiismeretes, istenfélõ szülõk mély érdeklõdéssel
figyelték, vajon gyermekeik a helyes életutat választják-e. Amikor
hibát láttak gyermekeikben, milyen nehéz volt a szívük! Ha a
gyermekek - akik szívfájdalmat okoztak - láthatták volna eljárásuk
következményét, bizonyára meglágyult volna a szívük. Ha láthatnák
édesanyjuk könnyeit és hallhatnák érettük mondott imáit, ha hallhatnák
elfojtott és keserû sóhaját, akkor megértenék õket, gyorsan
bevallanák hibáikat és bocsánatot kérnének.” – Boldog otthon 248.
10
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2. EGY SZOMORÚ MEGROMLÁS
a. Melyikszéleskörbenelterjedtjellemvonássújtjaacsaládokat,
különösen ezen utolsó napokban? 2. Tim. 3: 1. 2; Péld. 30: 11-14.

„Ezen nemzedék gyermekei között az a bûn uralkodik, hogy ’szüleik
irántengedetlenek,háládatlanok,tisztátalanok,¼inkábbagyönyörnek,mint
Istennek szeretõi’ (2. Tim. 3: 2 4). És oly nagy mértékben uralkodik ez az
állapot,hogyazutolsónapokegyikjelekéntlettajövendölésbefoglalva.”
–LetterstoYoungLovers,p.53.
„Lázadás és hitehagyás tölti be azt a levegõt, melyet belélegzünk. S
hacsak gyámoltalan lelkünkkel Krisztust meg nem ragadjuk, bennünket is
befolyásolni fog.” – A Te Igéd Igazság 24.
b. Milyen fontos intéseket kell emlékezetünkben tartanunk,
különösen, mikor látjuk a napjaink társadalmában uralkodó
állapotokat? Péld. 1: 8; 19: 26; 20: 20.
c. Milyen tanulságot szûrhetünk le Izsák
házasságából? 1. Mózes 24: 1-4. 66. 67.

„Az õsidõkben Isten tisztelõi között általános szokás volt,
hogy a szülõk kötötték a házassági szerzõdést. Nem kellett senkinek
házasságra lépnie azzal, akit nem szeretett, de a tapasztalt,
istenfélõ szülõk ítélete irányította a fiatalokat érzelmeik
kialakulásában. Szülõkkel szembeni tiszteletlenségnek, sõt bûnnek
tartották, ha valaki ennek ellenkezõjét tette.
Izsák, bízva atyja bölcsességében és szeretetében, örömmel
hagyta rá ezt. Hitt abban is, hogy Isten fogja irányítani a
választást.” – Pátriárkák és próféták 162. 163. (135)
„Micsoda nagy a különbség Izsák és korunk ifjúságának magatartása
között, a magukat keresztényeknek vallókat is beleértve! A fiatalok
nagyon sokszor úgy érzik, hogy érzelmi ügyeik csak rájuk tartoznak,
és ebbe sem Istennek, sem szüleiknek nincs beleszólásuk.” – u. ott
166. (139).
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3. IDÕS SZÜLÕK
a. Miért visszhangzik Isten hangja az ötödik parancsolatban oly
mély hangsúlyozással korszakokon keresztül, mikor szüleink
megöregszenek? Péld. 23: 22.
„Sohasetartsákvisszaapjuktólésanyjuktólatiszteletetésaszeretetet.
Amíg a szülõk élnek, a gyermekek öröme az legyen, hogy tiszteljék és
becsüljék õket. Tõlük telhetõen árasszanak idõs szüleik életére vidámságot
és napfényt. Egyengessék a halál ösvényét! Nincs jobb ajánlás e világon,
minthogyagyermektisztelteszüleit.Nincsjobbjelentésamennykönyveinek
feljegyzésébenannál,mintaz,hogyagyermekszeretteéstisztelteszüleit.
A gyermekek gondosan emlékezzenek arra, hogy idõs szüleiknek legjobb
esetben is kevés örömük és vigaszuk van. Mi okozhat nagyobb szomorúságot
szívüknek, mint az, ha gyermekeik elhanyagolják õket. Követhetnek-é el a
gyermekeknagyobbbûntannál,hogymegszomorítjákidõs,támasznélküliapjukat
vagyanyjukat?Azok,akikmegszomorítjákidõsszüleiket,amennykönyveiben
aparancsolatmegrontóikéntvannakfeljegyezve,mintolyanok,akiknemtisztelik
amennyIstenét,éshacsakmegnemtérnek,ésnemfordulnakelgonoszútjaiktól,
nemlesznekméltókarra,hogyhelyetkapjanakaszentekörökségében.
Elõfordulhat-e, hogy a gyermekek annyira közömbösek lesznek
szüleik jóléte iránt, hogy nem akarják készségesen eltávolítani a
bánat okát, bár módjukban állna vigyázni rájuk fáradhatatlan
gonddal és odaadással? Lehetséges lenne, hogy ne tekintsék örömnek
szüleik utolsó napjainak a legszebbé tételét? Hogyan engedheti meg
egy fiú vagy leány, hogy apját vagy anyját idegen kezek gondozzák?
Ha hitetlen vagy rossztermészetû is az édesanya, akkor sem mentesül
a gyermek az Istentõl reá helyezett kötelezettsége alól, hogy
gondoskodjék szüleirõl. Vajha kevesen volnának olyanok, akik
teljesen lebecsülnék azt a kötelességet, amellyel a gyermekek
tartoznak szüleikkel szemben! Sajnos, sokan vannak olyanok, akik
sohasem áldoztak egy gondolatot sem szüleikre, kivéve, amikor
valami elõnyben részesülhettek tõlük¼ De milyen keserves lesz az
ilyen gyermekek életének lezárása! Idõs korukban nem lehetnek
boldog gondolataik; mivel azt fogják aratni, amit vetettek.” – The
Review and Herald, 1892. november 15.
b. Hogyan leplezte le Jézus a farizeusokban az ötödik parancsolat
semmibevevését? Márk 7: 9-13. Hogyan állott az Õ magatartása határozott
ellentétben nagy farizeusok képmutatásával? Ján. 19: 25-27.
12
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4. KRISZTUS A NAGY KÖZÉPPONT
a. Miért oly fontos a reggeli és az estéli istentisztelet, ahogy az
megnyilvánult az ó-kori Izrael idejében? 2. Krón. 13: 10-12.
Hogyan kell a családi istentiszteletet levezetni napjainkban?
„Acsaládvezetõifordítsanakkülönlegesfigyelmetarra,hogyazáhítat
órája mindenki számára érdekes legyen. Egy kis gondossággal és némi
elõkészülettel kellemessé tehetõk ezek az összejövetelek, s csak az
örökkévalóság teszi majd nyilvánvalóvá, milyen áldásos, jó hatással van az
egész családra. Az apa válasszon ki egy érdekes és könnyen érthetõ
igeszakaszt.Néhányverselegendõegy-egytanításalátámasztásához,melyet
a nap folyamán mindenki jól átgondolhat s meg is valósíthat.
A témával kapcsolatban kérdezni is lehet. S elhangozhatnak rövid,
de érdekes és hasznos megjegyzések, esetleg képekkel vagy szemléltetõ
eszközökkel is ábrázolhatunk egy-egy eseményt. Legalább két-három
versszakot énekeljünk el valamelyik lelkesítõ hívõ énekbõl, majd
röviden és lényegre törõen imádkozzunk. Aki imádkozik, ne foglaljon
bele az imájába mindent, ami az eszébe jut, hanem próbálja a lehetõ
legegyszerûbb szavakkal kifejezni Isten iránti háláját és mondjon
köszönetet az áldásokért.” – Gyermeknevelés 367.
b. Mi az élet alapgondolata, amit minden családban tanítani
kell, akár nagy, akár kicsi az a család? Fil. 2: 1-4.
„Isten azt szeretné, ha családunk a mennyei család jelképe lenne.
A szülõk és gyermekek naponta gondoljanak erre, és Isten családjának
tagjaiként legyenek egymással kapcsolatban. Ezáltal életük olyan jellemû
lesz, amely a világnak tárgyilagos leckét ad arról, hogy mivé válhatnak
azok a családok, akik szeretik Istent és megtartják parancsolatait. Így
Krisztust megdicsõítik; békéje, kegyelme és szeretete jó illatként
hatja át a családi kört.” – Boldog otthon 18. 19.
c. Hogyan tükrözhetik vissza a gyermekek Jézus
gyermekségét? Luk. 2: 52.
„Már egész kicsi korban segítõkészségre kell tanítani a gyermeket.
Mihelyt testileg és lelkileg elég fejlett, meg kell bízni az
otthoni feladatokkal”. – A Nagy Orvos lábnyomán 278.
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5. A SZOLGÁLATRA NEVELÉS MEGFELELÕ TERE
a. Mi Isten terve családunkkal? Zsolt. 128. 1-6.
„Az egész menny érdeklõdik otthonunk iránt¼Hozzátok szíveteket
rendbe. Ha maradéktalanul alárendelitek magatokat Istennek, az el
fogja seperni az akadályokat, amelyek oly hosszú ideig elûzték a
mennyei kegyelem közeledését.” -The Signs of the Times, 1903.
november 11.
b. Hogyan van biztosítva a gyõzelem azok számára is, akik nem a
legjobb körülmények között nevekedtek fel? Fil. 3: 13. 14.
„Annak dacára, hogy a gyermekek nem részesültek a helyes
oktatásban, és jellemük nem a legmegfelelõbben alakult, Isten azt
tanácsolja, hogy hozzátok õket kapcsolatba Õ vele, ahogy Õ megtette
volna ezt Nádábbal és Abihuval, ha azok figyelmeztek volna az Õ
parancsolataira. Ha ezek a gyermekek hittel és bátran alárendelik
akaratukat Isten akaratának, akkor Õ tanítani fogja õket, és
életük a tiszta fehér liliomokhoz lesz hasonló, jó illattal telve
az álló vizeken. Határozzák el, hogy uralni fogják hajlamaikat és
szenvedélyeiket Jézus erejében, és minden nap gyõzni fognak Sátán
kísértései felett.” – The Signs of the Times, 1880. július 8.
c. Melyek a legjobb kincsek, amiket gyermekeinkre hagyhatunk
örökségül? Mik. 6: 8.
„Minél jobban áthatja az otthont az igazi szolgálat szelleme,
annál jobban kifejlõdik a gyermekekben is ez a lelkület. Megtanulnak
örömet találni a mások javáért való szolgálatban és áldozatban.” – A
Nagy Orvos lábnyomán 279.
január13.
Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Mondj néhány jó eljárásmódot, ami által napsugarat hozhatunk szüleink
életébe?
Milyen volt Krisztus példája szüleivel kapcsolatban?
Hogyan bátoríthatunk jobban egy Krisztusban összpontosult családot?
Miért rendelte el Isten, hogy a családi kötelék neveljen emberi lényeket?
Miért kell az emberi lényeket családi kötelékben nevelni?
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3. Tanulmány

Gyülekezeti

Napnyugta: H 16:27
közösség Ro 17:08

„Ha pedig a világosságban járunk, amint õ maga a világosságban
van; közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Õ Fiának
vére megtisztít minket minden bûntõl” (1. János 1: 7).
„KrisztuskövetõinekazÕdicsõpéldájánakvilágosságábankelljárniuk,
és a kényelem, az önzõ önkielégítés bármilyen áldozata, vagy a munka vagy a
szenvedésekbármilyenáránfennkelltartanunkállandóanaharcotazénnel,s
fel kell emelnünk az evangélium színvonalát.” - This Day With God, p 251.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek 2. kötet 594-597
Bizonyságtételek 1.
kötet 260-264.

Vasárnap

január 15

1. A JELENVALÓ IGAZSÁG FENNTARTÁSA
a. Mi a hit és hogyan kell növelnünk azt? Zsidó 11: 1; Róma 10: 17.
b. Minek kell tudatában lennünk a mennyei világossággal
kapcsolatban, ami a mi vezetésünkre küldetett? Péld. 4: 18.

„Nagyobb világosság ragyog ránk, mint atyáinkra ragyogott. Isten nem
fogadhat el és nem tisztelhet meg bennünket, ha ugyanazt a szolgálatot
végezzük és ugyanazt cselekesszük, amit atyáink cselekedtek. Hogy Isten
elfogadhasson és megáldhasson bennünket, mint õket megáldotta, nekünk követnünk
kell hûségüket és buzgóságukat, használjuk fel világosságunkat, ahogyan õk is
használták az övékét és cselekedjünk úgy, ahogyan õk cselekednének, ha
napjainkban élnének. Nekünk abban a világosságban kell járnunk, amely ránk
ragyog, különben sötétséggé válik. Isten elvárja, hogy jellemünkkel és
cselekedetünkkel az egységnek és az egyetértésnek azt a mértékét nyilvánítsuk
ki a világ elõtt, amely összhangban van az igazságnak azzal a mértékével,
melyet vallunk, és azon jövendölések teljesedésével, melyek ezen utolsó
napokban teljesednek be. Az az igazság, melyet megértettünk, és az a világosság,
mely lelkünkbe ragyogott, fog megítélni és kárhoztatni bennünket, ha elfordulunk
azoktól és nem hagyjuk, hogy azok vezessenek bennünket.” – Bizonyságtételek
1. kötet 248. 249.

Szombati bibliai tanulmányok 2006. január-március

15

január16.

Hétfő
2. A JELENVALÓ IGAZSÁGBAN JÁRJUNK

a. Mi történik akkor, ha abban a világosságban járunk, melyet
Krisztus utunkra ragyogtatott? 1. János 1: 7. Miért fogja ez az Õ
népét megkülönböztetni a többitõl?
„A bûn és a szentség nem egyezhet ki egymással. A Biblia nem
tartalmazza az istentelenség jóváhagyását,a türelem és a szeretet
kedves szavait a megátalkodott megtéretlenekkel szemben. Jézus azért
jött, hogy mindeneket magához vonzzon, és az Õ követõinek az Õ dicsõ
példaadásának világosságában kell járniuk, a kényelem és a világi
megtiszteltetés, vagy javaik, vagy még az élet veszélyeztetésének bármilyen
feláldozása árán is. Csak ilyen módon harcolhatják meg a hit nemes
harcát.” – Bizonyságtételek 4. kötet 624. 625.
b. Miért szólít fel bennünket Isten oly határozottan, hogy
tartsuk fenn napjainkban a Jelenvaló Igazságot? Kol. 1: 27.
„Ha Isten világosságot ad neked, akkor abban a világosságban kell
járnod, és azt követned. A világosság Isten trónjától ragyog, és miért?
Azért, hogy egy nép elõkészüljön megállni Isten napján. Azt kérdezném
tõled, hogy te, aki idõt és pénzt szenteltél a te ruházatod ékesítésére és
lakásod díszítésére, kiformálódott benned Krisztus, mint ’a dicsõségnek
ama reménysége’? Ezekben a napokban túl késõ már magunkra venni a világ
komolytalan dolgait, - túl késõ ahhoz, hogy felületes munkát végezzünk. Túl
késõ azon emberek ellen tiltakozni, akik nagy komolyságot nyilvánítanak ki
Isten szolgálatában, hogy azt mondják: ’Ti túlságosan felizgultatok, túl
határozottak vagytok.’ Túl késõ figyelmeztetni atyátokfiait
bibliatanulmányozásukban, hogy a tévedések félrevezethetik õket. Tudjuk,
hogy a hamisságok sebes áradathoz hasonlóan jönnek be, és ezért van
szükségünk az Istentõl küldött világosság minden sugarára, hogy ily módon
képesek legyünk megállni az utolsó napok veszedelmei közepette.” – The
Review and Herald, 1890, március 4.
c. Milyen közösséget határozott meg Isten, hogy erõsítsen bennünket a Jelenvaló
Igazság megértésében és gyakorlásában? Mal. 3: 16; 1. Tim. 3: 15.
„Az egyház Isten elrendelt eszköze, emberek megmentésére.
Szolgálatra hívta el és azzal bízta meg, hogy hirdesse az evangéliumot
a világnak. Isten terve már kezdettõl fogva az volt, hogy egyháza
az Õ tökéletességét és erejét tükrözze a világ elõtt.” – Apostolok
története 7.
16
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3. TÖMÖRÜLÉS
a. Mi Isten terve gyülekezete számára, és hogyan érhetõ el?
János 17: 17-21.
„Krisztus szenvedése elõtti utolsó imája tanítványaiért azért
volt, hogy egyek legyenek Õ benne. Sátán határozott szándéka, hogy ez
az egység ne jöjjön létre, mivel az a legerõsebb bizonyítéka, amit fel
lehet hozni, hogy Isten elküldte az Õ Fiát, hogy a világot megbékéltesse
a mennyel. De mielõtt Isten gyülekezetét gyarapíthatná, és felruházhatná
azzal az erõvel, melyet rá vágyik árasztani, az Õ népe között annak
az egységnek kell létre jönni, melyért Krisztus imádkozott.
Az egységet el kell ismerni a gyülekezet megvédésének
tartozékaként. Azok, akik a gyülekezet kebelében egyesültek,
ünnepélyes szövetségre léptek Istennel, hogy engedelmeskednek az
Õ Szavának, és egyesülnek azon erõfeszítéseikben, hogy egymás
hitét erõsítik¼ De Isten csak úgy teheti õket eggyé Krisztussal és
egymással, ha saját útjaikat készek feladni az Õ útjáért.” – The
Review and Herald, 1903. május 12.
b. Milyen egymással szemben tanúsított magatartás fogja
megõrizni az egységet a gyülekezetben? Ján. 3: 30.
„Oly keveset gondoljunk önmagunkra, amennyit csak lehetséges. Ne gondoljunk
rosszat senkirõl. Krisztus követõi járjanak Krisztus dicsõ példája nyomán s
bármi áron, bármi munkával vagy szenvedés árán is, de Krisztus kegyelme által
feltétlenül õrízék meg lelkük és gondolataik tisztaságát. Tanúsítsanak teljes
hûséget Krisztus evangéliumának megújító tantételeivel szemben, anélkül,
hogy énjüket belekevernék a munkába. Gyõzzük le énünket és Jézust magasztaljuk
mindig, és törekedjünk Krisztus keresztjének gyõzelmére. Az legyen munkátok,
míg tart az életetek, hogy szélesítsétek Isten országának határait. Vívjatok
naponként harcot a bûn és az istentelenség ellen, bármit is gondolnak mások
rólatok. Amit mások gondolnak rólatok, annak ügyét bízzátok Istenre. Õ ismeri
mindenkinek belsõ életét, minden cselekedet indító okát, minden jellem alapját.
Munkánk az, hogy a megingathatatlan kedvesség, a leggyöngédebb szeretet
lelkületével vigyük elõre a ránk bízott reformációt. Sohase toljuk elõtérbe
énünket; soha se törekedjünk elsõbbségre. Isten tudja, hogy ez döntötte romba
a gyülekezet tisztaságát és eredményeit, és hiúsította meg a gyõzelmet, amit
az megnyerhetett volna. A reformátorok csak Jézusban munkálkodjanak. Az én
tûnjön el.” – Kiben bízhatunk 3. kötet 969. 970.
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4. A GYÜLEKEZET ALAPJA
a. Miért van Istennek egy elkülönült, és megkülönböztethetõ
gyülekezete ma? Ésai. 8: 13-20

„De a sokaság elfordítja fülét az igazság hallásától, és a
mesékre figyel. Pál apostol a végsõ idõ felé tekintve kijelentette:
»Lesz idõ, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik« (2Tim
4:3). Ez az idõ már itt van. A tömegeknek nem kell a Biblia
igazsága, mert keresztezi bûnös, világot szeretõ szívük vágyait,
Sátán pedig gondoskodik a nekik tetszõ tévedésekrõl.
De Istennek lesz egy népe a földön, amely minden tanítás
normájának és minden reform alapjának a Bibliát és csakis a
Bibliát tartja. A tudósok nézetei, a tudomány következtetései, a
többség hangja, az egyházi zsinatok hitvallásai és határozatai amelyekbõl oly sok és sokféle van, mint az általuk képviselt
egyházakból - külön-külön és együttvéve sem tekinthetõk bizonyítéknak
egyetlen hitpont mellett, sem ellen. Mielõtt bármilyen tantételt
vagy elõírást elfogadnánk, egy világos ’így szól az Úr’-at kérjünk
annak bizonyítására.” – A nagy küzdelem 549. 550. (529. 530).
b. Mi kell legyen állandóan Krisztus minden õszinte követõjének
magatartása, akár tagjai már a gyülekezetnek, akár nem? Jer.
15: 16.

„Minden elõítélettõl mentesen tanulmányozzátok gondosan a Szentírást.
Ha olvassátok és arra a meggyõzõdésre juttok, hogy ápolt nézetetek nincs
összhangban a Szentírással, ne alkalmazzátok az Igét a ti nézetetekhez. Ne
engedjétek meg, hogy azok uralják értelmeteket, amiket a múltban hittetek
és gyakoroltatok. Nyissátok meg értelmetek szemeit, hogy szemlélhessétek
az Ige csodálatos dolgait.” – The Signs of the Times, 1906. október 3.
c. Mit kell tapasztalnia a reformáció minden követõjének? 2.
Pét. 3: 18; Zsolt. 119: 130.
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5. HATALOMMAL BÍRÓ IGAZSÁG
a. Milyen veszély áll Isten hitvalló népe elõtt ma, hasonló
ahhoz, amilyent az Úr feltárt Ezékiel prófétának? Ezék. 33:
32.
„Némelyek azt a következtetést fogadják el, hogy mivel szilárdan
ragaszkodnak az igazság tantételéhez, a valóságban részesei azoknak
az áldásoknak, melyeket ezek a tantételek kijelentenek, hogy az
igazság elfogadói elnyerik azokat. Sokan az igazságot a külsõ pitvarban
tartogatják. Annak megszentelõ alapelvei nem gyakorolnak uralkodó
befolyást szavaik, gondolataik és cselekedeteik felett. Nem rendelkeznek
azzal a hittel, mely szeretet által munkálkodik és megtisztítja a
lelket. Az igazság jóváhagyása lecsendesítheti a lelkiismeretet, de
minden hívõ tegye fel a kérdést: ’Az én hitem engem Krisztus naponkénti,
óránkénti követõjévé tesz? Gyakorol-e megszentelõ befolyást lelkemre?
Mondhatom-e, hogy ’a te jóvoltod felmagasztalt engem?’ Egy hibátlan
hitvallás és egy testies élet túlságosan gyakran található együtt a
névleges hívõk életében. Hogy Isten Igéje üdvösségre vezetõ eszköz
lehessen, azt értelmesen meg kell érteni, és gyakorlatban
engedelmeskedni kell annak.” – The Review and Herald, 1901. október
1.
b. Ezen veszély láttán, mi legyen szívünk gondja? 2. Péter 1: 10-12.

„A kereszténységnek sokkal mélyebb, szélesebb a jelentõsége,
mint amennyit eddig tulajdonítottak neki. Nem csupán hitvallás. Az
Annak szava, Aki él és megmarad mindörökké. Élõ, elevenítõ elv,
amely áthatja az elmét, a szívet, az indítóokokat, az egész embert.
Kereszténység, oh, vajha tapasztalnánk mûveit, ténykedését!” –
Bizonyságtétel a lelkészek részére 198.
január20.
Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.

Milyen munkát kell végezzen a Jelenvaló Igazság a gyülekezeti tagok
életében?
Mit tehetünk, hogy a valódibb szeretetet és egységet elõsegítsük magunk között?
Miért oly fontos a Szentírás, és hogyan kell annak befolyásolnia bennünket?
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4. Tanulmány

Naplemente: H 16:37
Ro 17:17

Gyülekezeti kötelesség
„Mert soha senki az õ tulajdon testét nem gyûlölte; hanem táplálgatja
és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Mert az Õ testének tagjai
vagyunk, az Õ testébõl és az Õ csontjaiból valók” (Eféz. 5: 29. 30).
„Krisztus és gyülekezete között a viszony nagyon szoros, mély
és szent. Õ a Võlegény, a gyülekezet a mennyasszony. Õ a Fej, a
gyülekezet a test. Ebbõl következik, hogy a Krisztussal való
kapcsolat magában foglalja az Õ gyülekezetével való kapcsolatot
is.” – Elõtted az élet. 266. 268.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek 6. kötet 91-99.

Vasárnap

január22.

1. A MI SZÜKSÉGLETÜNK A KERESZTSÉGRE
a. MilyenkomolyfelhívástintézIstenmindenemberilényhez?Péld.23.26.
b. Miért fontos teljes szívvel éreznünk kötelességünket az Úr
iránt? Máté 12: 30; Luk. 12. 47.
c. Miért van nagy jelentõsége, hogy nyilvánosan kötelezzük el
magunkat Krisztus mellett? Róma 10: 9; Lukács 9: 26. Hogyan
azonosul az Ihletés Igéje ezzel a kötelezettséggel?
„Egy¼kötelezettség, melyet túl gyakran könnyen vesznek, - melynek
tudatára az ifjúságot fel kell ébreszteni, Krisztus igényét kell
világossá tenni, s ez a gyülekezettel való kapcsolat kötelezettsége”
– Education 268.
d. Miért van a keresztségnek oly nagy jelentõsége? Márk 16: 16.
Mi szemlélteti annak szükségességét? Apcsel. 22: 16.
„Krisztus a keresztséget az Õ lelki országába való belépés
jelévé tette. Õ egy határozott feltétellé tette azt, amelyet
mindenkinek követnie kell, aki azt kívánja, hogy az Atya, Fiú és
a Szentlélek uralma alatt állónak legyen elismerve.” Bizonyságtételek 6. kötet 91.
20
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2. NEM CSUPÁN FORMASÁG
a. Mit szemléltet a keresztség?
10.

Róma 6: 3-

„A keresztségben átadjuk magunkat az Úrnak, hogy eszközként
használjonbennünket.Akeresztségalegünnepélyesebbelfordulásavilágtól.
Hitvallomásunk szerint énünk meghalt a bûnös életnek. A víz elborítja a
jelöltet,sazegészmennybélivilágegyetemjelenlétébenfogadalmattesz.Az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében a hullámsírjába fekszik, eltemetkezik
Krisztussalakeresztségben,selõjönavízbõl,hogyazIstenhezvalóhûségúj
életét élje. A három nagy hatalom a mennyben tanúbizonyságai, bár
láthatatlanul, de jelen vannak.” – A Te Igéd Igazság 172.
b. Mi a gyülekezet kötelessége minden keresztségre jelölttel
szemben? Apcsel. 10: 47. 48; Kol. 1: 28.

„Mindazokat, akik hisznek Jézus Krisztusban, egy egyházba kell
összegyûjtenetek.” – Jézus élete 726.
„A keresztelendõknek egy alaposabb elõkészítésre van szükségük.
Nekik sokkal gondosabb oktatásra van szükségük, mint amilyenben
rendesen részesültek. A keresztény élet alapelveit meg kell értetni
azokkal, akik az igazsághoz jöttek. Hitvallomásuk sohasem szolgáltat
bizonyítékot arra, hogy õk Krisztussal egy üdvösséget adó
összeköttetésben vannak. Nekünk nemcsak mondanunk kell: ’Hiszem’,
hanem az igazságot át kell élni. Az Isten akaratával való
összhangzással, szavainkkal, eljárásunkkal és jellemünkkel
bebizonyítjuk a Vele való összeköttetésünket. Ha valaki a bûnrõl
lemond, amely a törvény áthágása, akkor az õ élete a törvény
iránti tökéletes engedelmességben, a törvénnyel összhangzásba fog
jutni.” – Bizonyságtételek 6. kötet 91. 92.
c. Milyen magatartás kell jellemezze ezt az alapos megvizsgálást? Péld. 15: 33.
„A keresztségre szándékozók tanítványságának megvizsgálását nem
vesszük oly szigorúan, ahogy kellene. Meg kell gyõzõdnünk arról,
hogy vajon csak a Heted Nap Adventista nevet akarják felvenni, vagy
pedig valóban az Úr oldalára akarnak állni, ki akarnak jönni a
világból, el akarnak különülni és tisztátalant nem akarnak érinteni.”
– Bizonyságtételek 6. kötet 95.
Szombati bibliai tanulmányok 2006. január-március
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Hétfő

Kedd
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3. EGYSÉG A JELENVALÓ IGAZSÁG ELÕADÁSÁBAN
a. Hogyan szólított fel Krisztus rra,hogy az új hívõket
tanítsuk meg a Jelenvaló Igazság minden pontjára, és ne
hanyagoljuk el az életfontosságú kérdéseket sem? Máté 28: 19.
20; Lukács 9: 26. Mondj néhány példát!

„Az egyik pont, amirõl az újonnan megtérteket tanítanunk kell, az
öltözködés kérdése. Hûségesen kell bánnunk az újonnan megtértekkel.
Hiúak-e ruházatukra? Büszke szívet melengetnek-e? A ruházat
bálványozása erkölcsi betegség. Azt nem szabad átvinniük az új életbe. A
legtöbb esetben az evangélium követelményeinek való alárendelés, a
ruházkodásban határozott változtatást követel meg.
Istennek és Jézus Krisztusnak a jellemünkben kifejezett ismeretét,
mindannál feljebb kell magasztalni, ami a földön becses. Ez a legmagasabb
képzetség.Ezazakulcs,amelymegnyitjaamennyeivároskapuit.Istenszándéka
az,hogymindazok,akikakeresztséggelfelöltikKrisztust,ezenismerettelbírjanak.
Istenszolgáinakkötelessége,hogyezenlelkekelétárjákmagasztoselhívatásuk
elõjogátaJézusKrisztusban.–Bizonyságtételek6.kötet96.97.
b. Mit akar Isten, hogy megértsünk a gyülekezetrõl? Eféz. 1:
17-23; 5: 29-32; 1. Kor. 12: 13.
c. Milyen ígéreteket biztosított az Úr mindazoknak, akik
valóban megtértek és keresztség által az Õ testének tagjaivá
lettek? Apcsel. 2: 38; 2. Kor. 6: 17. 18; Eféz. 2: 18. 19.

„A keresztség egy, a világról való igen ünnepélyes lemondás. Akik
megkeresztelkedtek az Atya, a Fiú és a Szentlélek hármas nevében, a
keresztényi életbe való belépésük alkalmával nyilvánosan kijelentik, hogy
Sátánszolgálatátelhagyták,ésakirályicsaládtagjaivá,amennyeikirály
gyermekeivé lettek.” – Bizonyságtételek 6. kötet 91.
d. Mire kell a keresztségünk után keresztényi utazásunk minden
lépésénél gondolnunk, - még életünk hátralévõ részére? Róma
6: 11-18; Ján. 15: 4-7; Máté 24: 13.
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4. EZEN ELKÖTELEZETTSÉG MÉLYSÉGE
a. A keresztség annak a jele, hogy elköteleztük magunkat Krisztusnak. Attól
kezdve, mit foglal magába a mi elkötelezettségünk, mint az Õ teste tagjainak
egymás iránt? Gal. 6: 2. 10; 1. Thess. 5: 11; Zsidó 10: 24. 25.

„Krisztuskövetõinedicsérjékegymástésnehízelegjenekegymásnak,mert
Sátán sokat fog tenni e tekintetben. S ha néhányan sokat tartanak saját
képességeikrõl, az megakadályozza õket abban, hogy Krisztus iskolájában
tanuljanak.Senkisekritizáljonvagyvádoljonmásokat,merthaaztteszik,akkor
azatyafiakvádolójávaldolgoznakegyütt,akikiszeretnélopniszívûkbõlazegymás
irántiszeretetmindenszikráját.Akeresztényeknemfognakarratörekedni,hogy
magukfelemelkedéséértleromboljákamásikat,hanemmindnyájanerõsíteniés
bátorítanifogjákegymást.”–GospelWorkers(1892),pp.459.460.
b. Mire van még gyakran szükség a szükséges bátorítás mellett a
testvérek iránti szeretet kinyilvánításában és miért? 3. Móz. 19: 17.
c. Miért életfontosságú ez Isten gyülekezete tisztaságának
fenntartásában? 2. Krón. 7: 14.

„Amikor a gyülekezet nehézségbe jut, amikor elhidegülés és lelki
hanyatlásajellemzõ,amelyIstenellenségeinekokotadazujjongásra,akkor
akézösszekulcsolásaésaszerencsétlenállapotfelettisiránkozáshelyett
kérdezzék meg a tagok: nincs-e Ákán a sátorban? Alázattal és a szív
vizsgálatávalmindenkiigyekezzenfelfedniazelrejtettbûnt,amelykizárja
Istenjelenlétét.”–Pátriárkákéspróféták519.520.(463).
„Ismételjük. Isten a gyülekezetet felelõsségre vonja egyéni tagjai
bûneiért. Ha ridegség és lelki hanyatlás nyilvánul meg Isten népe
között, akkor tegyék félre büszkeségüket, önbizalmukat és
önfelmagasztalásukat, és járuljanak az Úr elé bûnbánattal és
megalázkodással, de nem azért, hogy Õt terheljék igazságtalansággal,
hanem, hogy kérjenek bölcsességet felismerni a rejtett bûnöket, melyek
kizárják az Õ jelenlétét.” – The Signs of the Times, 1881. április 21.
d. Milyen lelkülettel kell ezt az elkerülhetetlen
munkát végezni? Gal. 6: 1.
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5. A LEGGYÖNGÉDEBB EGYSÉG
a. Melyik jellemvonást kell ápolnunk, mely – ha mindig emlékezetünkbe
tartjuk –sok nehézséget hárít el? 3.Móz. 19: 18; Jakab 5: 9.
„Akimondvagyteszvalamitazért,hogyKrisztusgyülekezeténektagjait
szétválassza,azÚrterveellendolgozik¼AzigazivallásaszíveketnemcsakKrisztussal,
hanemegymássalisszívélyesközösségbeegyesíti.”–AzEvangéliumszolgái298.
b. Milyenelrendeltszertartássegítnekünkkifejleszteniezta
tulajdonságot, és milyen fontos alkalommal van az összekapcsolva?
Ján. 13: 13-15, Luk. 24: 14-20; 1. Kor. 11:
23-29.
„Ez a szertartás (vagy a lábmosás) nem annyira az ember értelmi
képességéhez szól, hanem inkább szívéhez. Erkölcsi és lelki
természetének szüksége van erre.” – The Review and Herald, 1898.
június 14.
c. Mit kell beleszõni mindenbe, ami a gyülekezeti élettel
kapcsolatos? Ján. 13: 34. 35; 1. Kor. 14: 40. Hogyan
vonatkozik ez a gyülekezet munkagyûléseire?

„Nagyon fontos, hogy a mi munkagyûléseinken ne vesszenek el értékes
idõk kicsiny jelentõségû dolgok megvitatásával. Ne gyakorolják a kicsinyes
bírálgatást;mertazokösszezavarjákagondolatokat,éstitokbaburkoljáka
legvilágosabb és legegyszerûbb dolgokat is. Hogyan tekint Jézus, a mi
Tanácsadónk ezekre a dolgokra, akit meghívtunk, hogy legyen jelen ezeken
agyûléseken?Haazaszereteturalkodikatestvérekközött,amiarravezeti
õket,hogyjobbanszeressékegymástönmaguknál,akkorfeladjáksajátútjaikat
és más utakat kívánnak. Naponként, sõt óránként kötelességünk
tanulmányozni,hogyhogyanválaszolhatunkKrisztusimájára,hogytanítványai
egyek legyenek, amint Õ egy az Atyával.” – Gospel Workers (1892) p. 230.
január27.

Péntek

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1.
2.
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Hogyankelljobbanegyüttmunkálkodnunk,akeresztségrejelöltekjobbelõkészítéséért?
Hogyan kerülhetjük el a túlságos meghittség hibájának veszélyét, - mely
a drága egység megvetését idézi elõ - ami szeretetet hoz létre?
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ELSÕ SZOMBATI ÁLDOZAT

A jótékonysági osztály számára
Jakab apostol az õ gyakorlati stílusában írja: „Tiszta és szeplõ nélkül
valóistentiszteletazIstenésazAtyaelõttez:meglátogatniazárvákatés
özvegyeket az õ nyomorúságukban, és szeplõ nélkül megtartani magát e
világtól.” És folytatja csodálatos üzenetét a gyakorlati vallásról, és azt
mondja: Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nõk, mezítelenek, és
szûkölködnek mindennapi eledel nélkül. És azt mondja nékik valaki ti
közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de
nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a
haszna?” (Jak. 1: 27; 2: 15. 16).
MintIstengyermekeinekszentkötelességünkkinyilvánítanikeresztényi
szeretetünket a szükségben levõk iránt, különösen azok iránt, akik Isten
maradék gyülekezetéhez tartoznak. „A jótéteményben pedig meg ne
restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.
Annakokáért míg idõnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen
pedig a mi hitünknek cselédeivel” (Gal. 6: 9. 10).
Azt mondják, hogy a világ belefáradt már a bibliaórák hallgatásába.
Õklátniakarjaazokat.AssisiFerenckijelentette:„Hirdesdazevangéliumot
mindig, és mikor szükséges gyakorold a szavakat.”
Hogysegítsünk aszükségbenlevõtestvéreinkalapvetõszükségletein,a
katasztrófák által legjobban érintett területeken, a Generál Konferencia
Jótékonysági Osztálya anyagi eszközeit csaknem mind elküldte a különbözõ
országokba. Még mindig sok kérés érkezik a Generál Konferencia Központjába
azontestvéreinktõl,akiknekjelenlegvalóbansegítõkézrevanszükségük.
Kérjük a szombatiskola tanulóit az egész világon, hogy legyenek
bõkezûek mikor a külön szombati áldozatot fogják begyûjteni 2006. február
hóelsõszombatján,4-én.Legyetekbiztosak,hogyIstenáldásátfogjákérezni
azok, akik segítségben részesülnek, és sokkal jobban azok, akik segítenek.
VajhaaSzentlélekérintenéazösszestanulószívét,olymértékben,hogy
keresztényi szeretetük különös módon nyilvánuljon meg, mikor gyûjtik ezt
az áldozatot! Az Úr befolyásolja mindegyikük szívét!
Davi P. Silva, GC. Jótékonysági Osztály Titkára
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2006. február 4.

Napnyugta: H 16:48
Ro 17:27

Tisztelet a hatalmasság iránt
„Mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek; az Istent
féljétek; a királyt tiszteljétek” (1. Péter. 2: 17).
„Ez a parancsolat magába foglalja a lelkészek, sõt az uralkodók és
mindazok iránti tiszteletadást is, akiket Isten tekintéllyel és hatalommal
ruházott fel.” – Pátriárkák és próféták 312 (264).
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek 6. kötet 394-397.
Bizonyságtételek 3. kötet 428-434.
Bizonyságtételek 5. kötet 105-113.

Vasárnap

január29.

1. EGYÜTTMUNKÁLKODÁS – EGY MENNYEI ALAPELVVEL
a. Miért segíti elõ a mennyei angyalok magatartása maguk között az
összhangot és a boldogságot? Zsolt. 148: 2; 1. Péter 3. 18. 22.

„Megmutatták nekem a menny rendjét, a tökéletes rendet, és
elragadtatvahallgattamatökéleteszenét¼Vanegyvezetõangyal,akielõször
érintette meg a hárfát, megadta a hangot, majd mindnyájan csatlakoztak a
gazdag, tökéletes mennyei zenéhez.” – Bizonyságtételek 1. kötet 140.
b. Hogyan volt Mózes napjaiban elrendelve a vezetés? 2. Móz.
18: 21-23; 5. Móz. 1: 15. 16.
c. Melyik magatartás sértõ különös módon
Isten szemében, és miért? 2. Pét. 2: 9-11.

„Lucifer elsõ kívánt lenni a mennyben, hatalomban és tekintélyben.
Isten akart lenni, hogy a menny uralma az övé legyen, és evégbõl
sok angyalt megnyert a maga oldalára. Miután a lázadó sereggel
levettetett Isten udvaraiból, a lázadás és az önzés munkája tovább
folyt a földön.” – Counsels to Parents, Teachers, and Students, p.
32.
26
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2. VILÁGI HATÓSÁGOK
a. Milyen kötelességük van a keresztényeknek
a polgári hatóságok iránt? 1. Tim. 2: 1;
2. Titusz 3: 1.

b. Milyen magatartást tanúsított Dániel a babiloni hatóságokkal
szemben? Dániel 1. 8. 9. 6: 19-22.
(Idézve Dániel 1: 8.) Ezt a kérést nem egy ellenszegülõ, kihívó
lelkülettel adták elõ, hanem, mintha nagy kegyért esdekelnének. Dánielnek
éstársainakmegjelenéseolyanvolt,amilyenmindenifjúénaklennikellene.
Udvariasak voltak, kedvesek, tiszteletteljesek, melyeket a szelídség és az
egyszerûség erénye kísért, és ezen ifjak számára a jó viselkedés nyerte
meg a kegyet.” – The Youth Instructor, 1896. szeptember 15.
c. Add elõ összegezve, milyen magatartást kell tanúsítanunk a
hatalmasságokkal szemben? Róma 13: 1-7.
„Azigazságnemkívánjatõlünkazt,hogyafelsõbbséggelszembeszálljunk.Mérlegeljük
gondosan,mitbeszélünk,vagyírunk,hogyelkerüljünkmindent,amiaztalátszatotkeltené,
hogyszembeszállunkatörvénnyelésafennállórenddel.Netegyünkésnemondjunk
semmiolyat,amifölöslegesenelzárhatjaelõlünkazutat.Krisztusnevébenjárjunkés
képviseljükareánkbízottigazságokat.Haemberekmegtiltanákezenmunkánkat,mondjuk
azt,amitazapostolokmondottak:’Vajonigazdolog-éIstenelõtt,reátokhallgatnunkinkább,
hogynemIstenre,ítéljétekmeg.Mertnemtehetjük,hogyamiketláttunkéshallottunk,
azokatneszóljuk’.’-Apostoloktörténete.55.
„A kormányzat, amelynek fennhatósága alatt Jézus élt, korrupt és elnyomó
volt. Mindenfelé égbekiáltó visszaélések történtek: zsarolás, türelmetlenség,
felõrlõ kegyetlenség. A Megváltó mégsem kísérelt meg polgári reformokat. Nem
támadta a nemzeti visszaéléseket, nem ítélte el a nemzeti ellenségeskedéseket.
Nem avatkozott bele a felsõbbség, a hatalmat gyakorló közigazgatás dolgaiba.
Példaképünk távol tartotta magát a földi kormányoktól. Nem azért, mintha
közömbös lett volna az emberi bajok iránt, hanem mert az orvosságot nem pusztán
emberi vagy külsõ eszközökben kereste. A hatásos gyógyításhoz egyénileg kell
elérni az embert, újjáteremteni a szívet.” – Jézus élete 429.
„Hagyjuk teljesen Istenre a hatóságok és kormányok kárhoztatásának ügyét.
Mi csak védelmezzük szelíden és szeretettel, hûséges õrökként az igazság
elveit, ahogyan az Jézusban van.” – Bizonyságtételek 6. kötet 397
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3. GYÜLEKEZET VEZETÕK
a. Nevezz meg azt a problémát, ami mindig létezett az elsõ
gyülekezet napjaitól fogva! 1. Thess. 5: 12. 13; 2. Thess. 3: 11.

„Agyülekezetetrendszeresenmegszervezték;tisztviselõketválasztottak
a prédikátorok és a diakónusok személyében. Volt azonban néhány önfejû
és rendetlenkedõ tag, aki nem akart engedelmeskedni azoknak, akik felelõs
tisztséget viseltek a gyülekezetben. Nemcsak jogot formáltak saját
véleményük nyilvánítására, hanem arra is, hogy nézeteiket nyíltan
ráerõszakolják a gyülekezetre. Ezért irányította Pál a thessalonikabeliek
figyelmétarraatiszteletreésbecsülésre,melymegilletiazokat,akikrea
gyülekezetvezetõtisztségetbízott.”–Apostoloktörténete215.
b. Magyarázd meg azon különbözõ okokat, amiért tisztelnünk és
együtt kell munkálkodnunk prédikátorainkkal és
gyülekezetvezetõinkkel! Zsolt. 105: 12-15; Zsidók 13: 17.

„Nagy jelentõsége van annak, hogy milyen magatartást tanúsítunk Isten
munkatársaival szemben. Szomorúan írom le, hogy az Úr sok áldást
visszatart,amelyeketazigazságismerõirevágyikárasztani.Munkatársaikkal
és embertársaikkal szemben tanúsított magatartásuk miatt, nem áraszthatja
áldásait emberi eszközeire.” – The Review and Herald, 1896. május 26.
„Sátán állandóan munkálkodik eszközein keresztül, hogy elcsüggessze
éselpusztítsaazokat,akiketIstennagyésjómunkaelvégzéséreválasztott
ki.AzokKrisztusmûvénekelõhaladásáértmégéletüketiskészekfeláldozni.
Azonban a nagy csaló kételkedéseket, bizalmatlanságot, féltékenységet
sugall velük szemben, csakhogy – ha elfogadják azokat -, az aláássa a
bizalmat jellemszilárdságukban, és ily módon tönkre teszi
használhatóságukat.Sátántúlgyakranéreleredménytsajátatyjukfiaiáltal
végzett munkájával.” – Scetches From the Life of Paul, p. 232.
„Jézus a mennyei szentélyben szolgál, de munkatársaival is együtt
van. Velük van, mivel kijelenti: ’Ímé én ti veletek vagyok mindennapon
a világ végezetéig’ (Máté 28: 20). Õ a lelki igazgatója a földön levõ
gyülekezetének, és azt vágyik látni, hogy tagjai elhatározták: összhangban
dolgoznak az Õ országának elõrehaladásáért. A munkások hosszú sorát
emelte, akik tekintélyüket Õ tõle, a Nagy Tanítótól merítik.” – Ye
Shall Receive Power, p. 210.
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4. A GYÜLEKEZET MAGA
a. Milyen fontos kötelességeket bízott az Úr a gyülekezetre?
Máté 16: 19; Ján. 20: 23

„A világ Megváltója nagy hatalmat ruházott egyházára. Szabályokat
alapítottarraazesetre,hapróbamerülfeltagjaivalkapcsolatban.Miután
részletes utasításokat adott arra vonatkozólag, hogy milyen irányt kell
követni, azt mondja: ’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 ). Ily módon a mennyei hatalom is elismeri a
gyülekezetfegyelméttagjaivalkapcsolatban,hakövettékabibliaiszabályt.
Isten szava nem ad engedélyt egyetlen embernek sem, hogy a saját
ítéletét a gyülekezet ítéletével szemben fenntartsa, sem arra, hogy
véleményét a gyülekezet véleményével ellentétbe erõltesse. Ha nem volna
gyülekezeti fegyelem és kormányzás, akkor a gyülekezet részekre oszlana,
és mint egy test nem állhatna fenn.” – Bizonságtételek 3. kötet 428.
„Azegyháznakazakötelessége,hogyfigyelmeztesse,fegyelmezze,ésha
lehetállítsahelyreõket.’Ints,feddj,buzdíts-írjaPálapostol-teljesbéketûréssel
éstanítással’(2Tim4:2).Mindenigazságtalansággalszembenlelkiismeretesen
járjel!Intsmindenlelket,akiveszélybenforog!Nehagyjmagárasenkit,hogy
megcsaljaönmagát!Nevezdabûntmindigavalódinevén!Jelentsdkiazt,amit
Isten mondott a hazugságról, a szombattörvény megszegésérõl, a lopásról, a
bálványképek imádásáról és minden más gonoszról. ’Akik ilyeneket
cselekesznek,Istenországánakörököseinemlesznek’(Gal5:21).Haelvesznek
abûnben,akkoraztazítéletet,amelyette,mintegyházkijelentettélIsten
szavából,aztamennybeniskijelentik.Azok,akikabûnelkövetésétválasztják,
megtagadjákKrisztust.Azegyháznakmegkellmutatnia,hogynemszentesíti,
nemhagyjajóvátetteiket,különbenmagaazegyházbecstelenítimegUrát.Az
egyháznak mindig azt kell mondania a bûnrõl, amit Isten mondott és mond
róla.Azegyháznakúgykellfoglalkozniabûnnel,amintaztIstenelõírtaés
akkorazegyházcselekedeteitjóváhagyjákmajdamennybenis.Az,akimegveti
azegyháztekintélyét,magánakKrisztusnakatekintélyétvetimeg.
A képnek azonban van egy világosabb oldala is. ’Akiknek bûneit
megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak’ (Ján. 20:23). Az egyház
tartsa meg ezt a gondolatot uralkodó gondolatának. A tévelygõkért
való munkájában az egyház minden vezetõje és tagja irányítsa
tekintetét Krisztusra. A pásztorok gyengéd gondoskodással legeltessék
nyájukat az Úr legelõjén. A prédikátorok az Üdvözítõ megbocsátó
irgalmasságával szóljanak a tévelygõkhöz.” – Jézus élete 710.
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5. ISTEN MARADÉKÁT ILLETÕEN
a. Krisztus küzdõ gyülekezete, mely kötelességénekteljesítése
nem lehet mindig könnyû, de mindezek dacára el kell ismerni,
mint Isten tervének egy részét? Máté 18: 15-18.

„Általában túlságosan kevés figyelmet szentelnek ugyanazon gyülekezet
tagjai véleményének. A tisztelet hiánya a gyülekezet nézeteivel szemben
sok bajt idéz elõ a testvérek között. A gyülekezet szeme fel tudja ismerni
egyéni tagjaiban azt, amit a tévelygõ nem láthat. Néhány személy ugyan
olyanvaklehet,mintmagaatévelygõ,deagyülekezettöbbségeolyhatalom,
melynek uralnia kell az egyéneket.” – Bizonyságtételek 5. kötet 107.
b. Hogyan gyõzhetünk le egy problémát, mely gyakran akadályozza a
reformnak ezt a szükséges részét? Zsolt. 119: 104.

„A feddés mindig sérti az ember természetét. Sok lélek veszett el
testvérei értelmetlen részvéte következtében. Azt gondolták, hogy velük
valójában gonoszul bántak – hogy az, aki megintette õket, az követte el a
hibát, az járt el rossz lelkülettel. Az egyedüli reményük a bûnösöknek
Siónbanaz,hateljesenfelismerik,bevalljákhibáikatéselhagyjákazokat.”
– Bizonyságtételek3.kötet329
c. Hogyan tekinti Isten hû gyülekezetének tagjait, akik hûségesen
teljesítik nehéz kötelességüket a reformáció szükséges munkájában?
Zak. 2: 8; Jób. 23. 10.
„A gyülekezet Krisztus nagyfokú érdeklõdésének tárgya ezen a világon,
amelyrõl Õ szüntelenül gondot visel.” – The Upward Look, p. 239.

Péntek
február3.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Melyek azok az általános eljárásmódok, amelyekkel hajlamosak
vagyunk figyelmen kívül hagyni a hatóságot?
2. Meddig lesz szükség a feddésre, Isten maradékának
megtisztításában!
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Napnyugta: H 16:59
Ro 17:37

A kereskedelmi világ
„Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók
legyetek; az Úrnak szolgáljatok” (Róma 12: 11).
„A vallás és az üzlet nem két különálló dolog. A kettõ egy. A Biblia
vallását bele kell szõnünk mindabba, amit teszünk vagy mondunk.” –
Krisztuspéldázatai255.
Javasolt olvasmányok: Elõtted az élet 134-144
Jézus élete 464-467.

Vasárnap
1. ODA HELYEZZÜK A PÉNZT, AHOVA KELL? február5.
a. Milyen kellemetlen, nehéz helyzetben találják sokan magukat
napjainkban, és gyakran mi az oka? Aggeus 1: 5. 6. 9. 10.

„A szemet megvakította a kegyesség nélküli becsvágy, kapzsiság és a
nyereség utáni vágy. A nép nem veszi észre, hogy kincseit rákkal fertõzött,
moly-rágta lyukas zacskóba helyezi. Nincs menny felé irányuló tervük.
Azon nagy élvezetek ragadják meg szeretetüket, miben a földön
részesülhetnek. A lélek éhezik és elfajul a lelki táplálék, a friss mennyei
manna hiányában. A világ a lélek és Isten közé lépett.” – The Signs of the
Times, 1887. december 1.
„Az Úr szövetséget kötött Izraellel, hogy ha engedelmeskednek
parancsolatainak, akkor esõt ad nekik alkalmatos idõben, s a föld meghozza
termését és a mezõ fái is meghozzák gyümölcsüket¼De ha nem hallgatnak
Rá, akkor éppen az ellenkezõjét cselekszi velük. Áldása helyett átka fog
rajtuk nyugodni¼
Akik önzõen visszatartják javaikat, ne lepõdjenek meg, ha
Isten keze szétszórja azokat. Lehet, hogy azt, amit a mû fejlõdésére,
és Isten ügyére kellett volna szentelni, de visszatartották, egy
nyugtalan gyermekre bízzák, és az eltékozolja azt. Értékes lovukat,
hiú szívük büszkeségét találják elpusztulva az istállóban.
Alkalmanként egy-egy tehenük pusztul el. A gyümölcs vagy más
termés pusztulhat el. Isten szét tudja szórni az Õ sáfáraira
bízott javakat, ha nem hajlandóak az Õ dicsõségére felhasználni
azokat.” – Bizonyságtételek 2. kötet 661. 662.
Szombati bibliai tanulmányok 2006. január-március

31

február6.

Hétfő
2. AZ ISTENFÉLÕK GYARAPODÁSA

a. Mi van írva az istenfélõ Józsefrõl, még azon körülmények
között is, mely látszólag reménytelenül fordult ellene? 1.
Móz. 39: 2-6. 20-23; 41: 38-44.
„Erõfeszítésnélkülnemmászhatodmegafejlõdéshegyét.Senkisevárjael,hogy
adíjhoz–akárvallásosvagyvilágidolgokban–amagarészérõlmegtetterõfeszítés
nélküljussonel.Nemmindigagyorsnyerimegafutást,semazerõsacsatát,deaki
restkézzelél,elszegényedik.Nemcsakmagukaszorgalmasakésakitartókboldogok,
hanemnagymértékbenhozzájárulnakmásokboldogságáhozis.Arendezettanyagi
helyzetetéskényelmetrendszerintcsakszorgosmunkaáránérjükel.AFáraóennek
ajellemvonásnakmegbecsülésétfejezteki,mikoreztmondtaJózsefnek:„Hapedig
tudod,hogyvannakköztük(Józseftestvéreiközött)arratermettemberek,teddazokat
barmaimgondviselõivé.’(1.Móz.47:6).”–Bizonyságtételek5.kötet180.
b. Mit kellett elismerjenek az istenfélõ Dániel munkatársai?
Dániel 6: 1-5.
c. Írd le azt a megtiszteltetést, miben az istenfélõ Eszter részesült Perzsia királya részérõl! Eszter 5: 1-3; 7: 2; 8: 3-8.
d. Csak hogyan örvendhetett Uzziás jólétnek? 2. Krón. 26: 3-5.
e. Mi annak a titka, hogy kegyelmet találjunk Isten és emberek
szeme elõtt? Péld. 3: 1-4; 16: 7.
f. Magyarázd meg a fõ szabályt az üzleti sikerünkhöz! 4. Móz.
29: 9; 2. Krón. 20: 20. m.r.
g. Milyem ígéret van biztosítva mindazoknak, akik szorgalmasak e
tekintetben? Péld. 22: 29.
„Isten népét csak az Úr kegyelme tarthatja meg jólétben mennyei
hírnökeinek gondviselése által. Õ nem fog fenntartani és védelmezni oly
népet, amely figyelmen kívül hagyja tanácsát és megveti feddéseit.” –
Bizonyságtételek 4. kötet 176.
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3. MENEKÜLJETEK A KÍSÉRTÉSEK ELÕL
a. Hogyan békélhetünk meg gondolatainkban azzal a ténnyel, hogy a
gonoszok sok esetben éppen olyan, - vagy még nagyobb jólétben
vannak, mint az igazak? Zsolt. 37: 35- 38; 73: 2-20.

b. Ennek tudatában mit kell megfontolnunk a kereskedelemben?
Péld. 11: 1; 20: 23.
„Krisztus mértéke szerint az a becsületes ember, aki
megingathatatlan becsületességet tanúsít. A csalárd mértékek és a
hamis mérlegek, mellyel érdekeiteket elõmozdítjátok a világban,
utálatosak Isten szemében. Mégis sokan, akik vallják, hogy megtartják
Isten parancsolatait, csalárd mértéket és hamis mérleget használnak.
Mikor valaki valóban összekötetésben áll Istennel, mikor megtartja
Isten parancsolatait igazságban, akkor élete ki fogja nyilvánítani
azt a tényt, mivel minden cselekedete összhangban lesz Krisztus
tanításaival. Az ilyen ember nem fogja eladni becsületét nyereségért.
Elvei biztos alapra épültek, így az õ magatartása a világi dolgokban,
alapelveinek a másolata. Szigorú hûsége aranyként ragyog elõ a
világ salakja és szemete közül. Csalárdság, hamisság és hûtlenség
elleplezhetõk vagy elrejthetõk az emberek szemei, de nem Isten
szeme elõl. Isten angyalai, akik figyelemmel kísérik a jellem
alakulását és mérik az erkölcsi értéket, feljegyzik a menny könyveibe
ezeket a kicsiny ügyleteket, melyek kinyilvánítják a jellemet. Ha
egy munkás az élet mindennapi foglalkozása közben hûtlen és megveti
munkáját, akkor a világ nem téved, ha annak vallásos mértékét
foglalkozásának mértéke szerint ítéli meg.
’Aki hû a kevesen, a sokan is hû az, és aki a kevesen hamis, a
sokan is hamis az’ (Luk. 16: 10). Nem az ügy nagysága az, ami
becsületessé vagy becstelenné tesz. Ahogy egy ember embertársaival
bánik, úgy fog bánni Istennel is. Aki hûtlen a hamis mammonon, arra
sohasem fogják rábízni az igazi kincseket. Isten gyermekei ne feledjék,
hogy minden üzleti ténykedésükben próbálják és mérik a szentély
mérlegein.” – Bizonyságtételek 4. kötet 310. 311.
c. Mi jellemzi a hû keresztények munkaerkölcsét? Róma 12:11; 1.
Thess. 4: 11. 12.
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4. TEKINTÉLY VAGY GYALÁZAT
a. Ahogy követtük az Úr elõírásait, tapasztaltuk, hogy mennyire
megáldott, és bõségesen gyarapodtunk. Miben rejlik most
legnagyobb veszélyünk? 5. Móz. 4: 5-9; 8: 11-18.
b. Mit kell mindazoknak mindig emlékezetükben tartaniuk, akik
az anyagi javakban különös elõnyben részesültek,
embertársaikkal szemben? Luk. 12: 18
c. Mit mérlegeljünk foglalkozásunk végzésében? Péld. 22: 2; Préd. 7: 1.

„Némely szombattartó, aki azt mondja a világnak, hogy Jézus
eljövetelére vár, és hiszi, hogy náluk van a kegyelem utolsó
üzenete, szabad folyást ad természetes hajlamainak, cserél, kereskedik
és szállóige a hitetlenek között és példabeszéddé lett lelkesedéséért,
ravaszságáért, éles beszédéért a kereskedelemben, és hogy mindig õ
jár jól a cserék esetén. Az ilyenek jobban tennék, ha inkább
veszítenének egy keveset. Jobb befolyást gyakorolnának a világban
és megelégedettebb befolyást a testvérek között, s azt nyilvánítanák
ki, hogy ez a világ nem az õ istenük.” - Bizonyságtételek 1. kötet
144.
d. A Biblia szerint, milyen magatartást kell tanusítanunk
üzleti tevékenységünkben?? Luk. 6: 31; Fil. 2: 4.
„Helyezzétek magatokat mindig annak a helyébe, akivel bántok, és
gondoljatok arra, hogy ti hogyan éreznétek magatokat hasonló körülmények
között. Azután cselekedjetek úgy, ahogyan elvárnátok másoktól, hogy
cselekedjenek veletek, hogy semmi árnyékot ne vessetek az igazság
drága ügyére. Ne gyalázzanak titeket néhány forint vagy fillér
nyereségért. Soha se adjatok alkalmat senkinek, hogy azt mondhassa a
Heted Nap Adventisták mindig átlagosan cselekszenek. Megvetést kell
azoknak aratniuk. Minden üzleti eljárásunk álljon tisztán, mocsoktalanul
a világ elõtt és a mi hitünk követõi elõtt is. Semmi esetre se
legyenek eljárásaitok iránya oly jellegûek, hogy magyarázatot követeljen
kedvezõbb fényben való feltüntetéséért.” – Medical Ministry, p. 171.
34

Szombati bibliai tanulmányok 2006. január-március

Csütörtök

február9.

5. KRISZTUS ELJÁRÁSMÓDJA
a. Mely magatartás ad reményt az olyan személyeknek, akik
tudatában vannak, hogy üzleti magatartásuk nem mindig volt
helyes Isten szemében? Luk. 19: 8-10; Ezék. 33: 15. 16.
„Akik Krisztus követõinek vallják magukat, de nem járnak el
becsületesen, azok hamis bizonyságot tesznek a szent, igaz és
kegyelmes Isten jellemérõl. Minden megtért lélek - Zákeushoz
hasonlóan - a korábbi életére jellemzõ igazságtalan eljárások
elhagyásával jelzi, hogy Krisztus a szívébe lépett. A fõvámszedõhöz
hasonlóan azzal bizonyítja õszinteségét, hogy megtéríti a kárt.”
– Jézus élete 467.
b. Krisztus mely magatartása szolgálhat példaképül számunkra?
Lukács 16: 10; 22: 27.
„A názáreti visszavonultságban töltött harminc év alatt Jézus
éppen úgy dolgozott és pihent, evett és aludt hétrõl-hétre és
évrõl-évre, mint kortársai. Nem hívta fel magára a figyelmet,
mintha kiemelkedõ személyiség lett volna, noha Õ volt a világ
Megváltója, akinek angyalok hódoltak, s Aki mindig Atyja akaratát
teljesítve élt, hogy ezzel az idõk végéig követhetõ példát hagyjon
az emberiségnek. Az elégedett és derûs munkálkodás nélkülözhetetlen
leckéjét – legyen az bármilyen egyszerû is – még sokaknak meg kell
tanulniuk Krisztus követõi közül. Ha emberi szemek nem bírálják is
munkánkat, ha senki nincs, aki dicsérje vagy kritizálja, akkor is
olyan tökéletesen kell végeznünk azt, mintha a Mindenható maga
ellenõrizné személyesen. Ugyanolyan hûségesnek kell lennünk üzleti
ügyeink apróbb részleteiben, mint az élet nagy kérdéseinek
megoldásában.” – Gyermeknevelés 249. 250.

Péntek

február10.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Nevezz meg néhány bibliai tapasztalatot, melyek reménységet
nyújtanak üzleti életünk számára!
2. Mit kell megfontolnunk, mikor alkalom adatik a cserére?
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2006. február 18.

Napnyugta: H 17:10
Ro 17:37

Barátságosság
„Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik; de van barát,
aki ragaszkodóbb a testvérnél” (Péld. 18: 24).
„Megváltó Urunk közelebb áll hozzánk, mint apánk, anyánk,
testvérünk, barátunk, hitvesünk¼Ha pedig Vele tartjuk a rokonságot,
milyen gyöngéden kell tekintenünk Urunk fivéreire és nõvéreire!” –
Jézus élete 269. 270.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek 4. kötet 206. 207.
Bizonyságtételek 5. kötet 94-98.

Vasárnap

február12.

1. MAGASZTOS VALLOMÁSOK
a. Milyen személyek válnak a királyok Királyának barátaivá?
Péld. 22: 11; János 15: 14. 15.

b. Írd le az igazi barát kötelességeit! Péld. 6: 1-3; 17: 17.

c. Milyen jó tulajdonságai vannak a jó barátnak? Péld. 25: 17;
27: 10.

„Körülöttünk szomorú szívû emberek vannak. Mindenütt - itt is,
ott is - megtaláljuk õket. Keressük meg ezeket a szenvedõket, és
mondjunk vigasztalásul az õ helyzetükhöz illõ szavakat! Legyünk
mindig jó eszközök, akikbõl üdítõ vízként árad a részvét.” – A
Nagy Orvos lábnyomán 102.
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2. TÚLSÁGOSAN SOKSZOR SZENVEDÜNK RÖVIDSÉGET
a. Hogyan tévesztik össze gyakran a bizalmasságot, a barátsággal és a
gyülekezeti tagsággal és hogyan kerülhetjük el Isten büntetését
azokon, akik fájdalmat és zavart idéznek elõ a hívõk között? Jer.
20: 10. 11.

„Tisztességes dolog-e a barátság leple alatt kicsalogatni valaki titkát,
s azután, amit rábízott, ellene használni fel? Keresztényi szeretet-e az,
hogyha összegyûjtünk bármilyen kósza hírt, fölszedünk bármit, ami más jellemére
árnyékot vet, s örömmel ártani azzal? Sátán örül ha rágalmazhatja, megsebezheti
Krisztus követõit. Õ ’testvéreink vádolója’ Idézve: Jelenések 12: 10).
Segíthetik-e õt a keresztények ezen piszkos munkájában?¼
Igazi keresztények nem gyönyörködnek a mások hibáinak és gyengeségeinek
feltárásában.” – Bizonyságtételek 5. kötet 95. 96.
„Gyakran a kósza hírek az egység megrontói a testvérek között. Vannak
egyesek, akik mindenkor nyitott elmével és füllel figyelik testvéreiket, hogy
elfogjanak minden terjengõ rágalmat. Összegyûjtik az apró jelenségeket, olyan
eseteket, melyek magukban véve semmiségek lehetnek, s addig ismételgetik,
toldják, nagyítják, míg csak egyetlen szóért el nem ítélik az embert. Úgy
tûnik, hogy jelszavuk ez: ’Mondjátok el, és mi tovább adjuk azt’. Ezek a
pletykaterjesztõk meglepõ hûséggel végzik az ördög munkáját, alig gondolva
arra, hogy viselkedésük mennyire sérti Istent. Ha fele annyi életerõt és idõt
töltenének saját szívük megvizsgálásával, mint amennyit ezen szentségtelen
munkára fordítanak, oly sok tenni valót találnának szívük megtisztításában a
tisztátalanságoktól, hogy nem volna idejük, sem hajlamuk testvéreiket bírálgatni,
és nem jutnának ezen kísértés hatalma alá. Zárjuk be értelmünk ajtaját az ’azt
mondják’, vagy az ’azt hallottam’ elõtt. Ahelyett, hogy irigységet,
féltékenységet és gonosz gyanúsítást engednek szívünkbe, miért nem mennek el
testvéreikhez, és õszintén, de szeretetteljesen tárják eléjük, amit hallottak,
ami jellemükre, tekintélyükre, hírnevükre árnyékot vet. Imádkozzanak velük és
értük. Habár nem tudjuk Krisztus elkeseredett ellenségeit szeretni és velük
együtt közösségben lenni, mégis ápoljuk a szelídségnek és szeretetnek azt a
lelkületét, mely Mesterünket jellemezte – azt a szeretetet, mely nem gondol
rosszat és nem lehet könnyen megbotránkoztatni.” - A Te Igéd Igazság78. 79.

b. Krisztus valóban csalódna azon barátságban, amit csupán
emberektõl nyerne. Miért? Máté 26: 45-50. 55. 56.
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3. TANULJUNK JÓBTÓL
a. Mit volt végül Jób kénytelen kijelenteni, miután mindazt megfigyelte, amit
barátai az õ tragédiájában és betegségében mondtak neki? Jób 16: 1-3.
b. Hogyan lehetünk sok esetben hasonlók Jób barátaihoz? Péld.
26: 6. 9. 17.
„Egyetlen pillantás, hanghordozás, szó is lehet méreggel telített, mely
szögesdrótként mélyedhet valaki szívébe, gyógyíthatatlan sebet ütve. Így lehet
valakire a kétséget és a gyalázatot vetni, akit pedig Isten jó munkára alkalmazhatott
volna. Így azonban csorba esett a tekintélyén. Hasznavehetetlenné vált. Némely
állatfaj között ha valamelyik közülük megsebesül vagy elhull, azt társai azonnal
megtámadják és darabokra tépik. Némely a keresztény nevet viselõ férfi és nõ,
ugyanazt a kegyetlen lelket ápolja. Farizeusi buzgóságot nyilvánítanak ki abban,
hogy agyonkövezzék a náluknál kevésbé bûnöst. Vannak olyanok, akik rámutatnak
mások hibáira, hogy ezzel a saját hibáikról tereljék el a figyelmet, vagy hogy
Isten és a gyülekezet iránti nagy buzgóságukért bizalmat nyerjenek. ” Bizonyságtételek 5. kötet 59.
„A pletyka özönét elõzné meg az, ha mindenki arra gondolna, hogy az aki mások
hibáit teregeti ki elõtte, az megfelelõ alkalommal az õ hibájáról is ugyanolyan
szabadon beszél majd mások elõtt. Törekedjünk arra, hogy mindenkirõl csak jót
mondjunk mindaddig, míg csak a tények nem kényszerítenek az ellenkezõjére. Nem
kellene könnyen hitelt adnunk gonosz szóbeszédeknek, melyek gyakran az irigység és
a félreértés torz szülöttei, s vagy a tények felfújásából, vagy egyes részeinek
elhallgatásából erednek. Ha egyszer helyet adunk a féltékenységnek és a gyanúsításnak,
azok akár a tövis, szerteszét szórja magvait. Ha valamelyik testvér letér a helyes
útról, elérkezett az az idõ, hogy igaz érdeklõdést tanúsíts iránta. Fordulj hozzá
szeretetteljesen, imádkozz vele és érte, s egy percre se feledd el, hogy milyen
végtelen árat fizetett Krisztus a megváltásáért. Így a haláltól mentheted meg
lelkét, és bûnök sokaságát fedezheted el.” – u. ott 58. 59.

c. Mit tett volna Jób másként, ha az Õ barátainak kellett volna
szembenézni a tragikus eseményekkel? Jób 16: 4. 5.

d. Végül hogyan és miért tüntette ki Isten Jób
viselkedését? Jób 42: 10.
38
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4. A FIGYELMEZTETÉS SZAVA
a. Milyen korlátozást kell tanúsítanunk a barátok követésében?
Luk. 16: 13; Jak. 4: 4.

b. Miért alapelv ez? Préd. 3: 1. 5. m. r; 1. Kor. 15: 33.

„A világi emberek és azok között, akik hûségesen szolgálnak
Istennek, egy nagy szakadék tátong. Gondolataik, rokonszenvük és
érzelmeik a legnagyobb jelentõségû tárgyakban – Isten, az igazság
és az örökkévalóság -, nincsenek összhangban. Az egyik osztály
gabonát arat Isten csûre számára, a mások konkolyt a pusztító
tûznek. Hogyan állhat fenn tehát közöttük a szándékok vagy a
cselekedetek egysége? (Idézve: Jakab 4: 4. Máté 6: 24.)¼
A keresztények, akik világi társaságokkal vannak kapcsolatban
megsértik magukat, valamint félrevezetnek másokat. Akik félik Istent,
nem köthetik össze magukat világi társaságokkal és õk ugyanakkor
sértetlenek maradjanak. A világi társaságokban világi alapelvek és
szokások befolyásai alá jutnak, és a társaság hatalma és szokása
következtében a lélek mindjobban és jobban formálódik a világiak
színvonalához. Isten iránti szeretetük elhidegül és megszûnik vágyuk
a Vele való közösség után. Lelki látásukat elveszítik. Nem látnak
nagy különbséget Isten törvényének áthágója és Isten parancsolatainak
megtartói között¼Könnyû világi társaságban megragadni a világ lelkét,
s átformálódni a dolgok hamis szemléletével¼
Ha az emberek a világ uralma alatt állnak és nem Isten Lelkének
uralma alatt, akkor õk Sátán foglyai és nem tudjuk, hogy mily
messzire vezetheti õket a bûnben.” – The Review and Herald, 1910.
augusztus 25.
„Az ellenség nem mindig ordító oroszlánként közelít. Gyakran a
világosság angyalaként jelenik meg, barátságot színlel, sajátos
kísértéseket tár elénk, amelyeknek a tapasztalatlanok nehézen
tudnak ellent állni. Némelykor oly módon éri el célját az
elõvigyázatlanok félrevezetésében, hogy felkelti együtt érzõ
természetük sajnálkozását, és igaz emberként jelenik meg elõttük,
akit ok nélkül üldöznek.” – Bizonyságtételek 4. kötet 207.
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Csütörtök
5. A KERESZTÉNYI BARÁTSÁG KIFEJLÕDÉSE

a. Hogyan idézhetünk elõ lényeges különbséget némelyek életében
a velük való barátkozással? Júd. 21-23; Jak. 5: 20.

„Ha azt látod, hogy valaki eltávolodik a nyájtól, menj el hozzá
és próbáld meg visszatéríteni õt. Szelíd és szeretetteljes lélekkel
nyilvánítsd ki elõtte, hogy az õ igazi barátja vagy, és hogy téged
az õ lelke iránti szeretet késztet tévedésérõl való beszélgetésre.
Testvérek, munkálkodjatok szorgalmasan ezekért a lelkekért, s ha
megmentettétek õket, a mi társaink lesznek Isten trónja körül.” –
The Signs of the Times, 1888. május 18.
b. Miért kell arra vigyáznunk, hogy némelyekkel fennálló
barátságunk a valóságban ne okozza mások megbántását és
megsértését? 1. Tim. 5: 21; Jakab 3: 17.

c. Hogyanösszegezhetjükazigazibarátságot?1.Kor.13:4-8.Ján.15:13.
„Szóljunk gyakran olyan szavakat, melyekbõl erõt és ihletést
merít, aki hallja. Általában túl közönyösek vagyunk egymás iránt.
Elfeledjük, hogy munkatársainknak gyakran a reménységnek és
vigasztalásnak a szavaira van szükségük. Mikor valaki bajban van,
látogasd meg, s szólj hozzá bátorító szavakat. Ez az igazi
barátság.” – A Te Igéd Igazság 216.

Péntek

február17.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Mik környékeznek bennünket és hogyan hozhatjuk le az angyalok mosolyát körünkbe?
Hogyan értik gyakran félre a gyülekezet testvériségének
és barátságának fogalmat?
Miért oly ihletõ Jób magatartása számunkra?
Mikor lehet a barátság egy háló?
Mivel társul a keresztényi szeretet?
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A házasság

Napnyugta: H 17:21
Ro 17:56

„Mert az Õ testének tagjai vagyunk, az Õ testébõl és az Õ
csontjaiból valók. Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját,
és ragaszkodik az õ feleségéhez; és lesznek ketten egy testté.”
(Efézus 5: 30. 31).
„Jézusboldogházasságokat,boldogtûzhelyeketakarlátni.”–TheBible
Echo, 1899. szeptember 4.
Javasolt olvasmányok: A Nagy Orvos lábnyomán 248-252.
Bizonyságtételek 2. kötet 89. 296-307.
Bizonyságtételek 4. kötet 503-508.
Bizonyságtételek 5. kötet 361-368.
február19.
Vasárnap

1. EGY SZENT HIVATÁS
a. Mi volt Isten szándéka a házasság megalapításával? 1. Móz.
2: 21-24; Márk 10: 6-9
„A házasfelek között egyik fél se formáljon jogot az
uralkodásra¼Mindketten ápoljátok a kedves lelkületet, s határozzátok
el, hogy soha egymást meg nem bántjátok.” – Bizonyságtételek 7.
kötet 31.
b. Minek kell tudatában lennünk, látva a széles körben
megnyilvánuló veszélyt? Róma 8: 5. 6.

„Az utolsó napokban élünk, mikor a házasság tárgya feletti
téboly alkotja a Krisztus közeli eljövetelének egyik jelét¼Száz
házasság közül egy sincs, amely boldogságban végzõdne, amely Isten
jóváhagyását viselné, és olyan állapotba helyezné a párokat, hogy
jobban dicsõíthessék Istent.” - Bizonyságtételek 4. kötet 503.
504.
„Mivel házasságra léptek, azt gondolják, hogy most már szabad folyást
engedhetnek alantas szenvedélyeiknek. Sátán vezeti õket, aki megcsalja és
arra vezeti õket, hogy megrontsák ezt a szent intézményt.” - Bizonyságtételek
2. kötet 480.
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Hétfő

február20.

2. A LEGNAGYOBB TÉNYEZÕ A PÁRVÁLASZTÁSBAN
a. Miért volt a körülmetélkedés az Istennel való szövetség
különös jeleként meghatározva, és hogyan vonatkozik az
napjainkra? 1. Móz. 17: 11; 2. Kor. 6: 14.
„(Isten) megkövetelte Ábrahámtól és az Õ magvától a körülmetélkedést, ami
egy körvágás volt a testen, annak jeleként, hogy Isten , mint az Õ különös
kincsét, kihozta és elkülönítette õket az összes nemzetek közül. Õk ezen
jellel ünnepélyesen kötelezték magukat, hogy nem fognak összeházasodni más
nemzetekkel, mert azáltal, elveszítik Isten és az Õ szent törvénye iránti
tiszteletüket, és a körülöttük levõ bálványimádó nemzetekhez lesznek
hasonlókká.” – Spiritual Gifts, vol. 3. p. 297
„Veszélyes dolog világi szövetségre lépni. Sátán jól tudja, hogy az az
óra, mely sok ifjú férfi és nõ házasságának a szemtanúja, egyúttal vallásos
életük és hasznavehetõségük történetének a végét jelenti. Ezek a fiatalok
elvesztek Krisztus számára. Bár ideig-óráig még talán törekszenek keresztény
életet élni, de minden erõfeszítésük az ellenkezõ irányba sodró szakadatlan
befolyás ellen történik. Valamikor elõjoguk és örömük volt hitükrõl és
reménységükrõl szólni, de nemsokára nem szívesen említették ezt a tárgyat,
mert tudták, hogy akivel összekötötték sorsukat, azt nem érdekli. Így a drága
igazságba vetett hit kihal a szívbõl, s az õsellenség alattomban szövi köréjük
a kételkedés hálóját.
Túlzásba vinni azt, ami egyébként törvényes, azt rendkívüli bûnné teszi.
Akik az igazságot vallják, de hitetlenekkel kötnek házasságot, Isten akaratát
lábbal tapossák. Elveszítik az Õ kegyét, és keserû munkát végeznek a megbánásra.
A hitetlennek kiváló erkölcsi jelleme lehet, de az a tény, hogy nem enged
Isten követelményeinek, és ily nagy üdvösséget elhanyagol, elegendõ ok arra,
hogy ne valósuljon meg egy ilyen egyesülés. A hitetlen jelleme hasonló lehet
azon ifjú jelleméhez, akihez Jézus azokat a szavakat intézte:’Egy fogyatkozásod
van’, s az az egy volt a szükséges dolog.

Némelykor azt az érvet hozzák fel, hogy a hitetlen fél kedvezõen
tekint a vallásra, és az minden, amit egy élettárstól kívánni lehet
– kivéve egyet: õ nem keresztény. Habár a hívõ jobbik meglátása azt
sugallja, hogy helytelen egy hitetlennel egy életre szóló egyesülésre
lépni, mégis tíz eset közül kilencben a hajlam gyõz. Attól a perctõl
kezdve, hogy az eskü elhangzott az oltárnál, lelki hanyatlás veszi
kezdetét; a vallásos buzgalom hanyatlani kezd, majd egyik erõsség a
másik után omlik össze, míg mindketten egymás oldalán Sátán fekete
zászlója alá nem állnak.” – Bizonyságtételek 4. kötet 504. 505.
42
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3. A FÉRJEK
a. Milyen kell legyen a férj magatartása és miért? Eféz. 5: 25-31.

„A férj tartsa fenn állását a családban minden szelídséggel, de
határozottsággal.” Testimonies vol. 1. p. 308.
b. Milyen különbözõ módon követ el hibát sok férfi magasztos hivatásában, mint férj és hogyan teheti azt jóvá? – 1. Pét. 3: 7.
„Nem tiszta szeretet az, amely arra ösztönzi a férfit, hogy feleségét
kívánsága kielégítésének eszközévé tegye. Alantas szenvedélyek azok, melyek
kielégítés után kiáltanak. Oh, mily kevés férfi nyilvánítja ki szeretetét azon
módon, ahogy Pál apostol meghatározta. Õ azt mondta: ’Ti férfiak, szeressétek a
ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta
azért, hogy azt (nem beszennyezze, hanem) megszentelje, megtisztítván¼hogy legyen
szent és fedhetetlen’ (Eféz. 5: 25-27). Ez a szeretetnek az a minõsége a házassági
kapcsolatban, melyet Isten szentnek ismer el. A szeretet szent, tiszta alapelv,
de a kéjvágyó szenvedély nem tûr korlátozást, és nem engedi, hogy a józan ész
uralja és kormányozza. Az vak a következményekkel szemben, és nem következtet az
októl az okozatig. Sok nõ nagy gyengeségben és állandó betegségben szenved, mivel
lényük törvényeit megvetették, természetük törvényeit lábbal taposták. Férfiak
és nõk elpazarolják az agy idegerejét, hogy kielégítsék aljas szenvedélyeiket,
és természetellenes cselekedetre használják fel. S ez a fertelmes szörnyeteg,
aljas szenvedély, a szeretet magasztos nevét veszi magára. Sok hitvalló keresztény,
akik elém lettek tárva, úgy tûnt, hogy semmi önmegtartoztatást nem gyakorolnak.
Inkább állatiak, mint isteniek voltak. Valójában õk csaknem állatiak voltak. Az
ilyen emberek lealacsonyítják feleségeiket, akiknek megígérték, hogy táplálni és
ápolni fogják.” – Bizonyságtételek 2. kötet 473. 474.
„C. atyafi, te úgy érezted, hogy méltóságod alacsonyítaná
le, ha feleségeddel szemben kedves cselekedetekkel
gyöngédséget nyilvánítanál ki, és ha figyelnéd az alkalmakat,
hogy vele szemben gyöngéd szavakkal és kedves figyelmességgel
kimutassad szeretetedet.” – Bizonyságtételek 1. kötet 695.

„Csak hozza a férj felesége tudatára, hogy nagyra becsüli, és
értékeli õt, de nemcsak azért, mert hasznos és kellemes a házában,
hanem mert lényének része. Akkor felesége viszonozni fogja a szeretetét
és visszasugározza a rá árasztott gyöngédséget.” – Bizonyságtételek
2. kötet 416. 417.
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4. A FELESÉGEK
a. Mi egy feleség hivatása? Eféz. 5: 22-24. 33. Milyen veszélyek
veszik körül a feleségeket, különösen ebben a nemzedékben?

„Több személyt ismerek, akik szerencsétlenségnek tartják a házasságot.
Annyi regényt olvastak, míg képzeletük megbetegedett, és a maguk alkotta
világban élnek. Értelmes nõknek tartják magukat, átlagon felülieknek,
kifinomultnak, s azt képzelik, hogy férjük, nem oly kifinomult, nem rendelkeznek
ezekkel a felsõbbrendû tulajdonságokkal, és ezért nem tudják értékelni a
maguk feltételezett erényeiket és kifinomult lényüket. Ebbõl eredõen ezek az
asszonyok nagyon szenvedõknek, mártíroknak gondolják magukat. Annyit beszéltek
errõl és gondoltak erre, míg csaknem rögeszméjükké vált. Azt képzelik, hogy
felsõbbrendûek a többi halandóknál, és kifinomult érzékeiknek nincs ínyére,
hogy közönséges emberekkel érintkezzenek. Ezek az asszonyok bolondot csinálnak
magukból, és férjüket is az a veszély fenyegeti, hogy elhiggyék: feleségüknek
magasabb rendû értelme van.

Abból tudom, amit az Úr megmutatott nekem, hogy ezek az asszonyok
megrontották képzeletüket a regényolvasással, az ábrándozással és a
légvárak építésével. Képzelt világban élnek. Elképzeléseikben nem
ereszkednek le az élet közönséges, hasznos kötelességeihez. Nem
veszik fel az életnek útjukon fekvõ terheit, és nem törekszenek
férjeik számára egy boldog, szeretetteljes otthont teremteni.” –
Bizonyságtételek 2. kötet 462. 463.
„Gyakran a feleség követ el súlyos hibákat. Nem igyekszik
minden erejével megfékezni indulatait és boldoggá tenni az otthont.
Gyakran idegeskedik és szükségtelenül panaszkodik. A férj sokszor
fáradtan és gondterhelten tér haza munkájából, és vidám, bátorító
szavak helyett borús tekintettel találkozik. Õ is csak ember, és
lassan elhidegül feleségétõl, nem szeret otthon idõzni, útja
elsötétül és bátorsága odavesz. Elveszíti önbizalmát és méltóságát,
amit Isten elvár tõle, hogy tartsa meg. A férj a család feje,
ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és minden eljárás
visszataszító Isten elõtt, amellyel a feleség csökkenteni igyekszik
a férj befolyását és arra igyekszik rávenni, hogy leszálljon
méltóságos, felelõs állásáról.” –Bizonyságtételek 1. kötet 291.
b. Hogyan nemesítheti egy feleség a férjét? 1. Pét. 3: 1-6.
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5. IGAZI HÛSÉG
a. Minek kell tudatában lennünk a fogadalommal kapcsolatban, belevéve
a házassági fogadalmat is? Márk 10: 2-12; Préd.5: 4-6.

„Ha nehézségek, problémák és csüggesztõ körülmények támadnak is,
seaférj,seafeleségneadjonhelyetannakagondolatnak,hogyházasságuk
tévedés vagy csalódás! Határozzátok el, hogy mindazok lesztek egymás
számára, ami csak lehetséges! Folytassátok a korábbi figyelmességeket;
minden módon bátorítsátok egymást az élet harcaiban! Legyen gondotok
egymás boldogságának elõsegítésére!” – A Nagy Orvos lábnyomán 250. 251.
b. Hogyan fejezi ki Isten nemtetszését az elválás felett? Mal.
2: 13-16. Hogyan vonatkozik ez arra az esetre is, ha az egyik
fél hitetlen? 1. Kor. 7: 10-14.

„A napilapok elválás után elválást tudósítanak. Errõl a
házasságról beszélt Krisztus, mikor azt mondta, hogy az özönvíz
elõtt ’házasodtak és férjhez mentek’ (Máté 24: 38).” – Manuscript
Releases vol. 7. p. 56.
c. Minek kell mindkét félnek tudatában lennie, ha elválnak? 1.
Kor. 7: 39; Luk. 16: 18.
d. Hogyan lehetne lekerülni a szeretet elmúlását a házastársak
között? 1. Thess. 5: 22.

Péntek

február24.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.

Miért int Isten bennünket azon csalódások ellen, melyek a házasság
adományát környékezik?
Hogyan lehetünk jobb férjek és jobb feleségek?
Miért képezi a házasság helyreállítása Isten szeretet kinyilvánításának fõ

elemét?
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ELSÕ SZOMBATI ÁLDOZAT
A Dominikai Köztársaság számára
A Reformáció üzenete ehhez a karibi néphez 1970-ben jutott el. A
Reformációnak Dominikából származó követõi Massachusetts-ben, az USAbanélnek,akiknagyerõfeszítésekettettek,hogyazigazságoteljuttassáka
szigetenélõcsaládjaikhozésbarátaikhoz.Aprédikátorisegítséggelegyütt,
amirõlaGenerálKonferenciagondoskodottebbenazújországban,elvetették
az evangélium magvát.
Ma az összes többi karibi ország között, a Dominikai Köztársaságban
van a legnagyobb létszámú tagságunk. Ahogy a munka tovább növekedett,
úgynövekedettazistentiszteletihelyekirántiszükségis.Ebbenahónapban
összegyûjtöttáldozateztazépítkezéstfogjatámogatni,lehetõvétévetovábbi
istentiszteleti helyek létrehozását azon lelkek számára, akik meg kívánják
ismerni a megváltás üzenetét.
A munkások a Dominikai Köztársaságból, saját területükön végzett
missziós erõfeszítésük mellett, az 1990-es évek kezdetétõl fogva
nagymértékben közremûködtek a Haiti Területnek, mint Missziónak a
kifejlesztésében. Azóta mindkét ország osztozik a szigeten, munkások
utaznak vissza és tovább, hirdetik az üzenetet mindazoknak, akik
figyelmezni akarnak az evangéliumi hívásra.
Az imaházak építése a Dominikai Köztársaságban nem csak a csaknem
9 millió lakosnak fog javára szolgálni, hanem azon sok turista számára is,
akik ezt az országot látogatják. Az országnak csaknem 1, 288 km hosszú
gyönyörû tengerpartja van, melyet minden évben sok turista látogat. A tény
az,hogyaturizmusezenországlegnagyobbbevételiforrása.Ezlehetõségeket
adahívõknek,hogykicsinyországukontúlraisterjesszékazevangéliumot.
Kérünk benneteket gondoljatok a munkára a Dominikai
Köztársaságban, mikor ebben a hónapban nagylelkû áldozataitokat hozzátok.
TestvéreitekaDominikaiTerületrõl
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Napnyugta: H 17:31
Ro 18:06

Apaság, anyaság

„Hol van a nyáj, mely néked adatott, a te dicsõségednek juhnyája?”
(Jer. 13: 20)
„Kevés szülõ érti meg, hogy gyermekeik azzá lettek, amivé
példájuk és nevelésük tette õket, s hogy õk felelõsek azért a
jellemért, amit gyermekeik kifejlesztenek” – Bizonyságtételek 3.
kötet 144.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek 1. kötet 207-210.
Bizonyságtételek 2. kötet 390-411.
Bizonyságtételek 3. kötet131-152.
Spiritual Gifts, vol. 4b, pp. 132-147

Vasárnap
1. ÜNNEPÉLYES FELELÕSSÉG

február26.

a. Kiéi a mi gyermekeink? Zsolt. 127: 3.

b. Milyen kérdést tesznek fel az ítélet napján mindazoknak,
akik gyermekeket hoztak a világra? Jer. 13: 20. Minek a
megfontolására kell késztessen ez bennünket?

„A legtöbb férfi és nõ, aki házasságra lép, úgy cselekszik, mintha az
egyetlen kérdés csak annak az eldöntése volna, hogy szeretik-e egymást.
De tudatában kell legyenek, hogy házassági szövetségükben ennél több
felelõsségvan.Megkellfontolják,hogyutódaikrendelkeznifognak-efizikai
egészséggel, szellemi és erkölcsi erõvel.” – A Solemn Appeal, p. 104.
„Felelnetek kell arra a kérdésre: Arra nevelem-e gyermekeimet,
hogy csak a sötétség hatalmainak befolyását erõsítsem és számát
növeljem, vagy pedig Krisztus számára nevelem fel õket? Ha nem
kormányozzátok gyermekeiteket, ha nem alakítjátok jellemüket Isten
követelményeinek megfelelõen, akkor minél kevesebb gyermeketek
lesz, akik megsínyljék hibás neveléseteket, annál jobb lesz néktek,
mint szülõknek, és annál jobb lesz a társadalom számára is.” –
Bizonyságtételek 5. kötet 323.
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2. AZ ÁRRAL SZEMBE EVEZNI
a. Milyen kihívással kell minden szülõnek szembenéznie ebben a
nemzedékben? Péld. 30. 11; 2. Tim. 3: 1. 2.

„Gyermekeink számára egy szerencsétlen korban élünk. Egy erõs
áramlat halad lefelé a veszedelembe, és többre van szükség egy
gyermek tapasztalatánál és erejénél, hogy ezen áramlat ellen haladjunk
és az ne sodorjen el bennünket. Általában Sátán és angyalai vezetik
az ifjúságot a biztos pusztulás felé. Úgy tûnik, hogy õk az õ
foglyai.” – Spiritual Gifts, vol. 4b. p. 139
b. Melyik ígéretre kell emlékeznünk, ahogy a gonoszság rohanó áradatát
törekszünk elnyomni? Ésai. 59: 19. (angol szöveg: „Ha az ellenség eljõ,
mint egy sebes folyóvíz, az Úrnak Lelke zászlót emel ellene.”)

„Szülõksegítsetekgyermekeiteknek.Ébredjetekfelazonközönybõl,mely
rajtatok nyugszik. Õrködjetek állandóan, hogy elzárjátok az áramlatot és
visszaverjétekagonoszságtámadását,amitSátánkényszerítgyermekeitekre.A
gyermekek képtelenek ezt maguk megtenni. A szülõk sokat tehetnek. Komoly
imávalésélõhittelnagygyõzelmeketfognakelérni.Némelyszülõnincstudatában
a rajta nyugvó felelõsségnek és elhanyagolta gyermekei vallásos nevelését.
ReggelenkéntakeresztényelsõgondolataIstenfelékellirányuljon.Avilági
dolgok és az önérdek másodrendû kérdés. Mielõtt munkába mennének, az egész
családotösszekellenegyûjteniükéstanítaniõketarra,hogybecsüljékmegés
tiszteljékazimaóráját.Azapa,vagyannaktávollétébenazanyaalázatosés
gyöngédséggelteltszívvel,azelõttükésgyermekeikelõttállókísértésekés
veszélyekérzetévelbuzgónkönyörögjenekIstenhez,hogytartsameggyermekeiket
egésznaponát.Hitáltalkötözzétekgyermekeiteketazoltárhoz,kérjétekszámukra
az Úr gondviselését. Azon gyermekek felett, akiket ily módon ajánlanak fel
Istennek,szolgálóangyalokõrködnek.Akeresztényszülõkkötelessége,hogy
reggeléseste,komolyimávaléskitartóhittelépítsenekkorlátotgyermekeikköré.
Türelmesen oktassátok õket – kedvesen és fáradhatatlanul tanítsátok õket,
miszerintIstentetszéséreéljenek.”-SpiritualGifts,vol.4b.139.140.
„Építsétek fel gyermekeitek köré az ima és a hit erõdítményét, és szüntelenül
õrködjetek is felettük. Sátán támadásaitól egy pillanatig sem vagytok
biztonságban. Nincs idõtök megnyugodni az éber és komoly munkától. Egy
pillanatig se aludjatok el õrhelyeiteken. Ez a legfontosabb harc. Örök
érdeket foglal magába. Ez életet vagy halált jelent úgy a ti, mint családotok
számára.” – Bizonyságtételek 2. kötet 398.
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3. ÉRTELMI ISMERETÜNK ELMÉLYITÉSE
a. Milyen értelemben szolgál Éli fõpapnak esete figyelmeztetésül a szülõk
számára? 1. Sám. 3: 11-14.

„Isten átka kétség nélkül rá fog szállni a hûtlen szülõkre. Nemcsak a
földi életre vetnek tüskéket maguknak, ami majd megsebzi õket, hanem
találkozni fognak hûtlenségükkel akkor is, mikor az ítélõk leülnek. Sok
gyermek fog majd felállni az ítéletkor és vádolni fogják szüleiket, amiért
nem fékezték meg õket, és a szülõket teszik felelõssé pusztulásukért. A
hamis együttérzés, és a vak szeretet arra készteti a szülõket, hogy
mentegessék gyermekeik hibáját, és fegyelmezés nélkül hagyják õket.
Annak következményeként gyermekeik elvesznek, és vérük a hûtlen
szülõketterheli.”–Bizonyságtételek1.kötet209.
b. Írd le Isten szülõi igazságossága és irgalmassága különös
egyesítésének kiegyensúlyozott képét! Zsidó 12: 7-9; Eféz. 6: 4.

„A szülõknek jobban ki kellene képezniük magukat, hogy
tökéletesebbentudjákteljesítenigyermekeikirántikötelességüket.Némely
szülõ nem érti meg gyermekeit és a valóságban nem ismerte meg õket. A
szülõk és a gyermekek között gyakran nagy távolság áll fenn. Ha a szülõk
jobban meg akarnák ismerni gyermekeik érzelmeit, és ki akarnák hozni
ami szívükben van, az jótékony hatással volna rájuk.
A szülõk bánjanak hûségesen a gondjaikra bízott lelkekkel. Ne
bátorítsák bennük a büszkeséget, a különcködést vagy a feltûnés
szeretetét. Ne tanítsák õket, de ne is tûrjék el, hogy megtanuljanak
kicsiny csínytevéseket, ami a kisgyermekek esetében ravaszságnak
tûnik. Nekik nem kell azt megtanulniuk, és neveljétek ki õket
azokból, ha már idõsebbek lettek. A nagyon ifjú korban kialakult
szokásokat nem könnyû elfelejteni. A szülõk kezdjék el gyermekeik
értelmének fegyelmezését, míg nagyon fiatalok, avégbõl, hogy
keresztények legyenek. Minden erõfeszítéseiteket az õ üdvösségükért
tegyétek. Úgy cselekedjetek, mintha õk a ti gondjaitokra lennének
bízva, hogy értékes drágakõként alkalmasak legyenek fényleni Isten
országában. Vigyázzatok, nehogy álomba ringassátok gyermekeiteket
a pusztulás verme fölött, azzal a téves elgondolással, hogy még
nem elég idõsek ahhoz, hogy felelõsségre lehetne õket vonni, és
nem elég idõsek ahhoz, hogy megbánják bûneiket és megvallják
azokat Krisztusnak.” – Spiritual Gifts, vol. 4b, pp. 138. 139.
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4. AZ IFJÚ JÉZUS NEVELÉSE
a. Hol részesült Jézus nevelésben? Máté 2: 12-15. 19-23.

„Jézusiskolájaazotthonavolt.Anyjavoltelsõemberitanítója.Tõleés
aprófétáktekercseibõlmennyeidolgokattanult.Parasztiotthonbanélt,és
odaadóan, jókedvvel vette ki részét a család terheinek hordozásából. Õ,
aki a menny parancsnoka volt, önként vállalta a szolgaságot. Kedves,
engedelmesgyermekvolt.Szakmáttanult,ésJózseffelfizikaimunkátvégzett
az ácsmûhelyben. A városka utcáin, munkába menet és onnan jövet,
egyszerû munkásruhát viselt.” – A Nagy Orvos lábnyomán 278.
b. Ami a gyermek Jézus érett értelmét és elõkészítését illeti,
hogyan ihlethet bennünket az õ nevelése az elsõdleges célok
meghatározásában gyermekeink számára? Péld. 20: 11.

„Jézus, habár alá volt vetve szüleinek, de már nagyon ifjú
korában elkezdett önállóan cselekedni jellemének formálásában.
Miközben édesanyja volt elsõ emberi tanítója, mégis állandóan
nevelésben részesült mennyei Atyjától. Ahelyett, hogy elmerült
volna a rabbiktól évszázadról-évszázadra tovább adott tanokban,
Jézus az isteni Tanító vezetése alatt tanulmányozta Isten Igéjét,
tisztán és romlatlanul, s a természet nagy tankönyvét is
tanulmányozta. ’Így szól az Úr’ kifejezés volt állandóan ajkán, és
’meg van írva’ volt az Õ magyarázata minden cselekedetre, ami
különbözött a családi szokásoktól. Tisztább légkört hozott a
családi életbe. Habár nem rendelte magát alá a rabbik
rendelkezéseinek, hogy iskoláik tanulója legyen, de gyakran
kapcsolatba került velük és úgy tette fel nekik a kérdéseket,
mintha tanulni akarna, s zavarba ejtette a bölcs embereket, mivel
eljárásaik nem voltak összhangba a Szentírással, és nem rendelkeztek
azzal a bölcsességgel, amely Istentõl ered. Még azok elõtt is
magasabb rendûnek tûnt az Õ mûveltsége a sajátjukénál, akiknek nem
tetszett a népszerû szokásokkal szembeni engedetlensége.” – Special
Testimonies on Education, p. 162.
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Csütörtök

március 2.

5. A PÉLDA HATALMA
a. Mit kell a szülõknek adni gyermekeiknek? Luk.
21: 19; 1. Kor. 11: 1.
„Ha a szülõk azt kívánják, hogy gyermekeik kedvesek legyenek,
akkor sohase beszéljenek velük korholó hangnemben. Az anya gyakran
megengedi magának, hogy izgulékony és ideges legyen. Gyakran a gyermek
után kap, és nyers módon beszél vele. Ha egy gyermekkel nyugodt,
kedves módon bánnak, az nagyban hozzá fog járulni, hogy megtartsa
kellemes vérmérsékletét. A szülõknek azt a legnagyobb és legnemesebb
munkát kell elvégezniük a Mesterért, hogy a bibliai fegyelmet szõjék
bele családjuk kormányzásába. Anyák, tanítók és az ifjúság felvigyázói,
legyetek megfontoltak. Ha idegesítõ dolgok keletkeznek, nem áll
szabadságotokban érzéseitek szerint cselekednetek. Neveljétek magatokat
arra, hogy tekintetetek kellemes, és hangotok kedves és dallamos
legyen.” - The Review and Herald, 1898. május 17.
„Megszelídített szívvel és tévedõ gyermekeid iránti sajnálkozással és
szomorúsággal imádkozz velük, mielõtt fegyelmeznéd õket. Akkor a te megrovásod
nem fogja gyermekeidet arra vezetni, hogy meggyûlöljenek téged. Szeretni fognak
téged. Látni fogják, hogy nem azért bünteted meg õket, mert neked kellemetlenséget
okoznak, vagy hogy rajtuk öntsd ki haragodat, hanem javukra, kötelességérzetbõl,
hogy ne magukra hagyva a bûnben és a gonoszságban nõjenek fel¼
Szülõk! A jelentést vivõ angyal leír minden türelmetlen, indulatos szót, amit
gyermekeitek irányába fejeztek ki. A magatok részérõl minden mulasztás, hogy
megfelelõ oktatást adjatok gyermekeiteknek, és bemutassátok elõttük a bûn rendkívül
bûnös voltát, és a bûnös élet következményeit, fel van jegyezve nevetek mellé.
A jelentést vivõ angyal feljegyez, mint egy foltot keresztényi jellemeteken,
minden, gyermekeitek elõtt megfontolatlanul szabadjára engedett szót, vagy tréfát,
ami nem tiszta és emelkedett. Minden cselekedet fel van jegyezve, akár jó, akár
rossz.” – Spiritual Gifts, vol. 4b, pp. 140. 141.

Péntek

március 3.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Mit kell minden egyénnek alaposan megfontolni, mielõtt szülõ
lesz?
2. Milyen módokon lopódzkodik be Éli bûne napjaink szüleinek
tapasztalatába?
3. Hogyan lehet otthonunk hasonló a gyermek
Jézus otthonához?
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10. Tanulmány

2006.március 11.

Napnyugta: H 17:42
Ro 18:15

A mi magasztos elhivatásunk
„A szûkölködõknek én atyjuk valék, az ismeretlennek ügyét
is jól meghányám, vetém” (Jób 29: 16).
„Az a parancsolatunk van, hogy szeressük felebarátainkat, mint
magunkat. Ez nem olyan parancsolat, amely azt mondja, hogy szeretnünk
kell azokat, akik pontosan úgy gondolkoznak és hisznek, ahogy mi.”– The
Review and Herald, 1894. december 18.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek 7. kötet 9-13 old.
Bizonyságtételek 1. kötet 327-332 old.
március 5.
Vasárnap

1. A SZÜKSÉG TUDATÁRA ÉBREDÉS
a. Mi foglalja össze a dolgok állapotát a világ népei között – és
a mi kötelességünket ezen lelkekkel szemben, akik
sötétségben vesznek el? Jób 24: 1-13; 29:
16.
„Nagyáldásokletéteményeseivététettünk,mipedigkisajátítjukazokat,mintha
azok teljesen a sajátunk volnának. Azonban mindazok, akiket Isten kegyelme
megvilágosított,közölniükkellugyanazokatazáldásokatmásokkalis.AVigasztalóerejében
mindenerõfeszítésselfognakmunkálkodniIstenért,õszinteségbenésigazságban.Egyedül
azÕdicsõségéttartvaszemelõtt.Õlefizetteamegváltásárátaveszendõvilágért,azérta
világért,melyetJézusszeretett,azértavilágért,melyértmeghalt.Krisztusszánakozórészvéte
ésszereteteserkentsenbennünketiskomolyerõfeszítésre,hogykinyilatkoztassukKrisztust
avilágnak.”–TheSignsoftheTimes,1891.december7.
„Az egész menny megdöbbenéssel szemléli az emberek közömbösségét. Akarjuk-e tudni,
hogy Krisztus mit érez mindezek láttán? Vajon mit érezne egy apa és egy anya, ha tudomást
szerezne arról, hogy hidegben és hóban elalélt, és a fagyhalálnak kitett gyermekük
mellett úgy mennének el az arra járók, hogy ügyet sem vetnének reá, és hagynák
elpusztulni, jóllehet megmenthették volna!? Nem okozna-e nekik szörnyû fájdalmat és nem
háborodnának-e fel? Nem vádolnák-e azokat a gyilkosokat olyan haraggal, amely oly forró
lenne, mint a könnyeik, és oly heves, mint a szeretetük? Minden ember szenvedése Isten
egyik gyermekének a szenvedése. Ezért azok, akik nem nyújtják oda segítõ kezüket
az elpusztulás szélén álló embertársuknak, kiváltják Isten igazságos haragját.
Ez a Bárány haragja.” – Jézus élete 731.
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Hétfő

március 6.

2. A NYÁJON KÍVÜL LÉVÕ JUH
a. Mit jövendölt meg Krisztus a más keresztény közösségekben
levõ hûséges lelkekrõl? János 10: 16.

„Nem szabad kíméletlenül lerohannunk a katolikusokat, mert vannak
közöttük igen lelkiismeretes keresztények, akik mindabban a világosságban
járnak, mely rájuk ragyog, és Isten fáradozni fog értük. Akik nagy
kiváltságoknak és elõnyöknek örvendenek, s ugyanakkor elmulasztják
kihasználnitesti,szellemiéserkölcsierõiket,scsakkedvükreélnek,nem
hajlandók felelõsségeiket hordozni, nagyobb veszélyben forognak. Isten
szigorúbban ítéli meg õket, mint akik hittételekben ugyan tévednek, de
ugyanakkor mások javára igyekeznek élni. Ne gáncsoljunk másokat, és
senkitseítéljünkel.”–Bizonyságtételek9.kötet165.
„A Babilont képezõ egyházak lelki sötétsége és Istentõl való
elidegenedése ellenére Krisztus követõinek nagy serege még mindig
soraikban található. Közülük sokan nem értik a korunknak szóló
különleges igazságokat. Nem kevés azoknak a száma, akik elégedetlenek
jelenlegi állapotukkal, és nagyobb világosság után vágynak. Hiába
keresik Krisztus képmását abban a közösségben, amelyhez tartoznak.
Amint ezek a közösségek egyre jobban eltávolodnak az igazságtól,
és szorosabb szövetségre lépnek a világgal, a két csoport közti
különbség nõ, amelynek végsõ következménye a szakadás. Eljön az
idõ, amikor azok, akik Istent mindenekfelett szeretik, nem tudnak
olyanokkal kapcsolatban maradni, akik ’inkább a gyönyörnek, mint
Istennek szeretõi, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de
megtagadják annak erejét’.
A Jel. 18. fejezete arra az idõre mutat, amikor a hármas intés
(lásd el 14: 6-12) elutasításának következményeként az egyház
teljesen eljut a második angyal által megjövendölt állapotra, és
Isten felszólítja a még Babilonban levõ népét, hogy szakadjon el
attól a közösségtõl. Ez az üzenet az utolsó, amelyet a világ kap;
és ez az üzenet elvégzi a maga munkáját. Amikor azok, ’akik nem
hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban’
(2Thess. 2: 12) Sátán súlyos csalása következtében elhiszik a
hazugságot, akkor az igazság fénye ráragyog mindazokra, akiknek a
szíve nyitva van befogadására. Az Úr minden gyermeke, aki még
Babilonban van, hallgat e hívásra: ’Fussatok ki belõle, én népem!’
(Jel. 18: 4).” – A nagy küzdelem 372. 373. (348. 349).
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Kedd

március 7.

3. EGY MEGKÜLÖNBÖZTETÕ ZÁSZLÓ
a. Milyen szemléltetõ képet használ a Zsoltáríró, hogy szemléltesse
magasztos elhivatásunkat? Zsolt. 60: 6. Mondj egy utat, amely
magasztos elhivatásunk szem elõl tévesztésére vezethet
bennünket!
„Kedves B. atyafi és testvérnõ. Mindkettõtöket úgy mutattak meg nékem, mint
akik lelkileg veszedelemben vagytok. Eltérõben vagytok a helyes ösvényrõl és
lépést tettetek egy szélesebb út felé. B. testvérnõ nagyon sok dologról
beszélt. Egy jótácskát itt, egy pontocskát ott, egy kicsit emitt, egy kicsit
amott, ami olyan volt, mint a magvetés, s ezért az aratás semmi esetre sem marad
el. Bátorította a hitetlenséget férjében, s azt mondogatta, hogy az az út,
melyen haladnak, nagyon is keskeny, nagyon is egyszerû. Úgy gondolta, hogy
férje képesítései magasabb szintûek, és ezért nagyobb és tekintélyesebb körökben
kellene azokat felhasználnia. B. atyafi teljesen ugyan azon a nézeten volt, s
valójában õ vezette feleségét erre a gondolatra. Eleinte mindketten feltartottátok
azt a zászlót, melyen ez a felirat áll: ’Isten parancsolatai és Jézus hite’.
Azonban mikor az úton népszerû emberekkel találkoztatok, leengedtétek és
hátatok mögé rejtettétek a zászlót, azzal a kifejezéssel, hogy: ’Ha megismertetjük,
hogy heted nap adventisták vagyunk, akkor elveszítjük befolyásunkat és sok kárt
fogunk szenvedni.’ Láttam az igazság zászlóját, ahogy magatok után a földön
húztátok. Azután az a kérdés támadt: ’Egyáltalán miért is hordozni azt?
Hihetünk abban, amit igazságnak tartunk, de miért kell azt a tanítókkal és a
tanulókkal tudatni, hogy egy népszerûtlen zászlót hordozunk.’ Olyanok is voltak
társaságotokban, akiknek nem tetszettek és nem voltak megelégedve ezekkel a
javaslatokkal, de mégis tétovázva követtek titeket, ahelyett, hogy zászlójukat
magasra emelve fényes sugarakban ragyogtatták volna világosságukat. Zászlójukat
elrejtve haladtak elõre, féltek mindenki elé ragyogtatni a mennybõl kapott
világosságot.

Láttam valakit, aki szilárd léptekkel és szomorú arccal közeledett hozzátok. Azt
mondta: ’Senki el ne vegye a ti koronátokat’. Elfelejtettétek talán a megaláztatást,
melyet Isten Fia szenvedett el, mikor világunkra jött, s hogyan tûrte el a gyalázatot,
a szidást, a sértegetést, a gyûlöletet, és elárultatását? Hogyan szenvedte el a
szégyenteljes ítéletet a tárgyaló teremben, miután a Gecsemánéban emberfeletti támadásokat
szenvedett el Sátántól? Elfelejtettétek a csõcselék bõszült ordítását, feszítsd meg,
feszítsd meg, s hogyan halt meg Isten fia egy gonosztevõként? Nagyobb a szolga, mint
az õ Ura? Jézus követõi sohasem lesznek népszerûek, hanem olyanok lesznek, mint
Mesterük: szelíd és alázatos szívûek. Arra törekszetek, hogy a legmagasabb helyre
emelkedjetek fel, végül mégis a legalacsonyabb helyen fogjátok magatokat találni.” –
Bizonyságtételek 5. kötet 501. 502.
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Szerda

március 8.

4. CSALÁDI CÉLOK
a. Hogyan ihlethetik Keresztelõ János és szülei céljai és választása
a napjainkban élõ családokat? Luk. 1: 5-17; 3: 1-4.

„János lemondott a városi élet élvezeteirõl és fényûzéseirõl s
felcserélte azt a vadon szigorú fegyelmével. Itteni környezete
jobban megfelelt a lemondás és az önmegtagadás szokásainak. A
világ zajától mentesen, elmélyülhetett a természet, a
kinyilatkoztatás és a gondviselés tanításainak tanulmányozásában.
János istenfélõ szülei gyakran elismételték az angyalnak Zakariásnak
mondott szavait. Kora gyermeksége óta szeme elé tárták szent
küldetését, és õ elfogadta a megbízatást.” – Bizonyságtételek 8.
kötet 221.
b. Mi tereli el sokunk figyelmét, az idõ szavának
követésétõl? Luk. 12: 15.
„Sokan, mikor földi kincseket kezdenek gyûjteni, azt kezdik
számolgatni, hogy mennyi idõ alatt juthatnak azon bizonyos összeg
birtokába. Azon aggodalmukban, hogy gazdagságot halmozzanak fel,
elfelejtkeznek gazdagok lenni Istenben.” – Bizonyságtételek 3.
kötet 403.
c. Milyen más rögeszme vonja el ifjaink közül sokak figyelmét, a
meggazdagodásba való belemélyedés mellett, az élet legfontosabb
céljától? 1. Thess. 5: 22; Péld. 21: 5.

„A fiatalokat megbabonázta az udvarlás és a házasság tébolya.
Szerelemsóvár érzelgõsség uralkodik sorainkban. Nagy éberségre és
tapintatra van szükség, hogy megóvjuk õket ezektõl a rossz hatásoktól.
Sok szülõ elvakultan nem ismeri fel gyermekei hajlamait. Néhányan
elégedetten jelentették ki nekem, hogy fiaik vagy lányaik nem
vágynak a másik nem figyelmére, mialatt gyermekeik titokban ilyen
figyelmességeket tanúsítottak és fogadtak el. De a szülõk annyira
elmerültek a világiasságba, vagy a pletykázásba, hogy semmit sem
tudnak az ügyrõl.” – Bizonyságtételek 5. kötet 60.
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március 9.

Csütörtök
5. TOVÁBBI KILÁTÁS
a. Miért szükséges gyakran újraértékelni
életcéljainkat? Máté 16: 19-21.

„Ti, akik elhívott és választott egyének vagytok, fogadjátok
el az isteni megbízatást, hogy Krisztussal húzzatok egy igában.
Sohasem szabad elfáradnotok a jó cselekedetekben. A legnagyobb
megtiszteltetés, amiben egy emberi lény részesülhet, - legyen az
fiatal vagy öreg, - az, hogy lehetõvé teszik számukra, hogy
felemeljék a lesújtottakat, megvigasztalják a megszomorodott
szívûeket és támogassák a gyengéket. A világ telve van szenvedõkkel;
menjetek, gyógyítsátok a betegeket, imádkozzatok a reménytelenekért
és hirdessétek az evangéliumot a szegényeknek.” – The Youth
Instructor, 1899. novembert 2.
b. Írd le annak egy módját, ahogy a családok feléleszthetik
tapasztalataikat! Zsolt. 126: 6.
„Az önfenntartó misszionáriusok gyakran igen eredményesek. A szerény
kezdetbõl munkájuk kibõvül, amint a Szentlélek irányítása alatt haladnak
elõre. Legjobb ha ketten-hárman együtt kezdik el az evangélium
terjesztésének munkáját. A munka vezetõitõl talán nem kapnak ígéretet az
anyagi támogatásra, ennek ellenére induljanak el, imádkozzanak,
énekeljenek,tanítsákséljékazigazságot.Iratterjesztésbefoghatnak,sezzel
sok családban bemutathatják az igazságot. Munkájuk végzése közben áldott
tapasztalatokratesznekszert.Tehetetlenségükalázatrakésztetiõket,deaz
Úr elõttük jár, s kedvezésre és segítségre találnak, mind a gazdagok, mind
a szegények körében. Az ilyen hittérítõknek a szegénységük is eszközül
szolgálazemberekmegközelítésére.Útjukbansokféleképpensegítenifogják
õket azok, akiknek lelki eledelt visznek. Isten üzenetét hordozzák, s
erõfeszítéseiketsikerkoronázza.Sokanmegismerikmajdazigazságot,akiket
sohasem nyertek volna meg Krisztusnak, ha ezek a szerény tanítók nem
lennének.” – Bizonyságtételek 7. kötet 13. 14.
március 10.
Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Milyen különös munkát kell végezni a más területen
levõ juhokért?
2. Hogyan gyakorolhatok jobb befolyást a családomban,
hogy felélesszem elsõbbségünket?

56

Szombati bibliai tanulmányok 2006. január-március

11. Tanulmány

2006. március 18.

Napnyugta: H 17:52
Ro 18:24

A világ Világossága
„Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr
dicsõsége rajtad feltámadt” (Ésaiás 60: 1).
„Isten népének kifejezetten kötelessége elmenni a túlnan fekvõ
területekre. Állítsunk munkába embereket, hogy új területeket tõrjenek
fel. Alapítsák meg az áldásos hatás új gócpontjait, ahol erre lehetõség
nyílik.” – Bizonyságtételek 9. kötet 79.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek 7. kötet 21-27.
Bizonyságtételek 8. kötet 239-246.
Bizonyságtételek 9. kötet 64-80.

Vasárnap

március 12.

1. EGY RAGYOGÓ KÉP
a. Írd le azt a boldogító ígéretet, melyet Isten kiterjeszt
napjaink elesett egyházaiban levõ szeretett juhaira! Ezék. 34:
11-16.
b. Melyik jövendöléseknek kell hamarosan elérnie beteljesedésük
csúcsát? Ésai. 56: 1-7
„A föld lakói között - minden országban - vannak, akik nem hajtottak térdet a
Baál elõtt. Mint az ég csillagai, amelyek csak éjszaka tûnnek elõ, ezek a hûségesek
akkor fognak felragyogni, amikor “sötétség borítja a földet, sûrû homály a nemzeteket”.
A pogány Afrikában, Európa és Dél-Amerika katolikus országaiban, Kínában, Indiában,
a tenger szigetein és a föld minden sötét sarkában Isten készenlétben tartja
választott gyermekeit, akik elõtûnnek majd a sötétség közepette, és világosan
megmutatják a hitehagyó világnak, hogy milyen átformáló ereje van Isten törvénye
megtartásának. Már most is megjelennek minden nemzet, minden nyelv és nép között;
és a legsötétebb hitehagyás órájában, amikor Sátán a legnagyobb erõfeszítéseket
teszi azért, hogy “mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket,
szabadokat és szolgákat” (Jel. 13: 16) halálbüntetés terhe mellett kényszerítsen
a hamis nyugalomnap felvételére, akkor ezek a hûségesek, “feddhetetlenek és
romlatlanok... Isten hibátlan gyermekei... ragyogtok, mint csillagok a világban...”
(Fil 2:15). Minél sötétebb az éjszaka, annál fényesebben tündökölnek.” – Próféták
és királyok 119. 120.
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Hétfő

március 13.

2. EGY ALIG MEGKEZDETT MUNKA
a. Milyen felhívást intéz az Úr éppen most, minden egyénhez,
akire rábízta a hármas angyali üzenetének ismeretét? Ésai.
60: 1. 2. Ján. 15: 8.

„Azon a néhány napon, míg itt e földön élünk, nem engedhetjük meg
magunknak, hogy jelentéktelen semmiségekkel töltsük idõnket. Alázzuk meg
lelkünketIstenelõtt,hogymindnyájunkszívebefogadjaazigazságot,solyan
tökéletesedéstvigyenvégbeéletünkben,melymeggyõziavilágot,hogyazvalóban
Isten igazsága. Rejtsük el életünket Krisztus által Istenben. Csak ha
kisgyermekkéntkeressükazUrat,hamegszûnünkhibákatkeresnitestvéreinkben,
sazokban,akikhûségesenigyekeznekhordozniamûfelelõsségét,hatörekedni
fogunkösszhangbahozniszívünketIstennel,csakisakkortudfelhasználninevének
megdicsõítésére.”–Bizonyságtételek9.kötet106.
„Gyülekezeteink tagjai alig kezdték el azt a munkát, amit el
kell végezniük. Senki se költözzék máshova csupán világi elõnyökért.
Ahol azonban lehetõség nyílik a megélhetésre, költözzön oda egykét, a hitben megalapozott család, hogy missziómunkát végezzenek.
Szeretettel kell lenniük a lelkek iránt, terhet érezniük azért,
hogy értük munkálkodjanak, s tanulmányozzák, hogy hogyan hozhatják
õket az igazsághoz. Terjeszthetik könyveinket, otthonaikban
összejöveteleket tarthatnak, megismerkedhetnek szomszédaikkal s
meghívhatják õket ezekre az összejövetelekre. Ily módon
világoskodhatnak jó cselekedetekkel.
A munkások álljanak meg kizárólag Istenben, sírjanak, imádkozzanak
és munkálkodjanak embertársaik üdvösségéért. Gondoljatok arra, hogy
versenypályánfuttok,ahalhatatlanságkoronájánakelnyeréséért.Bársokan
többre becsülik Isten elismerésénél az emberek dicséretét, ti csak
munkálkodjatok alázatosan. Tanuljátok meg szomszédaitokat hittel a
kegyelemtrónjaelétárni,éskönyörögjetekIstenhez,hogyérintseszíveiket.
Ily módon végezhettek eredményes missziómunkát. Némelyeket, akik nem
akarnának egy prédikátorra vagy könyvárusra hallgatni, ily módon el lehet
érni. S akik új helyeken munkálkodnak, megtanulják, hogyan közelítsék
meg az embereket s így elõkészítik az utat a többi munkás elõtt.
Aki így fáradozik, értékes tapasztalatokra tehet szert. Szívén
viseli szomszédaiért a felelõsséget. Neki Jézus segítségére van
szüksége. Mily körültekintõen kell neki eljárnia, megfontoltan,
hogy imáit semmi se akadályozza, hogy semmilyen ápolt bûn ne
válassza el õt Istentõl.” – Bizonyságtételek 8. kötet 245.
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Kedd

március 14.

3. EGY ÁLDOTT FELADAT
a. Mondd el, mi fogja követni a hívõket, ami-kor kimennek
hirdetni a Jelenvaló Igazsá-got? Ésai. 60: 3-6.

„Ha népünk a neki kijelentett igazság szerint fog cselekedni¼akkor
bizonyosan meglátja majd Isten szabadítását. Csodálatos újjáéledéseknek
leszünk tanúi. Bûnösök térnek meg, és sok lélek fog csatlakozni a
gyülekezethez.” – Bizonyságtételek 8. kötet 246.
b. Milyen legyen a mi magatartásunk az evangélium
terjesztésében? Gal. 6: 1; Eféz. 2: 8. 9; 1. Péter 3: 15-17.

„A pogányok tanításának a leghatásosabb módja, - akik nem
ismerik Istent, - az Õ mûvein keresztül történik. Ezen módon
sokkal inkább annak felismerésére lehet õket vezetni - mint bármely más módszerrel -, hogy bálványaik, saját kezeik munkái és az
Igaz Isten, az ég és a föld Teremtõjének munkái közötti különbség
ismeretére jussanak.” – Special Testimonies on Education, p. 59.
60.
„Nem sok haszna van annak, ha az általunk rossznak minõsített
szokások támadásával próbálunk másokat megreformálni. Az ilyen
törekvésbõl sokszor több kár származik, mint haszon. A samáriai asszonnyal
való beszélgetésekor Jézus nem becsmérelte Jákób kútját, hanem valami
jobbat kínált. “Ha ismernéd az Isten ajándékát - mondta -, és hogy ki az,
aki ezt mondja néked: Adj innom; te kérted volna õt, és adott volna néked
élõ vizet” (Ján. 4:10). A beszélgetést arra a kincsre terelte, amelyet adni
készült. Felkínált az asszonynak valami jobbat annál, mint amije volt: az
élõ vizet, az evangélium örömét és reménységét.
Ez szemlélteti azt a módot, ahogyan nekünk is dolgoznunk
kell. Valami jobbat kell felkínálnunk az embereknek, mint amijük
van. Krisztus békességét, amely minden értelmet felülhalad.
Beszélnünk kell nekik Isten szent törvényérõl, jellemének
tükörképérõl, ami kifejezi azt, hogy Isten mit vár el tõlük.
Mutasd meg nekik, hogy a világ tovatûnõ örömeinél és múló gyönyöreinél
milyen végtelenül különb a menny soha el nem múló dicsõsége!
Beszélj nekik a Megváltóban található szabadságról és nyugalomról!”
– A Nagy Orvos lábnyomán 101.
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Szerda

március 15.

4. NE LEPÕDJETEK MEG
a. Minek kell tudatában lennünk, ahogy komolyan törekszünk elõrehaladni az
Úr szõlõskertjében? Máté 10: 32-39.
„Akikvalljákazigazságot,tartsákmagasanazászlótésszólítsanakfel
másokat is, hogy jöjjenek fel ahhoz. Láttam, hogy némelyeknek egyedül kell
járniuk a keskeny úton. Feleségeik és gyermekeik nem akarnak velük haladni
az önmegtagadás ösvényén. A magányos vándorok életét - ahogy követik
áldott Uruk példáját -, mindig türelem és békességes tûrés jellemezze. Sok
megpróbáltatást kell elszenvedniük, de nekik meg van az a reménységük,
amelymegerõsítialelket,amiátvezetiõketazéletmegpróbáltatásain,sami
a gúnyolódás, a megvetés és a gyalázkodás felé emeli õket. Akinek ilyen
reménysége van, annak sohasem szabad nyers, mogorva lelkületnek helyet
adni.Ezcsakmegsebzialelkeket,éstovábbûzibarátaitazigazságtól.Bánj
velük gyöngéden. Ne adj nekik alkalmat, hogy gyalázzák Isten ügyét, de
ugyanakkor sohase áldozd fel az igazságot azért, hogy kedves légy valaki
elõtt.Légyszilárd,határozott,légymegalapozott,denelegyélkettõsszívû.
Habár feleségetek és gyermekeitek nem akarnak veletek járni, ha
nem tudjátok megnyerni õket, hogy engedjenek az igazság kívánalmainak,
azért tegyétek itteni életüket oly kellemessé, amennyire csak lehet,
mivel örömüket mindig ebben a szegény világban fogják megtalálni. De
ne engedd, hogy irántuk való kötelességeid eltérítsenek Isten iránti
kötelességeidtõl. Kövess határozott irányt! Semminek se engedd meg,
hogy – bármit is mondanak vagy cselekszenek, - haragos szót váltsanak
ki belõled. Neked van egy reménységed, ami megvigasztal téged az élet
csalódásai és megpróbáltatásai közepette. Feleséged és gyermekeid,
akiket nem lehet rábírni arra, hogy járjanak veled keresztet hordozva
a keskeny úton, nem részesei ezen isteni vigasztalásnak. Sajnálkoznod
kell felettük, mert ez a világ jelenti számukra az egész mennyet, amit
meg akarnak szerezni.” – Spiritual Gifts, vol. 2, pp. 266. 267.
b. Hogyan visszhangozza ez az általános tapasztalat a mi
Urunk tapasztalatát? Máté 23: 37; Ésai. 63: 3. e. r.
„Isten ugyan úgy szól ma népéhez, ahogy Izraelhez beszélt Mózes által,
mondván: „Ki áll az Úr oldalára?’ Atyámfiai, foglaljátok el álláspontotokat,
mikor az Úr felszólít benneteket. Hagyjátok magukra azokat, akik ismételten
világosságban részesültek, de az ellenkezõ oldalon foglaltak állást. Ne
töltsétek el a drága idõt azzal, hogy ismétlitek elõttük azt, amit már
ismertek és ily módon elveszítitek alkalmaitokat, hogy új területeket
keressetek fel a Jelenvaló Igazsággal.” - ermons and Talks, vol. 1. p. 386.
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Csütörtök

március 16.

5. EGY SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNY
a. Mi legyen szívünk vágya, a világ történelmének ezen
idejében? Jer. 14: 20-22; Zak. 10: 1.

„Mindazt, amit az apostolok tettek, azt minden gyülekezeti tagnak meg
kell tennie ma. A Szentlélek annyival nagyobb mértékével s annyival lelkesebben
kell fáradoznunk, amennyivel a gonoszság növekedése megköveteli a határozottabb
felhívást a bûnbánatra.
Akire csak ráragyog a Jelenvaló Igazság világossága, azt meg kell indítsa
az irgalmasság a sötétségben élõk iránt. Minden hívõnek tiszta, világos sugarakban
kell tükröznie a világosságot. Az Úr ma a pünkösd utánihoz hasonló munkát kíván
elvégezni megbízott hírnökein keresztül. Most, amikor minden dolognak vége
elközelgett, a gyülekezet buzgalmának túl kell szárnyalnia az õskeresztény
gyülekezet buzgalmát. Az Isten dicsõségéért való lelkesedés mozgatta a
tanítványokat, hogy hatalmas erõvel tegyenek tanúságot az igazságról. Ennek a
lelkesedésnek kell hevítenie szívünket azzal a vággyal, hogy hirdessük az embereknek
a Megváltó szeretetét és Krisztus megfeszítésének történetét. Isten erejének ma
hatalmasabban kell megnyilvánulnia, mint az apostolok idejében.” – Bizonyságtételek
7. kötet 21.
„Testvéreim, imádkozzatok a Szentlélekért. Isten megtartja minden ígéretét.
Bibliával a kezetekben mondjátok: azt teszem, amit mondtál, hivatkozom ígéretedre:
’Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik
néktek.’ Krisztus kijelentette: „Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek,
hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.’ ’És akármit kértek majd az én
nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsõíttessék az Atya a Fiúban’. (Máté 7:
7. Márk 11: 24. János 14: 13)”. – Bizonyságtételek 8. kötet 23.

Péntek

március 17.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Mit várhatunk, hogy mit fogunk mind többet látni,
ahogy a vég közeleg?
2. Nevezz meg néhány dolgot, amit minden képzetlen tag
tehet az igazság terjesztésében!
3. Írd le azt az ügyes magatartást, ami ahhoz szükséges,
hogy világosságot vigyünk el a nagy sötétségben levõkhöz!
4. Milyen akadályokkal fogunk mi magunk találkozni, és hogyan kell viszonoznunk?
5. Mi a gyülekezet legnagyobb szükséglete ebben az idõben?
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12. Tanulmány

2006. március 25.

Napnyugta: H 18:02
Ro 18:32

A befejezõ munka
„Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! emeld fel szódat
magasan, örömmondó Jeruzsálem! emeld fel ne félj! mondjad Júda
városinak: Ímhol Istenetek!” (Ésai. 40: 9)
„Az egész menny azokra tekint, akik vallják, hogy hisznek a
legszentebb igazságban, ami valaha is halandóra bízatott. Angyalok
arra várnak és vágyakoznak, hogy együtt munkálkodjanak veletek, a
lelkek üdvösségéért végzett munkában.” – The Review and Herald,
1910. augusztus 25.
Javasolt olvasmányok: A nagy küzdelem 557-564. (537-545).
Bizonyságtételek 6. kötet 305-312

Vasárnap

március 19.

1. AZ UTOLSÓ ESEMÉNYEK KÖZEPETTE ÉLÜNK
a. Sok csapás és szomorúság árad a világra. De melyiket kell
nekünk a leghatározottabban kerülnünk, és mit kell tennünk?
Jer. 8: 20; Máté 24: 48-51.

„Azt kérdezem magamban, mikor a hétrõl-hétre történõ
szerencsétlenségekrõl hallok: mit jelentenek mindezek? A
legrettenetesebb csapások gyorsan követik egymást. Gyakran hallunk
földrengésekrõl, tornádókról, a tûz- és árvíz pusztításairól,
mikben az életek és javak pusztulnak el. Ezek a szerencsétlenségek
látszólag a természet rendezetlen, a megfékezetlen erõk szeszélyes
kitörései, de ezekbõl Isten szándékát olvashatjuk. Ez Isten egyik
eszköze, mellyel a férfiakat és nõket veszélyük tudatára akarja
ébreszteni¼
A figyelmeztetés komoly szavaival hirdessük Krisztus közeli
eljövetelét. Késztessük az embereket mindenfelé arra, hogy tartsanak
bûnbánatot, s meneküljenek a közelgõ harag elõl. Ébresszük fel
õket a sürgõs elõkészület szükségére, mert alig fogjuk fel, hogy
mi következik. Úgy a prédikátorok és a gyülekezet tagjai menjenek
ki az érõ mezõkre, és mondják a közömbösöknek és a nem törõdöm
módon viselkedõknek, hogy keressék az Urat, míg megtalálható.” –
Bizonyságtételek 8. kötet 252. 253.
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2. AMI VILÁGUNKAT ÉRINTI
a. Hogyan gyakorolhatunk határozott befolyást ezen sötét
világban? 2. Kor. 5: 18. 19; Júdás 1: 17-23.

b. Mit kell emlékezetünkben tartanunk, amikor munkálkodni
kezdünk másokért? Ésai. 8: 12; Eféz. 5: 11.

„Óvakodnunk kell attól, hogy a fanatizmus és a türelmetlenség lelkét
ápoljuk. Ne különüljünk el másoktól azzal a lélekkel, mely azt tûnik
mondani: ’Ne jöjj közel hozzám, mert szentebb vagyok nálad’ (Ésai. 65:
5). Ne zárkózzunk el embertársainktól, hanem közöljük velük azt az értékes
igazságot, mely oly nagy áldás saját szívünk számára. Láthatóvá kell azt
tennünk, hogy a mi vallásunk a szeretet vallása. (Idézve Máté: 5: 16)
Azonban ha keresztények vagyunk, és annak Lelke lakozik bennünk, Aki
meghaltazért,hogymegmentseazembereketbûneikbõl,jobbanfogjukszeretni
embertársaink lelkét annál, minthogy jelenlétünkkel és befolyásunkkal
támogassukbûnösélvezeteiket.Nemszentesíthetjükeljárásaikatazzal,hogy
résztveszünkvelükünnepségeikenéstanácskozásaikon,aholnemIstenelnököl.
Olyaneljárás,amelynemszolgálegyáltalánmegjobbításukra,csakarravezetné
õket, hogy kételkedjenek a mi vallásunk valódiságában. Hamis világosságnak
bizonyulnánk, és eljárásunk lelkeket romlásba vezetne.” – The Review and
Herald, 1910. augusztus 25.
c. Mire összpontosítsuk figyelmünket, a Krisztustól nyert
önfegyelmezésben? Luk. 14: 12-14; 21: 34-36; Kol. 3: 1-3.

„Isten munkája az ember megváltásáért, a legnagyobb fontossággal
bíró munka, melyet elõre kell vinni a mi világunkban. Ha az emberek
készek lesznek mindent kárnak ítélni, csak hogy Krisztust megnyerjék,
akkor szemeik megnyílnak, hogy minden dolgot a maguk valóságában
lássanak. Akkor a föld csábításaitól a mennyei vonzáshoz fognak
fordulni. A világi, önzõ szórakozásokat, amiket most oly nagyra
értékelnek, és azokat a dolgokat, amiket most oly értékesnek tartanak,
a maguk igazi természetében fogják látni, és el fogják hagyni.” –
The Review and Herald, 1910. augusztus 25.
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Hétfő

Kedd

március 21.

3. KESERÛSÉG NÉLKÜLI SZERETET
a. Hogyan kell az éles, megpróbáló igazságot elõadni? Ésai.
40: 9; 1. Ján. 3: 10-16.

„A lelkek megnyeréséhez nagy tapintatra és bölcsességre van szükség.
A Megváltó sohasem hallgatta el az igazságot, de mindig szeretetteljesen
fejezte ki azt. A másokkal való érintkezésben a legnagyobb tapintattal
viseltetett, mindenkor kedves és figyelmes volt. Sosem volt goromba, soha
nem ejtett ki fölöslegesen egyetlen szigorú szót sem, és az érzékeny
lelkûeknek sosem okozott fájdalmat. Nem ítélte el az emberi gyengeséget.
Félelemnélkülmegfeddteugyanaképmutatást,hitetlenségetésbûnt,dekönnyek
fátyoloztákelhangjátamegrovásszigorúszavainál.Sohanemengedtemeg,hogyaz
igazságmintvalamikegyetlendologtûnjékfel,hanemmélységesgyengédséget
tanúsítottazemberiségiránt.Mindenlélekdrágavoltaszemében.Sbáristeniméltósággal
lépettfel,aleggyengédebbkönyörületteléstisztelettel.Mindenkibenalelketlátta,
mertamegmentésvoltaküldetése.”–AzEvangéliumszolgái73.
b. Mi lesz a következménye a Jelenvaló Igazság
dicsõ üzenetének nagy hatalommal való
elõadásának? Jel. 12: 17; 13: 11-15.

„Amikor a küzdelem egyéb kérdésekre is kiterjed, és az emberek figyelme
Isten sárba tiport törvényére irányítják, Sátán haragra gerjed. Az üzenetet
kísérõ erõ felingerli azokat, akik ellenzik hirdetését. A papság majdhogy
emberfölötti erõfeszítéssel igyekszik elzárni a világosságot, nehogy nyájukra
sugározzék. Minden rendelkezésre álló eszközzel megkísérli elfojtani e
létfontosságú kérdések megvitatását. Az egyház a polgári hatalom fegyveréért
kiált, és ebben a munkában a katolikusok és a protestánsok összefognak. A
vasárnap megtartását kényszerítõk mozgalmának merészsége és elszántsága egyre
fokozódik, és a törvényt is igénybe veszik Isten parancsolatainak megtartói
ellen. Pénzbüntetéssel és bebörtönzéssel fenyegetik õket. Egyeseknek magas
állást ajánlanak fel, és egyéb jutalmakkal és kedvezményekkel próbálják
rávenni õket hitük megtagadására. De õk rendíthetetlenül így válaszolnak:
»Bizonyítsátok be Isten Igéjébõl tévedésünket!« Így védekezett Luther is
hasonló körülmények között. A törvényszék elé állított hivõk ékes bizonyságot
tesznek az igazságról, melynek hallatán egyesek állást foglalnak Isten valamennyi
parancsolata mellett. Így jut el az igazság olyan emberek ezreihez is, akik
különben mitsem tudnának róla.” – A nagy küzdelem 560. 561. (540. 541).
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március 22.

4. BÁTORÍTÓ ÉS MEGBOCSÁTÓ
a. Mi lesz a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy Isten az Õ népével
van, mely összhangban él az ezen idõre szóló Jelenvaló
Igazsággal? Róma 12: 21; 1. Ján. 3: 17. 18.

„A világnak adandó kegyelmi fény utolsó sugara, s a könyörület
utolsó üzenete Isten jellemének a kinyilatkoztatása, ami: a szeretet.
Nyilvánítsák ki Isten gyermekei az Õ dicsõségét. Életükben és
jellemükben mutassák meg, hogy mit tett érettük Isten nagy kegyelme.
Az igazság napjának fényessége lövellje sugarait jótéteményekben,
igazságnak beszédeiben és szent cselekedetekben.” – Krisztus példázatai
310.
b. Miért lesz a hívõknek nagy bátorságuk? 2. Tim. 1: 7; 1.
Ján. 4: 17-19.

„Isten szolgái szent lelkesedéstõl fénylõ arccal sietnek egyik
helyrõl a másikra, hogy hirdessék a menny üzenetét. Az egész
földön ezernyi hangon szól majd a figyelmeztetés. Csodálatos
dolgok fognak történni. Betegek meggyógyulnak, és a hivõk munkáját
jelek és csodák kísérik. Sátán is dolgozik, de hamis csodákkal.
Még tüzet is hoz alá az égbõl az emberek szeme láttára (Jel 13:13).
A föld lakóinak el kell dönteniük, ki mellé állnak.
Az üzenet nem annyira érveléssel, mint Isten Lelkének
mélységes meggyõzõ erejével fog terjedni. Az érvek már korábban
elhangzottak. A magvetés megtörtént, és most a mag ki fog kelni,
és termést hoz. A missziómunkások által terjesztett irodalom
megteszi a hatását. De sok embert, aki az igazság hatása alá
került, még mindig gátol valami az igazság tökéletes megértésében
és az engedelmességben. A fénysugarak mindenhova bevilágítanak,
és az igazság tisztán felragyog. Isten õszinte gyermekeit a családi
és egyházi kapcsolatok nem tudják már visszatartani. Elszakítják
ezeket a kötelékeket. Az igazság mindennél drágább nekik. Az
igazság ellen szövetkezõ erõkkel szemben sokan az Úr oldalára
állnak.” – A nagy küzdelem 564. (544).
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Csütörtök
5. TÚLTEKINTÉS A MEGPRÓBÁLTATÁSOKON

a. Milyen lesz azok magatartása, akik hirdetik az utolsó üzenetet,
- ami lényeges feltárása jellemük tökéletességének? Máté 5:
38-48; Jel. 12: 11. u. r.

„Az Úr hamarosan eljön, és nekünk elõ kell készülnünk, hogy Vele békességben
találkozzunk. Határozzuk el, hogy mindent megteszünk, ami hatalmunkban áll,
hogy a világosságot közöljük a körülöttünk levõkkel. Ne szomorkodjunk, hanem
örvendjünk, és Jézust tartsuk mindig szemünk elõtt. Õ hamarosan eljön, és
nekünk készen kell lennünk és várnunk az Õ megjelenését.” – Bizonyságtételek
8. kötet 253.

b. Miért bátorít bennünket az, ahogy a próféták erõt nyertek, és végül, ami Mesterünket megerõsítette, hogy elszenvedje a
kereszt halált? Ésai. 53: 11; Máté 5: 10-12.

„A Megváltó minden korszakban a megpróbáltatás iskolájában nevelte és
fegyelmezte választottait. Keskeny ösvényen jártak, és megtisztultak a szenvedések
kohójában. Jézusért elviseltek támadást, gyûlöletet, rágalmat. Harcok és fájdalmak
árán is követték Megváltójukat. Megtagadták önmagukat, és keserves csalódásokban
volt részük. Fájó élményeikbõl megismerték a bûn utálatosságát, hatalmát, terhét,
keservét, és meggyûlölték a bûnt. Annak a végtelen áldozatnak a tudata, amelyet
a menny gyógyulásukért hozott, szégyennel tölti el õket, Isten iránt pedig olyan
hálával és dicsõítéssel telik meg a szívük, ami az el nem bukott lények számára
érthetetlen. Mélységesen szeretnek, mert Isten sok bûnt bocsátott meg nekik. Akik
osztoztak Krisztus szenvedésében, azok részesülhetnek dicsõségében is.” – A nagy
küzdelem – 594. 595. (577).

Péntek

március 24.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Milyen kötelességérzet kell támadjon lelkünkben, amikor az utolsó
katasztrófáról hallunk?
2. Milyen gyakran akadályozza sok hitvalló hívõ a missziós erõfeszítéseket?
3. Miért ragaszkodhatunk határozottan a Jelenvaló Igazsághoz, amirõl tudjuk,
hogy üldözést fog elõidézni?
4. Amellett, hogy láthatjuk Krisztust , mi lesz majd a legkielégítõbb látvány
a mennyben?
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