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A Szombati Bibliai Tanulmányok naponkénti tanulmányozásának
programja kizárólag a Biblián és a bizonyságtételeken alapszik. A
megjegyzések ily rövidek, amennyire csak lehetséges, melyek közvetlen,
tömör gondolatokat tartalmaznak. Némely esetben zárójeleket ( )
alkalmazunk, hogy biztosítsuk a megfelelõ világos összefüggést és a
folyamatos olvashatóságot. A forrásmunkákból határozottan ajánlunk
további tanulmányokat.
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Elõszó
A Szombatiskola tanulói a következõ három hónapban, az egész világon
„A Szabadság törvényé”-rõl fognak tanulni. Miért olyan fontos ez a tárgy
éppen most?
„E korszaknak veszélye az önigazultság. Ez elválasztja a lelket
Krisztustól. Akik saját igazságukban bíznak, azok meg sem tudják érteni,
hogyan van az üdvösség Krisztus által. Õk a bûnt igazságnak mondják, és
az igazságot bûnnek. Nem is tudják megítélni a törvényszegés gonoszságát,
képtelenek megérteni a törvény fenyegetését, mivel nem tisztelik Isten
erkölcsi mértékét. Ezekben a napokban azért van oly sok felületes megtérés,
mert nem tudják felbecsülni Isten törvényét. Isten igazságának mértéke
helyet saját mértéküket emelték fel, amivel a jellemüket mérik¼de a
legkedvesebb tárgy, amit a bûnösnek hirdetni lehet, Isten törvényének az
igazságot megkövetelõ igénye.” – The Signs of the Times, 1890. július 21.
„Ahol Isten szabályait elvetik, ott a bûn nem tûnik bûnnek, és a szentség
nem kívánatos¼Ha ledöntenék az Isten törvénye által emelt korlátot, az
emberi törvények is hamar tekintélyüket veszítenék. S mivel Isten tiltja a
becstelenséget, az irigységet, a hazugságot és a csalást, az emberek sárba
tiporják Isten törvényeit, mert földi jólétük gátjának tartják. E szabályok
számûzése azonban beláthatatlan következményekkel jár. Ha a törvény nem
volna kötelezõ, miért félne bárki is az áthágásától? Javaink nem volnának
biztonságban. Az emberek erõszakkal elvennék felebarátaik tulajdonát, és
a leggazdagabb lenne a legerõsebb. Az emberi életet sem tisztelnék. A
civilizált világ tolvajok és gyilkosok hordájává válna. A béke, a nyugalom,
a boldogság eltûnne a földrõl.” – A nagy küzdelem 538. 539. (520. 521),
„Az evangélium szabadságára hívattunk el és nem a bûn szolgaságára.
Arra hívattattunk, hogy Krisztus igáját hordozzuk, ami az igazi szabadság,
és nem arra való szabadság, hogy vétkezzünk, és Isten Igéjének
legvilágosabb elõírásait lebecsüljük. ’Ha engem szerettek, az én
parancsolataimat megtartsátok’ (Ján. 14: 15).” - Manuscript Releases vol.
19. p. 318.
Ezen csodálatos üzenet világosságában, tanulmányozzuk mélyen Isten
tökéletes törvénye szabadságának szépségét, hogy szívünk örömmel
visszhangozza Isten Fiának kijelentését: ’És tudom, hogy az Õ parancsolata
örökélet’ (Ján. 12: 50).
A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya

Szombati bibliai tanulmányok 2006. április-június

3

2006. április 1. szombat

Elsõszombatiáldozat
missziómunka fejlesztésére Argentinában
Argentína a dél- amerikai földrész 4000 kilométerre levõ legtávolabbi
déli csücskéig terjed ki. Éghajlatának különbözõsége, és sokféle lehetõségei
az utóbbi évszázadban a bevándorlók -, különösen az európai bevándorlók
millióit vonzotta, akik egy jellemzõ, sajátos szellemi sajátosságot
kovácsoltak össze, és megalapítottak egy uralkodó, messze elterjedt vallást:
a Római Katolicizmust.
A Heted Nap Adventista Reform Mozgalom mûve 1927-ben indult, az
elsõ európai misszionárius megérkezésével. A mû központját hamarosan
megalapították San- Nicolas városában, ahol 1936-ban a Reform Mozgalom
második gyülekezeti épületét építették fel a mi féltekénken. Onnét mentek
ki az elsõ misszionáriusok Chilébe, Peruba, Bolíviába, Paraguayba és
Uruguayba. Ezek a missziók uniókká lettek, kivéve Paraguayt és Uruguayt,
melyek a Déli Unió irányítása alatt maradtak, melynek központja
Argentínában van.
Az 1990-es évek társadalmi és gazdasági válságai nagyban akadályozták
a Mû különbözõ Osztályainak fejlõdését, és létesítményeinek megépítését.
Világszéles mértékben elterjedt testvéreink bõkezû támogatása a munkának
gyorsabb helyreállítását teheti lehetõvé ebben a kiterjedt országban, hogy
ily módon elérhessék azon lelkeket, akik még nem ismerik a Jelenvaló
Igazságot. Biztosak vagyunk abban, hogy az Úr gazdagon meg fog áldani
mindnyájatokat, akik feleltek arra a felhívásra, hogy hirdessük az
evangéliumot minden nemzetségnek, nyelvnek és népnek, egy szívbõl eredõ
áldozattal 2006. április 1-én.
Testvéreitek, Argentinából
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1. Tanulmány

2006. április 1.

Napnyugta: H 19:12
Ro 19:42

Kormányzásaválasztásszabadságával
„A Te igazságod igazság örökké, és a Te törvényed igaz”
(Zsoltár 119: 142).
„Isten törvénye létezett már az ember teremtése elõtt. Az angyalokat is
ez irányította.” – The Spirit of Prophecy, vol. 1. p. 261.
Javasolt olvasmányok: The Spirit of Prphecy, vol. 4. pp. 316-323.
Pátriárkák és próféták 7-17. (újban)

Vasárnap

március 26.

1. ÖSSZHANGZATOS MENNYEI KORMÁNYZAT
a. Mi jellemzi Isten törvényét és uralkodását az örökkévalóságon
át? Zsolt. 119: 142.

„Isten az angyalokat jóságosnak és szeretetteljeseknek teremtette.
Részrehajlás nélkül szerették egymást, és Istenüket mindenekfelett. Õket
ez a szeretet arra ösztönözte, hogy az Õ tetszésére cselekedjenek. Isten
törvénye nem volt számukra nehéz iga, hanem örömükre szolgált az, hogy
engedelmeskedjenek az Õ parancsolatainak, hogy hallgassanak Igéjének
hangjára.” – The Signs of the Times, 1890. április 28.
b. Milyen szempontokat kell figyelembe vennünk a világegyetem
Teremtõjérõl és Uralkodójáról? Zsolt. 102: 26-28; Ésai. 48: 12. 13.

„Isten, a világegyetem Uralkodója minden dolgot törvénynek rendelt
alá. A látszólag legjelentéktelenebbeket, és a legnagyobb jelentõségû
dolgokat, a természetükhöz alkalmazott törvény vezérel. Isten nem
felejtkezett el mindarról, amit teremtett és nem hagyta azt a vak véletlenre.”
– The Signs of the Times, 1879. január 23.
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Hétfő

március 27.

2. RAVASZ MÓDON BEKÖVETKEZIK A TRAGÉDIA
a. Miben különbözött Krisztus mindig az angyali seregtõl?
Zsidó. 1: 1-12.

b. Mi volt Krisztus egyik neve? Jel. 22: 16: u. r. Milyen névvel
ruházta fel a legfõbb angyalt, melyet teremtett, és mit tett ez a
teremtmény – megdöbbentõ módon – az õ reá áradó
szeretettel szemben? Ésai. 14: 12-14.

„Lucifer feddõ kérub volt, a mennyei teremtett lények között a legmagasztosabb.
Közvetlenül Isten trónja mellett állott; a legszorosabb kapcsolatban volt Isten
kormányzatával, és a legnagyobb mértékben betelt az Õ fenségének és hatalmának
dicsõségével.” – The Signs of the Times, 1890. április 28.
„A maga dicsõségétõl eltelve elsõbbség után vágyott. Lucifer a neki
adományozott magas méltóságot nem tartotta Isten ajándékának, és nem
volt hálás érte Teremtõjének. Büszkélkedett fényességével és magasztos
helyével. Istennel egyenlõ akart lenni.” – A nagy küzdelem 462. (440).
c. Miért volt Lucifer magatartása oly visszataszító és káros a
menny elõtt? Jób. 34: 17.
„Az egész menny örömmel dicsõítette a Teremtõt, és boldogan sugározta
vissza dicsõségét. Amíg Istent ilyen tisztelet övezte, az egész mennyben
béke és boldogság honolt. Egy disszonáns hang azonban megzavarta a
menny harmóniáját. Az ’én’ szolgálata és magasztalása, amely Isten tervével
ellenkezett, balsejtelmeket ébresztett azok lelkében, akiknek Isten dicsõsége
volt a legfontosabb.” – A nagy küzdelem 462. (440).
d. Minek az alapját ásta alá Lucifer lázadása, és mi lett az eredménye?
1. Ján. 3: 4.
„A bûn Lucifer lázadásával keletkezett. Mikor megtagadta Isten
törvénye iránti engedelmességét, akkor keletkezett a bûn a mennyben. Sátán
volt az elsõ törvényszegõ.” – The Review and Herald, 1901. június 4.
6
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Kedd

március 28.

3. A LÁZADÁS NÖVEKSZIK
a. Mit hagyott Lucifer nyilvánvalóan figyelmen kívül Krisztus
felõl? Ésai. 64: 7.
„A menny elismert Királya Isten Fia volt, akinek hatalma és tekintélye
felért az Atyáéval. Isten mindig Krisztussal tanácskozott, Lucifer elõtt pedig
nem tárult fel Isten minden szándéka. ’Miért legyen Krisztus az elsõ? kérdezte ez a hatalmas angyal. - Miért megbecsültebb Õ, mint Lucifer?’” –
A nagy küzdelem 462. 463 (440).
b. Írd le Lucifer kezdeti stratégiáját és hogy mi tette õt,
„Sátán”-ként ismertté? Hogyan imádkozott évszázadokkal
késõbb a Zsoltáríró, hogy Isten oltalmazza meg attól, hogy
ilyen gonosszal találkozzon? Zsolt. 62: 3-6.

„Munkáját titokban végezte, és egy ideig valódi szándékát az Isten
iránti tisztelet látszata mögé rejtve igyekezett elégedetlenséget ébreszteni a
mennyei lények között. A törvény ellen lázította õket. Azt állította, hogy e
törvények szükségtelen korlátokat szabnak. Lucifer arra biztatta az
angyalokat, lényük szentségére hivatkozva, hogy kövessék saját akaratuk
parancsait. Azzal a kijelentésével, hogy Isten igazságtalan vele, amikor a
legnagyobb dicsõségben Krisztust részesíti, sajnáltatni akarta magát. Azt
állította, hogy nem azért igényel nagyobb hatalmat és dicsõséget, mert
önmagát szeretné felmagasztalni, hanem a menny minden lakója számára
szabadságot akar biztosítani, hogy eljussanak a lét magasabb szintjére.” –
A nagy küzdelem 463. (441).
„A könyörületes Teremtõ Lucifert és követõit irántuk érzett szeretetében és
szánalmában vissza akarta rántani a pusztulás szakadékától, amelybe már-már
belebuktak. De irgalmát félremagyarázták. Lucifer Isten türelmére a saját
felsõbbségének bizonyítékaként mutatott rá, annak jeleként, hogy a világegyetem
Királya még teljesíteni fogja az õ kikötéseit. Ha az angyalok szilárdan kitartanak
mellette - mondotta - még megkaphatják mindazt, amire vágynak. Lucifer
makacsul védte saját álláspontját, és teljesen belevetette magát az alkotója elleni
nagy küzdelembe. Így történt, hogy Lucifer, ’a fényhordozó’, Isten dicsõségének
részese, trónjának õre, törvényszegés által Sátánná, Isten és a szent lények
’ellenségévé’, és azok megrontójává lett, akiket Isten az õ irányítása és védelme
alá helyezett.” - Pátriárkák és próféták 20. (13).
Szombati bibliai tanulmányok 2006. április-június
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Szerda

március 29.

4. NYILT HARC
a. Miért sikerült Lucifernek megnyernie sok angyal rokonszenvét?
Ezék. 28: 14. 15. Hogyan terjesztette azt a hazugságát, hogy az
Isten iránti engedelmesség kellemetlen korlátozásokat foglal magába?

„Megvetéssel utasította el a hûséges angyalok érvelését és kérlelését,
rászedett rabszolgáknak bélyegezve õket. Krisztus elsõbbségét önmaga és
az egész mennyei sereggel szembeni igazságtalanságnak minõsítette. Nem
engedi tovább - mondta -, hogy a mennyei sereg jogait megsértsék. Soha
többé nem fogja elismerni Krisztus felsõbbségét. Elhatározta, hogy igényt
tart a neki járó megbecsülésre, és kezébe veszi azok irányítását, akik követõi
lesznek. A soraiba lépõknek új és jobb kormányzást ígért, amelyben
mindenki szabadságot élvez.” – Pátriárkák és próféták 14. (újban).
b. Milyen tanulságot meríthetünk ebbõl a lázadásból? Ésai. 14:
15. 16. 19; Péld. 16: 18.

„Agonosz munka mindaddig folytatódott, mígnem az elégedetlenség lelkülete
valóságos lázadásba ment át. Háború tört ki, így Sátán - támogatóival együtt kivettetett a mennybõl. Sátán az elsõbbségért küzdött a mennyben és elvesztette
a harcot. Isten nem bízhatott rá többé dicsõséges és fennkölt feladatokat, s így
ezek, valamint a mennyei vezetésben betöltött szerepköre, elvétettek tõle.
Ettõl az idõtõl kezdve Sátán és szövetséges serege Isten esküdt
ellenségeként mûködik világunkban, megállás nélkül harcolva az elméleti
és gyakorlati igazság ellen. Miként az angyaloknak, Sátán az embereknek
is megjelenti Krisztusról és Istenrõl alkotott hamis fondorlatait, s ezáltal
megnyeri magának a világot. Még a magukat kereszténynek valló egyházak
is a nagy hitehagyó oldalára állnak.” - Szemelvények 1. kötet 211.
„Sátán az õ lázadásában, a mennyben, valami hibát törekedett találni
Isten törvényében, hogy azzal támassza alá érvét, miszerint Isten törvényét
meg kell változtatni. Erõfeszítése azonban hiábavalónak bizonyult. Ez
sikertelen lett. Miután az angyalok ezreit félrevezette, és a maga oldalára
állította, kivettetett a mennybõl. Isten törvényén nem történt változás egy
jottányi vagy egy pontócskányi sem. Isten bölcs és változhatatlan.” – The
Signs of the Times, 1895. november 14.
8
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Csütörtök

március 30.

5. A MI VÁLASZUNK
a. Mit kell Istenrõl emlékezetünkben tartani? Zsolt. 19: 8.
93: 2. 5. 100: 5. Dán. 3: 33.
„Isten, a mindenség Teremtõje és Kormányzója, kívánja törvényét az
egész világegyetemben érvényesíteni. Ha kevesebbet kívánna alattvalóitól
az Õ törvénye iránti engedelmességnél, az azt jelentené, hogy vesztükre
hagyná õket. Ha elmulasztaná az Õ törvényének megszegõit megbüntetni,
azzal az egész világegyetemet veszélyeztetné. Az erkölcsi törvény Isten
korlátja az ember és a bûn között. Ezen módon a végtelen bölcsesség
helyezte az ember elé a különbséget a jó és a rossz közé, a bûn és a szentség
közé.” -–The Signs of the Times, 1901. június 5.
„Sátán saját eljárásával kovácsolta meg azt a láncot, mellyel meg lesz
kötözve. Az õ megsemmisítésénél a világegyetem lakói fognak bizonyságot
tenni Isten Igazsága mellett. Maga a menny látta, hogy mi lett volna a
következménye, ha meg lett volna neki engedve, hogy ott maradjon. Az
összes el nem bukott lények egyesültek abban a meglátásban, hogy Isten
törvénye változhatatlan.” – u. ott 1902. augusztus 27.
b. Mi legyen szívünk vágya, ahogy ezt a történetet szemléljük?
Zsolt. 119: 41-44. 144.
„Szemlélve a bûn történetét, hogyan merészeljük lebecsülni és lekicsinyelni
azon parancsolatok közül valamelyiket is, melyet Isten adott nekünk? Isten
törvénye az Õ uralmának az alapja, és pontosan az, amire szükség van az élet
és az igazságosság fenntartásához. A törvény minden alapelve a végtelen Istentõl
származik, és ha az ember nem hiszi és nem szövi be a törvénynek ezen alapelveit
az õ életébe, hûtlen lesz Isten és felebarátja iránti kötelességében. Hit nélkül
lehetetlen Istennek tetszeni, mert csak hit által tanúsíthatunk engedelmességet
a törvénnyel szemben.” – The Signs of the Times, 1894. február 26.

Péntek

március 31.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Hogyankellgyülekezeteinknekvisszasugározniazelnembukottlényekmagatartását?
2. Milyen különbözõ módon tévedett Sátán?
3. Miért oly nagy áldás Isten törvénye?
Szombati bibliai tanulmányok 2006. április-június
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2. Tanulmány

2006. április 8.

Napnyugta: H 19: 23
Ro 19:50

Szabadságagonoszutaktól
„Hallgasd fiam, és vedd be az én beszédeimet. Így sokasulnak
meg néked a te életednek esztendei. Bölcsességnek útára tanítottalak
téged, vezettelek téged az Igazságnak ösvényein” (Péld. 4: 10. 11).
„Amikor Isten megteremtette Ádámot és Évát, megismertette velük az
Õ Tízparancsolatát.” – The Signs of the Times, 1894. október 8.
Javasolt olvasmányok: Pátriárkák és próféták 372-380. 8322-330)
A nagy küzdelem 410-424. (386-401)

Vasárnap

április 2.

1. ISTEN TERVE GYERMEKEIVEL
a. Milyen áldásban részesítette Isten az Õ gyermekeit teremtésüktõl
kezdve? Péld. 4: 10-13.

b. Milyen ígéretet, felhívást és példát adott Õ valamennyiünknek?
Zsolt. 32: 8. 9.

„Krisztus nem magasztalta fel az által az embereket, hogy büszkeségüknek
hízelgett volna, „hanem megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig
a keresztfának haláláig.” S ha Krisztus Lelke az emberi büszkeséget nem
alázza meg és nem gyõzi le, ha a kemény szívet nem lágyítja meg, akkor nem
tudja rájuk nyomni az Õ isteni képmását. Õ, az alázatos, szerény Názáreti,
megvetést áraszthatott volna a világ büszkeségére, hisz Õ a mennyei udvarok
parancsnoka. Õ azonban alázatosan jelent meg világunkban, hogy
bebizonyítsa, hogy nem a gazdagság vagy a tekintélyes állás, nem hatalom,
vagy megtisztelõ címek, amit a mennyei mindenség tisztekben tart, hanem
azokat tiszteli, akik készek követni Krisztust, akik jellemük által a kötelesség
minden állását tiszteletre méltóvá teszik - az Úr kegyelmének ereje által.” –
Kiben bízhatunk 4. kötet 191.
10

Szombati bibliai tanulmányok 2006. április-június

Hétfő

április 3.

2. KINEK A TERVÉT KÖVETJÜK?
a. Hogyan követi– sajnos – sok hitvalló keresztény Lucifer
megtévesztõ lelkületét? Máté 5: 19; Márk 12: 24.

„Vannak olyanok, akik azt mondják: ’Elfogadom Krisztust, de nekem
nem kell a törvény.’Azok Krisztus kegyelmérõl beszélnek, de nem ismerik
a kegyelem jelentõségét, mert Isten nem arra használja fel kegyelmét, hogy
azzal érvénytelenné tegye törvényét. Sátán összezavarta az ilyenek elméjét,
miszerint arra vezette õket, hogy a törvényre, mint a rabság jármára és a
lelkiesség akadályára tekintsenek. A hitrõl beszélnek, de nem ismerik a
szó értelmét. Mert a hit sohasem létezik távol az igazságtól. Azzal kérkednek,
hogy a hit békességet nyújt nekik, de ez nem más, mint önigazult bizalom.
Senki se vallja azt, hogy elfogadta Krisztust és bûntelenül él, de ugyanakkor
Luciferhez hasonlóan Isten törvénye ellen harcol, és az ellenséget támogatja
a mennyben elkezdett és a földön folytatott munkájában.
Napjainkban ezrek vétkeznek Isten törvénye ellen, és ugyanazt az
elméletet védelmezik, melyet Sátán évezredekkel ezelõtt gondolt ki. Az
ilyenek – a farizeusokhoz hasonlóan – nem ismerik sem az írásokat, sem
Istennek hatalmát.” – The Signs of the Times, 1901. július 31.
b. Hogyan erõsíti meg az Újszövetség Isten velünk való
szándékát, a teremtés és a megváltása által? Eféz. 2: 10.

„’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 növekedhetett¼
Hogy helyreállítsa benne az Õ képmását, hogy eljusson arra a
tökéletességre, amelyre teremtette, hogy elõmozdítsa testi-, szellemi- és lelki
fejlõdését, hogy felismerje természetének isteni célját. Ez volt a megváltás
mûve. Ez a nevelés és az élet nagy célja is.” – Elõtted az élet 10. 11.
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április 4.

Kedd
3. ISTEN TÖRVÉNYÉNEK ELSÕ MEGTARTÓI

a. Hogyan fonódott szorosan egybe az emberiség teremtése és
megváltása Isten törvényével, az elsõ pátriárkák idejétõl
kezdve? 1. Móz. 1: 27; 3: 9-12; Jób. 33: 23-28.

„Ádám és Éva teremtésüktõl fogva ismerték Isten törvényét, tisztában
voltak irántuk támasztott követelményivel; rendelkezései szívükbe voltak írva.
Amikor az ember a törvényszegés következtében elbukott, a törvény nem
változott meg, hanem Isten életre hívta a megváltás tervét, hogy ezáltal újra
engedelmességre vezesse az embert. Megváltót ígért és a Krisztus halálára,
mint a bûnért való nagy áldozatra elõre mutató áldozati rendszert alapította.
Ha sohasem hágták volna át Isten törvényét, akkor nincs halál, és nem lett
volna szükség Megváltóra, következésképpen áldozat sem kellett volna.
Ádám megtanította utódait Isten törvényére, és azt az egymást követõ
nemzedékek apáról fiúra hagyták. De az ember megváltásáért megtett
kegyelmes gondoskodás dacára csak kevesen voltak, akik elfogadták és
engedelmeskedtek a törvénynek. A törvényszegés annyira gonosszá tette a
világot, hogy romlottságától vízözön által kellett megtisztítani. Noé és családja
õrizte meg a törvényt, és Noé megtanította utódait a Tízparancsolatra.” –
Pátriárkák és próféták 372. (322).
b. Mit tanulhatunk Isten Nóéról és Ábrahámról szóló jelentésébõl?
1. Móz. 6: 22; 26: 2-5.
„Az engedelmesek nem csak egyszerûen mondják ’higgy, mindaz, amit
tenned kell az, hogy higgy Krisztusban’, hanem az õ hitük a Noé és Ábrahám
hitéhez hasonló, mely Isten parancsolatainak megtartására vezeti õket. Õk
követik Krisztus példáját; figyelnek és várnak, hogy megragadják
üdvösségük Fejedelme irányításának mindez szavát. Válaszolnak arra a
hangra, mely azt mondja: ’Ez az út, ezen járjatok’ (Ésaiás 30: 21).
Noé és Ábrahám minden lépése, melyet Isten Igéje iránti engedelmességben
tettek meg, a gyõzelem lépése volt. Az ’Így szól az Úr’, megerõsítette Noét a
világ megintéséért végzett munkájában. A Noéról szóló bizonyságtétel így
hangzik: ’Cselekedék azért Noé mind a szerint, amint az Úr néki megparancsolta
vala.’ (1. Mózes 7: 5). Az engedelmesség útja az az út, melyen a mi biztonságunk
nyugszik, mivel a készségesen engedelmes fog enni a föld gyümölcsébõl. Ha
megtartjuk Isten parancsolatait, akkor egész teljességükben igényelhetjük
feljegyzett ígéreteit.” – The Signs of the Times, 1890. március 31.
12
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április 5.

4. A RÉSZLETEK A SINAINÁLADATTAK
a. Mit tett Isten a Sínai hegynél, és miért? 2. Móz. 24: 12; 31:
18; 5. Móz. 4: 13.

„Nem bízta elõírásait egy olyan nép emlékezetére, amely hajlamos volt,
hogy arról megfeledkezzék, hanem kõtáblára véste fel azokat. Szent
elõírásaival meg akarta óvni Izraelt a pogány hagyományokkal való
összekeveredés minden lehetõségétõl, és kizárta, hogy követelményeit emberi
rendeletekkel és szokásokkal összekeverjék.
Ha az ember úgy tartotta volna meg Isten törvényét, ahogy azt Isten a bûneset
után Ádámnak adta, és ahogy azt Noé megõrizte, s Ábrahám megtartotta, akkor
semmi szükség nem lett volna a körülmetélkedés elrendelésére. Ha Ábrahám
leszármazottai megtartották volna a szövetséget, amelynek a körülmetélés volt a
jele, akkor sohasem tévednek bálványimádásba, és nem sújtja õket az élethossziglani
szolgaság szenvedése sem Egyiptomban. Ha Isten törvénye kitörölhetetlenül él az
elméjükben, akkor szükségtelenné válik, hogy a törvényt kihirdessék a Sínai hegyrõl,
vagy kõtáblákra írják.” – Pátriárkák és próféták 373. 374. ( 323)
b. Mit kell megértenünk mindazokból, amiket a Sínai hegyi
események magukba foglaltak? Neh. 9: 13.

„(Isten)a kegyelem trónja felett lebegõ dicsõség felhõjébõl érintkezett
Mózessel és onnan utasításokat adott az áldozatok rendszerére és az
istentisztelet formáira vonatkozóan. Így adta meg Isten Mózesnek a szertartási
törvényt és íratta azt meg vele könyvben. A Tízparancsolatot azonban, melyet
a Sínai hegyrõl hirdetett ki népének, maga Isten írta rá két kõtáblára, melyet
gondosan õriztek a szövetség ládájában.
A két törvényrendszer közötti különbség átfogó és világos. A szertartási
törvények rendszere olyan jelképekbõl áll, amelyek Krisztusra mutatnak, az
õ áldozatára és papságára. Ezt a szertartási törvényt, áldozataival és
rendeleteivel együtt a hébereknek addig kellett végrehajtaniuk, amíg a jelkép
találkozott a valósággal, Krisztus, Isten Báránya halálában, Aki elvesz a világ
bûneit. Ezután az összes áldozat végett ért. Ezt a törvényt Krisztus “[...] eltette
az útból, odaszegezvén azt a keresztfára” (Kol 2:14). A Tízparancsolat
törvényét illetõleg azonban a zsoltáríró ezt mondja: “Uram! örökké megmarad
a te igéd [...]” (Zsolt 119:89).” – Pátriárkák és próféták 374. (324)
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Csütörtök

április 6.

5. ÉLÕ, GYÕZELMES HIT
a. Milyen komoly felhívásokat intézett az Úr közülünk mindenkihez?
Ésai. 1: 18-20; 1. Ján. 2: 1-5.

„Az engedelmesség útja az az út, amelyen a mi biztonságunk nyugszik, mert a
készségesen engedelmes fog enni a föld gyümölcsébõl. Ha megtartjuk Isten
parancsolatait, akkor egész teljességükben igényelhetjük feljegyzett ígéreteit. Sokan
oly érdemtelennek érzik magukat, hogy a szegény vámszedõhöz hasonlóan még
csak szemeiket sem merik az égre emelni. Nekik bátor hitre van szükségük. Lehet
értelmes hitünk. Nem csak mondhatjuk, hogy hiszünk, hanem szelíden és
bizalommal meghatározhatjuk, hogy mit hiszünk, és miért hiszünk úgy, ahogy hiszünk.
Élõ hitet kell gyakorolnunk és nem vak hiszékenységet. Az egész menny azok
rendelkezésére áll, akik megtartják Isten parancsolatait és akiknél Jézus hite van.
Nekünk magasabb színvonalra kell felemelkednünk, hogy elõremenjünk
és igényeljük magasztos elõjogainkat. Járjunk alázatosan Isten elõtt, ne
nyilvánítsunk ki a jellem tökéletességérõl semmilyen kérkedõ dicsekvést, hanem
egyszerû hittel igényeljük az Isten szavában adott minden ígéretet, mert azok
az engedelmesek számára adattak, és nem az Õ törvénye áthágóinak.
Egyszerûen hinnünk kell Isten bizonyságtételében és teljesen támaszkodjunk
Õ reá, és akkor az öndicsõítésnek vagy a kérkedésnek minden lehetõsége
eltávolodik. Mi valóban hit által üdvözülünk, de nem tétlen hittel, hanem azzal
a hittel, amely szeretet által munkálkodik és megtisztítja a lelket. Krisztus karja
a legmegfáradtabb bûnöst is elérheti és visszahozhatja a vétkezésbõl az
engedelmességre. De semmilyen kereszténység nem lehet olyan öntelt, hogy
Isten szent törvényének követelményei fölé emelkedjen. Ez Krisztus segítõ
hatalmán kívül volna, tanításain kívül állna, mert Õ azt mondja: ’Én megtartottam
az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az Õ szeretetében’ (János 15: 10),
és mindazok, akik Krisztust követik, engedelmességet fognak tanúsítani Isten
szent törvénye iránt.” – The Signs of the Times, 1890. március 31.

Péntek

április 7.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Hogyan hozhatom életemet nagyobb összhangra Isten kinyilatkoztatott tervével?
2.
3.
4.
5.

14

Hogyan lehet ténylegesen egy hitvalló keresztény abban a veszélyben, hogy Lucifer útjait követi?
Milyen közös tulajdonsága volt Ádámnak, Noénak és Ábrahámnak?
Miért kell az erkölcsi törvényt elkülöníteni a ceremoniális törvénytõl?
Hogyan fonódik Isten törvénye szorosan össze a keresztény mindennapi tapasztalatával?
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2006. április 15.

Napnyugta:H 19: 31
Ro 19:59

Aszabaddátettszív

„Hogy teljesítsem a te akaratodat; én Istenem, ezt kedvelem;
a te törvényed keblem közepette van” (Zsoltár 40: 9).
„Az Atyával és Jézus Krisztussal való egység kifejlõdésének gyümölcse
az engedelmesség.” – The Signs of the Times 1893. április 17.
Javasolt olvasmányok: Pátriárkák és próféták 372-384. (322-333)
Jézus élete 137. 138. 271-273. 342. 343.
április 9.
Vasárnap

1. AZ Ó-SZÖVETSÉG
a. Milyen bátorító üzenetet adott Isten a Sínai hegyen, és hogyan
felelt a nép boldogan, de megfontolás nélkül? 2. Móz. 19: 5.
6; 24: 7. Milyen mélységesebb tanulságra volt még szükségük?

„Egyiptomból való kiszabadításuk után Isten igyekezett feltárni elõttük hatalmát
és kegyelmét, hogy ezek elvezessék õket oda, ahol minden arra indítja majd õket,
hogy egyedül csak Õt szeressék és egyedül csak Benne bízzanak. Isten azért vezette
õketaVörös-tengerpartjára-aholanyomukbanlévõésõketüldözõegyiptomihadsereg
miatt megmenekülésük lehetetlennek látszott -, hogy felfoghassák teljes
tehetetlenségüket és az isteni segítségre való szükségüket. Isten csak azután szabadította
ki õket az egyiptomiak kezébõl, a biztos pusztulásból, miután megértették helyzetüket.
Akkor és ott megtelt a szívük Isten iránti hálával, szeretettel és Isten hatalmában való
feltétlenbizalommal.SzabadítójukkéntIstenmagáhozvontaõket,legalábbisidõlegesen.
Isten azonban egy sokkal nagyobb igazsággal is hatni akart elméjükre. Mivel a
bálványimádás és az erkölcsi romlottság közepette éltek, ezért nem volt valódi
fogalmuk Isten szentségérõl, saját szívük rendkívül bûnös voltáról. Képtelenek voltak
felfogni, hogy saját erejük és akaratuk nem elegendõ ahhoz, hogy igazán
engedelmeskedni tudjanak Isten törvényének. Azt sem tudták igazán megérteni,
hogy szükségük van megváltóra. Mindezekre meg kellett tanítani õket. Isten elvezette
õket a Sínai hegyhez. Kinyilvánította elõttük dicsõségét. Megajándékozta õket
törvényével és az engedelmesség feltételének teljesítésétõl függõen áldások ígéretével.
A nép nem fogta fel saját bûnös voltát. Azt sem, hogy Krisztus nélkül lehetetlenség
volt számukra Isten törvényének megtartása. Mindezek ellenére készségesen léptek
szövetségre Istennel.” – Pátriárkák és próféták 381. 382. (331. 372)
Szombati bibliai tanulmányok 2006. április-június
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Hétfő

április 10.

2. A SZÖVETSÉG MEGÉRTÉSE
a. Mi történt nemsokára a szövetség megkötése után? 2. Móz. 32: 17-19.
b. Miért tartotta meg Isten oly kegyelmesen öröksége maradékának
életét, miután megtörtént ez a bûn? 2. Móz. 32: 30-33: 14.

„Áhítatot keltõ fenséggel tanúbizonyságot tettek a törvény kihirdetésérõl, és
rémülten remegtek a hegy elõtt. Ám csak néhány hét telt el és máris megszegték
Istennel kötött szövetségüket és leborulva imádták a faragott képet. Nem
remélhették Isten tetszését egy olyan szövetség útján, amelyet megszegtek. Most
azonban, mikor belátták bûnös voltukat és azt is, hogy bocsánatra van szükségük,
tudatára ébredtek annak, hogy nem lehetnek meg ama Megváltó nélkül, Aki az
ábrahámi szövetségben jelentette ki magát, és az áldozati felajánlásokban vetítette
elõre árnyékát. Most a hit és a szeretet Istenhez kötözte õket, mint a bûn kötelékébõl
való szabadítóhoz. Most már elõkészültek arra, hogy értékeljék és megbecsüljék
az Újszövetség áldásait.” - Pátriárkák és próféták 382. (332).
c. Hasonlítsd össze az Ó- és az Új-szövetséget! Jer. 31: 33. 34; Zsidó. 8: 6-13.
„Az Ószövetségnek ezek voltak a kifejezései: Engedelmeskedj és élsz!:
“És adám nékik parancsolataimat, és törvényeimet, melyeket az ember ha
cselekszik, él azok által” (Ezék. 20: 11); 3. Móz. 18: 5), de “átkozott, aki
meg nem tartja e törvénynek igéit, hogy cselekedje azokat!” (5. Móz. 27:
26). Az Újszövetséget “jobb ígéretekre” fektették le; a bûnök bocsánatának
és Isten kegyelmének ígéretére, hogy megújítsa a szívet és összhangba hozza
Isten törvényének alapelveivel.” – Pátriárkák és próféták 382. (332).
d. Lényegében mi volt az az elsõ szövetség, amelyet Isten az
emberi nemzetséggel kötött? 1. Móz. 3: 15.
„A kegyelem szövetsége volt az elsõ, amelyet Isten Éden kertjében kötött az
emberrel, amikor a bûneset után azt az ígéretet adta, hogy az asszony magva a
kígyó fejére tapos majd. Ez a szövetség minden embernek bocsánatot és Isten
támogató kegyelmét ajánlotta fel a jövõre, a Krisztusban való hit és az engedelmesség
által. Az örök életet is megígérte nekik az Úr azzal a feltétellel, hogy hûségesek
maradnak Isten törvényéhez.” - Pátriárkák és próféták 380. (330).
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április 11.

3. AZ ÖRÖK SZÖVETSÉG
a. Hogyan nyerhetünk gyõzelmet a bûn felett? Ezék. 36: 26;
Róma 5: 1; 3: 31; 8: 1-4. 12-14.
„A Sátánnal szembeni ellenségeskedés nem természetes az emberi szív
számára, azt Isten kegyelme plántálja el. Amikor valaki, akit önfejû, makacs
akarat tartott hatalmában, megszabadul, és teljes szívvel aláveti magát Isten
mennyei küldöttei vonzásának, csoda történik.” – Jézus élete 342.
b. Miért adta Isten az Ábrahámmal kötött szövetségét szemléltetésül
az összes korszakokban élõ hívõknek? 1. Móz. 17: 1-9; Apcsel.
3: 25. 26; Gal. 3: 6-9.
„Ábrahám bûnei bocsánatáért Krisztusban bízott. Ez volt az a hite,
amelyet Isten igazságul tulajdonított néki. Az Ábrahámmal megújított
szövetség Isten törvényének tekintélyét is fenntartotta.
„Az ábrahámi szövetséget Krisztus vére hitelesítette. Ezt a szövetséget “második”
vagy “új” szövetségnek nevezzük, mivel azt a vért, amellyel megpecsételték, az
elsõ szövetség vére után ontották ki.” – Pátriárkák és próféták 381 (330).
„A kegyelem szövetsége nem új igazság, mert az már létezett Isten
gondolatában az örökkévalóságon át. Ezért nevezik örök szövetségnek.” The Signs of the Times, 1891. augusztus 24.
„Csak akkor lehet reménység számunkra, ha az ábrahámi szövetség alá
jövünk, ami a kegyelem szövetsége a Jézus Krisztusba vetett hit által. Az
Ábrahámnak hirdetett evangélium, amely neki reménységet nyújtott, ugyan
az az evangélium, melyet ma hirdetnek nekünk” – A Te Igéd Igazság 174.
c . Milyen eredményei vannak az Istennel kötött szövetségnek?
Zsolt. 40: 9; Ján. 8: 29.
„Ugyanazt a törvényt, amelyet a kõtáblákra véstek, a Szentlélek a szív tábláira
írta. Ahelyett, hogy saját igazságunk létrehozásán fáradozunk, inkább fogadjuk el
Krisztus igazságát! Az Õ vére engesztelés bûneinkért. Engedelmességét Isten nekünk
tulajdonítja. Azután a Szentlélek által megújított szív megtermi majd “a Lélek
gyümölcseit”. Krisztus kegyelme útján az Isten törvénye iránti engedelmességben
élünk, amely törvényt a szívünkbe írta. Ha Krisztus Lelke lakozik bennünk, akkor
úgy járunk, ahogy Õ járt” – Pátriárkák és próféták 383. (332. 333).
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Szerda

április 12.

4. ENGEDELMESSÉG HIT ÁLTAL
a. Mit nyilatkoztat ki a Biblia Krisztusról, ha összehasonlítjuk
5. Móz. 6: 4. 5. és 3. Móz. 19: 18-at Lukács 10: 27-el?
„A zsidó törvény által elõírt szokásokban és szertartásokban kiábrázolt
Krisztus ugyanaz, mint Aki az evangéliumban megnyilatkozott¼Az a Krisztus,
Aki a Sínai hegyrõl kijelentette a törvényt, és Aki Mózesnek átadta a
szertartási törvény elõírásait, ugyanaz a Krisztus, mint Aki elmondta a Hegyi
Beszédet¼Mindkét rendszerben a tanító egy és ugyanazon Úr, a mi Urunk
Jézus Krisztus. Isten követelései és uralkodásának alapelvei is ugyanazok.
Minden õtõle ered, “akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka” (Jak
1:17).” – Pátriárkák és próféták 383. 384. (333).
b. Milyen alapelvek által értjük meg az igazi kereszténységet? Róma 8: 5-11.
„Üdvösségünk érdekében nagyon fontos, hogy lelkünk Istenre
támaszkodjék. Nem cselekedhetsz saját választásod szerint, hogy Isten
törvénye ellen harcolj, és engedetlenséget tanúsíts az Õ elõírásaival szemben,
ugyanakkor mégis összhangban légy Istennel. Az Isten akaratával szemben
tanúsított teljes engedelmesség bátorságot, reménységet, békességet és
boldogságot nyújt a léleknek.” – The Review and Herald, 1875. december 2.
„Ha tökéletesen hallgatunk az Õ hangjára és engedelmeskedünk annak,
akkor minden zúgolódást el fogunk nyomni. Minden következménytArra fogunk
bízni, Aki a törvényt adta. Ha látjuk Jézus nyomdokait és amint azokba lépve Õt
követjük, szeretetet és erõt nyerünk.” The Signs of the Times, 1893. április 17.
c . Miért oly veszélyesek még a „kicsiny” bûnök is? Én. én. 2:
15; Zsolt. 51: 12; Luk. 16: 10.
„Mi a különbség a között, ha a jó és gonosz tudásának fájáról eszel, vagy a kert
valamelyik más fájáról? Ádám bûne az volt, hogy azt cselekedte, amit Isten megtiltott
neki, hogy ne tegye, és ez megnyitotta a ’jaj’ áradata elõtt a kaput a mi világunkra.
Komolyan elmélkedjünk Krisztus életén és törekedjünk megérteni az okát annak,
hogy egyáltalán miért jött a mi világunkra. Tanulmányozzuk az Írásokat, ahogy
Krisztus ránk hagyta, hogy megismerhessük azokat a dolgokat, melyek bizonyságot
tesznek Õ róla. Kutatás által felismerhetjük az engedelmesség erényeit az
engedetlenség bûnös voltával szemben.” – The Signs of the Times, 1893. április 17.
18
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Csütörtök

április 13.

5. ÚJ SZÍV ÚJ INDOKOKKAL
a. Mely felhívás és ígéret nyújt nekünk reménységet? Ezék.
36: 25. 26; 1. Ján. 2: 1; 3: 4.
„Ha valaki vétkezik, ne adja fel reménységét Krisztusban. Ne mondja, hogy
nincs értelme továbbra is megkísérelni megtartani Isten parancsolatait, mivel az
teljesen Sátán területére helyezné õt. Sátán követni fog téged kísértéseivel, hogy
a bûn elkövetésére bírjon téged. S ha vétkezel, akkor azt mondja neked, hogy
nincs értelme megkísérelned, megtartani Isten parancsolatait és jobb is ha magad
Isten törvénye nyílt áthágójának jelented ki, mivel nem tudod megtartani azokat.
Abban a Névben és erõben, melyet Isten adott, engedelmeskedhetünk minden
parancsolatának, és az Õ parancsolatai nem nehezek. Boldogok vagyunk, azok
cselekvésében.” - The Signs of the Times, 1893. április 24.
b. Írd le a Krisztusban elnyert gyõzelem tapasztalatát! 1. Ján.
5: 1-3; Róma 8: 15-17.
„Mindazok számára, akiket az igazság szabaddá tett, minden megterhelõ
kötelesség könnyûvé válik, és minden áldozat gyönyörûséggé. Milyen nagy
gyõzelmet nyert meg a lélek, ha megszûnik a testi élet és kezdetét veszi a lelki. Az
Úr vezet, az Úr megtart. Isten szeretete, és összes parancsolata iránti engedelmesség
tudata nyújtja az összes lelki erõt, az Õ akaratának teljesítésére. Mi kényszerítheti
a szívet és a vonzalmat, mint a szeretet, - a megszentelt szeretet? Az a szeretet,
mely kapcsolatba hozza a lelket a mennyel, komolyabb, hûségesebb és kitartóbb
a földi rokonok iránt, mint bármi más. Akkor a szívben már nincs semmi, ami
harcban állna Isten elõírásaival. A lélek alázatos és engedelmes, szeretettel fogja
cselekedni Isten minden parancsolatát. Iszonyodni fog a gonosztól és a jót választja.
Semmilyen önmegtagadás és önfeláldozás nem lesz nehéz, mert a szív örömét
fogja találni abban, hogy Krisztusért teszi, és törekedni fog lelkeket megmenteni
a tévedésbõl és Isten szent törvényének áthágásából. Ha Isten uralja az érzelmeket,
akkor a lélek megszûnik önzõnek lenni, és nem fog visszariadni az
áldozathozataltól.” – The Review and Herald, 1875. december 2.

Péntek

április 14.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Hogyan van közvetlenül kapcsolatban a Mindenható újjáteremtõ ereje, a
mi bûnbõl való szabadulásunkkal?
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4. Tanulmány

2006. április 22.

Napnyugta: H 19: 41
Ro 20:08

Aszabadságadományozója
„Ne legyenek néked idegen Isteneid én elõttem” (2. Mózes 20: 3).
„A változásban, amely beáll, mihelyt a lélek alárendeli magát
Krisztusnak, a legmagasabb szintû szabadság rejlik.” – Jézus élete 394.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek 6. kötet 9-13.
Szemelvények 2. kötet 299. 300.
április 16.
Vasárnap

1. KICSODA Õ?
a. Milyen jelenetek között és mely szavakkal jelentette ki Isten a
Tízparancsolatot, és hogyan nevezte meg magát? 2. Móz. 20: 1. 2.

„Isten el kívánta különíteni népét a világtól, és elõ akarta készíteni
õket arra, hogy Igéjét elfogadják. Egyiptomból a Sínai hegyhez vezette õket,
ahol kinyilatkoztatta elõttük az Õ dicsõségét. Itt nem volt semmi, ami elvonta
volna érzékeiket vagy elterelhette volna gondolataikat Istenrõl. S mikor a
nagy tömeg felnézett a föléjük tornyosuló fenséges hegyekre, annak tudatára
juthattak, hogy mily semmik õk Isten szemében. Itt, ezen sziklák mellett,
melyeket csak Isten hatalma mozdíthatott meg, érintkezett Isten az
emberrel.” – Bizonságtételek 6. kötet 10. 11. (Bizonyságtételek 1. kötet 119).
b. Hogyan vonatkoztathatjuk ezt személyes életünkre, annak
dacára, hogy sohasem lépünk Egyiptomba, - sem a Sínai
pusztájába? Ésai. 44: 24; 1. Pét. 2: 9.
„Ahogy Izrael gyermekei megünnepelték Isten szabadítását és csodálatos
védelmét, amikor felhozta atyáikat Egyiptomból, a megígért föld felé való utazásuk
folyamán, úgy kellene Istennek jelenkorban élõ népének is hálásan emlékezetükbe
idézni azokat a különbözõ eljárásokat, ahogy a világból, a tévedés sötétségébõl,
az igazság csodálatos világosságára hozta ki õket¼Hálásan kellene tekintenünk a
régi határkövekre, és a mi kegyelmes Jótevõnk szeretetteljes emlékoszlopai fel
kellene üdítsék lelkünket.” – The Review and Herald, 1885. november 17.
20
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Hétfő

április 17.

2. AZONOSSÁGÁNAK JELEI
a. Miért kell bennünket teljesen lekössön Teremtõnk hatalma?
Zsolt. 33: 6. 8. 9; Ésai. 44: 24.

b. Mi szükséges ahhoz, hogy e tények hatásának mélyére
hatoljunk? Zsidó. 11: 3.

„Mindenfelé a mindenható Mestermûvész tökéletes alkotását láthatjuk.
Az egek hirdetik Isten dicsõségét, s a föld, melyet az ember boldogságára
teremtett, páratlan szeretetérõl szól hozzánk. Felülete nem egyhangú síkság,
hanem magasba szökkenõ õsi hegyek teszik változatossá a látóhatárt.
Csillogó patakok, termékeny völgyek, gyönyörû tavak, széles folyamok és
határtalan tengerek váltakoznak rajta.” – Bizonyságtételek 5. kötet 312.
c . A föld kezdeti megteremtésén túl, ahogy azt 1. Mózes 1.
fejezetében leírva találjuk, milyen mélyebb ismertet nyerhetünk
Isten folytonos hatalmáról? Zsolt. 19: 2-5; 147: 6-8.

„Az a teremtõ erõ, mely létrehozta világunkat, még mindig gyakorolja
hatalmát a világegyetem fenntartásában, és a természet folyamatos
mûködésében. Isten keze irányítja az ûrben a bolygókat kirendelt
pályájukon. Nem a benne rejlõ erõ által végzi mozgását évrõl-évre a föld a
nap körül és hozza bõven termését. Isten szava uralja az elemeket. Õ fedezi
be az egeket felhõvel, és készít elõ esõt a föld számára. Õ teszi
gyümölcsözõvé a völgyeket, és ’füvet sarjaszt a hegyeken.’ (Zsoltár 147:
8). Az Õ hatalma által virul a növényvilág, fakadnak ki a rügyek, nyílnak
ki a virágok.” – Special Testimonies on Education, pp. 58. 59.
„Isten küldi a harmatot és az esõt a szomjas föld felüdítésére. Az Õ
bölcsessége parancsol a szeleknek, hogy tisztítsák meg, hûtsék le, tegyék
egészségessé a levegõt. Õ helyezte az égre a napot, hogy jelezze a nappal
és az éjszaka határát, hogy meleg sugaraival világítsa be és melegítse a
földet, borítsa virágba a növényzetet.” – Bizonyságtételek 5. kötet 312.
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Kedd

április 18.

3. JOGOS TEKINTÉLY
a. Melyik kérdés visszhangzik évszázadokon át
mindannyiunkhoz egészen napjainkig? Jób. 38. 3-7. 22.
23. 31. 32. Mit kell a válaszunkban feltétlenül elismernünk?
„Isten mindenek felett való. A véges embernek nincs joga kérdéseket
feltenni uralkodási jogáról a világegyetem felett. Isten kihangsúlyozta jogát
az uralkodásra, mikor kijelentette: ’Ne legyenek néked idegen isteneid én
elõttem’; ’Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és
mindent, ami azokban van’ (2. Móz. 20: 3. 11). Õ a világok teremtõje és
fenntartója. Hatalmának szavával tartja fenn a világegyetemet. A természet
és a tudomány bizonyságot tesz arról, hogy joga van saját teremtményeit
kormányozni. Az angyalok az Õ uralmának alárendeltjei; ezért az ember
imádattal boruljon le elõtte.” – The Signs of the Times, 1901. június 5.
b. A valóságban miért szolgál ez a magatartás elõnyünkre és
nem hátrányunkra? Luk. 14: 11; Zsolt. 113: 5. 6.
„A figyelmes, szemlélõdõ embernek a teremtett világ a bizalom és
engedelmesség becses példáit adja. A csillagoktól kezdve, melyek a
világegyetem végtelenségében évezredek óta követik kijelölt pályájukat, a
legkisebb parányig, az atomig, minden-minden engedelmeskedik a Teremtõ
akaratának. Isten gondot visel mindenekre, és fenntart mindent, amit
alkotott. Kezében tartja a mindenség megszámlálhatatlan világait, de
ugyanakkor gondoskodik a kismadár szükségleteirõl is, amely félelem és
gond nélkül zengi egyszerû kis dalát.” – Jézushoz vezetõ út 86.
„Isten teremtett mûvei bizonyságot tesznek az Õ hatalmáról és szeretetérõl.
Õ hozta létre a világot mindazzal, ami benne van. Isten szereti a szépet, a
világot, melyet mindennel ellátott számunkra, nem csak azzal, ami a
kényelmünkre szolgál, hanem ami a mennyet és a földet szépséggel is betöltötte.
Ez a szeretete és gondoskodása látható az õszi mezõkön és a boldogító
napfényben. Az õ keze teremtette az óriási sziklákat és a feltornyosuló hegyeket.
A magasba törõ fák az Õ rendeletére nõnek. Õ borította be a földet bársonyos,
zöld szõnyeggel, és tarkította azt cserjékkel és virágokkal. Miért nem sötét barna,
hanem élénk zöld színbe öltöztette a földet és a fákat? Nem azért, mert azok így
sokkal kellemesebbek a szemnek? Teljen meg szívünk hálával, ahogy az Õ
bölcsességének és szeretetének bizonyítékait olvassuk teremtett mûveinek
csodáiban.” – Special Testimonies on Education, p. 58.
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Szerda

április 19.

4. A MEGVÁLTÓ SZÓLTA
a. Milyen szempontokat kell mindig emlékezetünkben tartanunk,
Arról, Aki leírta számunkra a Tízparancsolatot? Kol. 1: 12-17.
„Akéz, amely fenntartja az ûrben a világokat, az a kéz, amely szabályos rendben
és fáradhatatlanul mûködésben tart mindent mindenütt Isten világegyetemében,
ugyanaz a kéz, amelyet értünk keresztre szegeztek.” – Elõtted az élet 130.
„Krisztus volt az, aki mondotta: ’ha teljesítitek azért az én rendeléseimet, és
megtartjátok végzéseimet’ (3. Mózes 25: 18). Krisztus ugyanazon alapelveket adta
elõ az áldások hegyén, mint a Sínai hegyen. Õ mondotta, hogy Isten és felebarátaink
iránti szeretet alapelvétõl függ az egész törvény és a próféták.” – The Signs of the
Times, 1896. június 11.
b. Milyen okból kifolyólag kell értékelnünk Isten eljárását
velünk szemben? Jób. 36: 5-11.
„Mialatt szeretõ, mennyei Atyánk nagyon sok mindenben részesített bennünket
boldogságunk kiteljesedésében, ugyanakkor kellemetlenségeket is bocsátott ránk,
amelyekrõl csak késõbb derült ki, hogy mennyi áldás származott azokból. Ismeri a
bûnbe esett ember szükségletét; és miközben egyik oldalon elõnyökben részesített
bennünket, másoldalról kényelmetlenségeket enged meg, amelyekkel az a célja,
hogy bennünket a tõle nyert képességek használatára serkentsen. Ezek fejlesztik
bennünk a türelmes szorgalmat, a kitartást és a bátorságot.
(Az ember) nincs magára hagyva, hogy saját erejében harcoljon a kísértések és
a megpróbáltatások ellen. Hatalommal felruházott lény jön segítségünkre. Jézus
elhagyta a menny királyi udvarait, a bûnbe süllyedt világban szenvedett és meghalt,
hogy megtaníthassa az embert, miképpen kell áthaladnia az élet megpróbáltatásain
és gyõzni a kísértések felett. Õ a mi példaképünk.” – Bizonyságtételek 5. kötet 212.
c . Mire kell gondolnunk, ahogy mind a tíz parancsolatot
egyenként vizsgáljuk? Ján. 1: 1-4. 12. 13; Zsolt. 19: 8-11.
„A tíz parancsolat, úgy hogy ’Tedd’, és ’vagy Ne tedd’, ’tíz ígéret’, amelyek
biztosítva vannak számunkra, ha engedelmeskedünk az egész világot
kormányzó törvénynek.” – The Review and Herald, 1897. október 26.
„A törvény – úgy a természeti, mint az erkölcsi - minden egyes “ne tedd”
parancsa egy-egy ígéretet is rejt magában. Ha engedelmeskedünk, áldás kíséri
lépteinket. Isten soha nem kényszerít arra, hogy helyesen cselekedjünk, de meg
akar óvni a rossztól, és rá akar nevelni a jóra.” – A Nagy Orvos lábnyomán 69.
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Csütörtök

április 20.

5. AZ ÍGÉRET
a. Miért akar Krisztus bennünket oly komolyan elvonni e világ
csalóka örömeitõl? 1. Ján. 2: 15-17; Ján. 6: 63.

„Bármi, ami eltereli gondolatainkat Istenrõl, az bálvány. Az kiszorítja a
szívbõl és az elmébõl az igaz, élõ Istent, s más istenek imádása
szentségteleníti meg a lélek templomát. ’Ne legyenek néked idegen isteneid
én elõttem’ (2. Mózes 20: 3) mondja az elsõ parancsolat. Vizsgáljuk meg
szívünket, hasonlítsuk össze életünket és jellemünket Jehova
parancsolataival és elõírásaival, és szorgalmasan törekedjünk kijavítani
hibáinkat.” – Bizonyságtételek 4. kötet 632.
b. Ha világosan felismerjük és teljes szívvel válaszolunk Isten szeretetére,
mely ígérete vonatkozik ránk? 2. Móz. 20: 3; 5. Móz. 28: 1.

„A föld történelmének utolsó napjaiban az a hang, amely a Sínai-hegyrõl
szólt, még mindig mondja: “Ne legyenek más isteneid rajtam kívül” (2Móz
20:3). Az ember szembehelyezkedik Isten akaratával, de nem tudja
elnémítani e parancs szavát. Az emberi értelem nem térhet ki a magasabb
hatalom iránti kötelezettség elõl. Bõvölködhet elméletekben és
feltevésekben, megkísérelheti szembeállítani a tudományt a
kinyilatkoztatással, hogy eltegye az útból Isten törvényét; de egyre
hangosabban hangzik a parancs: “Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak
neki szolgálj!” (Máté 4:10). – Próféták és királyok 387.

Péntek

április 21.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Miért egyedül Jehova jogosult imádásomra?
2.
3.
4.
5.
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Hogyan nyilvánítja ki állandóan szeretetét irántam a természetben?
Hogyan nyilvánítja ki állandóan szeretetét irántam gondviselése által?
Hogyan nyilvánítja ki állandóan szeretetét irántam az örökkévaló evangélium által?
A valóságban miért használom fel a legnagyobb szabadságomat, hogy Úramként
trónra emeljem Õt életem felett?
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2006. április 29.

Napnyugta: H 19: 51
Ro 20:16

Szabadságasemmitmondó,csalárd
bálványoktól
„Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót
azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön,
vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne
tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltõn-szeretõ Isten
vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és
negyedíziglen, a kik engem gyûlölnek. De irgalmasságot
cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én
parancsolataimat megtartják” (2. Móz. 20: 4-6).
„A pénz szeretete, a büszkeség a ruházatban, a feltûnési vágy, - és
bármi, ami elfordítja a gondolatot Istentõl – az bálvány.” – The Review and
Herald, 1884. január 29.
Javasolt olvasmányok:Jézushoz vezetõ út „Odaadás” c. fejezet
Bizonyságtételek 2. kötet 439-489.
Bizonyságtételek 8. kötet 50-53.
április 23.
Vasárnap

1. MEGVAGYUNK ÍGÉZVE?
a. Pál apostol melyik nyomatékos kérdése visszhangzik sok
hitvallóhoz napjainkban? Gal. 3: 1.
„Az emberek minél jobban elkülönülnek Istentõl, és minél kevesebb
engedelmességet tanúsítanak az Õ parancsolatai iránt, annál nagyobb
bizalommal viseltetnek önmagukkal szemben. Gondolataik önzésen alapulnak,
és cselekedeteik ugyan azon tulajdonságot viselik magukon. Büszkék lesznek
ítélõképességükre, ahogy a dolgokat irányítják, de ugyanakkor nagyon
tudatlanok azon dolgokkal szemben, melyek jövendõ jólétükkel kapcsolatosak.
Annyira beleszerettek a világ dolgaiba, hogy Pál apostolnak a Galatabeliekhez
intézett szavai rájuk is alkalmazhatók (Idézve: Gal. 3: 1)¼Azt gondolják, hogy
a gazdagság nagyságot és tiszteletet, a kényelemszeretet, önzõ önkielégítést és
fitogtatást jelent. Hatalmi állással kívánnak rendelkezni, hogy elnyerjék a világ
tiszteletét és hízelgését. Õk szabad akaratból cselekszik a bûnt, addig míg
erkölcsi képességük megbénul.” - The Signs of the Times, 1896. február 20.
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5. Tanulmány

Hétfő

április 24.

2. ÖRKÖDÉS AZ ÉRZÉKEK FELETT
a. Milyen komoly baj az, ha valakit az étvágy ural? Fil. 3: 18. 19.
„(Idézve 2. Mózes 20: 3). Nem csupán Isten létezésének a tagadásával,
vagy egy fa vagy kõ bálvány elõtti leborulással rontjuk meg az elsõ
parancsolatot. Sokan megsértik annak alapelveit azok közül, akik Krisztus
követõinek vallják magukat, de a menny Ura nem ismeri el azokat
gyermekeinek, akik szívükben bármit is ápolnak, mely elfoglalja azt a helyet,
amelyet egyedül Isten foglalhat el. Sokaknál az étvágy kielégítése az
uralkodó hatalom.” – The Youth’s Instructor, 1896. december 31.
b. Melyik adományt ferdítette el Sátán a maga romlott céljára?
Ezék. 28: 13.
„A zene egy olyan bálvány, melyet sok szombattartó keresztény család imád.
Sátánnak nincs kifogása a zene ellen, ha azt olyan csatornává teheti, melyen
keresztül bemenetelt találhat az ifjúság értelméhez. Bármi megfelel céljának, ami
eltereli a gondolatokat Istentõl, és leköti az idõt, amit Isten szolgálatára kellene
szentelni. Azokat az eszközöket használja fel, amelyek a legtöbb embert a lehetõ
legerõsebben kellemes elvakultságban tartanak, míg hatalma megbénítja õket. A
zene, ha jóra használják fel, áldás. Azonban gyakran Sátán legvonzóbb eszköze
a lelkek tõrbe ejtésére.” - Bizonyságtételek 1. kötet 469.
c . Milyen segítségre van szükségük azon személyeknek, akik
az érzékiség szolgái? Róma 8: 5. 6; 13: 14.
„Mélyen megrendült bizalmam az emberi lényben. Meg lett nekem mutatva,
hogy látszólag jó magaviseletû személyek, akik nem engednek meg maguknak tiltott
szabadságot az ellenkezõ nemmel szemben, vétkessé teszik magukat a titkos
szenvedélyek gyakorlásában, életük majdnem minden napjában. Ezen borzalmas
bûntõl, még a konferenciák legünnepélyesebb idejében sem tartóztatják meg magukat.
Hallgatják az ítéletrõl szóló legünnepélyesebb és leghathatósabb beszédeket, melyek
úgy látszott, hogy Isten ítélõ széke elé állítja õket, és félelemmel és reszketéssel tölti el
õket, és mégis, egy óra sem telik el azután, és ismét kedvenc, megigézõ bûneiket
mûvelték, beszennyezve ezzel saját testüket. Annyira szolgáivá lettek ezen undorító
bûnnek, hogy – úgy látszott – teljesen megfosztotta õket azon erõtõl, hogy uralkodjanak
szenvedélyeik felett.” – Bizonyságtételek 2. kötet 468. 469.
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Kedd

április 25.

3. TÖBB BELOPÓDZKODÓ BÁLVÁNY
a. Milyen kemény feddéssel tár fel Isten néhány közönséges csapdát,

amelyek napjainkban úgy a férfiakat, mint a nõket behálózzák?
Ésai. 3: 16. 17. 24-26; Ezék. 28: 17; 1. Pét. 3: 3. 4.
„Sokan az öltözködés és a világ szeretetének adták az elsõ helyet szívükben.
Isten azonban az Õ Igéjében megmutatta nekünk, hogy ezeknek a dolgoknak nem
szabad elfoglalniuk az elsõ helyet.” – The Youth’s Instructor, 1896. december 31.
b. Milyen felhívás adatott napjaink automata „lovai”- nak
(autók) imádói számára? Zsolt. 20: 6-8.
c . Milyen figyelmeztetést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a gyorsan
fejlõdõ technika korszakában ne essünk túlzásba buzgóságunkban
a legújabb „áruk” megszerzéséért- lelki nevekedésünk árán? Préd.
7: 29. („de õk találmányok után járnak”)
„Istensokdolgotadottnekünkebbenazéletben,amireszeretetünketösszpontosíthatjuk,
de ha túlzásba visszük azt, ami magában véve hasznos, akkor bálványimádók vagyunk.
Istentörvényemegköveteli,hogyÁdámmindenfiaésleányaÕtszeressemindenekfelett,
ésbármiiselvonjaszeretetétIstentõléscsökkentiérdeklõdésünketazörökkévalódolgok
iránt,azbálvány.”–TheYouth’sInstructor,1896.december31.
„Fel kell áldozni minden olyan ápolt örömet, mely elfordítja a gondolatot
Istentõl. Sok családban a különbözõ párkányok, állványok és asztalok díszekkel
és képekkel vannak telerakva. Albumok vannak tele családi és a baráti
fényképekkel és olyan helyeken függnek, ahol magukra vonják a látogatók
figyelmét. Ily módon a közönséges dolgokra terelõdnek azok a gondolatok,
melyeknek Istenre és a mennyei dolgokra kellene irányulniuk. Vajon ez nem a
bálványimádásnak egy fajtája?” – The Review and Herald, 1901. május 14.
d. Mi az egyedüli reménységünk a szélesen elterjedt csalások ellen,
melyeket el kell kerülnünk? Zsolt. 37. 35-37; 1. Tim. 6: 6-11.
„Némelyek azért, hogy pénzt szerezzenek, vagy elsõk legyenek, az
igazság legdrágább ügyét is el fogják árulni. Van egy erõszakos lélek, mely
birtokba veszi az értelmet és a lelket. Az ember néhány nagy dolog
megvalósítására adja magát. Az egész embert a pénzszerzés olthatatlan
szomjúsága veszi hatalmába.” – Manuscript Releases, vol 18. p. 129.
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Szerda
4. A FÉNYÜZÉS ÉS A KÉNYELEM UTÁNI VÁGY

a. Milyen komoly figyelmeztetéseket adott Isten a modern
bálványimádással kapcsolatban? Ezék. 14: 3. 4.

„Lehet, hogy valaki nem borul le fából vagy kõbõl faragott bálványok
elõtt, de mindazok, akik szeretik a világ dolgait, és örömöt találnak az
igazságtalanságban, azzal bálványokat állítottak fel szívükben. A névleges
keresztények többsége az Úr mellett még más isteneknek szolgál. Fényûzést
és büszkeséget ûznek, bálványokat állítanak fel a szentélyben, és szent
helyeit megfertõzik.” - The Spirit of Prophecy, vol. 4. p. 238.
„Akik az Istentõl nekik adott idõt – azt az idõt, melyet oly drága áron
vásárolt meg – fitogtatás céljából hajlékaik díszítésére használják fel, amivel
a világ divatját és szokásait követik, nem csak saját lelküket fosszák meg
lelki tápláléktól, hanem elmulasszák megadni Istennek azt, ami az övé. Az
ily módon önzõ vágyak kielégítésére eltöltött idõt Isten igéjének
megismerésére, képességünk fejlesztésére lehetett volna felhasználni, hogy
értelmes szolgálatot végezhessünk Teremtõnknek.
Bele tudunk-e tekinteni Isten törvényének tükrébe, anélkül, hogy e
tekintetben vádolva ne éreznénk magunkat? Közülünk mindenki tekintse át
múlt eljárásait és tegye fel saját szívének a kérdést: Mennyit takaríthattam volna
meg és használhattam volna fel az Istentõl nekem nyújtott drága idõbõl jó dologra,
Isten megismerésére, arra való törekvésre, hogy oszloppá legyek az Õ házában,
világosság és áldás a világban? – The Youth’s Instructor, 1896. december 31.
b. Minek a megértése segíthet nekünk megszabadulni a
bálványimádás szolgaságából? Kol. 3: 5-7.

„Nem szükséges leborulnunk fából vagy kõbõl faragott bálványok elõtt,
hogy bálványimádók legyünk. Bármi, ami birtokba veszi a szívet, a maga
szolgálatára késztet, de nem a Szentlélek indításából ered, az bálványimádás.
Sok lélek gondolatai azon helytelen eljárás következtében, hogy bizonyos
dolgokban feltûnést keltsen, arra összpontosul, hogy hírnevet szerezzen
magának, a becsvággyal jelzett lajstrom oszlopába kerül, ami
bálványimádás!” – Manuscript Releases, vol. 18. p. 129.
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Csütörtök

április 27.

5. SZEREZZÜK MEG ELSÕBBSÉGÜNKET BECSÜLETESEN
a. Miért és hogyan kell törekednünk megszabadulni a
megosztott szívtõl? Zsolt. 86: 11; 2. Móz. 20: 4-6.
„Isten népe félig sincs ébren. Úgy tûnik, hogy kábultság bénítja
érzékeiket. Testvérek, tegyétek félre önszereteteteket, a kényelem és
öltözködés iránti szereteteket, és azon költségeket helyezzétek a pénztárba.
Mindegyikünk hamarosan az egész föld Bírája elé fog állni, hogy választ
adjon azon cselekedeteiért, amiket e testben cselekedett. Akkor
mindenkinek számot kell adnia azért a jó cselekedetekért, amit megtehetett
volna, de nem tett meg. Isten nagy könyvében fel van jegyezve minden
forint, amit szükségtelenül önkielégítésre költöttek. Az ily módon elköltött
pénz az Úré volt, és ti éneteket tettétek bálványotokká, és elhanyagoltátok
embertársaitokat, akikért Krisztus meghalt. Ha mindazt az összeget, amit
feldíszített és kicicomázott ruhák vásárlásáért kiadtak, Isten kincstárába
folyt volna be, akkor imaházakat lehetett volna építeni, termeket lehetett
volna misszió célra bérelni, és ahol most a területen csak egy misszionárius
van, ott száz lehetne. Kinek kell számot adni a pénz ezen nagy hiányáért?”
– The Review and Herald, 1885. október 13.
b. Összefoglalva, hogyan kell széttörnünk a szolgaság láncát, ami
ravaszul megfoszt bennünket a mi Isten-adta szabadságunktól,
a Jézus Krisztusban? Luk. 14: 27. 33; Gal. 5: 1.
„Mindazt el kell hagynunk és fel kell adnunk, ami szívünket elvonhatja
Istentõl. A gazdagság sok ember bálványa. A pénz szeretete, a vagyonszerzés
vágya az az aranylánc, amely Sátánhoz kötözi õket. Gondtalan, kényelmes és
felelõsség nélküli élet, rang és méltóság szintén oly bálványok, melyeket sokan
imádnak. Azonban szét kell törnünk a rabszolgaság eme bilincseit. Nem
lehetünk félig Istené, félig pedig a világé. Nem vagyunk Istennek a gyermekei,
ha nem vagyunk teljesen azok.” – Jézushoz vezetõ út 44. (Odaadás)

Péntek

április 28.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Anélkül, hogy bárki más gyengeségeire tekintenék, milyen bálványoktól kell nekem
megszabadulnom, és milyen lépéseket kell tennem, hogy megszabaduljak azoktól?
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2006. május 6. szombat

Elsõszombatiáldozat
a Szombatiskola fejlesztése céljára Mikronéziában
Mikronézia szövetségi államai 607 szigetbõl állanak, a Csendes- óceán
északi részén, a Filippi szigetektõl keletre. Habár a Csendes- óceán nagy
részét elfoglalja, azonban a terület nagy része tenger. Az egyesített föld
terület csak 702 km2, durván számítva négyszerese a Columbiai Körzetnek
(Washington, USA). A több mint 100.000 feletti lakosa 1986-ban nyerte el
az Egyesült Államoktól való függetlenségét.
A Reformáció munkája elsõsorban a Csendes- óceán déli szigeteire
összpontosult, olyanokra, mint Francia- Polinézia, Nyugat- Samoa és Fijiszigetek. De a macedóniai hívás a Csendes- óceán északi szigeteirõl is
hallatszik. A megfelelõ misszió kifejlõdése Mikronéziában könnyebbé teszi
az evangélium terjesztését Palau-ban, Marshal szigeteken, az ÉszakMarianas szigeteken és Kiribatin.
A hivatalos és a közös nyelv az angol, de a fõbb helyi nyelveken is
anyagot kell készíteni, belefoglalva: a Trukese, Pohnpei, Yapese, Kosre,
Ulithi,Woleai, Nukuoro és Kapongamarangi nyelveket.
Mikronézia eltérõen szomszédaitól a Csendes- óceán déli szigetein,
aránylag elkülönülve maradt a világtól. Mialatt életképes volna a turizmusra,
a kevés légi szállítás is az országon kívülre esett. Ez akadályozta az
evangélium terjesztését a Csendes- óceán ezen részén. De Isten kegyelmébõl
az Úr utat nyitott. Most támogatásaitokkal segíthetitek ezen új, fejlõdõ
Missziót. Kérünk, adjatok bõségesen, mikor az áldozatot ebben a hónapban
összegyûjtik.
David Zic, GK Szombatiskola Osztály Titkára
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6. Tanulmány

2006. május 6.

Napnyugta: H 20:01
Ro 20:25

Szabadságatiszteletlenbeszédtõl
„Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert
nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az õ nevét hiába
felveszi” (2. Mózes 20: 7).
„Ez a parancs megtiltja Isten nevének azt a komolytalan és megfontolatlan
használatát is, amikor nem vesszük tekintetbe e név félelmetes
jelentõségét.” – Pátriárkák és próféták 263. (új)
Javasolt olvasmányok:Bizonyságtételek 1. kötet 201-203.
Gondolatok a hegyibeszédrõl 68-71.
(Teljességgel ne esküdjetek)
április 30.
Vasárnap
1. A MINDENHATÓ NEVÉNEK KIEJTÉSE
a. Mit kell emlékezetben tartanunk Isten szent nevével
kapcsolatban? 2. Móz. 20: 6; Zsolt. 111: 9.

„Mindnyájunknak elmélkednünk kell Isten neve fenségérõl,
tisztaságáról és szent voltáról, hogy szívünkre hatást gyakoroljon neve
felmagasztalt jellegének értelme; az Õ szent nevét mindig tisztelettel és
ünnepélyesen ejtsük ki.” – Pátriárkák és próféták 263.
„Mily halvány fogalmuk van az embereknek Isten végtelen szentségérõl; hányszor
használják hiábavalóan és haszontalanul szent nevét, anélkül, hogy ismernék a nagy
és félelmetes Istent, kirõl beszélnek.” – Tapasztalatok és látomások 57.
b. Milyen figyelmeztetést kaptunk azzal kapcsolatban, amikor
a szent Istenhez imádkozunk? Máté 6: 7. Mi a prédikátorok
és a szülõk kötelessége ezzel kapcsolatban? Ezék. 44: 23.

„Ima közben is sokszor használnak meggondolatlan és tiszteletlen
kifejezéseket, melyek Isten Lelkét elszomorítják és így imáikat a menny
nem hallgathatja meg.” – Tapasztalatok és látomások 58.
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Hétfő

május 1.

2. ESKÛTÉTEL
a. Milyen esküvés ellen kaptunk figyelmeztetést? Máté 5: 3337; Jakab 5: 12.

„(A zsidók) nem riadtak vissza a hamis esküvéstõl, ha a törvény ügyes
kijátszása által titokban maradhatott. Jézus elítélte eljárásukat.
Megmagyarázta, hogy az esküdözés: Isten törvényének áthágása.” Gondolatok a hegyibeszédrõl 69.
„(Idézve Máté 5: 37). Ezek a szavak elvetik mindazokat a
jelentõségnélküli kifejezéseket, melyek könnyen idézhetnek elõ félreértést
kétértelmûségük folytán. Elvetik a színlelõ udvariaskodást, az igazságtól
való eltérést, a hízelgõ beszédmodort, a túlzásokat, a kereskedelemben
elõforduló megtévesztéseket, amint ez ma a társadalmi és üzleti életben
szokásos.” – u. ott 70.
„Némelyek beszédükben nagyzolnak. Van, aki életére esküszik, mások
fejükre esküsznek – oly bizonyos, ’mint ahogy itt állnak’, ’nyakukat teszi
rá’. Van, aki az eget és a földet hívja tanúul, hogy amit mond, igaz. Van,
’aki Isten engem úgy segélyen’-t mond, ha nem lenne igaz, amint mond.
Jézus az efféle, mindennapos esküdözések ellen inti a tanítványokat.” –
Bizonyságtételek 1. kötet 193.
b. Mit jelent ki Krisztus példája a törvény elõtti eskürõl? Máté
26: 63. 64.

„Az Üdvözítõ azonban nem tiltotta el a törvény elõtti ünnepélyes esküt,
midõn Istent tanúnak hívjuk arra, hogy az elmondottak az igazságot és
pedig a tiszta igazságot tartalmazzák. Hiszen Jézus maga sem vonakodott a
Fõtanács elõtt esküvel bizonyságot tenni.
Ha valaki egyáltalán esküt tehet, az elsõsorban a keresztény ember,
hiszen állandóan Isten jelenlétének tudatában él, tudja, hogy minden egyes
gondolata nyilvánvaló az Õ szemei elõtt, aki elõtt esküszik. Igazságos eljárás
az õ részérõl Istenre hivatkozni, mint tanúra, hogy az amit mond, az igazság
és semmi más, hanem igazság.” – Gondolatok a hegyibeszédrõl 69. 70.
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Kedd

május 2.

3. AZ ESKÛ MÁS FORMÁI (Az angol e szóval fejezi ki a káromlást,
szitkozódást, átkozódást)

a. Milyen kifinomult formái is vannak az esküvésnek? Jakab 4: 11. 12.
„’Legyen a ti beszédetek: Úgy, úgy; nem, nem; ami pedig ezeken felül vagyon,
a gonosztól vagyon.’ (Máté 5: 37)¼Ha az emberek Krisztusnak e szavait figyelembe
vennék, akkor a sok rossz véleményt és barátságtalan ítéletet elhallgattatnák, mert
kicsoda képes õszintén az igazságot vázolni, amikor mások eljárását és indokait
bírálja? Hányszor befolyásolja károsan az ítéletet a büszkeség, a szenvedély és a
személyes érzékenység? Minden egyes szó, pillantás, sõt még a hanglejtésünk is
kifejezhet valótlanságot, vagy úgy adhatunk elõ tényeket, hogy azok a hallgatókban
rossz benyomást keltenek.” - Gondolatok a hegyibeszédrõl 70.
b. Melyik magatartás teljesen elfogadhatatlan Isten
gyülekezetében? Máté 5: 21. 22.

„Oh, mily sok van ebbõl a gyülekezetben napjainkban (harag ápolása
a testvérek között)! (Idézve: Máté 5: 22). Isten harcban áll azzal az emberrel,
aki úgy gondolja, hogy van alapja haragjának és testvérét ’ráká’-nak, ’hamis
testvér’-nek nevezzi; de ezek a szenvedélyes szavak a halál illata a halálra.
Aki ezeket a szavakat kimondja, az nem Istennel munkálkodik együtt,
hanem Sátánnal. Az õ gonosz sértegetése az esküvéssel egy lajstromon van
feljegyezve.” – The Review and Herald, 1902. április 1.

c . Milyen felhívás hangzik Krisztus minden követõjéhez? Kol.
4: 6; Eféz. 4: 29.
„Minden, amit a keresztény tesz, legyen olyan tiszta, mint a napsugár! Az
igazság Istentõl van, a csalás azonban minden formájában az ördögtõl származik,
s aki bármily irányban eltér az igazságtól, az a gonosz uralma alá veti magát. Nem
mindig könnyû dolog az igazságot megmondani, fõképen pedig akkor nem, ha
nem ismerjük teljesen. Hányszor akadályozza elõítélet, lelki hajlam, hiányos ismeret
és helytelen megítélés olyan ügyek világos megértését, melyekkel foglalkozunk.
Csak akkor vagyunk képesek õszintén megmondani az igazságot, ha gondolatainkat
állandóan Õ vezeti, Aki az Igazság.” – Gondolatok a hegyibeszédrõl 70. 71.
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Szerda

május 3.

4. ESKÜDÖZÉS (ÁTKOZÓDÁS) OTTHON
a. Mi felett tekintünk el gyakran családi körünkben? Zsolt.
101: 2; Péld. 16: 32.

„Némelykor az ingerültség és a panaszkodás lelke árassza el a családi
kört. Lehet, hogy valakinek valami kicsiny dologban akaratát keresztezik,
amit egy szeretõ lélek alig venne figyelembe. De az ingerlékeny személy
felhevül és bosszankodik, mintha súlyos sérelem érte volna. S a
szenvedélyes, sértõ kifejezések, melyeket azon személy ellen használ, akirõl
gondolja, hogy valamilyen hibát követett el, alig valamivel kisebb bûnök
az esküdözésnél.” – The Signs of the Times, 1884. június 12.
„A család tagjai között szokás, hogy léha, komolytalan dolgokról
beszélnek, és hirtelen, szívfájdító szavakat mondanak, míg ez a szokás,
gyakorolás által mind erõsebbé és erõsebbé válik. Ily módon Sátán akarata
és nem Isten rendelése szerint, sok kifogásolható szót mondanak. Ha
mindazok, akik szenvedélyes szavak mondására hajlamosak,
tanulmányoznák az Útmutató könyvét (a Bibliát), és elmélyült lélekkel
törekednének megismerni elõírásait és cselekedni azokat, - azok
rendelkezéseit gyakorlatban megvalósítanák, - milyen változás menne végbe
az egymással való kapcsolatokban és a társalgásban! Heves, szenvedélyes
szavakat soha sem kellene kimondani, mivel Isten és a szent angyalok
szemeiben azok a esküdözésnek egy fajtái.
Az élet minden kapcsolatát, minden felelõs állást, minden érzelmet és
szokást, a lélek minden indulatát az igazság nagy zsinórmértékével, Isten
parancsolataival kell megmérni, ami rendkívül terjedelmes.” – The Youth’s
Istructor, 1894. szeptember 20.
b. Mely tulajdonságokat kell lelkiismeretesen fejlesztenünk?
Péld. 16: 24; 2. Pét. 3: 14

„Meglepõdve tekinthetsz erre,(a te kötelességedre, hogy határozottan ragadd
meg nyelved és gondolatait zabláját), mert az az esküdözésnek (átkozódásnak)
egy fajtája, hogy hibakereséseddel, barátságtalan gáncsoskodásaiddal állandóan
ideges légy és másokat idegesíts. Az emésztési zavarok megpróbálnak téged,
de tartsd erõsen a zablát, hogy ne esküdözz sem legjobb barátaidra sem
ellenségeidre.” – Mind, Character, and Perrsonality, vol. 2. p. 410.
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Csütörtök

május 4.

5.
GYÕZELEM A MEGVÁLTÓNK ÁLTAL
a. Írd le azt a szabadságot, melyet megnyerünk, amint
gyõzünk a panaszkodás felett! Róma 8: 21.

„Azok a férfiak és nõk, akik háborognak és bosszankodnak, elveszítik
barátaik szeretetét, mert mindig mardosnak valakit. Bármi is legyen
álláspontjuk, bármily magasztos is lehet vallomásuk, nem lehet határozott
befolyásuk a jóra, míg ki nem gyógyulnak ebbõl a hibából. Sokat panaszkodtak
már, s ahelyett, hogy megvizsgálták volna a dolgokat, hogy megbizonyosodjanak
afelõl, hogy siránkozásuk nem tette õket semmivel sem boldogabbá s útjaikat
nem könnyítette meg.” – The Signs of the Times, 1884. június 12.
b. Milyen reménységet meríthetünk Péter tapasztalatából?
Máté 26: 33-35. 69-75; 1. János 2: 1. 2.

„Jegyezzétek meg Péter apostol eljárását. Bukása nem hirtelen
következett be, hanem fokozatosan. A szegény bûnös ember lépésrõl-lépésre
haladt, míg átkozódással és esküdözéssel megtagadta Urát. Megtagadta a
fájdalmak Férfiát, és a betegségek ismerõjét.
De Péter nem hagyatott reménytelenségben. Krisztus tekintete, ahogy
ránézett, a reménységnek egy sugarát nyújtotta a vétkezõ tanítvány számára.
Abból ezeket a szavakat olvasta ki: ’Péter, sajnállak téged. Ha megbánod
és megtérsz, én megbocsátok néked.’ Miközben Péter ilyen mély
megaláztatáson ment keresztül a sátáni eszközökkel folytatott rettenetes
küzdelmében, visszaemlékezett Krisztus szavaira: ’Én imádkoztam érted’
(Luk. 22: 32), és ezek a szavak drága biztosítékot jelentettek számára.
Krisztus különös gondoskodása segítette elõ Péter helyreállását. Sátán
semmit sem tehetett Krisztus mindenható közbenjárása ellen. Péterért
mondott imáját Krisztus elmondja minden alázatos és megtört szívû lélekért.”
– The Youth’s Instructor, 1898. december 15.

Péntek

május 5.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉS
1. Ténylegesen milyen módon vagyok vétkes a esküdözésben, és hogyan változtathatom ezt meg?
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7. Tanulmány

2006. május 13.

Napnyugta: H 20:10
Ro 20:33

Szabadságamindennapifáradalmainktól
„Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat
napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a hetedik
nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon
se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se
barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belõl van. Mert hat
napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi
azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá
az Úr a szombat napját, és megszentelé azt” (2. Mózes 20: 8-11).
„Mikor nyertek volna a munkások idõt lelki felüdülésre és testi
pihenésre, ha ugyan azt a munkát végezték volna tovább szombat napon,
mint a hét többi hat napján?” – Sermons and Talks, vol 2. p. 27.
Javasolt olvasmányok: Elõtted az élet 248-250.
Bizonyságtételek 4. kötet 247-254.
Bizonyságtételek 6. kötet 349-368.

Vasárnap

május 7.

1. ISTEN IRGALMASSÁGÁNAK A JELE
a. Mikor rendelte el Isten a szombatot és miért? 1. Móz. 2: 13; Márk 2: 27. 28
„Isten irgalmas. Követelményei méltányosak, összhangban vannak jellemének
jóságával és bölcsességével. A szombatnak az volt a célja, hogy az egész emberiség
áldására legyen. Isten nem azért teremtette az embert, hogy legyen aki
megünnepelje a szombatot, hanem az ember teremtése után iktatta be a szombatot,
hogy kielégítse az ember szükségleteit. Mikor Isten hat nap alatt megteremtette a
földet, a hetedik napon megpihent, akkor megáldotta és megszentelte a hetedik
napot, mert azon a napon pihent meg teremtõ munkájától. Isten elkülönítette ezt
a napot az ember számára, hogy megnyugodjék munkájától, hogy amikor letekint
a földre, vagy felnéz az égre, elgondolkozhasson azon: Isten mindazt hat nap alatt
teremtette, a hetediken pedig megnyugodott. S mikor Isten végtelen bölcsességének
kézzelfogható bizonyítékát látja, szíve teljen meg az Alkotója iránti szertettel és
tisztelettel.” – Bizonyságtételek 2. kötet 582. 583.
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Hétfő

május 8.

2. A SZERETET JELE
a. Mi a szombat lelki jelentõsége? 2. Móz. 31: 16. 17; Ezék. 20: 20.

„Amint a szombatnap már akkor a megkülönböztetés jele volt, midõn
Izrael Egyiptomból a földi Kánaánba vonult, ugyanúgy ma is Isten népének
megkülönböztetõ jelét képezi, midõn a világból a mennyei nyugodalomba
vonul. A szombat Isten és népe között a rokonság jelét alkotja. Annak a
jele, hogy õk megtartják az Õ törvényét. Ez különbözteti meg hûséges
alattvalóit a törvény megrontóitól.” - Bizonyságtételek 6. kötet 349. 350.
„A szombat képezi azt az aranykapcsot, amely Istent az Õ népével
egyesíti.” – u. ott 351.
„A szombatot ne tartsuk csupán törvényes elõírásnak, hanem
igyekezzünk megérteni annak életünk minden cselekményére kiható lelki
vonatkozásait.” – u. ott 353.
b. Miért kell szívünknek minden szombaton hálával eltelnie?
Zsidó. 4: 4. 5. 9-11.

„Isten¼tudja, hogy az ember szükséglete megkívánja a munkától és a
gondoktól való megnyugvást. Élete és egészsége veszélybe kerül, ha nem pihen
meg a hat nap munkájától és aggodalmaitól.” – Bizonyságtétel 1. kötet 493. 494.
„Isten hetenként elhozza nekünk a szombatot, azt a napot, amelyet az
ember javára megáldott és megszentelt. Ezen a napon örvendhetünk a
szabadságnak a világ rohanó és fáradságos munkájától, és imádhatjuk
Istent.” – The Review and Herald, 1881. január 4.
c . Mi a fõ haszna annak, amit azáltal nyerhetünk, ha ezt az
idõt Istennek szenteljük? Márk 6: 31.

„Mennyei Atyánk azt kívánja, hogy a szombat megtartása által tartsuk fenn
az Õ ismeretét az emberek között. Azt akarja, hogy a szombat Õhozzá, az igaz
és élõ Istenhez irányítsa figyelmünket, és az Õ megismerése következtében
életünk és békességünk legyen.” – Bizonyságtételek 6. kötet 349.
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május 9.

Kedd
3. HOGY MEGSZENTELJEN ÉS NEVELJEN

a. Miért oly életfontosságú a szombat, lelki növekedésünk
érdekében? 2. Móz. 31: 13; Ezék. 20 12.

„A szombat, amely a világnak annak jeléül adatott, hogy Isten a teremtõ,
egyszersmind annak is jele, hogy Isten megszenteli õket. Az az erõ, amely
minden dolgot létrehozott, ugyanazon erõ, amely a lelkeket Isten képére
újjáteremti. Azok számára, akik megszentelik a szombatot, a megszentelõdés
jelét is képezi. Az igazi megszentelõdés Istennel való összhangot, jellemével
való egységet jelent, melyet úgy érhetünk el, ha engedelmeskedünk azon
alapelveknek, melyek az Õ jellemének másai. A szombat az engedelmesség
jele. Aki szívbõl engedelmeskedik a negyedik parancsolat
követelményének, az engedelmes lesz az egész törvénnyel szemben, és
engedelmessége által megszentelõdik.” - Bizonyságtételek 6. kötet 350.
„Ez a megszentelõdés a hûséges alattvalót hasonlóvá teszi a nagy
’Fejhez’, Jézus Krisztushoz. Különös és örök kapcsolatba jutott a Megváltóval
azon feltétel alapján, hogy hûségét fenntartja mindvégig.” – The Signs of
the Times, 1899. november 22.
„Amegszentelõdés a teljesség mértéke.Azon pillanatban, hogy átadjuk magunkat
Istennek, hiszünk Õ benne, az Õ igazsága a miénk. Annak tudatára jutottunk, hogy
megváltattunk a bûnbõl, és értékeljük azt az áldozatot, melyet a mi szabadságunk
visszaszerzéséért hozott.” – The Review and Herald, 1899. július 25.
b. Hogyan segíti elõ a szombat hûséges megtartása boldogságunkat
a keresztényi életben? Ésai. 58: 13. 14; 2. Péter 3: 18.

„A szombat értéke - mint nevelési eszköz- felmérhetetlen. Isten
mindenre igényt tart, ami a miénk, de dicsõségével megáldva és átalakítva
adja vissza. A tizedet, amelyet Izraeltõl megkívánt, arra szánta, hogy
megõrizzék az emberek között dicsõ szépségben az Õ mennyei templomának
mását, földön való jelenlétének jelképét. Így idõnknek egy részét is - amelyre
igényt tart - nevét és pecsétjét ráütve újra visszaadja nekünk.
A szombat a teremtõi és megváltói hatalom jele; Istenre mutat, mint az
élet és tudás forrása; felidézi az ember eredeti dicsõségét, és ezzel
bizonyságot tesz arról, hogy Isten újjá akar teremteni bennünket saját
képmására.” – Elõtted az élet 248.
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Szerda

május 10.

4. A SZÍVEK ÖSSZEKAPCSOLÓDNAK
a. Mibõl tudjuk, hogy Krisztus, a mi Példaképünk, azt akarja,
hogy szombaton, mint az õ testének tagjai, együtt imádjuk
Õt? 3. Móz. 23: 3; Luk. 4: 16; Zsidó. 10: 25.

„A szombat lett az emberért, hogy áldására váljék¼Népe gyülekezzék
össze, hogy beszéljenek Róla, kicseréljék gondolataikat az Õ Igéjében foglalt
igazságokról, és hogy idejük egy részét imádkozásra szenteljék.” –
Bizonyságtételek 2. kötet 583.
b. Miért valóságos áldás a szombat azon családtagok számára, akik
közelebb szeretnének kerülni egymáshoz? Zsolt. 84: 5; 118: 24.

„A szombatot és a családot Isten az Édenben hozta létre, és azt akarja,
hogy azok felbonthatatlanul összekapcsolódjanak. Ezen a napon, jobban,
mint a többi napokon édeni életet élhetünk. Isten terve az volt a család
tagjai számára, hogy egyesüljenek a munkában és a tanulásban, az
istentiszteletben és a szórakozásban; az apa, mint a család papja, a szülõk
együtt, mint gyermekeik tanítói és társai. A bûn következményei
megváltoztatták az életfeltételeket, és megakadályozták ezt a szent társulást.
Az apa gyakran egész héten alig láthatja gyermekeit. Majdnem teljesen
meg van fosztva attól az alkalomtól, hogy társaságukban legyen és tanítsa
õket. Isten szeretete azonban határt szabott a munka követelményeinek;
irgalmas kezét a szombat fölé helyezte. Az Õ napján megõrzi a család számára
a vele, a természettel és az egymással való kapcsolat alkalmát.” – Elõtted
az élet 248. 249
„Tegyük a szombatot olyan érdekessé, hogy gyermekeink örömmel
fogadják hetenkénti visszatérését. A szülõk nem is tudják jobban
felmagasztalni, jobban megtisztelni a szombatot, mintha arra találnak módot,
hogy helyes ismereteket nyújtanak családjuknak, mégpedig olymódon, hogy
felkeltik családjuk érdeklõdését a lelki dolgok iránt, s így helyes képet
nyújthatnak Isten jellemérõl, arról, hogy mit kíván tõlünk, hogy tökéletes
jellemet fejlesszünk, s az örök életet elnyerjük. Szülõk tegyétek a szombatot
örömteljessé, hogy gyermekeitek várják és szívbõl örüljenek a szombat
megérkezésének.” – Bizonyságtételek 2. kötet 585.
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Csütörtök

május 11.

5. ÁLDÁS ÉS GYÖNYÖRÛSÉG
a. Milyen csodálatos ígéreteket kaptak a hûséges
szombattartók, különösen az utolsó napokban? Ésai. 56: 15; 58: 13. 14; Zsolt. 27: 5.
„Úgy mutatták be nekem az egész mennyet, mint ahol figyelemmel követik
és látják szombaton azokat, akik elismerik a negyedik parancsolat
követelményeit. Angyalok jegyezték fel, hogy mennyire viselik szívükön,
mennyire tartják magasztosnak ezt az isteni- intézményt. Akik szigorúan áhítatos
lelkülettel szentelik meg az Úr Istent szívükben, és akik legjobb képességük
szerint igyekeznek kihasználni a szombat szent óráit, ahogy megtartják azt, és
megtisztelik Istent azzal, hogy a szombatot gyönyörûségnek nevezik, ezeket az
angyalok különös mértékben áldják meg világossággal és egészséggel, és különös
erõben részesülnek. Másoldalról az angyalok elfordultak azoktól, akik nem
becsülték nagyra Isten elkülönített napjának szentségét, és eltávolították tõlük
világosságukat és erejüket.” – Bizonyságtételek 2. kötet 704. 705.
„Némelyek ellenvetésként fogják felhozni, hogy az Úr az Õ követeléseit
nem veszi oly pontosan, s nem kötelességünk oly nagy veszteség árán a
szombatot pontosan megünnepelni, hogy az ország törvényeivel ellentétbe
kerüljünk. Azonban a próba éppen itt nyilvánítja ki, hogy vajon Isten törvénye
iránt nagyobb tiszteletet tanúsítunk-e, mint az emberi rendeléseknek. Itt van
a különbség azok között, akik Istennek szolgálnak, és azok között, akik nem
szolgálnak Neki. Itt kell hûségünket bebizonyítanunk. Istennek az Õ népével
való eljárása bizonyítja, hogy feltétlen engedelmességet kíván.
Ha a szülõk világi iskolákban részesítik oktatásban gyermekeiket, és a
szombatnapot egy közönséges nappá teszik, akkor gyermekeik nem
nyerhetik el Isten pecsétjét, s a világgal együtt lesznek megsemmisítve.
Vérük nem a szülõkön fog nyugodni? Azonban ha hûségesen tanítjuk
gyermekeinket Isten parancsolataira, a szülõi tekintély alá vonjuk õket, s
azután hit és ima által Istennek ajánljuk õket, akkor erõfeszítéseinkkel
együtt fog dolgozni, mivel megígérte. S ha a túláradó veszedelem át fog
vonulni a földön, akkor õk velünk együtt el lesznek rejtve az Úr sátrának
rejtekébe.” – Historical Sketches of SDA Missions, pp. 216. 217.

Péntek

május 12.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉS
1. Hogyanhasználhatomkijobbanszombatióráimat,hogytöbbszeretetemlegyenIstenésmásokiránt?
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8. Tanulmány

2006. május 20.

Napnyugta: H 20:19
Ro 20:41

Szabadságagyermekihálátlanságtól
„Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön,
amelyet az Út, a te Istened ád te néked” (2. Mózes 20: 12).
„Tanúsíts tiszteletet szüleid iránt, törekedj boldoggá tenni õket. Isten
azt a kötelességet ruházta rád.” – The Youth’s Instructor, 1886. április 21.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek 1. kötet 365-379.
Üzenet az ifjúsághoz 315-322.
május 14.
Vasárnap

1. MESSZETERJEDÕ HATÁSKÖR
a. Kiket kell magába foglaljon az ötödik parancsolat szerint a mi
tiszteletünk? 2. Móz. 20: 12; 3. Móz. 19: 32; Zsidó. 13: 17.
„Aszülõk a szeretet és a tisztelet olyan mértékére jogosultak, ami nem illet meg
senki más személyt. Maga Isten, Aki felelõsséget helyezett rájuk azokért a lelkekért,
akiket gondjaikra bízott, úgy rendelkezett, hogy a gyermek életének korai
idõszakában, a szülõk Isten helyét töltsék be. Azok a gyermekek, akik elvetik,
megvetik szüleik jogos tekintélyét és hatalmát, tulajdonképpen Isten tekintélyét és
hatalmát vetik meg. Az ötödik parancsolat nemcsak azt követeli meg a gyermekektõl,
hogy adják meg szüleiknek a köteles tiszteletet és engedelmességet, hanem azt is,
hogy szeressék szüleiket, legyenek hozzájuk gyengédek, könnyítsék terheiket, õrizzék
és óvják meg tekintélyüket és öreg korukban támogassák és vigasztalják õket. Ez a
parancsolat magában foglalja a lelkészek, sõt az uralkodók és mindazok iránti
tiszteletadást is, akiknek Isten tekintélyt és hatalmat adott mások, elsõsorban a
gyermekek és az ifjak felett.” – Pátriárkák és próféták 312. (264)
b. Miért van oly jótékony hatással az ötödik parancsolat ránk? Eféz. 6: 1. 2.
„Az apostol ezt mondja: “Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (ami az elsõ
parancsolat ígérettel)” (Ef 6:2). Az izraeliták számára, akik azt remélték, hogy
hamarosan bevonulnak Kánaán földjére, ez a parancsolat annak az isteni ígéretnek
volt a záloga, hogy ha engedelmeskednek Istennek, akkor hosszú ideig élnek
majd azon a földön. Ennek a parancsolatnak azonban egy szélesebb értelmezése
is van, amely magában foglalja Isten egész Izraelét, és örök életet ígér, amikor a
föld megszabadul majd a bûn átkától.” – Pátriárkák és próféták 312. (265).
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Hétfő

május 15.

2. EGY ELÕTTÜNK ÁLLÓ FELADAT
a. Milyen komoly dolognak kell tudatában lennünk ezen
parancsolattal kapcsolatban? 2. Tim. 3: 1. 2.
„Ifjúságunk azt vallja, hogy azokhoz tartozik, akik megtartják Isten parancsolatait,
és ennek dacára közülük mégis sokan mellõzik és áthágják az ötödik parancsolatot.
Ezért az azoknak megígért gazdag áldás, akik megtartják ezt a törvényt és tisztelik
atyjukat és anyjukat, nem teljesedhet be rajtuk. Ha nem bánják meg bûneiket és
Krisztus kegyelmével nem végeznek reformációt eljárásaikban és jellemükben,
sohasem fognak belépni az Új-földre, hogy ott örökké éljenek. Akik nem szeretik és
tisztelik szüleiket, nem fogják szeretni és tisztelni Istent sem. Akik nem állják ki a
próbát, akik nem tisztelik istenfélõ szüleiket, nem fognak engedelmeskedni Istennek
sem, és azért nem várhatják el, hogy beléphessenek az ígéret földjére.” – The
Youth’s Instructort, 1853. június 22.
b. Mikor és kikkel kezdõdik el az eredmény ezen parancsolat
megtartásával kapcsolatban? Mal. 4: 5. 6.
„Általában azt gondolják, hogy a szegény, kicsiny gyermekek nyolc,
kilenc vagy tíz hónapos korukban nem ismerik és nem értik meg a
fegyelmezést. Már nagyon kicsiny korukban konokságot kezdenek
kinyilvánítani és szüleik ápolják és bátorítják azokat, míg ezek a gonosz
indulatkitörések megerõsödnek bennük.
Láttam, hogy hacsak nem tesztek határozottan teljes fordulatot és nem
tanúsítotok hûséget gyermekeitekkel szemben, akkor a pusztító angyal
kardja számára nevelitek fel õket. Azt gondoljátok, hogy Isten elfedezheti,
elrejtheti és megõrizheti azokat a gyermekeket, melyek gonoszságait gyûlöli?
Nem, soha. Isten gyûlöli a dühkitöréseket, a gonosz felindulást, stb.,
melyeket a fegyelmezetlen gyermekek nyilvánítanak ki. Nem mentheti meg
õket a nyomorúság idején. Örökre el fognak veszni. Szülõk, gondatlan,
hûtlen szülõk, vérük rajtatok fog száradni.
Szülõk, a ti kötelességetek, hogy gyermekeiteket engedelmességben tartsátok,
minden indulatkitöréseiket és felindulásaikat teljesen fékezzétek meg. Láttam,
hogy ha õket Isten házába viszik, tudatni kell velük, hogy hol vannak, ahol Isten
találkozik népével. Minden játéktól és körülszaladgálástól vissza kell tartani õket.”
Szülõk, fegyelmezzétek gyermekeiteket. Parancsoljatok nekik addig, míg
kicsinyek, míg kicsiny korukban jó benyomást lehet rájuk gyakorolni, és gonosz
indulataikat – mielõtt azok fejlõdésükkel meggyökereznének és
megerõsödnének, el lehet fojtani.” – Manuscript Releases vol. 9. pp. 321-323.
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Kedd

május 16.

3. ÁBRAHÁM ÉS IZSÁK
a. Mit tanulhatnak a szülõk napjainkban Ábrahám gondoskodásából?
1. Móz. 18: 19.
„Az ifjúság a hiányos családi nevelés következtében nem hajlandó magát
alávetni a megfelelõ tekintélynek. Én is anya vagyok. Tudom, mirõl beszélek,
mikor azt mondom, hogy az ifjak és a gyermekek nemcsak szenvednek,
hanem boldogabbak is az egészséges korlátozás alatt, mint amikor saját
hajlamaikat követik. Szülõk! Nem õrködtök megfelelõ módon gyermekeitek
felett. Sohasem kellene nekik megengedni, hogy a ti tudomásotok és
beleegyezésetek nélkül akkor menjenek el és jöjjenek haza, mikor nekik
tetszik. Ezreknek bizonyult romlására az a féktelen barátság, amit ebben a
korszakban megengednek a gyermekeknek. Hánynak megengedik, hogy
az éjszakát az utcán töltsék, és a szülõk belenyugszanak abba, hogy nem
ismerik gyermekeik társait. Ha egy végtag megreped vagy eltörik, a szülõk
minden eszközt igénybe vesznek, amit csak a szeretet vagy a bölcsesség
sugall, hogy a megsebesült tagot meggyógyítsák. Ez helyes. Ez kötelességük.
De az Úr megköveteli, hogy még ügyesebb, türelmesebb és kitartóbb
erõfeszítést gyakoroljanak a lélek ártatlanságának meggyógyítására.” –
Atlantic Union Gleaner, 1905. szeptember 6.
„Szülõk! Ha úgy tudjátok, hogy (gyermekeitek) környezete nem elfogadható,
ne engedjétek meg nekik, hogy szürkületkor kimenjenek, és kinti sportokban
vegyenek részt, vagy szórakozás céljából más ifjakkal találkozzanak. Ha ezt a
szabályt határozottan kikényszerítik, akkor szokássá válik és az a vágy, hogy
ellenére cselekedjenek, hamarosan meg fog szûnni.” – Fundamentals of
Christian Education, p. 63. Atlantic Union Gleaner, 1905. szeptember 6.
b. Izsák, Ábrahám fia, melyik két eljárásában ragyogja vissza
bátorító példaként az ötödik parancsolatba vetett hitet? 1.
Móz. 22: 1. 2. 9-11; 24: 2-4. 7. 66. 67.

„Izsák volt az áldozat, a bárány, akit le kellett vágni. Ha akarta volna,
ellenállhatott volna atyja parancsának, mert õ éppen férfikorba lépett¼Izsák
elõször rémülettel és ámulattal hallgatta Isten szándékát, ami rettegéssel
töltötte el. A maga teljességében szemlélte a dolgot. Erõsítette atyjának
erõtlen kezeit, hogy õt a kötéllel az oltárhoz kötözze.” – The Sings of the
Times, 1875. április 1.
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Szerda

május 17.

4. AZ ÖTÖDIK PARANCSOLAT RÉSZE
a Az élet milyen helyzetében tûnik úgy, hogy az ifjak legtöbb
esetben elvetik szüleik tanácsát, és milyen következmények
árán? Bírák 14: 1-3. 20. 2. Kor. 6: 14.

„Ifjú férfiak és nõk egymással társalognak, akiknek gyengék az elveik,
kicsiny a hitük és hitbuzgalmuk. Könnyen egymásba bolondulnak és azt
hiszik, hogy szerelmesek. Egymás iránt tanúsított állandó
figyelmességüknek hamarosan meg van a befolyása, mert a lelki dolgokat
nem értékelik. Megilletné szüleiket, hogy velük tanácskozzanak egy ilyen
fontos lépésben, és hogy szüleik segítsék õket tapasztalataikkal és megfontolt
ítéletükkel. Azonban a fiatalok nem tekintenek a felszín alá. Egymást a
legkedvezõbb megvilágításban látják, és nem fedezik fel azokat a
jellemvonásokat, melyeket az anya fia vagy leánya iránti legkomolyabb
érdeklõdésébõl kifolyólag lát, és tudja, hogy azok vagy boldoggá teszik,
vagy tönkreteszik azok boldogságát, akiket szeret.” – Selections From
Testimonies to the Managers and Workers in Our Institutions, pp. 40. 41.
„Az a fiatalember, aki anélkül nyeri meg és élvezi egy fiatal lány
barátságát, hogy ismerné annak szüleit, nem jár el vele, és annak szüleivel
szemben nemes keresztényi módon. Titkos találkákon és kapcsolatokon
keresztül megnyerheti és befolyást gyakorolhat lelkére, de ezen eljárásával
nem nyilvánítja ki azt a lelki nemességet és hûséget, mely Isten minden
gyermekét kell jellemezzen. Hogy céljukat elérjék, nem nyíltan és
egyenesen járnak el a Biblia elõírása szerint, és hûtleneknek bizonyulnak
azokkal szemben, akik õket szeretik és hûségesen törekszenek õrködni
felettük. Az ilyen befolyások alatt kötött házasságok nem Isten Igéje szerint
valók. Aki egy lányt eltérít kötelességétõl, aki megzavarja hitét Isten világos
és határozott parancsolatával szembeni engedelmességében, hogy
engedelmeskedjen és tisztelje szüleit, nem az a férfiú, aki hûséges maradna
házassági fogadalmához.” – The Review and Herald, 1886. január 26.
b. Milyen határozott kijelentésre kapott utasítást a
Példabeszédek írója, amikor az önfejû választás keserûségét
tapasztalta a házaséletben? Péld. 15: 20; 19: 26; 30: 17.
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Csütörtök

május 18.

5. IDÕS KORUKBAN
a. Mit nyilvánít ki Jézus magatartása földi szüleivel szemben?
Luk. 2: 51; Ján. 19: 25-27

b. Milyen komoly felhívást intéz az Úr hasonlóképpen
mindannyiunkhoz? Péld. 23: 22.
„Hogyan képes egy fiú vagy egy lány apját vagy anyját idegenek
gondviselésére bízni! Még ha hitetlen és barátságtalan volna is az anyja, a
gyermeknek nem volna szabad kitérnie azon kötelesség alól, melyet Isten
ráhelyezett, hogy viseljen gondot szüleirõl. Oh, vajha kevesen volnának
olyanok, akik teljesen semmibe veszik a gyermeknek anyja iránt kijáró
kötelességet! Sajnos, oly sokan vannak olyanok, akik sohasem szentelnek
egy gondolatot sem szüleikre, kivéve, ha valamilyen haszonban
részesülhetnek tõlük. Sokan egyáltalán nem gondolnak arra, hogy vajon,
szüleik jólétben vannak-e vagy rossz körülmények között élnek.
Eljárásaikkal azt nyilvánítják ki, hogy hálátlan gyermekek, és hálátlanságuk
’élesebb a mérges kígyó fogainál’. Szüleik iránti közömbösségük megkeseríti
az apa és az anya életét, és õsz hajaikat szomorúsággal viszik a sírba.
Önzésükkel, önszeretetükkel és szeretetlenségükkel olyan ártalmas légkört
teremtettek lelkük köré, és minden jó elõtt annyira megkeményítették
szívüket, míg teljesen szeretetlenek és érzéketlenek lettek¼De milyen
keserves lesz az ilyen gyermekek életének a vége! Nem lesznek boldog
gondolataik öreg napjaikban, mivel azt fogják aratni, amit vetettek.
A gyermeket megelégedéssel fogja eltölteni az a gondolat, hogy szüleik
jólétéért szolgáltak egész életükön keresztül, és különös örömöt szerez nekik,
mikor már nekik van szükségük részvétre és szeretetre. Akiknek szívük
szeretettel van telve, felbecsülhetetlen kiváltságnak fogják tartani egyengetni
szüleik sírfelé vezetõ útját. Örvendezni fognak, hogy részük lehetett szeretett
szüleik utolsó napjaira békességet és vigasztalást hozni.” - The Review
and Herald, 1892. november 15.

Péntek

május 19.

SZEMÉLYES ÁTEKINTÕ KÉRDÉS
1. Hogyan lehetek hiányos az ötödik parancsolat iránti
engedelmességemben? Hogyan javíthatok ezen a területen?
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9. Tanulmány

2006. május 27.

Napnyugta: H 20:27
Ro 20:48

Szabadságamásokirántigyûlölettõl
„Ne ölj!” (2. Mózes 20: 13)
„Krisztus Lelke a bûn gyûlöletére vezet, miközben minden áldozatot készek
vagyunk meghozni a bûnös megmentéséért.” – Bizonyságtételek 5. kötet 171.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek 4. kötet 240. 246.
Jézus élete 291-293. 394.

Vasárnap

május 21.

1. A HATODIK PARANCSOLAT
a. Hogyan figyelmeztetett Krisztus a háborúskodás és a
vérontás lelkétõl, mely sokakat ural még a Krisztus nevét
vallók közül is? Máté 26: 51-53; János 18: 36
„Oh, mily nagy szégyent hoznak Krisztusra azok, akik keresztényeknek vallják
magukat, de meggyalázzák a nevet, amit viselnek, mivel életük nincs összhangban
hitvallomásukkal.Nembánnakegymássalszeretetteléstiszteletteljesen,amitIstenelvár
tõlük, hogy azt kedves szavakkal és udvarias cselekedetekkel nyilvánítsák ki. Az alulról
származóhatalmaknagyerõvelfeltörnek,aminekháborúésvérontásakövetkezménye.
Azerkölcsilégkörtkegyetlenésirtózatosdolgokfertõzikmeg.Aháborúszellemeterjed,
és minden helyen növekedik.” – Bizonyságtételek 8. kötet 248. 249.
b. Sorold fel a hatodik parancsolat néhány jelentõségét? 2.
Móz. 20: 13.
„Az igazságtalanság minden olyan cselekedete, amely hajlamos az élet
megrövidítésére; a gyûlölet és a bosszúállás lelkülete; vagy bármiféle szenvedély
élvezete, amely sértõ cselekedetre vezet bennünket mások iránt; vagy azt a
kívánságot ébreszti fel bennünk, hogy megbántsunk másokat, hogy ártsunk
nekik (mert “aki gyûlöli az õ atyjafiát, mind embergyilkos az” 1. Ján. 3: 15)
megszegik e parancsolatot. A szükségben lévõkrõl vagy a szenvedõkrõl való
gondoskodásunk önzõ semmibevevése; saját vágyaink kielégítése; szükségtelen
nélkülözésünk; túlfeszített munkatempónk, amellyel mások és a magunk
egészségét tesszük tönkre - mindezek kisebb vagy nagyobb mértékben a hatodik
parancsolat megsértése.” – Pátriárkák és próféták 312. (265).
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május 22.

2. FOGGAL MEGÁSOTT SÍROK
a. Milyen figyelmeztetést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy ne
váljunk a lassú öngyilkosság szolgáivá? Róma 8: 12. 13;
Péld. 23: 1-3.

„Isten szemében nem nagyobb bûn gyorsan elvenni valakinek az életét,
mint fokozatosan, de biztosan elpusztítani azt. Azok a személyek, akik rossz
cselekedettel biztos pusztulást hoznak magukra, itt kell elszenvedniük annak
büntetését, és nem léphetnek be elõbb a mennybe, mint aki gyorsan
pusztította el az életét.” – A Solemn Appeal, p. 72.
„Életüket sokan a falánk, vagy a romboló, kicsapongó élet következtében
veszítették el, s ily módon lelkek vesztek el.” – The Review and Herald, 1878.
„Férfiak és nõk azzal, hogy megvetést tanúsítanak a természet törvényeivel
szemben, a bajnak és a szenvedésnek vetik meg az alapját. Erkölcsi erejük
hiánya következtében a szenvedélyek szánalmas szolgái. Némelyek saját
fogaikkal ássák meg sírjukat.” – This Day With God, p. 123.
„Isten nem áraszthatja Szentlelkét azokra, akik falánksággal tompítják
magukat.” – The Review and Herald, 1883. május 8.
„A falánkság ezen korszak bûne.” - Bizonyságtételek 4. kötet 454.
b. Mi idéz még elõ gyakran egészségügyi problémát – még a
vegetáriánusok között is? Péld. 25: 16. 27.

„Sokan elpusztíthatják magukat édességekkel. Az édességekkel több bajt
okoznak a gyermekeknek, mint bármi mással.” – Sermons and Talks, vol. 1. p. 12.
c . Hogyan rontják meg a hatodik parancsolatot más módon?
Péld. 18: 21.

„Irtózattal gondolunk az emberevõre, aki áldozatának még vonagló meleg
húsából lakmározik. De vajon ennél a barbár szokásnál nem rettenetesebbe az a gyötrelem és romlás, amelyet embertársaink indítékainak félreismerése,
jó hírnevük befeketítése és jellemük kritizálása okoz?” – Elõtted az élet 235.
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Hétfő

Kedd

május 23.

3. AZOK KÖZÖTT, AKIKET SZERETÜNK
a. Hogyan kell kerülnünk azok megsértésének valódi veszélyét,
akiket a legjobban szeretünk? Préd. 7: 9.
„Õrizkedjetek a hirtelen lelkülettõl, ami meggondolatlan szavakra és tettekre
késztet. A megsértõdés, amit magatokban ápoltok, mivel azt képzelitek, hogy
rosszul bántak veletek, az Sátán lelkülete, és súlyos erkölcsi rosszra vezet.
Amikor a hirtelen lelkület ural, akkor pillanatnyilag megfoszt a józan
gondolkodástól, attól az erõtõl, hogy õrt álljatok szavaitok és viselkedésetek
fölött, s ezzel magatokat teszitek felelõssé a rossz következményekért. Nem
mentegethetõ az, amit hirtelen és haraggal követtek el. Az maga gonosz
cselekedet. Egyetlen meggondolatlan, hirtelen, szenvedélyesen kimondott szóval
olyan tövist hagyhattok barátaitok szívében, amit sohasem tudnak elfelejteni.
Ha nem gyakoroltok önuralmat, akkor a legboldogtalanabb házaspárok lesztek.
Mindketten a másik hibájának tulajdonítjátok boldogtalan életeteket, de ne
tegyétek ezt többé. Tegyétek szabállyá, hogy sohasem fogtok egymás ellen
egyetlen rosszalló szót sem mondani, hanem amikor csak alkalom kínálkozik
elismerõ és dicsérõ szavakat mondtok.” – Bizonyságtételek 4. kötet 243.
b. Milyen formában bûnösök valójában, túl gyakran az állítólag
vallásos szülõk, saját gyermekük lelkiességének
megsemmisítésében? Eféz. 6: 4.

„Nagyon gondosan kell a szülõknek eljárniuk, különben úgy bánnak
gyermekeikkel, hogy feltámasztják bennük a konokságot, az engedetlenséget
és a makacsságot. A szülõk önuralmuk hiánya miatt gyakran az emberi szív
legrosszabb szenvedélyeit élesztik fel. Dühös lelkülettel fegyelmezik, de inkább
megerõsítik õket gonosz eljárásaikban, és dacos lelkületükben ahelyett, hogy a
helyes útra irányítanák õket. Saját önkényes lelkületükkel gyermekeiket sátáni
befolyás alá taszítják, ahelyett, hogy gyöngédséggel és szeretettel kimentenék
õket Sátán csapdáiból. Mily szomorú, hogy sok szülõ, aki kereszténynek vallja
magát, nincs megtérve. Krisztus nem lakozik hit által szívükben. Mialatt Jézus
követõinek vallják magukat, utálatot keltenek gyermekeikben, és erõszakos,
engesztelhetetlen természetükkel minden vallás ellenségévé teszik õket. Nem
lehet csodálni, hogy a gyermekek rideggé és lázadókká vállnak szüleikkel
szemben. Azonban a gyermekek engedetlenségére mégsem lehet mentség szüleik
megszenteletlen eljárásmódja.” – The Review and Herald, 1892. november 15.
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Szerda

május 24.

4. A VISZÁLY LELKÉNEK ELÛZÉSE
a. Milyen látható példa mutatja, hogy a nép szabadnak vélheti
magát, holott a valójában megtéveszti õket a harag, - állítólag
még vallásos látszat alatt is? Ján. 8: 31-40.
„A gyilkosság elõször gondolatban születik meg. Aki gyûlöletnek ad
helyet a szívében, az a gyilkos útjára teszi lábát. Annak áldozatai utálatosak
Isten szemében.” - Jézus élete 254.
„(A farizeusok és a fejedelmek) A legrosszabb fajta rabságban
sínylõdtek: a gonosz lélek tartotta hatalmában õket.
Minden lélek, aki nem hajlandó átengedni magát Istennek, egy másik
erõ uralma alá kerül. Nem önmagáé. Beszélhet szabadságról, mégis a
legalávalóbb szolgaságban van. Nem láthatja az igazság szépségét, értelmét
Sátán irányítja.” – Jézus élete 394.
b. Látszólag más kifejezéssel, napjaink milyen népszerû társadalmi
tevékenysége foszt meg a Róma 12: 10-ben bemutatott
keresztényi szeretettõl, és miért?
„Egyetlen példáját sem találtam annak, hogy (Krisztus) arra nevelte volna
tanítványait, hogy a fizikai mozgás végzéséért futball játékokban vagy ökölvívásban
vegyenek részt.” – Special Testimonies on Education, p. 192.
„Nézzünk meg egy másik jelenetet. A város utcáján társaság gyülekezik
kerékpárversenyre. Ebben a társaságban is vannak olyanok, akik vallják, hogy
ismerik Istent, és akit elküldött, a Jézus Krisztust. Ám akik ezt az izgalmas versenyt
szemlélik, gondolnák-e, hogy akik így szórakoznak, Krisztusnak követõi? Ki is
gondolna arra, hogy e társaság tagjai Krisztus hitvalló követõi? Ki gondolna arra,
hogy tudatában vannak idejük és testi erejük értékének, melyek Istennek ajándékai,
azért, hogy az õ szolgálatára szenteljék? Ki gondol a balesetek veszélyeire, vagy
pedig arra, hogy vad hajszájuknak a következménye halál is lehet? Imádkozott-e
valaki Jézus jelenlétéért s a szolgáló angyalok oltalmáért? Vajon ezek a teljesítmények
dicsõítik-e Istent ? Sátán az élet játszmáját játssza ezekért a lelkekért s igen örvend
annak, amit lát és hal.” – Bizonyságtétel a lelkészek részére 34.
c . Milyen értelemben kell a hatodik parancsolatnak nem csupán
tétlennek, hanem valóban tevékenynek lennie? Máté 5: 43.
44; Róma 12: 19. 20.
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Csütörtök

május 25.

5. A GYÕZELEM MEGNYERÉSE
a. Hogyan összegezi János apostol a gyilkos lelkületet? 1. Ján. 2:
9-11; 3: 14. 15; 4: 20. 21. Ezt látva, az élet mely valóságos
dolgaira kell elõkészülnünk?
„Mindenki életében fognak olyan dolgok támadni, amelyek felingerlik
vagy haragot keltenek benne és ha nem állnak teljesen Isten uralma alatt,
akkor ingerültek lesznek. Krisztus szelídsége azonban lecsendesíti a
felingerült lelket, uralja a nyelvet, és az egész lényt alárendeli Istennek. Ily
módon megtanuljuk, hogy hogyan viseljük el mások sértegetését. Tévesen
ítélhetnek meg bennünket, de a szelíd és csendes lélek drága ékessége
tanít bennünket, hogyan hordozzunk el, hogyan kell sajnálnunk azokat,
akik hirtelen, meggondolatlan szavakat mondanak ki Inkább szenvedjétek
el a rosszat, mint kövessetek el azt.” – Our High Calling, p. 274.
b. Mit kell tudnunk a haragról? Eféz. 4: 26. 27; Zsidó. 12: 14. 15.
„Igaz, van egy olyan méltatlankodás, mely Krisztus követõinek esetében
is jogos. Ha azt látják, hogy Istent nem tisztelik, szolgálatát megvetik, ha azt
látják, hogy az ártatlant elnyomják, akkor jogos felháborodás kavarja fel
lelküket. Az ilyen, érzékeny erkölcsiség szülte harag nem bûn. De aki úgy
érzi, hogy minden képzelt sértés miatt haragra gerjedhet, neheztelhet, az szívét
Sátánnak nyitja meg. A keserûséget, ellenségeskedést ki kell ûzni a lélekbõl,
ha összhangban akarunk maradni a mennyel.” – Jézus élete 254. 255.
c . Mire gondoljunk, mikor a harag lelke kísért? Máté 6: 14.
15; Péld. 19: 11.

Péntek

május 26.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Mely íráshelyek nyilvánítják ki, hogy a háborúnak nincs helye Krisztus
kegyelmének országában?
2. Milyen körülmények között vagyok hajlandó áldozatul esni a harag
lelkének?
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2006. június 3. szombat

Elsõ szombati áldozat
Ugandai központ céljára
Közép- Afrikában a Viktória- tó északi partján terül el Uganda. A múlt
század második felének legnagyobb részén politikai harcoktól szenvedett,
de most viszonylagos békének örvend. Ez egy páratlan alkalom az Úrtól,
hogy a misszió munka elõre haladhasson ebben az országban.
Ugandát – amely valamivel kisebb ország Oregon államnál (USA), Ruanda, Kongó, Szudán és Kenya határolja, valamint a Viktória- tóban
Tanzániával osztozik. Lakossága felülmúlja a 27 milliót. Az evangéliumi
megbízatás jobb teljesítéséért, a munka céljára ebben az országban egy
megfelelõ központot szeretnének létesíteni. A kicsiny imaház jelenleg csak
a kis, helyi missziómunkát tudja szolgálni, de hogy megfelelõen lehessen
összehangolni a forrásokat az egész országban, központra van szükség.
Az AIDS járvány uralkodása ebben az országban sürgeti az evangélium
terjesztését. Az átlagos életkor alig 51 év. A lakosság több mint 4%-a, azaz
több mint félmillió emberrõl tudott, hogy AIDS-el fertõzött. Csaknem 80
ezren haltak meg 2003-ban ebben a betegségben. Más, számottevõ fertõzõ
betegség is sújtja az országot, mint például: vírusos hasmenés, májgyulladás,
(has)tífusz, malária, afrikai álomkor stb.
A lakosság faji keveredése szükségessé teszi a szombatiskolai
tanulmányok különbözõ helyi nyelvekre való fordítását. A hivatalos nyelv,
amit az iskolában is tanítanak és a kereskedelemben is használnak, az
angol, azonban a bennszülött nyelvek a Ganda és a Luganda a legszélesebb
körben használt nyelvek. De szintén használják a Niger-Kongó nyelveket,
Nilosaharon nyelveket, Swahili és az Arábic nyelveket, különösen a vidék
lakossága.
Szeretnénk nektek elõre megköszönni segítségeteket ezen terv
befejezésében.
David Zic, GK Szombatiskola Osztály Titkára
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10. Tanulmány

2006. június 3.

Napnyugta: H 20:34
Ro 20:54

Szabadságazerkölcsitisztátalanságtól
„Ne paráználkodj” (2. Mózes 20: 14)
„Minden keresztények meg kell tanulnia, hogy szenvedélyeit fékezze,
és hogy õt mindenkor helyes alapelvek uralják. Ha nem teszi ezt, akkor
nem méltó a keresztény névre.” – Bizonyságtételek 2. kötet 347.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek 2. kötet 346-353. 439-489.
Gyermeknevelés 74-76.

Vasárnap

május 28.

1. EZEN KOR KÜLÖNÖS BÛNE
a. Melyek azok a bibliai utasítások, melyek különös hangsúlyt
fektetnek ezen utolsó napok állapotára, amelyek hasonlók a
Noé napjaihoz? 2. Pét. 2: 9-14.

„Az erkölcstelenség mindenütt megsokasodik. A kicsapongás ezen kor
különös bûne. Még sohasem emelte fel a bûn oly merészen eltorzult fejét,
mint éppen most. A nép megbénultnak látszik, s az erény és az igazi jóság
barátai csaknem elcsüggedtek vakmerõsége, ereje és uralma következtében.
A gonoszság azonban, amely megsokasodik, nem csak a gúnyolódókra és a
hitetlenekre korlátozódik. – Ah, ha csak így lenne, de nem így van. Sok
férfi és nõ, akik Krisztus vallását vallják, bûnösök abban. Sõt, némelyek,
akik vallják, hogy az Õ visszajövetelét várják, nincsenek jobban elõkészülve
azon ünnepélyes eseményre, mint Sátán maga. Nem tisztították meg magukat
minden szennytõl. Addig-addig követték vágyaikat, míg természetessé vált,
hogy gondolataik tisztátalanok, és képzelõdéseik romlottakká váltak. Épp
oly lehetetlen gondolataikkal tiszta és szent tárgyaknál idõzni, mint amilyen
lehetetlen a Niagara folyását visszafordítani és vizét visszairányítani, hogy
felfelé folyjon.” – Bizonyságtételek 2. kötet 346.
„Érzéki vágyaik kioltották a megszentelõdés utáni vágyat, lelki életük kihalt és
ott vergõdnek az alacsony szenvedélyek rabságában.” – Keresztényi életmód 141.
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Hétfő

május 29.

2. MENEKÜLÉS A MINDENT ÁTHATÓ VESZÉLY ELÕL
a. Mi Krisztus mértéke a hetedik parancsolattal kapcsolatban?
Máté 5: 27. 28.

b. Hogyan szemlélteti a Biblia az önfegyelmet e gonoszsággal
szemben? Máté 5: 29. 30; Zsolt. 101: 3.

c . Miért különösen fontos a hármas angyali üzenet hitében
élõk számára, a hetedik parancsolathoz való ragaszkodás?
Róma 2: 22. 23; 1. Kor. 10: 8. 11. 12.
„Nem mindaz, aki vallja, hogy megtartja Isten parancsolatait, õrzi testét
tisztaságban és szentségben. Isten a legünnepélyesebb üzenetet, melyet valaha is
halandóra ruházott, erre a népre bízta. Hatalmas befolyást gyakorolhattak volna
ezáltal, ha megszentelte volna õket az igazság.Vallják, hogy az örök igazság magasztos
alapján állnak, hogy megtartják Isten parancsolatait; ezért ha a bûnt ápolják, ha
paráznaságot és házasságtörést követnek el, bûneik tízszerte nagyobbak, mint
azoké,¼akik nem ismerik el, hogy Isten törvénye rájuk nézve kötelezõ. Akik vallják,
hogy megtartják Isten parancsolatait, azok különös értelemben tiszteletlenítik Õt, és
hoznak gyalázatot az igazságra azzal, ha áthágják annak elõírásait.
Izrael népe között ennek a bûnnek - a paráznaságnak - az elterjedése volt
az, ami rájuk hozta Isten nemtetszésének megnyilvánulását. Akkor Isten ítéletei
mindjárt nyomon követték fertelmes bûneiket. Ezrek haltak meg és megfertõzött
testük ott hullott el a pusztában.” - Bizonyságtételek 2. kötet 450. 451.
d. Melyek az érzékiség veszélyei? Péld. 2: 11. 16-19; 5: 3-5;
6: 23-26. 32. 33.

„Némelyek gonosz célokra fordítják erejüket. Az érzékiség szövevényes
mérge áramlik ereikben, s alig talál ellenállásra. Az érzékiség elbûvöli, elbájolja
õket. Ha kellõen tisztelnék az erkölcsi szilárdságot, elméjük a legmagasabb
mûvelésre és kiválóságra lenne képes, de gyakran lealjasítják,hogy a
szenvedélyeknek szolgáljon.” – Bizonyságtételek 5. kötet 521.
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Kedd

május 30.

3. EGY ALATTOMOS HÁLÓ
a. Miért oly alattomos háló a házasságtörés bûne? Péld. 7: 727; 1. Pét. 2: 11.

„Isten szava csak kicsiny benyomást gyakorolhat azokra, akiknek
képességeit valamilyen bûnös önkielégítés eltompította. A szív képtelen
fenntartani az odaszentelõdést Isten iránt, mialatt az egészség és az élet
árán is szabad folyást enged az alantas vágyaknak és szenvedélyeknek.” –
The Spirit of Prophecy, vol. 4. p. 303.
b. Hogyan és miért kell az érzékiség felett megnyerni a szabadságot?
Róma 8: 12. 13; 13: 14.

„Az ember szenvedélyei, ha megfelelõ módon uralják és helyesen módon
irányítják, elõsegítik úgy a testi, mint erkölcsi egészségét, és sok boldogságot
biztosítanak számára. A házasságtörõnek, a paráznának és a bujálkodónak
nincs része az igazi élet élvezetében. Nem lehet igazi élvezet Isten
törvényének áthágója számára. Az Úr tudja ezt, és ezért korlátozza az embert.
Õ vezet, megparancsol, és határozottan megtilt.
Az ördög azonban sokakat annyira félrevezetett, hogy azt gondolják,
felülmúlhatják a hatalmas Istent a boldogsághoz vezetõ utak és eszközök
megválasztásában az ember boldogsága érdekében. Boldogtalanságukat
az a tízparancsolatban levõ tiltásoknak tulajdonítsák. S ha valamilyen
módon felmentve érezhetnék magukat Isten törvényének követelményei
alól, valóban boldogok és szabadok lennének.
Nekik azzal kellene kezdeniük a munkát, hogy távolítsanak el minden
bûnt, minden tisztátalanságot, és cselekedjenek igazságot. Szándékos
tudatlanságban maradásuk Isten törvényének követelményeivel szemben,
nem fogja megvédeni õket a büntetéstõl, amit el kell szenvedniük elõírásai
áthágásának következményeként.
Az ember továbbmehet egy rövid ideig és eltitkolhatja azt a tényt, hogy
házasságtörõ, Isten szeme azonban rajta van. Õ megjelöli az embert. Az ember
nem titkolhatja el bûnét Isten elõtt. Látszólag megfelelõ módon viselkedik családja
és a közösség elõtt és jó emberként tisztelhetik õt. Vajon megcsalhatja-e magát
azzal a gondolattal, hogy a Fenséges elõtt nem ismert? Romlottsága a menny
Fenségének szeme elõtt van.” - The Review and Herald, 1870. március 8.
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Szerda

május 31.

4. NEM CSUPÁN AZ IFJÚSÁG KÍSÉRTÉSE
a. Melyik az a néhány eljárás, mely felett még az idõs, házas
személyeknek is õrködniük kell, hogy tiszták
maradhassanak? Zsolt. 141: 3. 4; 2. Kor. 6: 17. 18.

„Vannak családok, ahol a férj és apa nem tartotta fenn azt a önmegtartoztatást,
tiszteletet parancsoló kegyes férfiasságát, amelyet Jézus Krisztus követõjének fenn
kellene tartani. Elmulasztotta azokat a kedves, gyöngéd, udvarias cselekedeteket
tanúsítani feleségével szemben, melyek õt megilletik, akinek megígérte Isten és
az angyalok elõtt, hogy szeretni és tisztelni fogja, meg fogja becsülni, míg
mindketten élnek. Az elvégzendõ munkára alkalmazott (cseléd)leány független,
és némileg figyelmes lehet abban, ahogy haját viseli, és hogy szeretetteljes és
elõzékeny legyen. S õ (a férfi)örül, balga módon örül. De (a férfi) nem oly meggyõzõ
az õ figyelmességében és szeretetében feleségével szemben, mint egykor volt.
Legyetek körültekintõek! Sátán ez esetben munkában van. Tiszteljétek az
alkalmazott segítségeteket, bánjatok vele kedvesen, elõzékenyen, de ne menjetek
tovább. Magatartásotok olyan legyen, hogy segítségetekbõl semmilyen
bizalmasságot ne váltson ki. Ha vannak kedves szavaitok, és udvarias
cselekedeteitek, amit nyújtani akartok, az a biztos, ha azokat mindig a
feleségeteknek adjátok. Az nagy áldásként fog szolgálni számukra, és boldogságot
fog jelenteni szívüknek, ami újból vissza fog sugározni rátok. A feleség is
kiterjesztheti rokonszenvét, érdeklõdését és szeretetét egy másik férfi iránt. Ez
lehet egy családtag, akit (az asszony) bizalmasává avat, és akinek elmondja bajait,
bánatát, és talán a magánügyeit is. Elõnyben részesíti annak társaságát.
Sátán van e mögött. S ha csak (az asszony) fel nem riad, és nem áll meg ott ahol
van, tovább fogja vezetni õt a romlásba. Testvérnõim ebben a dologban nem lehettek
elég óvatosak. S ha gyöngéd, szeretõ szavakat akartok kifejezni és figyelmet tanúsítani
valakivel szemben, fejezzétek azt ki annak, akinek megígértétek Isten és az angyalok
elõtt, hogy szeretni, tisztelni és becsülni fogjátok, míg mindketten éltek. Hány életet
keserítettek meg azon fal lerombolásával, mely magába zárja minden család magán
életét, mely fal azzal a tervvel épült, hogy megõrizze annak tisztaságát és szentségét.
A feleség egy harmadik személyt fogadott bizalmába, és családi életét kitárta a
barátja elõtt. Ez Sátán csapdája, amivel elidegeníti egymástól a férj és a feleség
szívét. Oh, ha felhagynának ezzel! A világot mily szenvedéstõl mentenék meg!
Egymás hibáit zárjátok be saját szívetekbe! Egyedül Istennek mondjátok el
bánataitokat! Õ adhat nektek helyes tanácsot és biztos megoldást, mely tiszta lesz,
és minden keserûségtõl mentes.” – A Solemn Appeal, pp. 155-157.
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Csütörtök

június 1.

5. A GYÕZELEM A SZABADSÁG
a. Mi az érzékiség feletti gyõzelem néhány kulcsa? Gal. 5: 16.
24; Kol. 3: 5.

„Senki sem dicsõítheti meg testében Istent, ahogy akarja, amíg Isten
törvényének áthágásában él. A test a lélek indításából hágja át a hetedik
parancsolatot. Ha a szív tisztátalan, akkor a test természetes módon cselekszi a
tisztátalan cselekedeteket. Nem lakozhat tisztaság annak szívében, aki átadja
testét tisztátalan cselekedeteknek. Ha a test tisztátalan kívánságnak szolgál,
akkor a lélek nem tudja fenntartani az odaszentelõdést Istennek. A lélek
megszentelt állapotának fenntartásáért, a testet tisztaságban és szentségben
kell megtartani. A lélek akkor Isten törvényének fog szolgálni, és készséges
engedelmességet fog tanúsítani minden elõírásával szemben. Akkor az ilyenek
– az apostollal együtt – oda tudják szánni tagjaikat az igazság fegyveréül Istennek.
’Ne uralkodjék tehát a bûn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az õ
kívánságaiban’ (Róma 6: 12). Akik örömet találnak Isten törvényének lábbal
taposásában, sohasem fogják tapasztalni azt a szabadságot, melyrõl az apostol,
mint Krisztus követõinek elõjogairól ír. A következõ szavakban kifejezett
szabadságot és áldást az az osztály fogja megtapasztalni, amely engedelmeskedik
Jehova törvényének: „Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak,
akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint’
(Róma 8: 1).” – The Review and Herald, 1870. március 8.
b. Milyen hatást kell gyakoroljon ránk a hetedik parancsolat?
1. Thess. 4: 3-5; Jób 31: 1.
„Nem fog a Szentlélek arra az emberre szállni, akinek értelme az
érzékiség országútja. Nem engedhetjük meg, hogy gúnyt ûzzenek a bûn
felett. Nem engedhetjük meg, hogy azt mondjuk a bûnösnek: ’Minden
rendben lesz nálad’. A vétkezõt csak Isten Bárányához irányíthatjuk, Aki
elveszi a világ bûneit.” – The Signs of the Times, 1892. augusztus 1.

Péntek

június 2.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉS
1. Milyen módon kell nekem a hetedik parancsolatban magasabb
színvonalra emelkednem?
56

Szombati bibliai tanulmányok 2006. április-június

11. Tanulmány

2006. június 10.

Napnyugta: H 20:39
Ro 20:59

Szabadságalopáslelkületétõl
„Ne lopj!” (2. Mózes 20: 15).
„A legtisztább öröm nem lelhetõ fel a gazdagságban, sem ott ahol a
kapzsiság emészt, hanem ahol megelégedés uralkodik, s ahol az önfeláldozó
szeretet az uralkodó elv.” – Bizonyságtételek 3. kötet 382.
Javasolt olvasmányok:Bizonyságtételek 3. kötet 243-251. 408-413.
Bizonyságtételek 1. kötet 433-450.
június 4.
Vasárnap

1. A LOPÁS SOK FORMÁJA
a. Hogyan hangzik a nyolcadik parancsolat, és mit foglal
magába? 2. Móz. 20: 15.
„A nyolcadik parancsolat éppen úgy elítéli az emberek meglopását,
kizsákmányolását, az emberrablást, mint a rabszolgákkal való bánásmódot,
és megtiltja a területeket hódító háborúkat is. Életünk ügyeinek legkisebb
részleteiben is szigorú igazságosságot, becsületességet követel meg tõlünk.
Megtiltja a kereskedelemben elkövetett rászedéseket, csalásokat.
Megköveteli a tartozások és a munkabérek jogos és tisztességes meg- és
kifizetését. Kijelenti, hogy minden kísérletet, amely arra irányul, hogy
hasznot szerezzünk mások tudatlanságából, gyengeségébõl vagy
szerencsétlenségébõl, Isten csalásként sorol fel a menny könyveiben.” –
Pátriárkák és próféták 313. (265. 266)
b. Miért van a tolvajnak több vesztenivalója, mint annak, akit
meglopott? Jer. 2: 26. e. r.
„A gyermek, aki kerüli az iskolát; az ifjú, aki hanyag tanulmányaiban;
a jegyzõ vagy az inas, aki nem szolgálja munkaadójának érdekeit; bármilyen
foglalkozású vagy hivatású ember, aki hûtlen munkakörében - áltathatja
magát, hogy mindaddig elõnyt nyer, amíg el tudja rejteni gonoszságát.
Mégsem így igaz, mert megcsalja önmagát. Az élet aratása a jellem, amely
eldönti sorsát mind erre, mind az eljövendõ életre.” – Elõtted az élet 106.
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2. MAGASABB SZÍNVONAL
a. Melyik az a néhány pont, melyeket a szombattartóknak
különösen emlékezetükben kell tartaniuk, a nyolcadik
parancsolattal kapcsolatban? Róma 2: 21.

„Akik oly magasztos hitvallomást tesznek, és Isten különös népe közé
számítják magukat, akik vallomásuk szerint azt mondják, hogy buzgók a
jócselekedetekben, azoknak nemeseknek és adakozóknak kellene lenniük,
és szüntelenül a testvéreik és nem a maguk hasznát kellene keresniük.
Testvéreiknek kellene átadniuk a legjobb lehetõségeket. A bõkezûség
bõkezûséget fogan, az önzés önzést szül¼
Némelyek a hat nap munkáját átvitték a hetedik napra is. Gyakran egy
órát, és még többet is elvettek a szombat kezdetébõl és végébõl.
Némely szombattartó, aki azt mondja a világnak, hogy várja Jézus eljövetelét,
és hiszi, hogy birtokolja az utolsó kegyelmi üzenetet, szabad utat enged
természetes hajlamainak, cserél, kereskedik és szállóigévé válik a hitetlenek
között lelkes üzletelése, ravaszsága miatt, hogy mindig õ nyer a cseréken. Jobb
lenne, ha az ilyenek veszítenének egy kicsit, így jobb benyomást gyakorolnának
a világra, kellemesebbet a testvéreikre, és megmutatnák, hogy az istenük nem
ez a világ.” – Bizonyságtételek 1. kötet 143. 144.
b. Hogyan lehetünk valóban bûnösök Isten megrablásában?
Mal. 3: 8. 9.

„Isten félelmetes meglopása történt, és ennek következtében,
visszavonta különös áldását. Atyámfiai és testvérnõim, kérlek titeket,
tekintsétek komolyan ezt a dolgot! Vizsgáljátok meg, hol raboltátok meg az
Urat a tizedben és az áldoznivalókban! Ne engedjétek meg, hogy ellenetek
szóló jelentés legyen az élet könyvében. Térjetek meg, és cselekedeteitekkel
nyilvánítsátok ki megtéréseteket. Késedelem nélkül egészítsétek ki
hiányaitokat.” - The Review and Herald, 1886. február 9.
c . Hogyan hangzik a parancs és az ígéret a tizeddel és az
áldoznivalóval kapcsolatban? Mal. 3: 10-12.
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június 6.

3. ALKALMAZÓK ÉS ALKALMAZOTTAK
a. Hogyan lehetnek az alkalmazók vétkesek a lopás bûnében?
Jak. 5: 4; 1. Tim. 5: 17. 18.
b. Milyen módon lehetnek az alkalmazottak is vétkesek a
lopásban? Én. én. 2: 15; Eféz. 6: 5-7.

„Akik minden olyan kötelesség elõl kitérnek, amelyek nincsenek közvetlenül
sajátjuknak kijelölve, lelki életükbe is beleviszik ugyan azt a hajlamot, hogy oly
keveset tegyenek, amennyit csak lehetséges. Ugyan azt a lelkületet és alapelvet
fogják belevinni Isten mûvébe és ügyébe is, melyet belevisznek a munkaadójukért
végzett hétköznapi munkába. Ha az alkalmazottak megfontoltak volnának,
szorgalmasan és alaposan dolgoznának az összes munkaóra alatt, akkor nem
kellene átlépniük a meghatározott idõt, és teljesen mást láthatnánk, mint amit
általában látunk.” - The Bible Echo, 1896. augusztus 24.
„Krisztus keresztje minden szentségtelen szenvedély és gyakorlat gyökerére
vág. Bármilyen természetû is legyen munkátok, vigyétek be Krisztus alapelveit
munkáitokba, és azonosuljatok a kezeitekbe adott feladatokkal. Érdeketek egy
lesz az alkalmazótok érdekével. Ha megfizetik idõdet, akkor tudatában leszel
annak, hogy a munkaidõd nem a sajátod, hanem azé, aki téged megfizet azért.
Ha komolytalan vagy, és szertelen, pazarlód az anyagot, fecséreled az idõt, nem
leszel lelkiismeretes és szorgalmas, akkor hûtlen szolgaként jegyeznek fel téged
a menny könyveibe.” – The Review and Herald, 1891. szeptember 22.
c . Miért szükséges mindenkinek White testvérnõ azon
magyarázatára figyelmeznie, melyet a gyülekezet egy egészségügyi
intézményében tett körútja alkalmával adott? Eféz. 4: 28.

„Ahogy vezetõm átvezetett engem a különbözõ osztályokon, mindenütt a
gazdálkodás hiányának látványa, aggodalommal töltötte el lelkemet, mivel
teljesen átéreztem azt az adóságot, ami az intézetet terhelte. A kicsinyes
csalásokat, a kötelesség önzõ elhanyagolását, feljegyezte a jelentést vivõ angyal.
A pazarlás, amit elnéztek itt és ott, az év folyamán tekintélyes összegre ment fel.
Ebbõl sokat meg lehetett volna menteni¼ Ez az önzés gyümölcse és fel van
jegyezve ellenük a hûtlenség lajstroma alatt.” – Counsels on Health, p. 420.
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Szerda
4. AZ EGÉSZ TÖRVÉNY SZELLEME
a. Milyen értelemben lehet a nyolcadik parancsolatot
összeszõni a hetedikkel? Jak. 2: 10.

„’Ne lopj!’ írta Isten az ujjával a kõtáblákra. Azonban az érzelmek mily
sok titkos lopását gyakorolják és mentegetik. Fenntartják a csalárd udvarlást,
személyes kapcsolatokat tartanak fenn, míg a tapasztalatlan személy, aki
nem tudja, hogy a dolgok hova vezetnek; érzelmeit visszavonja szüleitõl,
és a felé fordítja, aki éppen az általa követett eljárással bizonyítja, hogy
méltatlan az õ szeretetére. A Biblia a becstelenségnek minden fajtáját elítéli,
és igazságos cselekedetet követel minden körülmények között.
Isten átka nyugszik sok idõszerûtlen, nem megfelelõ kapcsolaton, miket
a világ ezen korszakában hoznak létre. Ha a Biblia bizonytalanságban,
bizonytalan megvilágításban hagyná ezt a kérdést, akkor napjainkban sok
ifjú eljárása, amit követnek az egymással való kapcsolataikban,
mentegethetõbb lenne. Azonban a Biblia követelményei nem felemás
utasítások. Azok megkövetelik a gondolatok, a szavak és a cselekedetek
teljes tisztaságát. Hálásak vagyunk Istennek, hogy az Õ Igéje a lábak
világossága, és hogy senkinek sem kell eltévednie a kötelesség útjáról.” –
Fundamentals of Christian Edication, pp. 102. 103.
b. Melyik tragikus esemény mutatja, hogy a nyolcadik
parancsolatot össze lehet kapcsolni más parancsolatokkal?
2. Sám. 15: 6.

„Absolon, (Dávid) fia, akit minden gyermekénél jobban szeretett, fellázadt
ellene. Feltûnõ szépségével, megnyerõ modorával és színlelt kedvességével
ravasz módon meglopta a nép szívét. Õ nem volt szívében jóindulatú, hanem
becsvágyó, s amint eljárása mutatja, cselszövéshez és bûntetthez is folyamodott
volna, csak hogy a királyságot megnyerje. Oly módon viszonozta volna atyja
szeretetét és kedvességét, hogy elvette volna az életét¼
Ez a természetellenes harc támadt saját házában, és a felkelõ, aki saját fia
volt, úgy látszik, hogy megzavarta és meggyengítette (Dávid) higgadt ítélkezését.
S mivel tudta, hogy a próféta megjövendölte ezt a gonoszt, és mivel õ maga
idézte elõ ezt Isten törvényének áthágásával, ez kiölte belõle ügyes és korábbi
felülmúlhatatlan bátorságát.” - Spiritual Gifts, vol. 4a, pp. 89. 90.
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június 8.

5. MÁR NEM LESÚJTVA
a. Miért kell törekednünk megszabadulni a lopás lelkületétõl, ami
csak szolgaságra vezet? Luk. 12: 16-24; 1. Tim. 6: 10. 11.

„Az élet hosszúsága és boldogsága nem a földi gazdagság összességében
rejlik. Ez az esztelen gazdag önzésével kincseket gyûjtött magának, amit úgysem
tudott felélni. Magának élt csupán. Kizsákmányolta az embereket, csalt
üzletkötéseivel, nem gyakorolta sem az irgalmasságot, sem Isten szeretetét.
Meglopta az apátlan árvát, az özvegyet, megcsalta embertársait, csak hogy világi
birtokait növelje. A mennyben gyûjthetett volna kincset, ki nem fogyó
erszényeket, de kapzsisága miatt elveszítette mindkét világot. Akik szerényen
Isten dicsõségére használják fel, amit Õ rájuk bízott, azok idõvel ezzel az áldással
kapják meg kincsüket a Mester kezébõl: ’Jól vagyon jó és hû szolgám, menj be
a te Urad örömébe.” – Bizonyságtételek 3. kötet 402.
b. Mi legyen a mi magatartásunk az anyagi dolgokkal
szemben? Apcsel. 20: 35; Fil. 2: 3. 4.

„Annak arányában, ahogy Krisztus szeretete betölti szívünket és uralja
életünket, gyõzzük le az irigységet, az önzést, a könnyû élet szeretetét. Azonkívül
az lesz az örömünk, ha teljesíteni tudjuk Krisztus akaratát, Aki szolgáinak mondjuk
magunkat. Akkor boldogságunk arányban lesz önzetlen cselekedeteinkkel, amire
Krisztus szeretete késztet.” – Bizonyságtételek 3. kötet 382.

Péntek

június 9.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Mondj egy párat a lopás legkifinomultabb formáiból!
2. Milyen lopások kísértik különösen a szombatünneplõket?
3. Hogyan lehet legyõzni azt a hajtó lelket, ami a lopásra vezet?
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12. Tanulmány

2006. június 17.

Napnyugta: H 20:43
Ro 21:02

Szabadságahazugnyelvtõl
„Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot”
(2. Mózes 20: 16).
„Isten gyermekeinek életébõl a tisztaság, a becsületesség, az önzetlenség
tiszta világossága kell kiragyogjon.” – Manuscript Releases, vol. 12. p. 147.
Javasolt olvasmányok: Elõtted az élet 234-236.
Bizonyságtételek 5. kötet 175-177.
június 11.
Vasárnap

1. A CSALÁS RENDKÍVÜL KÖNNYEN JÖN
a. Hogyan hangzik a kilencedik parancsolat és mit foglal
magában? 2. Móz. 20: 16.
„(Idézve 2. Mózes 20: 16) E rendelkezés alatt bármilyen irányban történõ
hamis beszéd, vagy embertársaink megcsalására, vagy megtévesztésére
irányuló gonosz kísérlet értendõ. A hazudozás nem más, mint megtévesztési
szándék. Hazudni pedig ugyanúgy lehet, szemünknek egy intésével,
kezünknek egy mozdulatával, arcunknak kifejezésével, mint szavainkkal.
Hazugság minden tudatos túlzás, minden számítással történõ jeladás, vagy
utalás, sõt hazugság a tényeknek megtévesztést célzó elferdítése is. Ez a
parancsolat megtiltja azt is, hogy felebarátunk tekintélyét gonosz célzásokkal,
a dolgok elferdítésével, tagadással vagy rossz hírek terjesztésével lerontsuk.
Az igazságnak mások hátrányára történõ elhallgatása, leleplezése szintén
megszegése a kilencedik parancsolatnak. – Pátriárkák és próféták 313. (266).
b. A hét utálatos dolog közül, melyeket gyûlöl az Úr, hány
van kapcsolatban a beszéddel? Péld. 6: 16-19.
„Sátán azért munkálkodik, hogy mindenhova befurakodjon. El akarja
választani egymástól még a barátokat is. Vannak emberek, akik örökké
fecsegnek, pletykálnak, hamis tanúságot tesznek, akik a viszály magvát
vetik, civakodást idéznek elõ. A menny úgy tekint ezekre, mint Sátán
legeredményesebb szolgáira.” – Bizonyságtételek 4. kötet 607.
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június 12.

2. KRISZTUS KÖVETÕI VIGYÁZZANAK
a. Hogyan összegezte Krisztus, milyen legyen követõinek
beszéde? Máté 5: 37.
„(Idézve: Máté 5: 37). Ezek a szavak elvetik mindazokat a jelentõségnélküli
kifejezéseket, melyek könnyen idézhetnek elõ félreértést kétértelmûségük folytán.
Elvetik a színlelõ udvariaskodást, az igazságtól való eltérést, a hízelgõ beszédmodort,
a túlzásokat, a kereskedelemben elõforduló megtévesztéseket, amint ez ma a
társadalmi és üzleti életben szokásos. Jézus szavai azt tanítják, hogy senkit sem
nevezhetünk õszintének, becsületesnek, aki másnak igyekszik feltûnni, mint ami a
valóságban, vagy akinek szavai nem fejezik ki szívének igazi érzelmeit.
Ha az emberek Krisztusnak e tanait tiszteletben tartanák, akkor a sok rossz
véleményt és barátságtalan ítéletet elhallgatnák, mert kicsoda képes õszintén az
igazságot vázolni, amikor mások eljárását és indokait bírálja? Hányszor befolyásolja
károsan az ítéletet a büszkeség, a szenvedély és a személyes érzékenység? Minden
egyes szó, pillantás, sõt még a hanglejtésünk is kifejezhet valótlanságot; vagy olyan
módon is adhatunk elõ tényeket, hogy azok a hallgatókban rossz benyomást keltenek.
Tehát minden, ami ’ezen felül vagyon’, - az igazságon – ’a gonosztól van’.
Mindaz, amit a keresztény tesz, legyen olyan tiszta, mint a napsugár! Az igazság
Istentõl van, a csalás azonban minden formájában az ördögtõl származik, s aki
bármily irányban eltér az igazságtól, az a gonosz uralma alá veti magát. Nem mindig
könnyû dolog az igazságot megmondani, fõképpen pedig akkor nem, ha nem ismerjük
teljesen. Hányszor akadályozza elõítélet, lelki hajlam, hiányos ismeret és helytelen
megítélés olyan ügyeknek világos megértését, melyekkel foglalkozunk. Csak akkor
vagyunk képesek õszintén megmondani az igazságot, ha gondolatainkat állandóan
Õ vezeti, Aki az igazság.” – Gondolatok a hegyibeszédrõl 70. 71.
b. Milyen különleges utasításokat kaptunk beszédünkkel kapcsolatban?
Péld. 26: 18. 19; Eféz. 5: 1-4.
c . Milyen befolyással van a mi beszédünk az egész gyülekezetre?
Eféz. 4: 25. 29.
„Igazi erkölcsi értékkel bíró személy nem törekszik helyet szerezni magának
gonosz gondolattal és gonosz beszéddel, mások méltatlanságának feltüntetésével.
Isten gyermekei közül minden irigységet, minden féltékenységet, minden gonosz
beszédet minden hitetlenséggel el kell távolítani.” – Our High Calling, p. 234.
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Kedd
3. A PLETYKA, A FECSEGÉS FÉLREVEZETÕ

a. Milyen komoly figyelmeztetéseket kaptunk a beszéddel
kapcsolatban? 3.Móz. 19: 16; Péld. 18: 21; 21: 6.

„Mikor azok a testvérnõk összegyûlnek, akik szeretnek csevegni, Sátán
legtöbbször ott van közöttük, mert ott talál foglalkozást. Ott áll, hogy felgerjessze
a képzeletet, és kihasználja a legnagyobb elõnyt, amit csak nyerhet. Tudja,
hogy mindaz a pletyka, fecsegés, a titkok feltárása és a jellem boncolása
elválassza a lelket Istentõl. Az a lelkiesség és a szelíd vallásos befolyás halálát
jelenti. U. testvérnõ sokat vétkezik az õ nyelvével. Szavaival jóra kellene
befolyást gyakorolnia, de gyakran csak vaktában beszél. Szavai némelykor
téves értelmet adnak a dolgok értelmének. Némelykor túlzásba ragadtatja
magát. Aztán téves állításnak ad helyet. Nincs szándékában tévesen állítani
valamit, de a dolgokról való sok beszédet és a beszéd szokását, miknek semmi
haszna sincs, addig ápolta, hogy megfontolatlanná és figyelmetlenné vált
szavaiban, és gyakran õ maga sem tudja, hogy mit is állít. Ez lerombolja még
azon befolyását is a jóra, amivel rendelkezne. Ideje, hogy egy teljes változás
menjen végbe e tekintetben. Társaságát máskép értékelték volna, ha nem
merült volna bele a bûnös beszélgetésbe.
A keresztényeknek meg kellene fontolniuk szavaikat. Soha sem kellene
kedvezõtlen hírt vinniük egyik barátjukról a másiknak, különösen, ha
tudják, hogy nincs köztük egység. Kegyetlen dolog célzást tenni és sejtetni,
mintha sok mindent tudnál errõl az ismerõsrõl, akirõl a másik mit sem tud.
Az ilyen célzások tovább terjednek, és kedvezõtlenebb benyomást keltenek,
mintha õszintén elmondanák minden túlzás nélkül. Mily kárt szenvedett el
Krisztus gyülekezete ezen dolgok miatt! Tagjainak meggondolatlan,
következetlen viselkedése teszi a gyülekezetet oly gyengévé, mint a víz.
Ugyan azon gyülekezet tagjai elárulták a bizalmat, pedig a bûnösnek nem
is állt szándékában bajt elõidézni. A társalgás tárgyának megválasztásában
a bölcsesség hiánya idézett elõ sok bajt. A társalgásnak lelki és isteni dolgok
felett kellett volna folynia, de sajnos, másként volt. Ha a keresztény
barátokkal való érintkezést fõleg a lélek és a szív megjobbítására szentelnék,
akkor azután nem volna megbánni való és aztán kellemes megelégedéssel
tekinthetnének vissza a társalgásra. De ha azokat az órákat könnyelmû,
hiábavaló beszélgetéssel töltik el, és az értékes idõt mások életének és
jellemének boncolgatására használják fel, akkor a baráti érintkezés baj
forrásának fog bizonyulni, és befolyásotok a halál illata lesz a halálra.” –
Bizonyságtételek 2. kötet 185. 186.
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június 14.

4. MESSZETERJEDÕ HATÁSOK
a. Milyen alapvetõ igazságot kell emlékezetünkben tartanunk
mindazzal kapcsolatban, amit mondunk? Jak. 3: 2-10.
„A nyelvet, amit oly kis mértékben tartanak uralmuk alatt az emberek,
Isten és emberek iránti szeretet törvényével, szilárd, lelkiismeretes
alapelvekkel kell megzabolázni.” – Sons and Daughters of God, p. 64.
b. Hogyan tudja a mi szülõi befolyásunk elõsegíteni vagy
akadályozni a becsületesség kifejlõdését gyermekeinkben?
Fil. 4: 8; Péld. 20: 17.
„Némelyik túlságosan elnézõ anya oly helytelenségeket tûr el gyermekeiben,
amiket egy pillanatra sem lenne szabad megengednie. A gyermekek helytelenségeit
olykor eltitkolják az apa elõl. Ruházati cikkeket vagy valamely más élvezetet
enged meg, azzal a hallgatólagos megállapodással, hogy az apának nem szabad
megtudnia, mert helytelenítené. Ezáltal hatásosan csalásra tanítja gyermekeit.
Ha az apa rájön a helytelenségre, kifogásokat hoznak fel elõtte, és csak félig
mondják el az igazságot. Az anya nem õszinte. Nem gondol arra, hogy az apa
ugyanúgy szívén viseli a gyermekek érdekeit, mint õ, és nem lenne szabad eltitkolni
elõtte a helytelenségeket és gyengeségeket, amiket addig kellene kijavítani, míg
fiatalok. Eltitkolják a bajokat.Agyerekek tudnak a szülök közötti egység hiányáról,
és meg van ennek a hatása. Fiatalon elkezdenek csalni, titkolózni, és más
megvilágításban elmondani a dolgokat anyjuknak valamint apjuknak A felnagyítás
szokássá válik és kikerekített hamisságokat mondanak anélkül, hogy
lelkiismeretük komolyan elítélné vagy megdorgálná õket.
Ezek azzal kezdõdtek, hogy az anya eltitkol dolgokat az apa elõl, akit pedig
ugyanúgy érdekel gyermekei jellemének alakulása. Az anyának nyíltan meg
kellett volna beszélni az apával. Mindent nyíltan fel kellett volna tárni elõtte.
De az ellentétes eljárás, a gyermekek rosszaságainak eltitkolása, a csalásra
való hajlamot, az igazmondás és a becsületesség hiányára bátorítja õket.
A fiatalok egyetlen reménye az, - akár hitvalló keresztények, akár nem -, ha
alaposan megtérnek. Egész jellemüknek meg kell változni. Megfontolatlan anyák,
tudjátok-e, hogy gyermekeitek egész vallásos életére kihat az, ahogyan fiatal
korukban tanítjátok õket?¼Bátorítsátok õket az igazmondásra és a becsületességre.
Soha ne adjatok alkalmat arra, hogy kétségbe vonhassák õszinteségeteket és
pontos igazmondásotokat.” – Bizonyságtételek 1. kötet 150. 151.
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Csütörtök

június 15.

5. A REMÉNYSÉG MEGMARAD
a. Honnan származik a nemes, jóságos beszéd? Máté 12: 3337; Titusz 1: 15.

b. Mi legyen a mi imánk beszédünkkel kapcsolatban és milyen
jutalomban részesülünk azáltal? Zsolt. 120: 2; 141: 3; Péld. 22: 11.

„Kezdjétek el azonnal a lélek megtisztításának munkáját. Hagyjatok el
minden ostobaságot és õrizkedjetek minden haszontalan szótól. Minden
kimondott szavatok egy elvetett mag, mely kikel, és jelleme szerint vagy jó
vagy rossz gyümölcsöt fog teremni. Kimondott szavaink megerõsítik az
érzelmeket, amelyek azokat ösztönzik. A túlzás egy rettenetes bûn.” – The
Youth’s Instruction, 1895. június 27.
„Krisztus mindig kész kincseiben részesíteni. Gyûjtsük össze ezeket a
drágaköveket, hogy ha beszélünk, ezek a drágakövek hulljanak ajkainkról.”
- Bizonyságtételek 6. kötet 174.
c . Mi az elpecsételt 144.000 egyik kiemelkedõ jellemvonása?
Kol. 3: 9. 10; Jel. 14: 1-5.

„Akik Krisztustól tanulnak, azoknak nem lesz közösségük ’a
sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel’ (Eféz. 5: 11). Mind
beszédükben, mind életükben egyszerûek, nyíltak és igazak, mert
törekszenek a szentekkel való közösségre, ’akiknek szájában nem találtatik
álnokság’.” – Gondolatok a hegyibeszédrõl 71.

Péntek

június 16.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉS
1. Milyen módon lehetek bûnös a kilencedik parancsolat áthágásában?
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Napnyugta: H 20:45
Ro 21:03

Szabadságakapzsiságtól
„Ne kívánd a te felebarátodnak házát; Ne kívánd a te
felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét,
se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé” (2. Mózes 20: 17).
„Távolítsatok el minden önzést, minden becsvágyat. Jézus vérében
való hit által tisztítsátok meg lelketeket minden erkölcsi fertõzéstõl. Teljes
és ingyen üdvösséget nyerhet mindenki, aki a Sziklára esik és ott
összetöretik.” – The General Konference Bulletin, 1899. október 1.
Javasolt olvasmányok: Pátriárkák és próféták 513-521. (458-464).
Bizonyságtételek 1. kötet 442-450.
június 18.
Vasárnap

1. A KAPZSISÁG PROBLÉMÁJA
a. Mi minden bûnnek a gyökere, és hogyan lehet azt egyedül
kiirtani? 2. Móz. 20: 17; Luk. 3: 8. 9. e. r.
„A tizedik parancsolat minden bûn gyökerére sújt le azzal, hogy megtiltja
az önzõ kívánságot, amelybõl a bûnös cselekedet ered. Ha Isten törvénye
iránti engedelmességünkben visszatartjuk magunkat a mások tulajdonát
képezõ bûnös dolgok kívánásától, akkor nem vétünk embertársaink ellen.”
– Pátriárkák és próféták 314. (266).
„Sátán állandóan azon dolgozik, hogy az emberben elõsegítse a világiasságot, a
kapzsiságot és a fösvénységet, hogy romba dönthesse lelkét és akadályozhassa Isten
mûvét. Az Úr bennünk hálát és a bõkezûséget igyekszik kifejleszteni. Meg akar
szabadítani bennünket az önzéstõl, ami sértõ az Õ szemeiben, mivel az annyira
ellentétben áll az Õ jellemével.” – The Review and Herald, 1896. november 10.
„Nekünk egy sajátos érdeklõdéssel kell mások dolgaira tekintenünk, - de nem
azért, hogy kívánjuk azokat, nem azért, hogy hibát találjunk azokban, nem azért, hogy
megjegyzéseket tegyünk rájuk, és hamis fényben adjuk azokat elõ, hanem azért, hogy
szigorú igazságot tegyünk minden dologban testvérünkkel szemben, és mindazokkal,
akikkel valamilyen kapcsolatban állunk.¼Krisztus Lelkének követõit nem csak saját
eredményükértvalóaggodalomravezeti,hanemhogyhasonlóérdeklõdésttanúsítsanak
atyjafiai eredményeiért és hasznaiért.- u. ott 1900. szeptember 4.
Szombati bibliai tanulmányok 2006. április-június
67

N E F E L E J T S É T E K , K Ö V E T K E Z Õ S Z O M B ATO N M I S S Z I Ó A D A K O Z Á S

13. Tanulmány

Hétfő

június 19.

2. A SÁROS NYOM MEGMARAD
a. Hogyan írja le a Biblia a kapzsiság természetét? Máté 13: 22.

„Elõttünk van Ákán, Júdás, Anániás és Safira borzalmas sorsa. De
mindezek elõtt ott van Luciferé, a hajnalcsillagé, aki magasabb méltóságra
áhítozva, mindörökre elvesztette a menny fényességét és gyönyörûségét.
Mind e figyelmeztetések ellenére kapzsiság uralkodik mindenütt.
E bûn szennyezõ nyoma mindenütt látható. A családban
elégedetlenséget és viszályt idéz elõ. Irigységet és gyûlöletet támaszt a
szegényekben a gazdagok iránt, a gazdagokat a szegényeket felõrlõ
elnyomásra vezeti. Ez a gonosz nemcsak a világban van meg, hanem az
egyházban is. Mennyire általános még itt is az önzés, kapzsiság, a rászedés,
a jó elhanyagolása. A tizedben és adományokban Isten meglopása. Óh
hány Ákán találtatik a ’ jó álló, kötelesség tudó’ gyülekezeti tagok között! .
Vannak olyanok, akik gyülekezetbe járnak, az Úr asztalánál ülnek, holott
birtokukban igazságtalanul szerzett rejtett javak vannak, olyanok, melyeket
Isten megátkozott! Egy babiloni köntösért sokan feláldozzák jó
lelkiismeretüket és mennyei reménységüket! A becsületet és használható
képességeiket ezrével cserélik fel egy erszény ezüstért. A szenvedõ
szegények kiáltása felelet nélkül marad; az evangélium fényének terjedését
akadályozzák; a világi emberek megvetését azok a cselekedetek motiválják,
melyek meghazudtolják a keresztény hitvallást; és mégis a kapzsi ember
kincseket halmoz fel.” – Pátriárkák és próféták 519. (462. 463)
b. Mi jellemezhet közöttünk sokakat a kapzsisággal kapcsolatban?
Ezék. 33: 31.

„Sokan azzal áltatják magukat, hogy nyereségvágyuk célja Isten
ügyének megsegítése. Némelyek megígérik, hogy amikor bizonyos összeget
szereztek, jót fognak tenni majd, és fejleszteni fogják a Jelenvaló Igazság
ügyét. Azonban mikor várakozásuk valóra válik, nem készek jobban segíteni
az ügyet, mint azelõtt. Újra megígérik, hogy ha megvették és kifizették a
szép házat vagy a földet, akkor majd komolyan segítik javaikkal Isten
munkájának fejlesztését. De amikor szívük vágya teljesül, sokkal kevésbé
adakozók, mint amikor nyomorogtak, és kevésbé segítik Isten ügyének
fejlõdését.” – Bizonyságtételek 1. kötet 443.
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Kedd

június 20.

3. MARKOLNI, MARKOLNI
a. Hogyan csüggesztette el Salamon egy döntése a nemzetet?
2. Krón. 2: 3-7. 11-14.

„A Júda és a Dán nemzetségében voltak a képzõmûvészetben
különösen jártas szakemberek. Ezek az emberek egy ideig önzetlenek és
alázatosak maradtak, de fokozatosan, csaknem észrevétlenül kihalt belõlük
Istenhez és az Õ igazságához való ragaszkodás. Magasabb rendû
ügyességükért kezdtek magasabb bért kérni¼
Salamon ezen hitehagyottak közt keresett mesterembert a templom
építéséhez felvigyázónak a Mória hegyen. A király írásban kapott aprólékos
utasítást a szent épület minden részletére vonatkozólag, s neki hittel Istenhez
kellett volna feltekinteni megszentelt segítõkért, akiknek Isten rendkívüli
kézügyességet adott volna, hogy pontosan el tudják végezni a kívánt munkát.
Salamon azonban szem elõl veszítette az Istenbe vetett hit gyakorlásának
ezt az alkalmát¼Salamon tehát megszenteletlen embert állított munkásai
élére, aki szokatlan ügyességéért magas fizetést követelt.
Hírámot nem az a kívánság késztette, hogy a legkiválóbb szolgálatot
nyújtsa Istennek. Ezen világ pénzistenét szolgálta.
Egész lényét az önzés alapelve hatottá át, ami a legmagasabb fizetés
követelésében nyilatkozott meg. S lassan fokozatosan munkatársai is ezeket
a helytelen alapelveket követték. Ahogy nap mint nap együtt dolgoztak
vele, kezdtek engedni a hajlamnak, hogy Hirám fizetéséhez mérjék
fizetésüket. Szem elõl kezdték veszíteni munkájuk szent jellegét, és a saját
és az õ fizetése közti különbségen kezdtek gondolkodni. Lassan
elveszítették az önfeláldozás lelkületét és a kapzsiságot táplálták. A
következménye a magasabb fizetés követelése lett, amit meg is kaptak.
Az a megrontó végzetes befolyás, melyet ennek a kapzsi embernek a
munkába állítása elindított, átjárta az Úr szolgálatának minden ágát, és elterjedt
Salamon egész országában¼Ezen befolyások messzemenõ hatásában
találhatjuk azon király borzalmas hitehagyásának fõ okait, aki valamikor a
legbölcsebb halandó volt. Nemcsak a király volt egyedül hitehagyásban.
Pazarlást és romlottságot lehetett látni minden felé. A gazdagok elnyomták a
szegényeket, s Isten szolgálatából csaknem kiveszett az önfeláldozás lelke¼
A kapzsiság, a legmagasabb tisztség, és fizetés utáni törtetés tölti be a
világot. A régi idõ önmegtagadó és önfeláldozó lelkülete ritkán fordul elõ.
Pedig ez az egyedüli lelkület, amely Jézus igazi követõjét ösztönözheti .” –
The Review and Herald, 1906. január 4.
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Szerda

június 21.

4. GYÕZNI KELL
a. Mit jelent ki az Ihletés Lelke a kapzsiság és az irigység feletti
gyõzelem szükségességérõl? Péld. 27: 4; 28: 16; Luk. 12: 15.
„Ha nagyravágyás tölt el, le kell gyõznöd, vagy különben sohasem fogsz
belépni a menny udvaraiba. Az önzést ki kell irtani a szívbõl. Krisztus életében
egyáltalán nem nyilvánult meg az önzés. Nem a maga tetszésére élt. Szeretnéd
kapzsi módon visszatartani azokat az eszközöket, amelyekrõl Isten azt szeretné,
hogy az Õ nevének dicsõségére használd fel? Gondold meg, hogy a fösvénység,
bálványimádás. Ha megtartod Isten parancsolatait, akkor szeretni fogod Istent
teljes szívedbõl, lelkedbõl, erõdbõl, és felebarátodat, mint magadat.” – The
Review and Herald, 1897. november 30.
b. Mi kellene legyen a mi imánk e tekintetben? Zsolt. 119: 36.

c . Csak egyedül hogyan lehetünk a világ elõtt egy feddhetetlen
nép? Kol. 3: 5; Zsidó. 13: 5.
d. Mit kell emlékezetünkben tartanunk azzal kapcsolatban, hogy
Isten törvényét, mint egészet kell megtartanunk? Zsidó. 4: 14-16.
„Valaki azt mondja: ’Az én lelkiismeretem nem vádol engem azért, mert nem
tartom meg Isten parancsolatait.’ Isten Igéjében olvasunk arról, hogy van jó és van
rossz lelkiismeret.Az a tény, hogy lelkiismereted nem vádol téged Isten törvényének
áthágásáért, az nem bizonyítja azt, hogy nem vagy bûnös az Õ szemeiben. Hasonlítsd
össze lelkiismeretedet Isten szavával és figyeld meg, hogy életed és jellemed
összhangban van-e az igazságosság abban kinyilvánított mértékével. Akkor
eldöntheted, hogy vajon értelmes hited van-e, és milyen a te lelkiismereted. Az
ember lelkiismeretében csak akkor lehet bízni, ha az az isteni kegyelem uralma
alatt áll. Sátán kihasználja a meg nem világosodott lelkiismeretet, és ez által az
embert mindenféle csalásba vezeti, mivel nem tették Isten Szavát tanácsadójukká.
Sokan olyan módon gondolták ki a maguk saját evangéliumát, amiképpen saját
törvényükkel helyettesítették Isten törvényét. Jézus Krisztus evangéliuma teljes
mértékben elismeri Isten törvényét, és kijelenti Isten mindenek felett való tekintélyét.
Krisztus evangéliuma megkívánja a bûn feletti bánkódást; és a bûn Isten törvényének
az áthágása.” – The Review and Herald, 1901. szeptember 3.
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Csütörtök

június 22.

5. VALÓDI SZABADSÁG
a. Hogyan szabadíthat meg valóban Isten hatalma bennünket a
bûntõl? Ján. 8: 36.
„A bûn kiûzése magának a léleknek a mûve. Igaz, magunknak nincs erõnk,
hogy kitörjünk Sátán bûvkörébõl, de ha vágyunk a bûntõl való szabadulásra, s nagy
szükségünkben rajtunk kívül álló és a miénket meghaladó erõért kiáltunk, lelki
képességeinket a Szentlélek isteni energiája hatja át, s ezek így engedelmeskednek
az akarat parancsának és teljesítik Isten akaratát.” – Jézus élete 394.
„Fogadd Jézus társaddá. Kérj Tõle segítséget Isten törvényének megtartásához, s
Õ védelmezõd, tanácsadód és vezetõd lesz, hogy sohase tévedj el.” – The Review and
Herald, 1897. január 26.
„Ha valaki átadja magát Krisztusnak, értelme a törvény uralma alá kerül. Csak a
királyi törvény hirdet szabadságot a foglyoknak. Ha az ember egyesül Krisztussal,
szabaddálesz.HameghódolKrisztusakarataelõtt,visszakapjatökéletesemberimivoltát.
Nem él a bûn szolgaságában, és a szenvedélyek fölé emelkedik az az ember, aki
engedelmeskedik Istennek. Az ember legyõzheti önmagát, legyõzheti saját hajlamait.”
– A Nagy Orvos lábnyomán 81. 82.
b. Milyen módszer által szabadít meg Isten? Jak. 1: 21-25; 2:
11. 12; Róma 8: 21.

„Isten magához vonja azokat, akik hallgatnak a lelkiismeret hangjára,
elfogadják a józan értelem, és Isten tanácsát, s akaratukat, sorsukat teljes szívvel
alárendelik Istennek.Akkor és csak akkor fogja megismerni az ember, hogy milyen
csökönyös és akaratos a szív, és mennyire nem kész mindent feladni Jézusért. De
ha a világosságban járnak, amíg világosságuk van, akkor hamarosan egy másféle
ismertre jutnak: Meg fogják ismerni, hogy milyen hatalmas Isten kegyelme az
önzés legyõzésében és a lélek megtisztításában. Az igazságnak meg van a hatása.
A lelki szabadság érzete hatja át, és örvendeznek Isten fiai és leányai dicsõ
szabadságának.” – General Conference Daily Bulletin, 1893. január 28.

Péntek

június 23.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉS
1. Az élet mely területein tarthatnak szolgaságban a kapzsiság és az azt követõ bûnök,
és hogyan munkálkodhatok együtt Istennel a megszabadulásomért?
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