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Előszó
A bölcs és jóságos Istenség már az ember léte előtt tervet készített, mely által

visszanyerhetjük az előjogot, hogy Isten dicső paradicsomában az örökéletnek
örvendhessünk. Abban az esetben, ha az ember – Isten teremtésének megkoronázó
alkotása – engedne a kísértőnek és bűnbe esne, meg lehet váltani, és helyreállítani
a tisztaságát és szentségét. Amikor ősszüleink tragikus esete valóban
bekövetkezett,  „az Istenség részvétre gerjedt az emberi nem iránt, és az Atya, a
Fiú és a Szentlélek  átadták magukat a megváltás terve kidolgozásának.” – The
Review and Herald, 1912. május 2.

Az emberiség egész történelmén át, ez a terv volt az ember belépésének kulcsa
a mennyei udvarokba. Habár milliók mentek át az életből, hogy a halálban aludják
csendes álmukat, jutalmuk mindezek dacára bizonyos. A trombita hamarosan fel
fog hangzani, és mindazokat, akik hűségesen engedelmeskedtek Isten tervének,
az Ő hatalma örök életre fogja feltámasztani. Azok számára is, akik meghaltak,
egy dolog biztos: Krisztus teljesen előkészítette az utat. „És nincsen senkiben
másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név,  mely
által kellene nékünk megtartatnunk” (Apcsel. 4: 12).

Csodálatos tanulmány az, amit ezen negyedévben tanulni fogunk, amint látni
fogjuk, hogy mit tett az Úr azért, hogy Én élhessek. Sajnos, ma olyan időben
élünk, amikor sokan úgy érzik, hogy hitükre és választott életmódjukra való
tekintet nélkül, valami módon automatikusan jogosultak belépni a mennybe. A
többség megpróbálja megkerülni Isten útját, és ki merik fejleszteni saját
elméletüket arra vonatkozólag, hogy hogyan gondolnak eljutni a paradicsomba.
A Biblia azt mondja:  „Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és
kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy
nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek! És azt mondták: Nem megyünk!” (Jer.
6: 16).

De hol vannak mindezek a régi ösvények mindazok számára, akik őszintén
keresik Isten akaratát és az Ő útját? Mi a megváltás egyetlen terve, melyet a
menny valóban jóváhagy? Habár sokan vallhatják, hogy a legkedvezőbb, a
legrégibb, a legmegalapozottabb, vagy politikailag a legmegfelelőbb vallásuk van,
de csupán a vallomás a szent Isten szemeiben semmit sem jelent. Itt és most az
élő összeköttetés a Teremtővel az egyedüli út az életre. Az ihletett Ige magyarázza,
hogy: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent,
és akit elküldtél a Jézus Krisztust” (Ján. 17: 3).

Ezen módon az emberiség hajnalhasadásától, ezen  pusztulásra szánt világ
végső ítéletének órájáig, az egész világon a hűséges férfiak, nők és gyermekek
csak egy kevés kisebbsége haladt Isten megváltása teljes tervének keskeny útján.
S a következő három hónap folyamán, ahogy imádkozó lélekkel tanulmányozzuk
ezeket a Szombati Bibliai Leckéket, kapcsolódjunk bele a  paradicsomba való
belépés tervébe.

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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Istennek külön felhívása van azokhoz, akik a városokban
munkálkodnak. A városi környezet, mivel azok telve vannak ezen világ
gondjaival,  rohanással, nehéz környezetet jelent Isten műve behatolása
számára. De az Úrnak még vannak gyermekei ezen helyeken is, és  utasította
munkásait, hogy menjenek a városokba, és gyűjtsék össze az Ő juhait.

Ukrajna fővárosa és legnagyobb városa, Kijev. Azon időtől kezdve, mióta
a vallásszabadság az 1990-es évben megérkezett, a hívők egy kicsiny
csoportja ezen a helyen ragyogtatta a Jelenvaló Igazság világosságát. Isten
kegyelméből, azon bibliamunkásokkal együtt, akik arra voltak kijelölve,
hogy ezen a helyen szolgáljanak, ezek a testvérek oly sok lélekkel
megosztották az üzenetet, hogy a szerény imaház már nem felel meg a
gyülekezet heti szükségleteinek.

Kijev, amely a vidék -központi részének északi részén fekszik, fekvése
mint átutazó gócpont, ideális egész Ukrajnában levő személyek számára,
valamint összekötő láncszem Oroszország és Nyugat- Európa között  Ezen
a helyen egy megfelelő imaház nagy előnyt jelentene a munka számára, de
nem csak ezen városban, hanem  a Jelenvaló Igazság terjesztésének
segítésében a távol levő helyeken is.

A Kijevben levő hívők, akiket hitükért évtizedeken keresztül üldöztek,
megértik azt a gyorsaságot, amellyel a munkának előre kell haladni. Azért
kaptuk a szabadságnak ezt az idejét, melynek örvendünk, hogy terjesszük
a megváltás csodálatos üzenetét. Minden pillanat értékes.

Ti is segíthetitek a munkát Kijevben. Szakítsatok egy drága percet most
azért, hogy imádkozzatok az evangélium munkásaiért és az egyszerű
tagokért, akik az evangelizálás munkáját végzik ezen város több, mint 2.5
millió lakosáért. Azután szánjatok egy percet arra, hogy előkészítsétek
áldozatotokat, ami segíteni fog világítótornyot építeni az egész város és
körülötte élők számára.

Testvéreitek a Kelet Európai Unióból

Első szombati áldozat
Ukrajna, Kijev számára



A menny kormánya
„Az Úr szavára  lettek az egek, és szájának leheletére minden

seregök” (Zsolt. 33: 6).
„Isten Fia a menny összes seregének teremtésében megvalósította az

Atya akaratát. Őt és Istent illeti meg hódolatuk és hűségük” – Pátriárkák
és próféták 10. (újban)

Javasolt olvasmányok:    Pátriárkák és próféták  33-46. (újban)
          A megváltás története 11-15.

Vasárnap
1. A MENNY ISTENE
a.   Az Istenség mely jellegzetessége egyedülálló? Zsolt. 33: 6. 9. Hogyan

és ki teremtett minden dolgot a világegyetemben? Ján. 1: 1-3.

 „A világegyetem Ura nem egyedül végezte jóságos munkáját. Volt  egy
társa - munkatársa, aki meg tudta érteni szándékait, és vele tudott örülni
a teremtett lények boldogításában.

Az Atya a Fiú által teremtett minden mennyei lényt. (Idézve: Kol. 1:
16). Az angyalok Isten szolgái, akik a tőle állandóan áradó fényben
ragyognak, és gyors szárnyakon sietnek, hogy véghezvigyék akaratát. De a
Fiú, a felkent Isten, “[...] az ő valóságának képmása,” “dicsőségének
visszatükröződése [...] aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget”,
magasabbrendű az angyaloknál (Zsidó. 1:3).” – Pátriárkák és próféták
18. (7. 8. újban)

b.   Mit nyilatkoztat ki az ihletés Igéje Isten trónjáról? Jer. 17:
12. Hogyan vonatkozik ez Isten Fiára? Zsidó. 1: 8.

„Isten megosztotta trónját Fiával, és az örökkévaló, önmagában létező
Lény dicsősége körülövezte mindkettőjüket. És az Atya Őt bízta meg
akaratának végrehajtásával. Isten Fia a menny összes seregének
teremtésében megvalósította az Atya akaratát. Őt és Istent illeti meg (az
angyalok) hódolatuk és hűségük.” – Pátriárkák és próféták 10. (újban)

1. Tanulmány  2007. április 7. Napnyugta: H  19:20
    Ro 19:49
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Hétfő
2.   ÉLET A MENNYBEN
a.   Melyek a menny kormányának alapvető jellemvonásai? Zsolt.

89: 15; 1. Ján. 4: 16.

„Mivel Isten kormányzásának alapja a szeretet törvénye, az értelmes
lények csak akkor lehetnek boldogok, ha tökéletes összhangban élnek a
törvény, az igaz élet nagyszerű elveivel. Isten minden teremtményétől azt
kívánja, hogy szeretetből szolgálja - amely szolgálat jellemének
értékeléséből fakad. Nem örül a kikényszerített szolgálatnak. Ő
mindenkinek szabad akaratot ad, hogy önként szolgálhassa Őt.”-
Pátriárkák és próféták 18. (újban 8)

„Isten szeretete nem kevésbé fejeződött ki igazságosságában, mint
irgalmasságában. Isten trónjának az igazságosság az alapja, és szeretet a
gyümölcse. Sátánnak az volt a szándéka, hogy elválassza az irgalmasságot
az igazságtól és az igazságosságtól. Azt igyekezett bebizonyítani, hogy Isten
törvényének az igazságossága egyik ellensége a békességnek. Krisztus
azonban megmutatja, hogy Isten tervében ezek elválaszthatatlanul egybe
kötődtek egymással. Az egyik nem létezhet a másik nélkül. “Irgalmasság
és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást” (Zsolt
85:11).” – Jézus élete 671.

b.   Mi jellemezte a kapcsolatot a mennyei teremtmények egész
serege és jótevő Teremtőjük között?  Zsolt. 103: 20. 21.

„Ameddig minden teremtett lény szeretetből engedelmeskedett, mert
szerette Istent, az egész világegyetemben tökéletes összhang uralkodott. A
mennyei sereg boldogan teljesítette Teremtője akaratát. Örültek, hogy
dicsőségét tükrözhették és őt dicsőíthették. És amíg az Isten iránti szeretet
mindennél fontosabb volt, az egymás iránti szeretetet bizalom és önzetlenség
jellemezte. Semmiféle disszonáns hang nem zavarta meg a menny
harmóniája.’ – Pátriárkák és próféták 19. (8)

„Minden teremtett lény Isten akaratából és hatalmából él. Mindnyájan
függő viszonyban levő elfogadói az Istentől való életnek. A legmagasabb
rangú szeráftól a legalázatosabb lelkes lényig mindenki az életnek ebből a
forrásából töltődik meg élettel.” – Jézus élete 692.

„Amikor az Úr megteremtette ezeket a (angyali) lényeket, hogy az Ő
trónja előtt álljanak, szépek és dicsők voltak. Kedvességük és szentségük
egyenlő volt magasztos állásukkal. Isten bölcsessége gazdagította, és a
menny fénye övezte őket.” – The Signs of the Times, 1898. április 14.
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Kedd
3. MÉG SOHA NEM HALLOTT ZAVARÓ HANG
a.   Milyen becsvágyat ápolt magában Lucifer, a legmagasztosabb

teremtett lény? Ezék. 28: 12-15.

„Volt valaki, aki visszaélt azzal a szabadsággal, amelyet Isten adott
teremtményeinek. Tőle származik a bűn, aki Krisztus után az első volt,
akit Isten a legjobban kitüntetett, és aki a leghatalmasabb és
legdicsőségesebb volt a menny lakói között. Lucifer, a “hajnal fia”, a szent
és makulátlan, volt az első oltalmazó kérub. A hatalmas Teremtő mellett
volt, és az örökkévaló Istent elborító dicsőség szakadatlanul hulló
fénysugarai megnyugodtak rajta. “Így szól az Úr Isten: Te valál az
arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben.
Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel ...
Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent
hegyén valál, tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen valál utaidban attól a
naptól fogva, melyen teremtettél, míg gonoszság nem találtaték benned”
(Ezék. 28: 12-15).

   Lucifer lassanként helyt adott az önfelmagasztalás vágyának. A
Szentírás ezt mondja: “Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad
bölcsességedet fényességedben” (Ezék. 28: 17).”Ezt mondád szívedben:
[...] hasonló leszek a Magasságoshoz” (Ésai. 14:13-14). Ez a hatalmas
angyal, aki minden dicsőségét Istentől kapta, eljutott oda, hogy ezt magának
tulajdonította.” – Pátriárkák és próféták 19. (újban: 9)

b.   Mi volt Lucifer elégedetlenségének valódi oka?  Péld. 13:
10; Zsolt. 10: 4.

„Nem volt megelégedve magas állásával, pedig nagyobb
megbecsülésben részesült, mint a mennyei sereg. Merészkedett csakis a
Teremtőnek kijáró hódolatot magának kívánni. Nem arra tanította a
teremtett lényeket, hogy mindenek felett Istent szeressék, és neki
engedelmeskedjenek. Szolgálatukat és hűségüket inkább magának akarta
biztosítani. Megkívánta azt a dicsőséget, amellyel a végtelen Atya a Fiát
ruházta fel, ez az angyalfejedelem arra a hatalomra pályázott, amelyre
egyedül Krisztusnak volt joga.”- Pátriárkák és próféták 19. 20. (9)
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Szerda
4. KÉT ELLENTÉTES MUNKAMÓDSZER
a.   Hogyan igyekezett a menny meggyőzni Lucifert, szemléltetve

ezzel Isten gyöngéd felhívásait a tévedő teremtményeivel szemben,
a korszakok folyamán? Milyen volt Lucifer magatartása?

„A mennyei tanácsban az angyalok kérlelték Lucifert. Isten Fia felhívta
figyelmét a Teremtő nagyságára, jóságára és igazságos voltára, törvényének
szentségére és változhatatlanságára. Isten maga hozta létre a menny rendjét;
és ha Lucifer eltér attól, meggyalázza alkotóját, és romlást hoz önmagára.
De a végtelen szeretettel és irgalommal adott figyelmeztetés csak ellenállást
váltott ki Luciferből.  Engedte, hogy a Krisztussal szembeni féltékenysége
eluralkodjék benne, és még elszántabb lett.” – Pátriárkák és próféták 9. 10. (újban)

b.   Isten módszerével éles ellentétben, milyen ravasz módszert
használt Lucifer, hogy eltántorítsa az angyalokat Isten iránti
hűségüktől? Zsolt 55: 22.

„Elhagyva az Atya közelében elfoglalt helyét, Lucifer elment, hogy
széthintse az elégedetlenség szellemét az angyalok között. Titokban
dolgozott, és valódi szándékát egy ideig az Isten iránti tisztelet látszata alá
rejtette. A mennyei lényeket kormányzó törvényekkel kapcsolatban kezdett
kételyeket sejtetni. Arra célozgatott, hogy bár törvények szükségesek a
világ lakóinak, de az angyaloknak, akik magasabban állnak, nem kell ilyen
korlátokat szabni, mert a saját bölcsességük elegendő vezető. Az angyalok
nem olyan lények, akik szégyent hozhatnának Istenre; minden gondolatuk
szent; ők sem tévedhetnek inkább, mint Isten maga. Luciferrel szemben
igazságtalanság - állította-, hogy Isten Fiának az Atyával egyenlő helye
van. Hiszen őt is tisztelet és megbecsülés illeti meg.” - Pátriárkák és
próféták 11 (új)

„Míg az Isten iránti teljes hűséget színlelte, azt hangsúlyozta, hogy a
menny rendjén és törvényein változtatni kell Isten kormányzatának
állandósága érdekében. Míg azon dolgozott, hogy az Isten törvényével
szemben elégedetlenséget keltsen, és a saját elégedetlenségét
becsepegtesse a hozzá beosztott angyalok lelkébe, látszólag az
elégedetlenséget igyekezett megszüntetni, és az elégedetlen angyalokat a
menny rendjével megbékíteni. Míg titokban viszályt és lázadást szított, a
legnagyobb furfanggal azt a látszatot keltette, mintha egyedüli célja az
lenne, hogy elmélyítse a hűséget, és megőrizze az összhangot és békét.” -
Pátriárkák és próféták 38. (új)
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Csütörtök
5.  NYÍLT LÁZADÁS
a. Vázold fel Lucifer lázadásának végső szakaszait a mennyben!

Jel. 12: 7-9.

     „(Lucifer) Már-már majdnem úgy döntött, hogy visszatér (Istenhez),
de büszkesége nem engedte. Annak, akit Isten oly nagyon kitüntetett, túl
nagy áldozat lett volna beismerni, hogy tévedett.” - Pátriárkák és próféták 39.

b. Hogyan foglalja össze a Biblia Sátán bukását? Ésai. 14: 12-15.
Miért nem pusztította el őt az Úr mindjárt? Ezék. 28: 17. 19.

     „A Végtelen Bölcsesség még akkor sem pusztította el Sátánt, amikor
már kivetette a mennyből. Mivel Isten csak a szeretetből fakadó szolgálatot
fogadhatta el, teremtményei hűségének azon a meggyőződésükön kell
alapulnia, hogy Ő igazságos és jó. Mivel a menny és a világok lakói nem
voltak felkészülve a bűn jellegének sem következményeinek megértésére,
Sátán elpusztításában nem látták volna meg Isten igazságosságát. Ha Isten
azonnal kitörölte volna az élők sorából, egyesek félelemből szolgálták volna
Istent, és nem szeretetből. A csaló befolyása nem szűnt volna meg egészen,
a lázadás szelleme sem semmisült volna meg teljesen. A meg nem szűnő
korszakokon át élő egész világegyetem érdekében Sátánnak ki kellett
bontakoztatnia elveit, hogy az Isten kormányzása elleni vádjait minden
teremtett lény igazi megvilágításukban lássa, és hogy Isten igazságossága
és irgalma és törvényének változhatatlansága örökre vitán felül álljon.” -
Pátriárkák és próféták 21. 22 (16)

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.   Miért van Isten Fia feljogosítva arra, hogy osztozzon Atyja trónján?
2.   Mit tanulhatunk a kormányzás mennyei elvéből?
3.  Hogyan kerülhetjük el Lucifer személyes elégedetlenségének

már az első lépéseit?
4.  Milyen figyelmeztetést meríthetünk azon eljárásmódból, mellyel

Sátán annyi angyalt befolyásolt?
5.   Magyarázd meg ezen lázadásban Isten bölcs eljárását!

április 5.
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Isten legmagasztosabb terve
 „Ha van mellette magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel

tudassa kötelességét; És az Isten könyörül rajta, és azt mondja: Szabadítsd
meg őt, hogy ne szálljon a sírba; váltságdíjat találtam!” (Jób. 33: 23. 24)

„Az evangélium dicsősége az elesett emberben, Isten képmása
helyreállításának alapelvén alapszik.” - The Review and Herald, 1912. 5. 2.

     Javasolt olvasmányok: Pátriárkák és próféták 32-44. (26-36)
            A megváltás története 32-34.

Vasárnap
1.   KRISZTUS, A HŰ KÉPMÁS
a.   Hogyan beszél Isten, az Atya az Ő Fiáról? Zsidó. 1: 8-10. Milyen

megkülönböztető vonások jellemzik Isten Fiát? Kol. 2: 9.

„Krisztus, a teremtés munkájában, Istennel volt. Ő egy volt Istennel,
egyenlő Ő vele, az Ő dicsőségének visszatükröződése, személyének képmása,
az Atya képviselője.” – The Signs of the Times, 1893. február 13.

„Krisztus lényegében, és a szó legmagasabb értelmében Isten volt. Az
örökkévalóság óta Istennel volt. Isten volt mindenek felett, örökkön örökké
áldott.” – A Te Igéd Igazság 142.

b.   Hogyan foglalta össze Isten Fia a maga kapcsolatát az Atyával?
Ján. 10: 30. Minek kell tudatában lennünk, mikor törekszünk
Istent imádni?

„Krisztusban halmozódott fel az Atya minden dicsősége. Ő benne van az
Istenség egész teljessége.” - The Signs of the Times, 1898. november 24.

„Prédikátoraink legyenek nagyon óvatosak, ne lépjenek vitába Isten
személyiségéről. Ez egy olyan tárgy, amit nem kell érinteniük. Az titok, és
az ellenség biztosan szét fogja szórni azokat, akik ebbe a vitába lépnek.” –
Sermons and Talks, vol. 1. p. 343.

2. Tanulmány  2007. április 14. Napnyugta: H  19:30
    Ro 19:58
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Hétfő
2.   A BÉKESSÉG TANÁCSA
a.   Mi volt Isten egész teremtésének a koronája? 1. Móz. 1: 26;

Zsolt. 100: 3. Látva a válságot, ami történt a mennyben, mit
fontolgatott az Atya és a Fiú?

„Az Atya tanácskozott Fiával, hogy azonnal valósítsák meg szándékukat,
és teremtsenek embert a földön való lakozásra. Isten próbára tette az embert,
hogy megvizsgálja hűségét, mielőtt örök biztonságot adna neki. Ha kiállja
a próbát, amivel Isten jónak látta megvizsgálni őt, esetleg egyenlő lehet az
angyalokkal.” – A megváltás története 15.

b.   Hogyan tervezte az Atya és a Fiú megváltani az emberiséget
abban az esetben, ha áldozatul esne az őslázadónak? Zak. 6:
13. u. r; Jób. 33: 27-30.

„A megváltás nagy terve le volt fektetve már a világ alapjának letétele
előtt. S Krisztus, a mi helyettesünk és kezesünk, nem volt egyedül  az
ember megváltásának csodálatos vállalkozásában. Mindkettőjük között volt
az a tanács, az elveszett világ megváltásában; a békesség tanácsa az Atya
és a Fiú között volt. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött
Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” (Ján. 3: 16). A menny Felsége, a dicsőség Királya, szolgává lett.
Isten odaadta egyszülött Fiát, Akiben az Atya gyönyörködött, az elesett
emberi nem megváltásáért.

Az Atya önmagát adta a világnak Fiának feláldozásában. Az Atya az
elesett ember iránt szeretete gondolta ki a Fiúval együtt a megváltás tervét.
S ez a nagy adomány, Isten jellemét nyilvánítja ki mindazok számára, akik
hit által, mint a szentség Istenét, a szeretet Istenét elfogadják. Drága Fiának
megfeszítésében a golgotai kereszten, kifejezte Ádám minden fia és leánya
előtt az Ő igazságosságát és szeretetét. Ez az áldozat törvényének
elmúlhatatlan szentségét nyilvánítja ki. A Golgota keresztjén  irgalmasság
és igazság összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.

A mindenható Úr Isten az Ő népének Istene. Ő gyöngéd, szerető Atya
is, Aki kész meghallgatni imáikat, mivel Isten volt a Krisztusban, aki
megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik bűneiket.
Elküldte az Ő Fiát, hogy engesztelő áldozat legyen számukra, az Ő engesztelő
vérében való hit által.” - The Signs of the Times, 1897. december 23.
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Kedd
3.   AZ EMBER TEREMTÉSE
a.   Mi különbözteti meg az embert Isten minden más teremtésétől?

1. Móz. 1: 27.

„Az Isten képmására és dicsőségére (1 Kor. 11: 7) teremtett ember
adományai nem voltak méltatlanok magasztos rendeltetéséhez. Testi
felépítésük harmonikus és arányos, arcuk szabályos és szép volt. Tekintetük
egészségtől, az öröm és remény fényétől ragyogott, és külső
megjelenésükben Teremtőjükhöz hasonlítottak. Ez a hasonlóság nemcsak
fizikai természetükben nyilvánult meg. Minden szellemi és lelki
képességük a Teremtő dicsőségét tükrözte vissza. Miután magasztos
szellemi és lelki ajándékokat nyertek, az Úr Ádámot és Évát csak kevésbé
tette kisebbé az angyaloknál (Zsidó. 2: 7), hogy ne csak a látható
világegyetem csodáit ismerjék fel, hanem megértsék erkölcsi felelősségüket
és kötelezettségeiket is.” - Előtted az élet 15.

b.  Minek kell tudatában lennünk az ember magasztos elhivatása
felől? Zsolt. 8: 3-9.

„Ugyanaz a láthatatlan kéz, mely a bolygókat igazgatja pályájukon, s
hatalmával fenntartja a világokat, gondoskodott a maga képmására alkotott
emberről, hogy kevéssel legyen kisebb az angyaloknál, miközben
kötelességét teljesíti a földön.” – Bizonyságtét. 4. kötet 416. 417.

c.   Írd le Ádám édeni színhelyét, létének kezdetén? 1. Móz. 1:
31; 2: 8. 15.

„Ádámot mindaz körülvette, amit csak szíve kívánhatott. Minden
kívánsága kielégült. A dicső Édenben nem volt bűn, vagy a romlásnak
nyoma sem. Isten angyalai szabadon és szeretettel beszélhettek a szent
párral. A boldog énekesek örömteli dicséreteket énekeltek az Úrnak. A
békés állatok ártatlan vidámsággal játszadoztak Ádám és Éva körül,
engedelmeskedve szavuknak. A férfikor teljében lévő Ádám volt a Teremtő
legnagyszerűbb alkotása. Isten képmása volt, de valamivel alacsonyabb
szinten, mint az angyalok” – Szemelvények 1. kötet 251.
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Szerda
4.  BEKÖVETKEZIK A TRAGÉDIA
a.   Hogyan és miért próbálta ki Isten Ádám hűségét? 1. Móz. 2:

9. 16. 17.

„Isten az embert saját képmására, hasonlatosságára teremtette, bűntől mentesen,
és jól kifejlett szervekkel. A földet értelmes lényekkel kellett benépesíteni, akik
csak egy kis mértékben voltak kisebbek az angyaloknál.  Isten azonban először
kipróbálta a szent párt, és kipróbálta engedelmességüket; mivel nem akart egy oly
lényekkel benépesített világot, akik megvetik az Ő törvényeit.” - The Signs of the

b. Milyen figyelmeztetésekre kell felfigyelnünk Ádám azon
eljárásának megfigyeléséből, ahogy elesett a próbában? 1.
Móz. 3: 1-13.

„Éppen az a tény, hogy Ádám próbája nem volt nagy, tette bűnét rendkívül
naggyá. Isten az ő kipróbálása érdekében a legkisebb dologban próbálta meg őt; és
azon kijelentett döntéssel, hogy a büntetés, engedetlenségének következményeként
halál lesz. Ádám, ha nem tudta elviselni a legkisebb próbát sem, hogy bebizonyítsa
hűségét, akkor biztosan nem tudott volna elviselni nagyobb megpróbáltatást sem,
ha magasztosabb felelőségek hordozásáért, szorosabb kapcsolatba jutott volna
Istennel. Kinyilvánította, hogy Isten nem bízhat benne. Ha Sátán határozottabb
támadásainak lett volna kitéve, akkor feltűnő módon elesett volna.

Ádám azon körülmények között a legrosszabb dolgot cselekedte, amit csak
tehetett. Azzal, hogy azt tette, amit Isten kifejezetten megtiltott, szembehelyezkedett
Isten akaratával. Ily módon hadat viselt az Ő követelményeivel szemben. Az ihletés
tolla pontosan nyomon követte ősszüleink bűnének és bukásának történetét,
figyelmeztetésül az összes nemzedékek számára, hogy Isten követelményének
legkisebb figyelmen kívül hagyásával se kövessék Ádám példáját. Ha Ádám próbája
nagyobb dologgal lett volna kapcsolatban, akkor az emberek mentegették volna
engedetlenségük bűneit azokban, amit ők kicsiny dolognak tekintenek.  De Isten
Ádámot a legkisebb dologban próbálta meg, amivel bemutatta az embereknek,
hogy követelményei iránti legkisebb engedetlenség is a Biblia legteljesebb
értelmében: bűn. Isten, a világegyetem Uralkodója, minden dolgot törvénynek vetett
alá. Látszólag a jelentéktelen dolgokat, valamint a legnagyobb jelentőséggel bíró
dolgokat is, mindent a természetükre szabott törvények kormányoznak. Isten semmit
sem hagyott a vak véletlenre, vagy felejtkezett el arról, amit Ő teremtett. Az embernek
azonban, mint erkölcsi képességgel és lelkiismerettel felruházott lény számára az
erkölcsi törvény adatott, ami irányítsa cselekedeteit.. Ő nem kényszeríti az embert
engedelmességre. Ádámhoz hasonlóan megtagadhatja Isten törvényét, de vállalnia
kell a félelmetes következményeket, vagy összhangban élhet azon törvénnyel, mely
az engedelmesség jutalmát arathatja.” – The Signs of the Times, 1879. január 23.
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Csütörtök
5. A MENNY SEGÍT
a.  Hogyan szemléltették az angyalok az önzetlen szeretetet? Ján.

15: 13. Mi kellett legyen az ő előjoguk?  Róma. 15: 1.

„Az angyalok parancsnokuk lába elé borultak, és magukat kínálták fel
áldozatul az emberért. De egy angyal életével nem lehetett megfizetni az
adósságot. Csak neki, Aki az embert teremtette, volt hatalma megváltani az
embert. De az angyalok is rész fognak vállalni a megváltás tervében. Krisztus
“[...] egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért”
(Zsidó. 2:9). Mivel magára veszi az ember természetét, ereje kisebb lesz,
mint az angyaloké, szolgálniuk kell neki, erősíteniük és szenvedéseit
enyhíteniük. Isten az üdvösség örököseihez is elküldi őket, hogy szolgáló
lelkekként szolgáljanak nekik (Zsidó. 1: 14). Őrizni fogják a kegyelem
országának alattvalóit a gonosz angyalok hatalmától, és a sötétségtől, amellyel
Sátán állandóan körülveszi őket.” - Pátriárkák és próféták 47 (38. 39).

b.  Milyen reménységet fejezett ki Isten az elesett párnak, a kígyó
felett kimondott szavakban? 1. Móz. 3: 14. 15; Róma. 16: 20.

„Az Istenség részvétre gerjedt az emberi faj iránt s az Atya, a Fiú és a
Szentlélek átadták magukat a megváltás terve kidolgozásának.” - The
Review and Herald, 1912. május 2.

„Krisztus kész volt magára venni a bűn terhét és szégyenét - a bűnét,
amely annyira sérti a szent Istent, hogy miatta az Atyának és a Fiúnak el
kellett válnia egymástól. Krisztus kész volt a nyomorúság feneketlen
mélységébe hatolni, hogy megmentse a megrontott emberiséget.” –
Pátriárkák és próféták 45. (37).

 „Ádámot csodálat töltötte el Isten jósága felett, hogy a bűnös számára
megváltásról gondoskodott.” - The Signs of the Times, 1893. február 20.

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.   Mik Isten Fiának mennyei, ismertetõ jelei?

2.   Mi volt a „Békesség Tanácsa?”

3.   Miért próbálta ki Isten Ádámot? Miért próbál ki közülünk mindenkit?

4.   Magyarázd meg, lényegében miért volt a próba a Paradicsomban kicsi! Miért

kicsik a mi naponkénti próbáink is?

5.   Lelkesíthet-e bennünket az egész menny válasza erre a válságra?

április 12.
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A Paradicsom helyreállításának terve
„Monda néki Jézus (Filepnek): Én vagyok az út, az igazság és az élet;

senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam” (János 14: 6).

„Az Atya Krisztus kezébe adta a világot, hogy az Ő közbenjárói
tevékenysége útján megválthassa az embert és igazolhassa Isten
törvényének tekintélyét és szent voltát.” - Pátriárkák és próféták 376. (325).

Javasolt olvasmányok: Pátriárkák és próféták 54-62. (45-51).
                 A Te Igéd Igazság 218.

Vasárnap
1.   ISTEN ÍGÉRETE
a.   Mely ígéretet ismételte meg Isten oly gyakran?  1. Móz. 12:

3; 22: 18; 28: 14; Gal. 3: 8. 16.

„Nem csak az Üdvözítő adventje alkalmával, hanem a bűneset és a
megváltás utáni korszakokban is Krisztusban békéltette meg Istennel a
világot (2Kor 5:19). Krisztus volt az alapja és a középpontja az áldozati
rendszernek a pátriárkák korszakában csakúgy, mint a zsidók idejében.
Ősszüleink bűne óta nem volt többé semmiféle közvetlen érintkezés Isten
és az ember között. Az ég és a bűnbe esett emberi nemzetség közötti
közösség csak Krisztus útján jöhetett létre. Isten Fia volt az, aki
ősszüleinknek a megváltás ígéretét adta. Ő volt az, aki a pátriárkáknak
kijelentette magát. Ádám, Noé, Ábrahám, Izsák, az ősidőknek e szent
emberei közösségben voltak azzal az Üdvözítővel, aki eljövendő volt
hozzánk emberi testben.” – Pátriárkák és próféták 375. 376. (325. 326).

b.   Minek nevezi a Biblia Isten ígéretét, hogy elküldi az Ő Fiát a
világra, és hogyan teljesedett be ez az ígéret? Ésai. 61: 1;
Luk. 4: 18. 21.

„Ádámnak, Noénak, Ábrahámnak és Mózesnek hirdetett evangélium
volt számukra a jó hír; mivel hitük megragadta az eljövendő Megváltót.” -
The Signs of the Times, 1879. augusztus 7.

3. Tanulmány 2007. április 21. Napnyugta: H 19:40
    Ro 20:06
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Hétfő

2.  KAIN ÉS ÁBEL
a.   Hogyan áldotta meg, fogadta el Isten Ábelt, és hogyan igazult

meg az evangélium által? Zsidó. 11: 4.

„’Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain’ (Zsidó.
11: 4). Ábel felfogta a megváltás nagyszerű alapelveit. Tudta, hogy bűnös.
Látta, hogy Isten és közte ott van a bűn és büntetése: a halál. Bemutatta a
megölt áldozatot, a feláldozott életet. Így ismerte el a törvény
követelményeit, amelyet áthágott. A kiontott véren keresztül az eljövendő
áldozatra, a Golgotán haldokló Krisztusra tekintett. Bízva az ott történő
engesztelésben, tudta, hogy Isten őt igaznak tartja és elfogadta áldozatát.”
– Pátriárkák és próféták 55. 56. (46).

b.   Hogyan veszítette el Kain az evangélium elfogadását és áldásait,
és miért? 1. Mózes 4: 3. 5.

„Kain zúgolódva lépett Isten elé. Nem hitt a megígért áldozatban, és
abban, hogy szükség volna áldozatok bemutatására. Ajándéka semmiféle
bűnbánatot nem fejezett ki. Úgy érezte, mint ahogy most is sokan, hogy
Isten tervének pontos követésével elismerné gyengeségét, és azt, hogy
megváltását teljesen a megígért Megváltó engesztelésétől várja. A
függetlenség útját választotta. Saját érdemeivel jött. Nem akart bárányt
hozni, és vérét az áldozatba keverni, hanem a saját gyümölcseit, saját
munkájának eredményeit mutatta be; mintha áldozatával szívességet tenne
Istennek, ami által elnyerheti jóváhagyását. Kain engedelmeskedett abban,
hogy oltárt épített; abban, hogy áldozatot hozott, de csak részben
engedelmeskedett. A lényeges részt - annak elismerését, hogy szüksége
van Megváltóra - kihagyta.

   Ami születésüket és neveltetésüket illeti, ezek a testvérek egyformák
voltak. Mindkettő bűnös volt, és mindketten elismerték Isten igényét -
hogy őt tisztelniük és imádniuk kell. Vallásuk egyformának látszott egy
bizonyos pontig, de azon túl nagy volt a kettő között a különbség.” –
Pátriárkák és próféták 55. (46).
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Kedd

3.   AZ ISTENIMÁDÓK KÉT OSZTÁLYA

a.   Az istenimádók mely két osztályát szemlélteti Kain és Ábel?
Hogyan szemlélteti Pál életének két szakasza a két osztály
között levő különbséget? Fil. 3: 4-9.

„Kain és Ábel két olyan osztályt képvisel, amely az idők végéig meg
lesz a világon. Az egyik osztály elfogadja a bűnért kijelölt áldozatot; a
másik merészkedik saját érdemeiben bízni. Ez utóbbi áldozata nélkülözi
Krisztus közbenjárását és érdemeit, ezért nem teheti az embert Isten előtt
kedvessé. Bűneink csak Jézus érdemei által bocsáthatók meg. Akik nem
érzik, hogy szükségük van Krisztus vérére, akik úgy érzik, hogy Isten
kegyelme nélkül, saját cselekedeteik által elnyerhetik Isten jóváhagyását
- ugyanazt a hibát követik el, mint Kain. Akik nem fogadják el a megtisztító
vért, azok kárhozatra vannak ítélve. Semmi más úton-módon nem lehet a
bűn rabságából kiszabadulni” – Pátriárkák és próféták 56. (47).

b.   Mit tanulhatunk ősszüleink fügefalevél öltönyéből, és Kain
áldozatából? 1. Móz. 3: 7; Júdás 11. e. r. Milyen alapelv szerint
hisznek és cselekszenek azok, akik nem maradnak meg a tiszta
evangélium mellett?

„A vallásos emberek nagy többsége Kain példáját követi, mert majdnem
minden hamis vallás egy és ugyanazon elven alapszik - hogy az ember
saját igyekezete árán üdvözülhet. Egyesek azt állítják, hogy az
emberiségnek nem megváltásra, hanem fejlődésre van szüksége - saját
maga csiszolására, javítására és megújítására. Kain azt gondolta, hogy vér
nélküli áldozattal elnyeri Isten kegyét. Ugyanígy remélik ezek az emberek
is, hogy az engesztelő áldozattól függetlenül el lehet érni a mennyei normát.
Kain története tanúsítja, hogy mi ennek a következménye. Megmutatja,
mivé lesz az ember Krisztus nélkül. Az emberiség képtelen önmagát
megújítani. Nem felfelé ível, a mennyei felé, hanem lefelé tart, a sátáni
felé. Krisztus a mi egyedüli reménységünk. “ – Pátriárkák és próféták 56.
57. (47).
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Szerda
4. AZ EVANGÉLIUM ÉS A SZÖVETSÉGEK
a.   Hogyan lehetünk abban a veszélyben, hogy elmulasszuk, -mint az

Izraeliták is elmulasztották – valóban megérteni az evangéliumot?
2. Móz. 24: 7; Józsué 24: 19-21; Zsidó. 3: 15-17; 4: 2.

„A nép nem fogta fel saját bűnös voltát. Azt sem, hogy Krisztus nélkül
lehetetlenség volt számukra Isten törvényének megtartása. Mindezek ellenére
készségesen léptek szövetségre Istennel. Úgy érezték, hogy képesek voltak és
lesznek saját igazságukat létrehozni és ezért merték kijelenteni: “... Mindent
megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk”(2Móz 24:7). Áhítatot
keltő fenséggel tanúbizonyságot tettek a törvény kihirdetéséről, és rémületen
remegtek a hegy előtt. 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” - Pátriárkák és
próféták 382. (331. 332).

b.   Milyen szövetséget ajánlott fel az Úr, hogy megköt Izraellel,
és ajánl fel, hogy megköt közülünk mindenkivel? Jer. 31: 31-
34; Zsidó. 8: 8-12.

„Ugyanazt a törvényt, amelyet a kőtáblákra véstek, a Szentlélek a szív tábláira
írta. Ahelyett, hogy saját igazságunk létrehozásán fáradozunk, inkább fogadjuk
el Krisztus igazságát! Az Ő vére engesztelés bűneinkért. Engedelmességét nekünk
tulajdonítja Isten. Azután a Szentlélek által megújított szív megtermi majd “a
Lélek gyümölcseit”.” – Pátriárkák és próféták 383. (332).

„Lehetetlen, hogy saját erőnkből kimenekülhessünk a bűn örvényéből,
amelybe beleestünk. Szívünk hajlamai gonoszak, és mi ezen változtatni nem
tudunk. “Ki adhat tisztát a tisztátalanból? Senki” (Jób 14:4). “Mert a test
gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem
engedelmeskedik, mert nem is teheti” (Róma. 8: 7). Nevelésnek és képzésnek,
az akaratfejlesztésnek és igyekezetnek megvan a maga kellő hatásköre, de e
tekintetben teljesen tehetetlen. Külsőleg kifogástalan magaviseletet előidézhetnek
ugyan, de a szívet átalakítani és a cselekvés titkos rugóit megtisztítani nem tudják.
Előbb egy felsőbb hatalomnak kell a szívben működnie; felülről jövő új életre
van szükség, mielőtt a bűnös ember a szentség állapotába juthat. Ez a hatalom:
Krisztus. Egyedül az Ő kegyelme képes a lélek holt erőit megeleveníteni és
Istenhez, szentséghez vezetni.” – Jézushoz vezető út 16. 17.

„Tökéletes engedelmessége által Krisztus lehetővé tette minden embernek,
hogy engedelmeskedjék Isten parancsolatainak.” – Krisztus példázatai 226. (213)
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Csütörtök
5.   CSAK EGYETLEN IGAZI EVANGÉLIUM
a.  Éden óta minden férfit és nőt csak egyetlen evangélium

üdvözíthetett. Hogyan vonatkozik ez miránk? Ján. 14: 6;
Apcsel. 4: 12.

„Krisztus az összekötő kapocs Isten és az ember között. Az Úr megígérte,
hogy ha az Ő nevére hivatkozunk, közbenjár értünk.” – A Te Igéd Igazság 175.

„Krisztus kegyelme által az Isten törvénye iránti engedelmességben
élünk, amely törvényt a szívünkbe írta. Ha már Krisztus Lelke lakozik
bennünk, akkor éppen úgy járunk, ahogyan Ő járt.” – Pátriárkák és próféták
383. (332. 333).

b.   Hogyan fordíthatjuk az evangéliumot javunkra? 1. Tim.1:
15; Eféz. 1: 4-11.

„Jézus magára vette az emberi testet, hogy érintkezhessen az
emberiséggel és megelevenítse azt. Azért jött, hogy megkeresse és megtartsa
azt, ami elveszett. Lenyúlt az emberi nyomor és bajok legmélyére, hogy
elfogadja az embert, úgy ahogy találja, mint romlottsággal fertőzött,
kicsapongástól lealjasult, bűnöktől elfajult, és a hitehagyásban Sátánnal
egyesült lényt, és hogy felemelhesse őt, hogy vele együtt üljön az Ő trónján.”
– Fundamentals of Christian Education, p. 199.

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1.   Miért utal a Biblia a megváltás tervére, mint az „evangéliumra”?
2.   Miből tudjuk, hogy Ábel az „új” szövetségben állt?
3.   Mi fog ma bennünket „Ábellé” tenni „Kain” helyett?
4.   Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy vallásos tapasztalatunk a valóságban
összhangban van  az új szövetséggel?
5.  Hogyan összegeznéd az evangéliumot olyan valakinek, aki azelőtt még sohasem
hallott arról?
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Az Ige testté lett
„És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő

dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes
vala kegyelemmel és igazsággal” (Ján. 1: 14).

„Jézus, mint a menny főparancsnoka, Istennel egyenlő volt, mégis
hozzájárult, hogy félreteszi királyi koronáját, palástját  hogy emberi léttel
fedje el Istenségét.” – A Te Igéd Igazság 144.

Javasolt olvasmányok: Jézus élete 11-18.
A Te Igéd Igazság 201. 202

Vasárnap
1. AZ ÖRÖKKÉVALÓ IGE
a. Hogyan erősíti meg a Szentírás Krisztus örökkévaló létezését?

Mik. 5: 2; Ján. 8: 58; 17: 5.

„Ha Krisztus teremtett mindeneket, akkor mindenek előtt léteznie
kellett. Az erre vonatkozó szavak annyira határozottak, hogy nincs ok a
kételkedésre. Krisztus a szó legmagasabb  értelmében Isten volt. Öröktől
fogva Istennel volt, Isten volt Ő mindenek felett, örökkön örökké áldott.”
– A Te Igéd Igazság 141. 142.

„Krisztus az Ő örök létezéséről beszélve, elvonultatja előttünk az időtlen
korszakokat. Arról biztosít bennünket, hogy soha sem volt olyan idő, mikor
Ő ne lett volna szoros közösségben az örökkévaló Istennel.” – The Signs
of the Times, 1900. augusztus 29.

b.   Milyen más fontos munkát valósított meg Krisztus a teremtés
mellett? Ésai. 43: 1; Ján. 1: 29.

„Krisztus az értünk feláldozott húsvéti Bárány. Drága, ártatlan életét
áldozta fel, hogy megmentse a bűnös embert az örök romlástól, hogy a
benne való hit által, bűn nélkül állhasson meg Isten trónja előtt.” – A Te
Igéd Igazság 208.

4. Tanulmány 2007. április 28. Napnyugta: H 19:50
    Ro 20:15
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Hétfő
2.  AZ ISTENSÉG ÉS AZ EMBERI EGYESÜLT
a.   Mit kell megértenünk Krisztus istenségéről, még testté létele

után is? Ésai. 9: 6; Máté 1: 22. 23; Fil. 2: 5-11.

„Habár Krisztus emberi volta egy időre elfátyolozta és eltakarta
dicsőségét, azonban Ő nem szűnt meg Isten lenni, amikor emberré lett. Az
emberi nem foglalta el az isteni helyét, sem az isteni az emberit. Ez a
kegyesség titka. Krisztusban, a két kifejezés ’isteni’ és ’emberi’,
elválaszthatatlanul és szorosan egy volt, mégis mindkettőnek jól
elhatárolható egyénisége volt. Krisztus bár megalázta magát, hogy emberré
legyen, azonban istensége a sajátja volt.

Jézus egyenlő volt az Atyával, az angyalok tisztelték és imádták Őt. Mégis
megalázta magát értünk. Lejött a földre, hogy a szegénység életét élje, hogy
a fájdalmak férfia, és a betegség ismerője legyen. Ennek ellenére is az istenség
pecsétjét viselte  emberi mivoltán.” – A Te Igéd Igazság 143. 144.

b.   Melyik tényt kell elménkben megtartanunk Krisztus emberi
természetével kapcsolatban? 1.Pét. 2: 22; Ján. 14: 30 u. r.

„Légy óvatos, rendkívül óvatos Krisztus emberi természetének
fejtegetésénél. Ne hirdesd úgy a népnek, mintha bűnre lett volna hajlamos.
Jézus a második Ádám. Az első Ádám tiszta, bűntelen lénynek lett teremtve,
akin nem ejtett foltot a bűn, aki Istenhez volt hasonló. Eleshetett és el is
esett, mivel bűnt követett el. Bűne miatt leszármazottai engedetlenségre
való hajlamot örököltek. Jézus azonban Isten egyszülött Fia volt. Emberi
természetet vett magára, s mindenben kísértést szenvedett, amint az emberi
természet kísértést szenved el. Bűnbe eshetett volna, ámde egyetlen percre
se élt benne bűnre való hajlam.

Soha, semmi módon ne tégy olyan benyomást az emberekre, hogy bármi
szenny vagy romlottságra való hajlam élt volna Krisztusban, vagy hogy
bármiképp engedett volna a romlottságnak. Kísértést szenvedett
mindenben, mint az ember, ennek dacára is szentnek nevezi az angyal
(Luk. 1: 35). Ez oly titok, melyet Isten a halandók számára nem magyarázott
meg, hogy Krisztus kísértést szenvedhetett minden ponton, mint mi, mégis
bűntelen maradt. Krisztus testté válása titok volt, titok is marad örökké.”
– A Te Igéd Igazság 143.
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Kedd
3.   Mi volt a célja annak, amiért az isteni egyesült az emberivel?

Ján. 1: 14; 14: 7-10

„Az Üdvözítő nagyon aggódott tanítványaiért és igyekezett megértetni
velük, hogy mi célja volt istensége egyesítésének az emberi természettel.
Krisztus azért jött el erre a világra, hogy feltárja Isten dicsőségét, és így
mi, emberek ennek az isteni dicsőségnek a helyreállítható erejével
felemelkedhessünk és jobbak lehessünk. Krisztusban Isten nyilatkozott
meg, hogy azután Krisztus is megnyilatkozhasson tanítványaiban. Jézus
nem tárt fel semmi olyan tulajdonságot és nem gyakorolt semmi olyan
hatalmat, melynek az emberek hit által ne lehetnének részesévé. Krisztus
tökéletes embervolta az, amelyet összes követői megszerezhetnek, ha éppen
úgy alárendelik magukat Istennek, ahogy Ő tette” – Jézus élete 572.

b.   Milyen új kötelékbe lépünk, ha elfogadjuk a kegyesség titka
által tett intézkedést (1. Tim. 3: 16)? Ján. 1: 12. 13.

„Az emberi és az isteni titokzatosan egyesült, az ember és az Isten
eggyé lett. Ezen egyesülésben rejlik az elesett ember reménysége.” - A Te
Igéd Igazság 144.

c.   Krisztus mely szavai kell tapasztalatunkban visszhangozzanak?
Ján. 8: 29.

„Isten azt akarja, hogy az Ő követői úgy éljenek, ahogy Jézus emberi
természetében élt. Az Ő erejében azt a tiszta és nemes életet kell élnünk,
milyent a Megváltó élt.” – Bizonyságtételek 8. kötet 289.

„Nem külső látványossággal, nem a világ támogatásával alapítja meg
Krisztus az Ő országát, hanem ahogy a Szentlélek Krisztus isteni természetét
az emberi természetbe beplántálja. ’ Valakik pedig befogadák őt, hatalmat
ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében
hisznek; A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak
indulatjából, hanem Istentől születtek.” (Ján. 1: 12. 13). Ez az egyedüli
hatalom, mely az emberiség felemelkedését munkálhatja. Az ember
tevékenysége ennek a munkának a végzésében Isten Igéjének tanítása és
hirdetése.” – Evangelizálás 249.
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Szerda
4.  AZ ELNYERT ÁLDÁSOK
a.   Hogyan nyilvánul meg bennünk Isten, ha egyszer létrejött az

új kapcsolat? Ján. 14: 15-18.  21. 23; 1. Ján. 4: 12.

„Az örökéletért folyó nagy küzdelemben részt kapott az ember is.
Engedelmeskednie kell a Szentlélek indításának.” – Bizonyságtételek 8.
kötet 65.

b.  Mely ígéretek a mieink, az Ő testtélételéből merített áldásokkal,
ha elfogadjuk Krisztust? Zsidó. 2: 16-18; 5: 2; Fil. 4: 13.

„Krisztus emberi mivolta egyesült az istenivel, s ezzel az erővel el tudta
viselni Sátán összes ellene hozott kísértését, és a bűntől szennytelenül
tudta megtartani lelkét. A győzelemnek ezt az erejét adja mindenkinek,
aki hit által elfogadja Krisztus jellemének igazi tulajdonságait.” – A Te
Igéd Igazság 216.

„Krisztus azért jött a földre, hogy bemutassa, milyen tökéletessé válhat
az ember, ha az isteni természettel egyesül. Kegyelmének, együttérzésének
és szeretetének bemutatásával a nagyság új dimenzióját tárta a világ elé.
Új értelmezést adott az embernek Istenről. Mint az emberiség feje, leckéket
adott az embernek az isteni kormányzásról, ami által feltárta az irgalom és
igazság megbékülésének szentségét. Az irgalom és igazság megbékélése
nem tűrte meg a bűnnel való kiegyezést és nem hagyott figyelmen kívül
egyetlen követelést sem az igazságot illetően. Mindkét isteni jellemvonás
megfelelő helyre került. A kegyelem megbüntethette a bűnöst, a
megátalkodott embert anélkül, hogy ezáltal lerombolta volna saját irgalmát
vagy elvesztette volna együttérző jellegét. Az igazság pedig a jogosság
megsértése nélkül bocsáthatott meg a bűnbánó törvényszegőnek.” –
Szemelvények 1. kötet 246.

„Tanítsuk meg Istenre támaszkodni azt, akinek nincs önbizalma, aki az
önbizalom hiánya miatt visszariad a gondolattól és a felelősségtől! Így sokan,
akik talán senkik lennének a világban, vagy csak gyámoltalan terhek mások
számára, elmondhatják Pál apostollal: “Mindenre van erőm a Krisztusban,
aki engem megerősít” (Fil 4: 13).” – Előtted az élet (Nevelés) 254. 255.

 „Krisztus isteni hatalomként, erőként adta nekünk Lelkét, hogy segítségével
győzzük le a gonoszra való minden örökölt vagy szerzett hajlamunkat, és hogy
egyházába bevésse Krisztus jellemét.” – Jézus élete 578.
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Csütörtök
5.   EGY PÉLDAKÉP ÁLL ELŐTTÜNK
a. Hogyan és milyen célból kell Krisztust mind jobban

megismernünk? Ján. 5: 39.

„Egyetlen férfi, nő vagy ifjú sem hanyagolhatja el Isten Igéjének
tanulmányozását, és ugyanakkor eljusson a keresztényi tökéletességre.
Igéjének komoly és mély kutatásával kell engedelmeskednünk Krisztus
utasításának: ’ Tudakozzátok  az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban
van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam’
(Ján. 5: 39). A Bibliának ez a tanulmányozása képesíti a tanulókat, hogy
erősen megfigyeljék az isteni Mintaképet, mert azok tesznek bizonyságot
Krisztusról. Gyakran és komolyan szemügyre kell venni a példát, hogy
utánozzák azt. Mihelyt valaki megismeri a Megváltó történetét, az feltárja
benne a jellemhibákat. Krisztushoz való nem hasonlósága oly nagy, hogy
életében nagy változás nélkül, nem lehet az Ő követője. Azzal a kívánsággal
tanulmányozza tovább, hogy hasonlóvá legyen az ő nagy Példaadójához.
Megragadja szeretett Mesterének tekintetét, lelkületét, és szemlélet által
átalakul.” - Counsels on Sabbath School Work, p. 17.

b. Mit fogunk tapasztalni Krisztussal való közösségünk
eredményeként? Róma 12: 2. Mit kell  tennünk, ha valóban
azt akarjuk, hogy Krisztus a mi Megváltónk legyen? Jel. 3: 20.

„Amint a jó fa gyümölcsöt terem, így az Úr kertjébe ültetett fa jó gyümölcsöt
terem az örök élet számára. A megrögzött bűnöket legyőzik, a gonosz
gondolatokat száműzik, a lélek templomát megtisztítják a rossz szokásoktól. A
rossz hajlamokat jó irányba terelik. A bűnös hajlamok ás érzelmek megváltoztak,
s a cselekedetek új indíték alapelveit nyerik el, s a jellemnek új mértéke áll
elő. Ezentúl szent indulatok, megszentelt érzelmek lesznek a keresztény fa
gyümölcsei. Teljes átalakulás ment végbe.” – A Te Igéd Igazság 176.

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.   Mit nyilvánított ki Isten, Krisztus születése előtti létezéséről?
2.   Mit kell tudnunk Krisztusnak testté létele utáni természetéről?
3.   Milyen feltétel alapján részesülhetünk az Ő testté lételének hasznában?
4.   Miben láthatjuk az isteninek az emberivel való egybeolvadását napjainkban?
5.   Hogyan alakulhatunk át?
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Afrika szívében, a Tanganyika- tó északi partján találjátok Burundit.
Egy gyönyörű ország, lélegzetelállító hegyekkel, és gazdag történelemmel.
De szépsége nem helyettesítheti a kicsiny területen, kevés lehetőséggel,
és a gazdasági javulás kicsiny reménységével a népesség növekedésének
problémáját. Burundi korábban egy belga gyarmat volt, az afrikai földrészen
az egyik legtöbb viszályokkal küzdő ország.

Gazdasági mutatók szempontjából -, mint a GDP (az egy személyre eső
bruttó belföldi termék), Burundi a legszegényebb ország a világon. 2005-
ben az egy főre eső bruttó termék 106 USA Dollár volt. 2002-ben a lakosság
68% élt a szegénységi küszöb alatt és ez a szám időközben növekedett. A
Világ Élelmezési Program hivatala szerint, az öt év alatti gyermekek 56.8%-
a szenved a krónikus rosszul tápláltság valamilyen formájától.

Figyelmen kívül hagyva a hihetetlen számokat, a Jelenvaló Igazság
előrehaladt ebben az országban. Ebben az országban van a gyülekezeti
tagság növekedésének legnagyobb mértéke a világon, és a – világ összes
országainak népességéhez hasonlítva -, a Reform hívők legnagyobb
százaléka.

Egy ilyen gyors terjedés következtében, szükségessé vált egy olyan
központi helységet keresni, ahonnan a művet irányítanák és az új munkások
kiképzésének központjáról gondoskodna a Burundi Misszió számára. Az
ésszerű választás a főváros lenne, ahol jelenleg bérelt létesítményekben
és otthonokban jövünk össze. Mialatt az országban mindenfelé sok
gyülekezeti csoport épített már, ennek a gyülekezetnek mind ez ideig nincs
gyülekezeti épülete, de nagy szükség lenne rá. Kedves testvérek az egész
világon, ezen a szombaton hozzátok fordulunk felhívásunkkal. Kérünk
segítsetek nekünk felépíteni ezt a központot Bujumburában, hogy úgy
ebben a városban, mint az egész Burundiban fényesen ragyoghasson a
„Jelenvaló Igazság” üzenete.

Testvéreitek a Burundi Misszióból

2007. május 5.

Bujumbura számára, Burundíban

Első szombati áldozat



A megvalósítandó terv
„Az embernek Fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa,

ami elveszett” (Luk. 19: 10).
„Krisztus kegyelme és jósága által a bűnösnek vissza kell kerülnie Isten

pártfogásába. Isten Krisztusban naponta arra kéri az embert, hogy békéljen
meg Vele. ”- Szemelvények 1. kötet 170.

Javasolt olvasmányok:    A Te Igéd Igazság  215. 216.
          Gondolatok a hegyibeszédről 152-156.

                                          (az utolsó fejezet)

Vasárnap
1.   HELYREÁLLITÁS ISTEN KEGYÉBE
a.   Milyen célból hív az evangélium, hogy jöjjetek mi hozzánk?

Márk 2: 17. u. r.

 „(A menny Fensége) felettébb tiszta, felettébb szent, felettébb igazságoz
ahhoz, hogy szemlélhesse a gonoszságot. Azonban ez nem kell távol tartson
téged Ő tőle, mivel azt mondja:  „nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem
a bűnösöket hívjam a megtérésre” (Márk 2: 17). A veszendő lelkek jöjjenek
Ő hozzá, úgy ahogy vannak, minden kifogás nélkül, és hivatkozzanak
Krisztus engesztelő vérére, és Istennél elfogadásban részesülnek.” –
Fundamentals of Christian Education, p. 252.

b.  Mit jelent számunkra a Krisztus általi üdvösség, itt és most?
Máté 1: 21; Jel. 1: 5. u. r.

„Isten szólt, és úgy gondolja, hogy az embernek engedelmeskednie kell.
Nem kérdezi meg, hogy nehezükre esik-e vagy sem. Az élet és dicsőség
Ura nem foglalkozott a maga kényelmével és örömével, mikor elhagyta
magasztos állását, hogy a fájdalmak férfiává legyen, Aki tudja mi a
szenvedés, elfogadta a szégyent és a halált, hogy megmentse az embert az
ő engedetlenségének következményeitől. Jézus azért halt meg, hogy
bűneiből és nem bűneiben mentse meg az embert. Az ember hagyja el
tévelygő útját, és éljen Krisztus példája szerint, vegye fel az ő keresztjét,
kövesse Őt, tagadja meg magát és minden áron engedelmeskedjék
Istennek.” – Bizonyságtételek 4. kötet 250. 251.

5. Tanulmány Napnyugta: H 19:59
                  Ro 20:232007.május 05.
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Hétfő
2.   KÉT FELIÍNÁLT DOLOG
a.   Mit ajánl fel Isten számunkra, és milyen feltétel alapján, a

helyreállítás első lépéseként? Ésai. 55: 6. 7; Luk. 24: 47.

 „Hit által a hívő a lázadó álláspontjából, a bűn és Sátán gyermeke
voltából Jézus hűséges alattvalójának álláspontjára tér át; de nem a benne
rejlő jóság következtében, hanem mert Krisztus gyermekének fogadja el
őt. A bűnös elnyeri bűnei bocsánatát, mivel az Ő helyettesse és kezese
hordozta azokat.” – A Te Igéd Igazság 169.

„Isten nem úgy bánik velünk, mint mi halandók bánunk egymással.
Az Ő gondolatai az irgalom, a szeretet és a kegyelem gondolatai. Így
szól:”Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen
az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a
megbocsátásban”(Ésai. 55: 7). “Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget,
és mint felhőt bűneidet; térj énhozzám, mert megváltottalak”(Ésai. 44:22).”
– Jézushoz vezető út 54.

b.   Mit tesz még Isten üdvösségünk érdekében, bűneink
megbocsátása mellett? 1. Ján. 1: 9. Milyen cél áll előttünk, és
mi a mi felelősségünk? Fil. 3: 12-14; Ján. 5: 14; 8: 11.

„Fordulj el minden gonosztól. Bármilyen jelentékteleneknek is tekintik
az általános bűnöket, azok gyengítik erkölcsi érzékedet, és elfojtják Isten
Lelkének a lélekre gyakorolt hatását. A gondolatok jellege meghagyja
nyomát a lélekben és minden alacsonyrendű társalgás fertőzi az elmét.
Minden gonosz cselekedet rombolja az elkövetőt. Isten meg tud és
megbocsát a bűnbánó bűnösnek, de habár megbocsát, a lélek sérült marad.
A romlatlan elme fennkölt gondolatának ereje elpusztult. A lélek egész
időn keresztül viselni fogja a sebhelyeket. Ezért törekedjünk megnyerni
azt a hitet, mely szeretet által munkálkodik és megtisztítja a szívet, és így
Krisztus jellemét mutathassuk be a világ előtt.” - Fundamentals of Christian
Education, p. 195.

„Az engedelmesség ösvényének őszinte hittel való követése
eredményeként nyeri meg a jellem tökéletességét.” – A Te Igéd Igazság 81.
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Kedd
3.   SZABADULÁS SÁTÁN SZORÍTÁSÁBÓL
a.  Mit mond Pál apostol arról a szabadításról, melyet Krisztus

végez bennünk, ha elfogadjuk Őt? Zsidó. 2: 15; Kol. 1: 13.
Szomorú, de hogyan munkálkodik együtt némely ember
inkább Sátánnal, mint Krisztussal?

„Sátán indítani fogja az olyan emberek elméjét, akiket elkényeztettek,
akik mindig kierőszakolták a maguk útját, s bármit is szólnak nekik
tanácsként vagy feddésként, hogy változtassanak jellemük kifogásolhatóbb
vonásain, szőrszálhasogatásnak, akadékoskodásnak, a maguk
korlátozásának tekintik, hogy ne legyen önálló cselekvési szabadságuk.
Az Úr az Ő nagy kegyelméből figyelmeztető üzeneteket küldött hozzájuk,
de ők nem hallgatnak a dorgálásra. Az ősellenséghez hasonlóan, aki
fellázadt a mennyben, nem szeretnek ilyen szavakra hallgatni, nem javítják
ki elkövetett hibáikat, hanem vádolókká lesznek és kijelentik, hogy
igazságtalanul bántak velük, és nem becsülik meg őket.

Most van a meg-, a kipróbálás és a bizonyítás ideje. Akik Saulhoz
hasonlóan  a maguk útjához ragaszkodnak,  veszteséget fognak szenvedni,
amint ő, el fogják veszíteni megbecsülésüket és végül az örökéletet.” – A
Te Igéd Igazság 79.

b.    Hogyan szabadít meg minket Krisztus a törvény büntetésétől,
mely kárhoztat bennünket?  Róma 3: 24-26; 5: 1.

c.   Mit tanulhatunk Pál apostol tapasztalatából? Róma 7: 9.

„Pál apostol a maga tapasztalatáról szólva, fontos igazságot tár elénk a
megtérés során elvégzendő munkáról. Azt mondja: ’Éltem régen a törvény
nélkül”, nem érzett kárhoztatást, ’de ama parancsolatnak eljövetelével
felelevenedék a bűn, én pedig meghalék.’  Ekkor már bűnösnek látta magát,
akit Isten törvénye elítélt. Jegyezzük meg, hogy Pál halt meg, nem a
törvény.” – A Te Igéd Igazság 173.
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Szerda
4.  ISTEN KÉPMÁSÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA BENNÜNK
a.   Hogyan utal a hit az evangéliumban Isten törvényére?

Róma 3: 21.

b.  Milyen figyelmeztetést kaptunk Isten törvényének áthágásával
szemben? Róma 2: 23-27; 8: 7; 1. Tim. 1: 9. 10.

„Isten törvénye a tükör, mely megmutatja az ember jellemhibáit. De
nem kellemes azoknak erkölcsi elfajultságukat látni, akik
igazságtalanságokban gyönyörködnek. Nem értékelik ezt a hűséges tükröt,
mert feltárja előttük bűneiket. Ezért ahelyett, hogy testies gondolkodásukkal
szemben vívnának harcot, az igaz tükör ellen hadakoznak, melyet az Úr
éppen azért ad nekik, hogy ne csalják meg magukat, hanem feltáruljanak
előttük jellemhibáik.” – A Te Igéd Igazság 174.

c.   Mit veszítettünk el a bűn által? Róma 3: 23; 6: 23.

d.   Mit kell helyreállítson bennünk az evangélium? 2. Kor. 3: 18.
Hogyan? Ján. 16: 13; 17: 17. 19.

e.   Hogyan végzi Krisztus a helyreállítás szolgálatát? 1. Thess. 5: 23.

„Isten hatalmat öltözött magára. El tudja fogadni azokat, akik holtak
bűneikben és vétkeikben, hogy a Lélek munkálkodása által, mely
feltámasztotta Jézust a halálból, újjáteremtse az emberi jellemet, visszaadja
a léleknek Isten elveszített képmását. Azokat, akik hisznek Jézus
Krisztusban, az Isten törvénye elleni lázadásukból, Isten országának
engedelmes alattvalóivá és szolgáivá alakította át. Ők újjászülettek, őket
megújította, megszentelte az igazság.” – Fundamentals of Christian
Education, p. 332.
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Csütörtök
5.   AZ ORSZÁG ÖRÖKÖSEI
a.   Milyen feltétel alapján és milyen célból adta Isten nekünk „a

fiúság Lelkét”?  Róma 8: 14-17. Mely bizonyítékok
nyilvánítják ki, hogy Isten elfogadott bennünket gyermekeiül?
2. Kor. 6: 16-18; 2. Pét. 1: 4.

„Aki az isteni természet részese akar lenni, értse meg azt a tényt, hogy ki
kell kerülnie a romlottságot, ami a bűnös kívánságban van e világon. A
léleknek állandóan, komolyan kell küzdenie az elme gonosz gondolatai,
képzelgései ellen. Állhatatosan ellene kell állnunk az akár gondolatban,
akár cselekedetben jövő kísértések ellen. A lelket meg kell őriznünk a szenny
minden foltjától, az abba vetett hit által, Aki egyedül tud megtartani minket
az eleséstől. Elmélkedjünk az Írások felett, józanul és mélyen gondolkodjunk
el az örök üdvösségünkre vonatkozó dolgok felett.” – A Te Igéd Igazság 67.

b. Mi képesít bennünket arra, hogy ellenálljunk saját testies
természetünk követelőzéseinek? Kol. 1: 10. 11; Eféz. 3: 16.  20.

„Az ember akarata megfeszítésével sem formálhatja át magát. Nincs
hozzá ereje. A kovászt is, ami teljesen kívülről való, bele kell tenni a lisztbe,
mert a kívánt változás csak így jön létre. A bűnösnek is el kell fogadnia
Isten kegyelmét, hogy a dicsőség országába beleilleszkedhessék. A világ
semmilyen kultúrája vagy iskolája nem képes a bűnbe süllyedt embert a
menny polgárává formálni. A megújító erő Istentől származik. A változást
csak a Szentlélek hozhatja létre. Mindenkinek, aki üdvözülni akar, legyen
az nagy vagy kicsi, gazdag vagy szegény, alá kell vetnie magát e hatalom
munkájának.” – Krisztus példázatai 56. (59. 60).

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.  Mi az evangélium fő célja?
2.  Nevezz meg számunkra biztosított két előnyt Isten megbocsátása alapján.
3.  Hogyan szolgál Pál apostol tapasztalata példaképül számunkra?
4.   Hogyan kell nekünk kapcsolatban állnunk a törvénnyel és az evangéliummal?
5.  Mi az evangéliumi üzenet értékének valódi nagysága?

május 3.
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Erő onnan felülről
„Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek

hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg
görögnek” (Róma 1: 16).

„Az evngélium, ha beleszövik a gyakorlati életbe, ha kiélik és
gyakorolják, akkor Isten hatalma az üdvösségre.” – Életem ma, augusztus
8.

Javasolt olvasmányok: Fundamen of Ghristian Education, pp. 196-200.
  Apostolok története 457-461.

Vasárnap
1.  A MEGOLDÁS MEGRGADÁSA
a.  Hogyan határozza meg a Biblia a bűnt? 1. Ján. 3: 4; Jak. 4:

17. Miért küzdünk a bűn ellen, és hogyan nyerhetünk
győzelmet felette? Róma 7: 14-24; Ján. 8: 34. 36; 15: 5.

„A bűntől leigázva, a lélek erői Sátán uralma alatt állnak. A lélek az ő kísértései
játékszerévé válik, és ha csak hatalmas kar ki nem nyúlik, hogy megmentse őt,
arra megy, amerre a főlázadó vezeti.” – Bizonyságtételek 7. kötet 27.

b.  Minek kell tudatában lennünk, amikor Krisztus erejét keressük?
Zsidó. 4: 15. 16; 7: 25; 12: 2.

„Sokan igen gyenge tapasztalatot szereznek vallásos életükben, mert
ahelyett, hogy az Urat keresnék és a Szentlélek segítségét, testbe helyezik
bizalmukat.” – Bizonyságtétel lelkészek részére 179.

„Hitünknek át kell hatolnia a kárpiton, látnia kell a láthatatlant. Senki
más nem nézhet helyettetek. Nektek kell szemlélnetek magatoknak.” - A
Te Igéd Igazság 218.

6. Tanulmány Napnyugta: H 20:09
             Ro 20:322007. május 12.
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Hétfő
2. MEGIGAZULÁS
a.   Mi történik, ha Krisztushoz jövünk? Eféz. 2: 8; Róma 2: 4;

5: 1. 2.

„A legelső lépés Krisztushoz az Isten Lelkének vonzása által történik.
Amint az ember válaszol erre a vonzásra, Krisztus felé közeledik, hogy
megbánhassa bűneitHa Krisztushoz közeledünk, akkor az az Ő ereje és
kegyelme által történik. A töredelem kegyelmét Általa nyerjük, és Ő tőle
jön a megigazulás is.” – Szemelvények 1. kötet 358.

b.   Hogyan szolgál javunkra Krisztusnak értünk végzett munkája,
ha elfogadjuk Őt személyes Megváltónknak? Róma 5: 18. 19;
2. Kor. 5: 21.

„A megigazulás a bűn teljes megbocsátása. Azon pillanatban, ahogy a
bűnös hit által elfogadja Krisztust, azon pillanatban bocsánatot nyert.
Krisztus igazságossága tulajdoníttatik neki, és néki nem szabad többé
kételkednie Isten megbocsátó kegyelmében.” - A Te Igéd Igazság 170.

„(A bűnbánó bűnös) Hit által hozhatja Isten elé Krisztus érdemeit, és
az Úr az Ő Fiának érdemeit betudja a bűnösnek. Krisztus igazságát fogadta
el az ember mulasztása helyébe, és Isten elfogadja, megbocsát és
megigazítja a bűnbánó, hívő lelket, és úgy kezeli, mintha nem vétkezett
volna.” –Szemelvények 1. kötet 337.

„Minél közelebb férkőzünk Jézushoz, minél jobban felismerjük
jellemének tisztaságát, annál világosabban látjuk, hogy milyen undorító a
bűn, és annál kevésbé hajlunk önmagunk magasztalására. Lelkünk
állandóan Isten után vágyódik; komolyan és őszintén beismerjük bűneinket
és szívből megalázkodunk Előtte. Keresztényi tapasztalatunk minden
további lépésénél bűnbánatunk mélyül. Tudni fogjuk, hogy alkalmasságunk
egyedül Krisztusban rejlik, és valljuk az apostollal együtt: “Mert tudom,
hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó.” “Nékem pedig ne legyen
másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében,
aki által nékem megfeszíttetett a világ és én is a világnak.” (Róm. 7: 18;
Gal. 6: 14.)”. – Apostolok története 457.
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Kedd
3. MEGSZENTELŐDÉS
a.   Milyen munkát végez bennünk Krisztus, Szentlelke által, a mi

beleegyezésünkkel és együttmunkálkodásunkkal? Ján. 3: 7.
8; 2. Kor. 5: 17; 7: 1.

„Az ember lelkébe plántált krisztusi kegyelem támaszt ellenségeskedést
Sátán ellen. E megtérítő kegyelem és megújító erő nélkül az ember örökre
Sátán foglya maradna; olyan szolga, aki mindig készségesen teljesíti Sátán
parancsát. De a lélek új alapelve harcot támaszt ott, ahol korábban béke
volt. A Krisztustól kapott erő teszi képessé az embert arra, hogy a zsarnokot
és a bitorlót elutasítsa. Azok, akik nem szeretik a bűnt, hanem gyűlölik,
akik ellenzik és legyőzik azokat az indulatokat, amelyek fogva tartják őket,
olyan erő birtokában vannak, amely kizárólag felülről származik.” – A
nagy küzdelem 472. (450).

b.   Milyen módon foglalja magában a megszentelődés folyamata
a mi részünkről a naponkénti választást?  Róma 8: 1. 5. 13;
Gal. 5: 16; Eféz. 5: 8-11.

„A világosságban járni jelenti, az elhatározást,  az eszme gyakorlását,
az akaraterő felhasználását; komoly törekvést jelent kedves jellemmel
képviselni Krisztust. Az minden borús rosszkedv elvetését jelenti. Nem
nyugodhatsz meg egyszerűen megelégedve, mondva. ’Én Isten gyermeke
vagyok’. Szemléled Jézust, és szemlélet által átalakulsz az Ő képmására?
Előrehaladni a világosságban jelenti előrehaladni, fejlődni a lelki
képességekben, tudományokban. Pál apostol kijelentette: ’ Nem mondom,
hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanemĽa melyek hátam
megett vannak, elfelejtvén’, - állandóan szemlélve a Példaképet, törekszem
azok elérésére, ’ a melyek előttem vannak’. (Fil. 3: 12. 13) A világosságban
járni  jelenti: ’az igazságban járni’, ’az Úr törvényében járni’,  ’hitben
járni’,  ’Lélek szerint járni’, ’az igazságban  járni’, ’szeretetben járni’  ’új
életben járni’ (Róma 6: 4). Az ’Isten félelmében vinni véghez a mi
megszentelésünket’ (2. Kor. 7: 1.” – Sons and  Doughters of God 200.

„Krisztustól tanulni annyit jelent, mint elfogadni az Ő kegyelmét,  azaz
felölteni jellemét. Aki azonban nem értékeli és nem hasznosítja a földön
kapott drága alkalmakat és megszentelő sugallatokat, az nem tudna részt
venni a menny tiszta áhítatában. Jelleme nem alakult át a mennyei minta
szerint. A saját felületességével vájta ki azt a szakadékot, amelyet semmivel
nem lehet áthidalni. Közte és az igazak között hatalmas “közbevetés”
tátong.” – Krisztus példázatai 190. (182).
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Szerda
4.   KÖZÖS MŰVELET
a.   Hogyan működik együtt a megigazulás és a megszentelődés a

mi megváltásunkban? 1. Ján. 1: 9; Róma 6: 1. 2. 7. 22.

„A megigazulás jelenti a lélek megmentését a kárhozattól, hogy
eljuthasson a megszentelődésre s a megszentelődés által a menny életére.
A megigazulás azt jelenti, hogy a holt cselekedetektől megtisztított lelket
odahelyezi, ahol  elnyerheti a megszentelődés áldását.” – A Te Igéd Igazság
204.

b.  Ki irányítja a megigazulás és megszentelődés egyesült
működését?  1. Kor. 6: 9-11; Kol. 3: 8-10; Fil. 4: 13.

„A keresztény érzi a bűn csábítását, de állandóan harcol ellene. Itt van
szükség Krisztus segítségére. Az emberi gyengeség egyesül a mennyei
erővel.” – A nagy küzdelem 441 (418. 419).

c.   Milyen értelemben kell együttmunkálkodnunk Krisztussal,
hogy szentek legyünk? Kol. 1: 21-23. 29.

d.   Milyen célból nyerünk erőt az evangélium által? Róma. 1:
16; Eféz. 3: 16-20.

„Az üdvösséget társulás, együttmunkálkodás útján nyerjük el. A megtérő
bűnös és Isten között együttmunkálkodás létesül. Ez elengedhetetlen a
jellem felépítéséhez, helyes alapelvek kialakításához. Az embernek komoly
erőfeszítéseket kell tennie, hogy legyőzze azt, ami a tökéletesség elérésében
akadályozza. Az eredmény azonban teljesen Istentől függ; csupán emberi
erőfeszítések nem elegendők. Isten segítsége nélkül teljesen értéktelenek.
Isten munkálkodik, és az ember is. Az embernek kell ellenállnia a
kísértésnek, de az erőt ehhez Istentől nyeri.” – Apostolok története 396.
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Cstörtök
5. ISTEN HATALMA AZ EMBERBEN
a.   Milyen változást visz végbe Isten, kegyelme által mi bennünk?

Tit. 2: 11-14; 3: 5. Hogyan visz végbe a példázatban
szemléltetett kovász gyökeres változást? Máté 13: 33.

„Amiképpen a liszttel összekevert kovász belülről kifelé hat, Isten
kegyelme is a szív megújításával alakítja át az ember életét.” – Krisztus
példázatai 36. (60).

„Krisztus kegyelme fékezze indulatainkat, irányítsa beszédünket!
Munkájáról tanúskodik udvariasságunk, a testvér testvér iránti
figyelmessége, a kedves, bátorító beszéd. Angyalok jelenléte érezhető
otthonunkban. Életünk kedves illatot áraszt, amely szent tömjénként száll
fel Istenhez. A szeretet kedvességben, szelídségben, béketűrésben és
engedékenységben fejeződik ki.

   Arckifejezésünk is más lesz. A bennük lakozó Krisztus fénye sugárzik
azok arcán, akik szeretik Őt, és megtartják parancsolatait. Rájuk van írva
az igazság. A menny édes békéjét tükrözik. Szokásuk a kedvesség, amely
több mint emberi szeretet.” – Krisztus példázatai 59. (63).

b.   Milyen feltétel alapján nyerjük el Isten kegyelmének hatalmát?
Milyen hitre van szükségünk? Máté 17: 20; Júdás 20.

„A mennyei lények segítik mindazokat, akik szilárd hittel törekszenek
tökéletes jellemre, hogy cselekedeteik is tökéletesek legyenek. Krisztus
mindegyiküknek mondja: jobb kezed felől vagyok, és megsegítlek!

   Az Isten akaratával együttműködő emberi akarat mindent meg tud
cselekedni. Amit Isten parancsára kell tennünk, azt az Ő erejével meg is
lehet tenni. Amikor parancsol, képességet is ad parancsa teljesítésére.” –
Krisztus példázatai 239. (228).

Péntek május 11.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan győzhetjük le vallásos tapasztalatainkban a gyöngeséget?
2. Miben áll a megigazulás, és hogyan nyerhetjük meg azt?
3. Miben áll a megszentelődés, és hogyan nyerhetjük meg azt?
4. Magyarázd meg társas viszonyunkat Krisztussal a megváltás tervében?
5. Milyen tünetek nyilvánítják ki az igazság kovászának működését a keresztények
szívében?

május 10.



A hit gyakorlása
„Az igaz pedig hitből él. És a ki meghátrál, abban nem

gyönyörködik a lelkem” (Zsidó. 10: 38).
„A hit hatezer éve Krisztusra épül. A sátáni harag árja és viharai hatezer

éve ostromolják üdvösségünk Szikláját, de az áll rendületlenül.” – Jézus
élete 349.

Javasolt olvasmányok:    Jézus élete 259-263
                                            Gondolatok a hegyibeszédről 145-148

Vasárnap
1. A HIT, NAGY HATALOM
a.   Mi a hit meghatározása? Zsidó. 11: 1; 2. Kor. 4: 18. Hogyan

jön létre a hit? Róma 10: 17.

„A hit nem üdvösségünk alapja, hanem nagy áldás: szem, amely lát,
fül, amely hall, láb, amely fut, kéz, amely megragad. A hit eszköz, nem
pedig a cél. Ha Krisztus életét adta, hogy bűnösöket mentsen meg, miért
ne fogadnám el ezt az áldást? Hitem megragadja, így lesz a hit a reménylett
dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Így
megnyugodva és hit által élve békességem van Krisztus által.” - A Te Igéd
Igazság 171.

b.   Hogyan fejlesszük „a hit mértékét”? (Róma 12: 3), amit
Isten mindegyikünknek biztosított? Ján. 6: 53. 63; Luk. 17:
5; 1. Pét. 2: 2.

„A bátorság, a lelki erő, a hit és Isten megmentő hatalmába vetett
feltétlen bizalom, nem jön egy pillanat alatt. E mennyei erények
elsajátításához évek gyakorlata szükséges.” – Bizonyságtételek 5. kötet 213.

„Nektek beszélnetek kell a hitről; nektek élnetek kell a hitet, éljétek hiteteket,
hogy növekvő hitetek legyen. Így gyakorolva ezt az élő hitet, erős férfiakká és
nőkké növekedtek a Jézus Krisztusban.” – A Te Igéd Igazság 139.

7. Tanulmány 2007. május 19.
Napnyugta: H  20:18

   Ro  20:39
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Hétfő
2.  A HIT HASONUL AZ IGAZSÁGHOZ.
a.   Hogyan hasonul az igazi hit Isten Igéjéhez? 2. Tim. 3: 15-17;

1. Pét. 1: 22. 23.

„Isten Igéjének össze kell szövődnie a hívők élő jellemével. Csak az
nevezhető élő hitnek, amely elfogadja és magában munkálni hagyja az
igazságot, mígnem az lényünk  részévé, életünk és cselekedeteink irányító
erejévé nem válikĽKrisztus követői részesei kell legyenek eme tapasztalatnak.
Nekik hasonulniuk kell Isten Igéjéhez. Krisztus ereje által át kell alakulniuk
az ő képmására, és vissza kell tükrözniük az isteni tulajdonságokat. Enniük
kell az ember Fiának testét és inniuk az ő vérét, mert különben nincs élet
bennük. Krisztus Lelke és munkája az ő tanítványai lelkévé és munkájává
kell váljon.” – Bizonyságtételek 5. kötet 576.

„A kísértés sokszor legyőzhetetlennek tűnik, mert az imádkozás és az
igekutatás elhanyagolása miatt a megkísértett nem emlékszik mindjárt Isten
ígéreteire, és nem a Szentírás fegyvereivel próbálja Sátánt legyőzni.” – A
nagy küzdelem 554. (534)

b.  Milyen eszközök munkálkodnak együtt a megszentelődés
folyamatában?  2. Thess 2: 13; 2. Tim. 2: 15; Ján. 17: 17.

„A Szentírás a jellem átalakításának nagy eszköze. Krisztus így
imádkozott: “Szenteld meg őket a te igazságoddal: a te igéd igazság” (Róm
10: 17; Ján 17:17). Isten Igéje, ha kutatjuk és hallgatunk rá, szívünkben
munkálkodva leigázza minden szentségtelen jellemvonásunkat. A
Szentlélek szól hozzánk, hogy ráébresszen bűneinkre. A hit pedig, amely
szívünkben ébred, a Krisztus iránti szeretettől áthatva cselekszik, és
kialakítja bennünk - testünkben, lelkünkben és értelmünkben - Krisztus
képmását” – Krisztus példázatai 58. (61. 62).

„Ha hitszemünket szilárdan Jézusra szegezzük, megerősödünk. Isten a
legdrágább kijelentésekkel fogja megajándékozni éhező, szomjazó népét.
Krisztust személyes Megváltónak ismerik meg. Amikor Igéjével
táplálkoznak, rájönnek, hogy az lélek és élet. Az Ige lerombolja a
természetes, földi természetet, és új életet ad Krisztus Jézusban. A
Szentlélek Vigasztalóként hat a lélekre. Kegyelmének átalakító ereje által
Isten képmása formálódik a tanítványban: új teremtés lesz.” – Jézus élete
326.
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Kedd
3. ÉLŐ HIT, VAGY CSUPÁN VALLOMÁS?
a.   Mi a különbség a valódi hit és csupán a hit megvallása között?

Jak. 1: 6. 7; Tit. 1: 16; Zsidó. 11: 6.

„Ezrek vannak, akik azt vallják, hogy rendelkeznek az igazság
világosságával, de ugyanakkor semmi előhaladást nem tesznek. Annak
dacára, hogy minden előnyük megvan, nincs élő tapasztalatuk. Nem tudják,
mit jelent az átadás. Odaszentelődésük formai és komolytalan, és
kegyességüknek nincs ereje. Isten Igéje lelkiismereti szabadságot és
megvilágosodást kínál fel mindazoknak, akik komolyan törekszenek az
után. Akik elfogadják Isten ígéreteit és élő hittel cselekszenek aszerint,
életükben tapasztalni fogják a menny világosságát. Inni fognak az élet
forrásának vizéből, és másokat is azokhoz a vizekhez fognak vezetni, melyek
saját lelkület is felüdítették. Olyan hitünk kell legyen Istenben, mely
szavánál fogja Őt.” – The Review and Herald, 1910. szeptember 22.

b.   Mi lesz az eredménye a valódi hitnek? Gal. 5: 6. (Hasonlítsd
össze: Róma 13: 9. 10-el). Jak. 2: 14-17.

„Jakab apostol látta, hogy a hit általi megigazulás hirdetésénél veszélyek
támadnak. Annak bizonyításán fáradozott tehát, hogy a valódi hit nem
létezhet megfelelő cselekedetek nélkül. Ábrahám tapasztalatát hozza fel:
’Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel és a
cselekedetekből lett teljessé a hit.’ A valódi hit tehát valódi munkát végez
a hívőben. A hit és engedelmesség szilárd, értékes tapasztalatot
eredményez.

Van olyan hit, mely nem megmentő hit. Az Ige kijelenti, hogy az ördögök
is hisznek és rettegnek. Az úgynevezett hit, mely nem munkálkodik szeretet
által és nem tisztítja meg a szívet, nem fogja megigazítani az embert.
Ábrahám hitt Istenben. Honnét tudjuk, hogy hitt? Cselekedetei
bizonyították hite minőségét, és ez a hite tulajdoníttatott neki igazságul.

Nekünk is Ábrahám hitére van szükségünk ma, hogy bevilágítsa a
sötétséget, mely körülöttünk sűrűsödik, amely kirekeszti Isten szeretetének
édes napfényét, s eltörpíti a lelki növekedést. Hitünknek bővelkednie kell
jócselekedetekben; hiszen a hit cselekedetek nélkül, halott. Minden
elvégzett kötelesség, minden Jézus nevében hozott áldozat túláradóan nagy
jutalmat terem. Isten magában a kötelesség cselekvésében szól, és adja
áldását.” – A Te Igéd Igazság 221. 222.
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Szerda
4.  A BEBIZONYÍTOTT HIT
a.   Hogyan gyakorolta a római százados hitét, mikor az ő szolgája

betegségének végpontján volt? Luk. 7: 2. 3.

„Ő (a római százados) már áttörte a nemzeti előítélet és gyűlölet gátját,
amely elválasztotta a győzőket a legyőzöttektől. Kinyilvánította tiszteletét
Isten iránt, és jóindulatú volt a zsidókhoz, mint az Úr imádóihoz. Krisztus
tanításában - ahogyan elmondták neki - megtalálta, amire a léleknek
szüksége van. Ami lelkiség csak találtatott benne, az megrezdült a Megváltó
szavaira. Ám méltatlannak érezte magát, hogy Jézus színe elé járuljon,
ezért a zsidó vénekhez fordult, hogy tolmácsolják kérését szolgája
meggyógyítását illetően. Ők ismerik a Nagy Tanítót, és - gondolta - tudják,
hogyan közelítsék meg, hogy elnyerjék kegyét.” – Jézus élete 259.

b.   A hittel kapcsolatban, mi volt a különbség a római százados,
és a zsidó vének hite között,  (akik őt Krisztusnak ajánlották)
Luk. 7: 4-10?

„A századost Jézus jóindulatába ajánló zsidó vének elárulták, milyen
távol állnak az evangélium szellemétől. Nem ismerték föl, hogy egyedül
nagy szükségünk alapján tarthatunk igényt Isten kegyelmére.
Önigazultságukban támogatták a századost, mert az is jóindulatot tanúsított
“a mi nemzetünk” iránt. A százados azonban ezt mondta önmagáról: “Nem
vagyok méltó” (Mt 8:8). Krisztus kegyelme megérintette szívét. Látta
méltatlanságát, mégsem félt segítséget kérni. Nem bízott saját jóságában,
érvelése az volt, hogy rászorult a segítségre. Hite igazi valójában ragadta
meg Krisztust. Nem csupán mint csodatevőben hitt Jézusban, hanem mint
az emberiség barátjában és Megváltójában.

   Ezen az alapon jöhet minden bűnös Krisztushoz. “Nem az igazságnak
cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából
tartott meg minket” (Tit 3:5). Ha Sátán bűnösnek mond, s szerinte nem
reménykedhetsz Isten áldásában, mondd meg neki, hogy Krisztus a
bűnösöket megmenteni jött el a világra. Semmink sincs, ami Isten kegyébe
ajánlhatna, de a kérelem - amelyet most és örökké nyomatékosan
előtárhatunk - magában a kimondhatatlanul nyomorult állapotunkban van
és ez teszi szükségessé az Ő megmentő erejét. Ha teljesen lemondunk az
önbizalomról, a Kálvária keresztjére tekinthetünk, mondván:

’Mivel mit sem hozhatok,
Keresztedhez borulok.’” – Jézus élete 260. 261.
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Csütörtök
5.  A GYŐZELMES HIT
a.   Milyen biztosítékot kaptunk azon törekvésünkben, hogy hit

által éljünk? 1. Pét. 1: 7-9; Fil. 4: 6. 7.

„Midőn Krisztus emberi természetet vett magára, az emberiséget a
szeretet oly kötelékével fűzte magához, melyet semmilyen más hatalom,
csupán az ember akarata szakíthat szét. Sátán minden csábításával azt
akarja elérni, hogy ezen köteléket feloldva, bennünket Krisztustól
elszakítson. Legyünk éberek, imádkozzunk és küzdjünk tehát állandóan,
nehogy elcsábítva más mestert válasszunk, mert ez mindenkor
szabadságunkban áll. Irányítsuk szemeinket állandóan Krisztusra, aki
megtart bennünket. Amíg Krisztusra nézünk, addig biztonságban vagyunk.
Semmi sem ragadhat ki az Ő kezéből. Ha állandóan Őt szemléljük,
“ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az
Úrnak Lelkétől” (2Kor 3:18).” – Jézushoz vezető út 73.

b.   Melyek azok a dolgok, amelyeket a hit megvalósított a múltban,
és mit fog megvalósítani napjainkban? Zsidó. 11: 29-35; 1.
Ján. 5: 4.

„A hit egyszerű a működésében, de hatalmas eredményeiben.” – A Te
Igéd Igazság 172.

„A hit köt össze bennünket a menny hatalmával, és hozza nekünk az
erőt, megküzdeni a sötétség hatalmaival.” – The Review and Herald, 1910.
szeptember 22.

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.   Mi a hit, és hogyan fejlődik az?
2.   Milyen eredményei vannak, ha Isten Igéjével táplálkozunk?
3.   Mi jellemzi az élő hitet?
4.   Mit tanulhatunk a római századostól?
5.  Említs néhány példát, melyek megmutatják nekünk a hit erejét!

május 17.
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A Jelenvaló Igazság fokozatai
„Annakokáért nem mulasztom el, hogy mindenkor

emlékeztesselek titeket ezekre, hogy tudjátok ezeket, és erősek
vagytok a jelenvaló igazságban” (2. Pét. 1: 12).

„Volt egy Jelenvaló Igazság -, egy oly igazság, mely abban az időben,
Krisztus, Pál és Luther napjaiban – különös fontosságú volt; napjaink
gyülekezete számára is van egy Jelenvaló Igazság.” – The Signs of the
Times, 1883. június 21.

Javasolt olvasmányok:   Jézus élete536-541.
         A nagy küzdelem 341-359.(317-334)

Vasárnap
1. AZ EVANGÉLIUM: EGY ÖRÖKKÉVALÓ IGAZSÁG
a.   Milyen tökéletesen összhangzik Krisztus tanítása az ó-szövetségi

írásokkal? (5. Móz. 6: 5; 3. Móz. 19: 18)? Máté 22: 36-40.
Milyen magyarázatot adott Krisztus tantételeivel
kapcsolatban? Ján. 7: 16. 17.

„’Felele nekik Jézus és monda: Az én tudományom nem az enyém,
hanem azé, aki küldött engem. Szavaim tökéletesen megegyeznek az
ószövetségi Szentírással és a Sínainál adott törvénnyel. Nem hirdetek új
tanítást. Régi igazságokat szólok, kimentve őket a tévedés keretéből és új
keretbe foglalva azokat.” – A Te Igéd Igazság 148.

b.   Mi volt a Krisztus mennybemenetele után tanított „jelenvaló
igazság”? 1. Ján. 1: 1-3; 2. Pét. 1: 12. 15. 16. Milyen hatással
van ez az igazág ránk is napjainkban? Ján. 17: 17-20.

„Csak miután a Szentlélek, Krisztus mennybemenetele után, a tanítványokat
emlékeztette ezekre a tanításokra, ébredt fel szunnyadó értelmük. Ezen
igazságok jelentősége új kinyilatkoztatásként villant át rajtuk, megvilágította
értelmüket, és a tiszta, hamisítatlan igazság utat tört magának. Krisztus élete
így lett életük csodálatos élményévé.” – Apostolok története 426.

8. Tanulmány 2007. május 26. Napnyugta: H 20:26
    Ro 20:47
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Hétfő
2. EGY TITOK FELTÁRUL
a.   Mit mondott Pál apostol a megváltás tervéről, ami teljesebben

megnyilatkozott Krisztus evangéliumában? Eféz. 3: 3-6. 9;
1. Tim. 3: 16; Róma 16: 25. 26.

„Az Úr öröktől fogva rejtett titkokat jelentett ki Pál apostolnak. Az Úr
annyit tárt fel előtte, amennyit elbírt viselni az Úr munkálkodásairól s az
emberek értelmével való bánásmódjáról. Utasította, hogy a pogányoknak
hirdesse Krisztus kikutathatatlan gazdagságát. Világosság ragyogott hát a
pogányokra. Ez az a titok, mely ős idők óta rejtve volt.” - A Te Igéd Igazság
192.

b.   Mi fog történni akkor, ha Istennek ez a titka (a pogányoknak
nyújtott világosság) megvalósul? Máté 24: 14.

„Isten már régóta várja, hogy minden egyes tag, tehetségéhez képest
munkálkodjék, hogy az egész gyülekezetet a szolgálat lelkülete hassa át.
Ha Isten gyülekezetének tagjai teljesítenék küldetésüket az ínséget
szenvedő bel- és külföldi területeken és így elvégeznék evangéliumi
megbízatásukat, akkor csakhamar az egész világ meghallaná az intő
figyelmeztetést és az Úr Jézus mielőbb visszajöhetne e földre - hatalommal
és nagy dicsőséggel. “És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik
majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és ekkor jő el a vég”
(Máté 24: 14).” – Apostolok története 90.

c.   Mely végső ítélet lesz kihirdetve akkor? Jel. 22: 10. 11.

„Az evangélium üdvrendje az embereknek adott próbaidő utolsó
időszaka. Akik a megpróbáltatásnak ezen idejében élnek és mégsem térnek
meg, mégsem engedelmeskednek, a hűtlenekkel fognak elpusztulni.
Második próbaidő nem lesz. Az üzenet, melyet minden nemzetnek,
ágazatnak, népnek és nyelvek kell hirdetni, világos vonalakban tárja fel
az igazságot, s bemutatja, hogy az örök élet feltétele az engedelmesség.
Krisztus, az ő igazságát tulajdonítja azoknak, akik engedik, hogy elvegye
bűneiket.” – A Te Igéd Igazság 244.
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Kedd
3.  A VÉGIDŐK JELEI
a.   Miből tudjuk, hogy az Úr visszajövetele nagyon közel van?

Máté 24: 32-39.

„Krisztus megadta eljövetele jeleit. Akarata szerint megtudhatjuk, hogy
mikor van már közel, éppen az ajtónál. Krisztus azoknak mondja ezt, akik
látják ezeket a jeleket: “Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség,
mígnem mindezek meglesznek” (Mt 24: 34). Ezek a jelek megjelentek. Most
már teljes bizonyossággal tudjuk, hogy az Úr eljövetele közel van.

Krisztus továbbá arra is rámutatott, hogy milyen lesz a világ állapota az Ő
eljövetelekor. “Amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, akképpen lesz az
ember Fiának eljövetele is. Mert miképpen az özönvíz előtt való napokban
esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig,
amelyen Noé a bárkába méne. És nem vesznek vala észre semmit, mígnem
eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképpen lesz az ember Fiának
eljövetele is” (Mt 24: 37-39). Az Üdvözítő nem egy ideiglenes, ezeréves,
földön megvalósuló birodalomról beszél itt, amelyben az ezer év alatt
mindenkinek fel kell készülnie az örökkévalóságra. Nem, Krisztus csak azt
mondja meg nekünk, hogy ami Noé napjaiban volt, úgy lesz majd akkor is,
mikor az ember Fia ismét eljön.” – Jézus élete 536. 537.

b.   Mit kell tudnunk Nóé napjairól? 1. Móz. 6: 5.

„Miként volt Noé napjaiban? “És látá az Úr, hogy megsokasult az ember
gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen
csak gonosz” (lMóz 6:5). A vízözön előtti korszak lakosai elfordultak
Teremtőjüktől és nem voltak hajlandók megcselekedni szent akaratát. Saját
szentségtelen elképzelésüket és erkölcstelen elgondolásaikat követték. Ezért
a gonoszságukért pusztultak el. A világ ma is ugyanezt az utat járja. Ez
pedig nem kínál biztosítékot egy eljövendő ezeréves dicsőségről. Isten
törvényeinek a megszegői gonoszsággal töltik be a földet. Fogadásaik,
lóversenyeik, szerencsejátékaik, tékozlásaik, kéjvágyó gondolataik,
megfékezhetetlen szenvedélyeik erőszakos cselekedetekkel árasztják el a
világot.” – Jézus élete 537.

„Isten törvényeket adott, melyek szerint éljünk, de most, mint Nóé
korában az emberek szívének gondolatai szüntelen csak gonosz. Az
emberek saját szívűk kívánságai és elgondolása szerint járnak, és így idézik
elő saját romlásukat. Isten olyan férfiakat szeretne, akik megállnak
Istenadta férfiasságukban, szabadon az étvágy szolgaságától.” –
Temperance, p. 281.
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Szerda
4. AZ ELSŐ ANGAL MEGKEZDI MUNKÁJÁT
a.   Melyik nagy vallási ébredés jelzi a „Jelenvaló Igazság” kezdetét,

amely különösen napjainkra alkalmazandó, és hogyan van
leírva? Jel. 14: 6.

„A Jelenések 14. fejezetében kinyilatkoztatott első angyali üzenet arról
ad hírt, hogy a Krisztus közeli eljövetelének hirdetését nagy vallási ébredés
követi. Egy repülő angyal látható »az ég közepén«. Nála van »az örökkévaló
evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden
nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek«. Az angyal »nagy
szóval« hirdeti ezt az üzenetet: »Féljétek az Istent, és néki adjatok
dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette
a mennyet és földet, és a tengert és a vizek forrásait« (Jel l4:6-7).

   Sokatmondó az a tény, hogy ezt az intő üzenetet egy angyal hirdeti. A
bölcs Isten úgy látta jónak, hogy a mennyei követ tisztaságával, dicsőségével
és hatalmával ábrázolja annak a munkának a magasztos jellegét, amelyet
az evangélium hatalmának és dicsőségének kell elvégezni. Az angyal
repülése »az ég közepén«, a »nagy szó«, amellyel az üzenet hangzik »a
föld lakosainak« - »minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és
népnek« - tanúsítja e mozgalom gyorsaságát és világszéles voltát.” – A
nagy küzdelem 341. (317)

b.   Hogyan magasztalja fel az első angyal üzenete Isten törvényét,
hogy előkészítsen egy népet, aki meglássa Krisztust? 1. Ján.
3: 2-4; Zsolt. 19: 8.

„Az ég közepén repülő angyal által hirdetett üzenet ugyanaz az
örökkévaló evangélium, amelyet Isten az Édenben kijelentett, amikor így
szólt a kígyóhoz: ’És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között,
a te magod között és az ő magva között; az neked fejedre tapos, te pedig
annak sarkát mardosod”’ (1. Móz. 3: 15). Ez volt az első ígéret arról a
Megváltóról, aki majd a küzdőtérre lép, hogy megküzdjön Sátán hatalmával
és legyőzze őt. Krisztus azért jött világunkba, hogy bemutassa Isten jellemét
úgy, ahogyan azt a szent törvény bemutatja, hiszen a törvény Isten
jellemének a másolata. Krisztus volt a törvény és az evangélium. Az
örökkévaló evangéliumot hirdető angyal Isten törvényét is hirdeti, mert a
megváltás evangéliuma elvezeti az embereket a törvény iránti
engedelmességre, amely által jellemük az isteni hasonlatosságra alakul
át.” – Szemelvények 2. kötet 101.
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Csütörtök
5.  AZ ENGEELMESSÉG HÍRNÖKEI
a.   Kiknek kell hirdetni az első angyal üzenetét? Máté 28: 19. 20.

„Isten nem választ az emberek közé képviselőjéül el nem bukott
angyalokat, hanem olyan lényekre bízta igazságának hirdetését, mint azok,
kiket megmenteni igyekeznek. Krisztus is emberré lett, hogy az emberekhez
férkőzhessék. Istenemberi Üdvözítőre volt szükség, hogy elhozza a világnak
az üdvöt. Most pedig férfiakra és nőkre bízta azt a szent kötelességet, hogy
hirdessék “Krisztus végére mehetetlen gazdagságát.” (Ef. 3: 8.)

   Az Úr, nagy bölcsességében, érintkezést létesít az igazság keresői és az
igazság ismerői között. Isten terve az, hogy akik világosságot nyertek, közöljék
azokkal, akik még a sötétségben élnek.” – Apostolok története 111. 112.

b.  Milyen tapasztalatban lesz része az utolsó maradéknak, és miben
fog különbözni a világ maradékától? Máté 24: 9; Jel. 12: 17.

„Krisztus követőivel szemben éppolyan ellenségeskedés mutatkozik,
mint Mesterükkel szemben. Azok, akik felismerik a bűn undorító jellegét,
és felülről való erővel ellenállnak a kísértésnek, biztosan felkeltik Sátán
és alattvalói haragját. Az igazság tiszta elveinek gyűlölete, az igazság
védelmezőinek gyalázása és üldözése addig fog tartani, amíg lesz bűn és
bűnös. Krisztus követői és Sátán szolgái nem érthetnek egyet. A kereszt
botránya nem szűnt meg” – A nagy küzdelem 473. (450).

„A maradék gyülekezet még nagy megpróbáltatásba és nehézségbe fog
kerülni. ’Akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét’ a sárkánynak
és seregének haragját fogják érezni. Sátán a világot alattvalóihoz számítja,
ő uralmat nyert az elesett egyházak felett; azonban van itt egy kis sereg,
amely uralmának ellenáll.” – Bizonyságtételek 5. kötet 472. 473.

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.   Mit tanulhatunk az apostoli kor „Jelenvaló Igazságából”?
2.   Miért lelkesedett Pál apostol a „Jelenvaló Igazság” felett?
3.   Miben hasonlók a mi napjaink Nóé napjaihoz?
4.   Mit szemléltet a Jelenések 14. fejezet első angyala?
5.   Miért kell azoknak erejük Forrásához ragaszkodni, akik az első angyal üzenetét

hirdetik?

május 24.

május 25.
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2007. június 2, szombat

Panama egy transzkontinentális (kontinenst átszelő) ország, melynek
keleti fele Dél Amerikához, a nyugati fele pedig Észak- Amerikához tartozik,
a nagy Panamai Csatorna pedig középen húzódik.

A reformáció üzenete eredetileg Panama fő és világvárosába és
környékére összpontosult, ahol az ország lakosságának körülbelül a fele
él. Isten kegyelméből azonban az üzenet most behatol az ország más
részeibe is.

A lakosság 80%-ának római katolikus a vallása, és alkotmányilag
elismert, hogy a panamaiaknak a fő vallása, habár vallásszabadság van. A
protestáns csoportok a lakosság másik 14 %-át teszik ki.  További
jelentősebb vallásos csoportok az iszlámot, buddhistákat, a baha-kat,
zsidókat és a hindukat foglalják magukba.

Mivel Panama gazdasága nagymértékben a kereskedelemre
támaszkodik, különös mértékben a csatorna övezettel van összefüggésben,
ezért Panamában a világ minden tájáról telepedtek le emberek.  Jelentős
kínai, indiai, japán és zsidó közösségek vannak ott. Ténylegesen a kínaiak
a népesség 5%-át teszik ki, és a zsidó közösség a harmadik legnagyobb
Latin-Amerikában. Ez a megoszlás nagy áldásul szolgált az evangélium
terjedésének  ebben az országban. Nagyot fejlődött a könyvevangélista
munka. A Panama Misszió kiterjedése (ami a Közép Amerikai Unió
Konferencia része), előidézte annak nagy szükségét, hogy fejezzék be a
gyülekezet által lefektetett terveket. Most a ti segítségetekre van szükség,
hogy ezen építési tervek befejezésre jussanak. Mi mind megtettük, amit
tehettünk, és az Úr áldása szerint folytatni fogjuk az imádás új házának
építését, de szükségünk van a ti segítségetekre is. Előre is köszönjük
áldozataitokat és kérünk titeket, hogy különös módon imádkozzatok értünk,
a következő hónapok folyamán.

Testvéreitek, a Panama Misszióból

Első szombati áldozat
Panama számára



„Féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget!”

„Annakokáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk
háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon
kegyességgel és félelemmel” (Zsidó. 12: 28).

 „Nagy mértékben kegyes félelemre, és szelídségre van szükség,
mindannyiunk részéről, hogy megfelelő módon képviseljük Isten
igazságát.” – Bizonyságtételek 4. kötet 259.

Javasolt olvasmányok:    Bizonyságtételek 5. kötet 491-500.
      Bizonyságtételek 8. kötet 284-286.

Vasárnap
1.   A FÉLELEM, TISZTELETTEL TÁRSÍTVA
a.   Melyik két állapot összegezi a legjobban Isten iránti kötelességünket?

Préd. 12: 15. Hogyan különböztet ez meg a névleges keresztények
közt uralkodó magatartástól? 2. Tim. 3: 1. 2. 5.

„Értelmes ismeretet kell szereznünk arról, hogyan jöjjünk tiszteletteljes,
istenfélő és a hívő szeretet lelkületével Istenhez. Az emberek egyre kisebb
tiszteletet tanúsítanak Alkotójuk nagysága és fensége iránt.” – Szemelvények
2. kötet 296.

b.   Hogyan nyilvánul meg bennünk az egészséges istenfélelem? Mal.
3: 16; Kol. 3: 16. Mi történik, ha a nép elveszíti Isten félelmét?

„Isten iránti őszinte tiszteletre késztet végtelen nagyságának érzete és
jelenlétének tudata. Mélységesen kellene szívünkre hatnia, ha megérezzük a
Láthatatlan jelenlétét. Az imádkozás órája és helye szent, mert Isten van ott. Ha
magatartásunkban és viselkedésünkben tiszteletet tanúsítunk, elmélyül bennünk
az az érzés, amely tiszteletre késztet. “...Szent és félelmes az ő neve” (Zsolt
111:9) - nyilatkoztatta ki a zsoltáríró. Amikor az angyalok kimondják ezt a nevet,
eltakarják arcukat. Nekünk elbukott, bűnös embereknek, micsoda tisztelettel
kellene ajkunkra vennünk Isten nevét!” - Próféták és királyok 31. 32.

„Ha az ember elveti istenfélelmét, csakhamar eltér a tisztesség és a
becsületesség útjáról.” – Pátriárkák és próféták 583. (518).

9. Tanulmány 2007. június 2. Napnyugta: H  20:33
              Ro 20:53

május  27.



Hétfő
2. KÖVETÉSRE MÉLTÓ PÉLDÁK
a.  Hogyan nyilvánították ki a zsidó asszonyok Egyiptomban, hogy

félik az Urat? 2. Móz. 1: 15-17.

„Az asszonyok félték az Urat, és nem cselekedtek a király parancsolata
szerint, hanem élve hagyták a fiúgyermekeket. Az asszonyok nem merték
megölni a zsidó gyermekeket, és mert nem engedelmeskedtek a király
parancsának, az Úr megáldotta őket.” – Spiritual Gifts, vol. 3. pp. 179.
180.

b.   Mit tanulhatunk Jób és Abdiás példáiból? Jób 1: 1. 8; 1. Kir.
18: 3. 4. 13.

„Jó volna, ha a szülők állhatatosságot és odaadást tanulnának az Uz
földjéről származó embertől. Jób nem hanyagolta el a családján kívül álló
emberek iránti kötelességét, hanem jótékony, szeretetteljes, figyelmes volt
jólétük iránt. Ugyanakkor buzgón, lelkiismeretesen fáradozott családja
megmentésén. Jób félt fiai és leányai lakomái miatt, hátha gyermekei
megbántják Istent. Mint családja hűséges papja, egyénenként áldozatot
mutatott be családtagjaiért. Jób ismerte a bűn fertelmes, ártalmas, ragályos
voltát, s az a gondolat, hogy gyermekei elfeledkezhetnek Isten
követelményiről, mint gyermekei közbenjárója vezette őket Istenhez.” – A
Te Igéd Igazság 64.

„Izráel hitehagyása alatt Abdiás hűséges maradt. Gazdája, a király nem
tudta rávenni az élő Istennel szembeni engedetlenségre.” – Próféták és
királyok 89.

c.   Hogyan áldotta meg az Úr Kornéliust, mivel félte Őt? Apcsel.
10: 1-6.

„Mivel Kornélius hitt Istenben, mint a menny és föld Teremtőjében,
tisztelte Őt; elismerte felsőbbségét és kikérte tanácsát életének minden
ügyében. Családi életében éppúgy, mint hivatalos kötelességeiben, hű volt
HozzáĽMialatt imádkozott, megjelent neki az Úr angyala.” – Apostolok
története 110. 111.
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Kedd
3. A KEGYES ISTENFÉLŐK MEGJUTALMAZÁSBAN

RÉSZESÜLNEK
a.   Milyen áldásokban részesülnek mindazok, akik valóban félik

az Urat? Zsolt. 34: 8. 10; 85: 10; Luk. 1: 50.

„Akik hűségesek Istenhez, azoknak nem kell félniük emberek erejétől
vagy Sátán ellenségeskedésétől. Krisztusban biztosított az örök életük.
Egyetlen félelmük az legyen, nehogy lemondjanak az igazságról, és így
elárulják a bizalmat, mellyel Isten megtisztelte őket. . . Jézus biztosítja
tanítványait Isten együttérzéséről szükségükben, gyöngeségükben. Nem
száll el sóhaj, nem bántja fájdalom, nem gyötri szomorúság a lelket anélkül,
hogy az ne hasítana bele az Atya szívébe.” – Jézus élete 295.

„(Idézve: Jób 1: 9. 10; Zsolt. 34: 8; Máté 18: 10).  Isten tehát a mennyei
angyalok szüntelen védelméről biztosítja a gonoszság seregeivel harcban
álló népét, amely ki van téve a sötétség fejedelme megtévesztő befolyásának
és soha nem lankadó rosszindulatának. Ez a védelem nem szükségtelen.
Isten azért ígér kegyelmet és oltalmat gyermekeinek, mert Sátán nagy
hatalmú követeivel kell szembekerülniük, akik sokan vannak, elszántak
és fáradhatatlanok. Rosszindulatukról és hatalmukról veszélyes dolog nem
tudni, és nem törődni vele.” – A nagy küzdelem 478. 479. (456. 457).

b.   Melyik másik félelemtől kell bennünket megszabadítani,
különösen a nyomorúság idején, mely el fog jönni a világ
minden lakosára?  Zsolt. 46: 2-4;  91: 1. 5. 6.

„Ha elhagyjuk bűneinket és hit által Hozzá fordulunk, ajkaira veszi
nevünket és az Atya elé terjeszti, mondván: ’Markaimba metszettem fel
őket.  Névről ismerem őket.’  S a parancs kimegy az angyalokhoz, hogy
védjék meg őket. S akkor a tüzes megpróbáltatás napján így fog szólni: ’
Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd
el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag!’ (Ésai. 26: 20).
Mik ezek a szobák, melyekbe el kell rejtőzniük? Krisztus és a szent
angyalok védelme. Isten népe nem lesz mind egy helyen Más-más
csoportokban lesznek a világ különböző pontjain. Egyénenként lesznek
megpróbálva  és nem csoportokban. Mindenkinek magának  kell a próbát
kiállnia.” – A Te Igéd Igazság 84. 85.
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Szerda
4.  LÁTVA A MENNY ÍTÉLETEIT
a. Hogyan kell Isten megfelelő félelme uralja a mi

magatartásunkat, ahogy bizonyságot teszünk a sötétségben
levő lelkeknek? 1. Pét. 3: 15.

„(Idézve: 1. Pét. 3: 15). Az a félelem, amelyről itt szó van, nem jelent
bizalmatlanságot vagy határozatlanságot, hanem kellő körültekintést,
vigyázva minden pont felett, nehogy értelmetlen szót mondjunk, vagy
felindultság jusson felszínre, és így kedvezőtlen benyomást gyakoroljunk
a lelkekre, és rossz irányba billentsük őket. Kegyes félelemre, alázatosságra
és szelídségre van nagy szükség mindenki részéről, hogy megfelelő módon
képviseljük Isten igazságát.” – Bizonyságtételek 4. kötet 258. 259.

b.   Hogyan tudja a mennyei ítélet megfelelő ismerete erősíteni a
mi hitünket? Máté 10: 28.

„Úgy látszik, némelyek azt gondolják, hogy ha értelmes módon félmek
Isten ítéleteitől, az hitének hiányát bizonyítja, de az nem úgy van. Isten
megfelelő félelme,  hit az Ő fenyegetéseiben, az megtermi az igazság
békességes gyümölcseit A reszkető lelket Jézushoz való menekülésre
készteti. Sokan ezzel a lelkülettel kellene rendelkezzenek ma, és alázatos
töredelemmel az Úrhoz kellene fordulniuk. Nem azért adott oly rettenetes
fenyegetéseket,  és jelentett ki szigorú ítéleteket az Ő Igéjében, hogy azokat
csak egyszerűen lejegyezzék, hanem Ő komolyan gondolja azt, amit mond.”
– A Te Igéd Igazság 188.

„Mi adott erőt a múltban Krisztus követőinek a szenvedések között?
Istennel, a Szentlélekkel és Krisztussal való közösségük! A gyalázat és
üldöztetés sokakat elválasztott ugyan földi barátaiktól, de sohasem Krisztus
szerelmétől. A vihartól korbácsolt lelkeket akkor szereti legjobban az
Üdvözítő, amikor az igazságért szenvednek. Jézus mondotta: ’Én is szeretem
azt, és kijelentem magamat annak.’ (Ján. 14, 21.) Ha a hívőt az igazságért
földi törvényszék elé állítják, Krisztus ott áll mellette. Ha börtönfalak közé
kerül, Krisztus megnyilatkozik neki és szeretetével vidítja fel szívét. Ha
Krisztusért halált szenved, az Üdvözítő így szól hozzá: ’A testet ugyan
megölhetik, de a léleknek nem árthatnak.’ ’Bízzatok, én meggyőztem a
világot” – (Ján. 16: 33).” – Apostolok története 69.

május 30.



Csütörtök
5.  A VALÓDI ISTENTISZTELET

a.   Hogyan kell dicsőséget adnunk Istennek? Ésai. 58: 6-8 Mit
foglal magába szükségszerűen Isten, mint a világegyetem
Teremtőjének imádására felszólító parancs? Jel. 14: 7. e. r.

„Istennek adnunk dicsőséget, az kinyilatkoztatni jellemét a mi
jellemünkben, és így tegyük ismertté Őt.” – A Te igéd Igazság 248.

„Az első angyal által Isten arra szólítja fel az embereket, hogy féljék
Őt, neki adjanak dicsőséget, és benne a menny és föld Teremtőjét imádják.
Hogy ezt megtehessék, engedelmeskedniük kell törvényének.” – A nagy
küzdelem 413. (389).

„Krisztus mondja: Vegyétek magatokra a korlátozás és az engedelmesség
igáját és tanuljatok tőlemĽAkkor Krisztus teremtő hatalma a szívet igazzá
formálja Isten előtt.” – In Heavenly Places, p. 162.

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1.   Milyen a jelenben uralkodó magatartást kell gondosan kerülnünk?
2.   Mely bibliai jellemektől tanulhatunk valamit az istenfélelemről és miért?
3.   Milyen áldásban részesülünk az Úr félelméért?
4.   Miért oly fontos az Isten iránti tisztelet a bizonyságtevésben?
5.  Hogyan irányítja figyelmünket az első angyali üzenet a szombat

parancsolatára?

május 31.
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„Eljött az Ő ítéletének órája”
„Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő

ítéletének órája; és imádjátok azt, a ki teremtette a mennyet és a
földet, és a tengert és a vizek forrásait” (Jel. 14: 7).

„Annak az üzenetnek a hirdetése, hogy »eljött az Ő ítéletének órája«,
Krisztus szolgálatának arra a szakaszára utal, amely lezárja az ember
megváltásának munkáját.” – A nagy küzdelem 412. (388).

Javasolt olvasmányok: A nagy küzdelem 439. 440. (416. 418)
        ugyan ott 403-406 (379-382).

Vasárnap
1.   AZ ÍTÉLŐSZÉK ELŐTT
a.   Miért kell most jobban félnünk Istent mint bármikor ezelőtt?

Jel. 14: 7; 2. Kor. 5: 10.

„Micsoda ünnepélyes gondolat! Egyik nap a másik után az
örökkévalóságba torkollik, újabb feljegyzésekkel terhelve meg a mennyei
könyveket. Az egyszer kimondott szavakat vagy végrehajtott tetteket nem
lehet többé meg nem történtté tenni. Az angyalok feljegyzik mind a jót, mind
a rosszat. A mennyei könyvekből a föld leghatalmasabb hódítója sem törölheti
ki egyetlen nap eseményeit sem. Tetteink, szavaink, sőt még legtitkosabb
szándékaink is latba esnek az ítéletkor, amely üdvösségről, illetve kárhozatról
dönt. Tetteink bizonyságot tesznek felmentésünk vagy elítélésünk mellett,
még akkor is, ha elfelejtjük őket.” – A nagy küzdelem 455. (433).

b.   Mi kell legyen legnagyobb aggodalmunk, látva előttünk az
ítéletet? 1. Pét. 4: 17. 18.

„Mindazok pedig, akik azt akarják, hogy nevük bent maradjon az élet
könyvében, most e rövid kegyelmi idő alatt kell bűnbánó szívvel és őszinte
megtéréssel megsanyargatniuk lelküket Isten előtt. Szívünk mélységes,
lelkiismeretes vizsgálását kell megtartanunk.” – A nagy küzdelem 457. 458.

10. Tanulmány 2007. június 9.
Napnyugta: H 20:39

   Ro 20:58
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Hétfő
2.  EGYEDÜLI REMÉNYÜNK
a.   Mi az ítéletben az egyedüli reményünk? 1. Ján. 2: 1. 2.

„Miközben Jézus védelmébe veszi a kegyelem országának alattvalóit,
Sátán törvényszegéssel vádolja őket Isten előtt. A nagy csaló kétkedést
próbált kelteni bennük, hogy elveszítsék Istenbe vetett bizalmukat; hogy
elszakadjanak szeretetétől; és áthágják törvényét. Most pedig ő mutat rá
életükre, jellemük fogyatékosságaira, Krisztustól idegen lényükre, amellyel
szégyent hoztak Megváltójukra; rámutat minden bűnükre, amelyeket ő
sugallt, és mindezek miatt alattvalóinak igényli őket.

   Jézus nem mentegeti e megvádoltak bűneit, de rámutat bűnbánatukra
és hitükre, és megsebzett kezét az Atya és a szent angyalok előtt felemelve
ezekkel a szavakkal kér bocsánatot számukra: Név szerint ismerem őket.
Markaimba metszettem őket.” – A nagy küzdelem 453. (431).

b.   Mi a különbség Krisztus igazi követői és a csupán névleges
hitvalói között? 1. Ján. 2: 4-6

„A világon ma csak két osztály van, és az ítéletkor is csak két osztály
lesz: azoké, akik áthágták Isten törvényét, és azoké, akik engedelmeskedtek
annak.” – Krisztus példázatai 200. (191)

c.   Mikor és hogyan nyilvánul meg  tévedhetetlenül, és teljesen
tisztán ez a különbség? Máté 7: 21-23.

„Krisztus világosan megmondta, hogy a köztudottan vétkezőket ki kell
zárni a gyülekezetből; de a jellem és az indítékok megítélését nem reánk
bízta. Annál sokkal jobban ismer minket.” – Krisztus példázatai 40. (42).

„A kegyességet színlelő bűnösök egy ideig keverednek Krisztus igaz
követőivel, és Sátán számít arra, hogy a kereszténység látszata sok embert
megtéveszt. De a világ aratásakor semmi hasonlóság sem lesz a jó és rossz
között. Lelepleződnek azok, akik a gyülekezet tagjai lettek ugyan, de nem
léptek közösségre Krisztussal.” – ugyan ott 42. (43).
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Kedd
3.  AZ ÍTÉLET ZSINÓRMÉRTÉKE

a.   Mely mérték szerint ítélnek meg mindenkit? Róma 2: 12;  3:
19; Jak. 2: 10-12.

„A törvény az ember teremtése előtt is létezett. Isten a mennyei lények
állapotához szabta azt. Még az angyalokat is az irányította. Az igaz élet
alapelvei a bűneset után is ugyanazok maradtak. Semmi nem került ki a
törvényből és a szent előírások egyikén sem lehetett javítani. Isten törvénye
éppúgy létezni fog az örökkévaló korokon át, ahogyan az már a kezdetekben
is létezett. “Régtől fogva tudom a te bizonyságaid felől, hogy azokat örökké
állandókká tetted” (Zsolt 119:152).

    Az angyalokat is irányító törvény tisztaságot követel legrejtettebb
gondolataink, vágyaink és hajlamaink terén. Ez az “örökké
megingathatatlan” (Zsolt 111:8) törvény fog megítélni mindenkit Isten
rohamosan közeledő napján. Hiába áltatják magukat a törvényszegők azzal,
hogy a Magasságos nem tudja és nem veszi számba bűneiket, Isten
béketűrése egyszer el fog fogyni. Hamarosan elveszik cselekedeteik
jutalmát - a bűn zsoldját, azaz a halált -, miközben Isten igaz, törvénytisztelő
szolgái belépnek a mennyei város gyöngykapuin és elveszik az örök élet
és az öröm koronáját Isten és a Bárány jelenlétében.”- Szemelvények 1.
kötet 208. 209.

b.   Hogyan járul hozzá az általunk elfogadott világosság nagysága
az ítéletben a mi felelősségünkhöz? Luk. 12: 47. 48.

„Isten egészen másként ítéli a pogányokat, akiknek nem volt
világosságuk, mint az azokon a helyeken élőket, ahol nagy a világosság és
az igazság ismerete. A pogány országokban élőktől az életszentség olyan
mértékét fogadja el, mellyel a keresztény országokban élőknél nem elégszik
meg. Akiknek nem adtak sokat, azoktól nem követel sokat.” - A Te Igéd
Igazság 138. 139.

„A törvény és a próféták Isten eszközei az emberek megváltására.
Krisztus azt mondta, hogy figyeljenek ezekre a bizonyítékokra. Ha nem
hallgatnak Isten Igéjére, a halálból feltámadt tanú bizonyságtevését sem
veszik figyelembe” – Krisztus példázatai 185. (177).
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Szerda
4.   EGY DÖNTŐ KÉRDÉS:
a.   Milyen kérdést tesznek fel az ítéletben, mely el fogja dönteni

mindegyikünk sorsát örökre?  Máté 19:  16. 17.

„Az ítélet egyetlen kérdése lesz: “Engedelmeskedtetek-e parancsolataimnak?”
Kicsinyes vitának és lényegtelen dolgokban való egyet nem értésnek nincs helye
Isten tervében. Akik az igazságot tanítják, tiszta értelemmel rendelkezzenek, s
hallgatóikat ne vigyék tövises mezőre, hogy otthagyják őket.

Krisztus bűnbocsánatért hozott áldozata a legnagyobb igazság, amelyhez
a többi igazság fűződik. Az igazság helyes megértéséért és méltatásáért
kutassunk Isten Szavában, Mózes első könyvétől egészen a Jelenésekig,
és a golgotai keresztről áradó fényben tanulmányozzuk azt. Elétek állítom
a kegyelem, az újjászületés, az üdvösség és a megváltás szentséges,
nagyszerű emlékét, a kereszten fölemeltetett Isten Fiát. Ez legyen
prédikátoraink beszédének alapja.” – Az Evangélium szolgái 195. 196.

„(Krisztus)Tanításában a törvényt mindig Istentől származó kerek
egészként mutatta be, tanúsítva, hogy lehetetlen megtartani az egyik
előírást, és áthágni a másikat, mert ugyanaz az elv vonul végig az egészen.
Az ember sorsát az egész törvény iránti engedelmessége határozza meg.”
– Krisztus példázatai 260. (263)

b.   Mely alapelvek által kell vezéreltetnünk magunkat a földön,
ha azt akarjuk, hogy helyünk legyen a mennyben? Luk. 10:
25-28; 1. Ján. 5: 2. 3.

„Úgy a gazdagok, mint a szegények most döntik el örök sorsukat, és most
bizonyítják be, hogy alkalmas polgárai lesznek a szentek örökségének a
világosságban. Akik gazdagságukat ezen világon önző célra használják fel, azzal
jellemük olyan tulajdonságait nyilvánítják ki,  hogy mit tennének, ha még
kedvezőbb helyzetben volnának,  és Isten országának elmúlhatatlan kincseinek
birtokába jutnának. A mennyben nem e földön gyakorolt önző alapelvek fognak
uralkodni. A mennyben minden ember egyenlő, mivel Isten előtt nincs társadalmi
különbség. Krisztus mondotta: ’Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok’ (Máté
23: 8).” – The Review and Herald, 1896. március 31.

„A mennyben senki sem fog önmagára gondolni,  s nem a maga
gyönyörűségére fog élni, hanem mindenki tiszta, valódi szeretettől késztetve a
körülöttük levő mennyei lények boldogságára fog törekedni. Ha az újjáteremtett
földön csatlakozni kívánunk a mennyei társadalomhoz,  akkor már itt kell
bennünket mennyei alapelvek uraljanak.”.- In Heavenly Places, p. 233.
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Csütörtök
5.   AZ ÍTÉLET KÉPVISELŐI

a.   Melyik jövendölés mutat a vizsgálati ítéletre? Mal. 3: 1. Hogyan
mutatja be ezt a menyegzői ruha példázata? Máté 22: 11-14.

„Dániel próféciája (8: 14) szemlélteti azt a jelenetet, amikor Krisztus,
mint Főpapunk belép a szentek szentjébe, hogy megtisztítsa a templomot.
Az Emberfiának az Öregkorú elé lépése - ahogy azt Dán 7: 13 mondja el -
, és az Úr templomába jövetele - ahogy Malakiás jövendöli -, ugyanaz az
esemény.” – A nagy küzdelem 404. (380).

b.   Hogyan írja le Dániel próféta a vizsgálati ítéletet? Dán. 7: 9-
13. Mit fog Jézus elnyerni az ítélet után, és mi lesz a következő
nagy esemény? Dán. 7: 14; Luk. 12: 36; Jel. 22: 12.

„Krisztus követői várják, hogy Uruk megjöjjön a menyegzőről (Lk 12:
36). De tudniuk kell, mit csinál, hogy hitben elkísérjék Isten elé lépő
Urukat. Ebben az értelemben mondja Jézus, hogy bemennek a
menyegzőbe.” – A nagy küzdelem 405. (381).

„Krisztus - amint Dániel próféta kijelenti - az Öregkorútól a mennyben
»hatalmat, dicsőséget és országot« fog kapni; övé lesz az Új Jeruzsálem,
Isten országának fővárosa, »elkészítve, mint egy férje számára felékesített
menyasszony« (Dán 7:14; Jel 21:2). Krisztus az ország átvétele után eljön
dicsőségben, mint királyok Királya és uraknak Ura, hogy megváltsa népét.”
– ugyan ott

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért kell a Jelenvaló Igazságban hívőknek, különösen tudatában lenniük az
    ítélet idejének?
2. Mi ismerteti meg az üdvösség örököseit?
3. Miért lesz az ítéletben csak egy zsinórmérték, azonban a felelősség különböző
    mértéke?
4. Milyen magatartások készítik elő lelkünket a mennyei életre?
5. Hogyan kell értenünk a menyegzői ruha példázatát?

június 7.
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A mennyei szentélyben
„Én, én vagyok, a ki eltörlöm álnokságaidat énmagamért, és

bűneidről nem emlékezem meg!” (Ésai. 43: 25)
„Krisztus vére megszabadította a bűnbánó bűnöst a törvény

kárhoztatásától, de a bűnt nem törölte el. A bűn feljegyezve áll a szentélyben
a végső engesztelésig.” – Pátriárkák és próféták  365. (315).

Javasolt olvasmányok:    A nagy küzdelem 449-459. (427-437).
           Bizonyságtételek 4. kötet 384-387.

Vasárnap
1.   KRISZTUS MENNYEI SZOLGÁLATA:
a.   Minek volt a földi szentély az árnyéka vagy mintája? Zsidó. 8:

5. Miért nem szükséges Isten népének tovább azon földi
szentélyre tekinteni? Zsidó. 9: 24; 8: 1. 2.

„Jézus visszatért a mennybe, és saját vérével belépett a mennyei templomba,
hogy tanítványaira árassza közbenjárásának áldásait. A zsidók teljes sötétségben
maradtak, és továbbra is hozták hiábavaló véres és egyéb áldozataikat. A
jelképes árnyékszolgálat véget ért.” – A nagy küzdelem 408. (384).

b.   Amint a földi szentély meg lett tisztítva és a bűnök el lettek
távolítva, minek kell szintén megtörténni a mennyei
szentélyben is, és mikor?  Dán. 8: 14; Zsidó. 9: 23.

„S miként a földi szentély a bűnök eltávolításával jelképesen megtisztult a
bűnök szennyétől, a mennyei szentély az ott nyilvántartott bűnök eltávolításával,
azaz eltörlésével ténylegesen megtisztul. A mennyei templom megtisztítása
előtt azonban a feljegyzések könyvét megvizsgálva meg kell állapítani, hogy ki
részesülhet - bűnbánata és Krisztusba vetett hite nyomán - az engesztelés
áldásaiban. A szentély megtisztítása tehát egyben vizsgálat is - azaz ítélkezés.
Ennek a munkának le kell zárulnia, mielőtt Krisztus eljön, hogy népét
megváltsa, mert amikor eljön, a jutalmat is hozza, hogy mindenkinek
cselekedetei szerint fizessen (Jel 22:12).” – A nagy küzdelem 401. (376. 377).

11. Tanulmány 2007. június 16. Napnyugta: H 20:43
   Ro  21:01
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Hétfő
2. A VÉGSŐ MEGBOCSÁTÁS ELNYERÉSE:
a.   Miért kell nekünk folyton ébereknek lennünk - még azután

is, miután Isten megbocsátott nekünk és elfogadott bennünket?
Ezék. 33: 13; Ján. 8: 11. u. r.

„Azok, akik azt vallják, hogy hisznek a harmadik angyal üzenetében,
könnyelműségükkel, tréfálkozásaikkal és haszontalan társalgásukkal gyakran ártanak
Isten ügyének. Láttam, hogy ez a gonoszság teljesen átjárja sorainkat. Ezért meg
kellene alázkodnunk Isten előtt. Isten Izraele a szívét szaggassa meg és ne ruháit. A
gyermeki egyszerűség csak ritkán látható. Többet gondolunk az emberek elismerésére,
mint Isten nemtetszésére. Az angyal mondotta: ’Hozzátok rendbe szíveteket, különben
ítéletekkel fog meglátogatni titeket, és gyenge életfonatotokat el fogja vágni. Védtelenül,
az ítéletre való előkészület nélkül fogtok a sírba menni. Vagy ahelyett, hogy békességet
kötnétek Istennel, és elszakadnátok a világtól, szövetséget köttök a sírral, szíveitek
mind jobban megkeményedik, hamis reményre fogtok támaszkodni, és túl későn
fogjátok felismerni tévedéseiteket ahhoz, hogy jól megalapozott reménységet
biztosítsatok magatoknak.’” - Bizonyságtételek 1. kötet 128.

b.   Mint megtért bűnösök, hogyan maradhatunk a megbocsátás
állapotában mindvégig? Máté 24: 13; Jel. 3: 5

„Minden órában a mennyből származó világosságra van szükségünk, hogy
különbséget tudjunk tenni a szent és a közönséges között, az örökkévaló és a
mulandó között. Magunkra hagyva megbotlunk minden lépésünkben. Hogy
elkerüljük az önmegtagadást, a világhoz fogunk hajolni, és nem ismerjük fel az
állandó ima és vigyázás szükségét, azért Sátán könnyen foglyul ejt bennünket.

Mindazok, akiknek nevét végül beírva találják az élet könyvébe, amely a
Bárányé, férfiasan fogják megharcolni az Úr harcait. A legkomolyabban fognak
azon dolgozni, hogy felismerjék és legyőzzék a kísértéseket és eltávolítsanak
minden gonosz dolgot. Tudatában lesznek annak, hogy Isten szeme rajtuk van, és
hogy a legkomolyabb hűséget kívánja meg tőlük. Hű őrállóként eltorlaszolva
tartják az átjárókat, hogy Sátán ne hatolhasson be mellettük a világosság
angyalának álruhájában, s így halálos munkáját végezhesse közöttük.

A fehér ruhákba öltözött megváltottak, akik Isten trónja körül állnak, nem azok
seregéből tevődnek össze, akik inkább a gyönyörnek, mint Istennek a szeretői, és
akik hagyják magukat inkább az árral sodortatni, mintsem hogy szembeszálljanak
az ellenkezés hullámaival.  Mindazok, akik a jelen korban uralkodó lelkület és
befolyás közepette is tiszták és romlatlanok maradnak, heves harcot kell
megvívjanak. Nagy nyomorúságon fognak átmenni. Ők meg fogják mosni jellemük
ruháit, és meg fogják fehéríteni a Bárány vérében.” - Életem ma, november 13.
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Kedd
3.   AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK HELYSÉG
a.  Krisztus a szentély melyik helységébe emelkedett fel? Hasonlítsd

össze: Zsidó. 9: 1. 2; Jel. 4: 5; 8: 3. 4.- et!

„(Idézve: Jel. 4: 5.  8: 3). A próféta bepillanthatott a mennyei templom
első helyiségébe, és látta a hét égő »tűzlámpás«-t és »az arany oltárt«-t,
amelyeket a földi templom arany gyertyatartója és füstölő oltára jelképezett.”
– A nagy küzdelem 395. (371).

„Ez a szolgálat tizennyolc évszázadon át folyt a templom első
helyiségében. Krisztus a bűnbánó hivők érdekében vérére hivatkozott.
Kieszközölte számukra az Atya bocsánatát és pártfogását, de bűneik még
bent maradtak a mennyei könyvekben.” - ugyan ott 400. (376).

b. Melyik helység nyittatott meg 1844-ben, az engesztelés
munkájának befejezése érdekében?  Jel. 11: 19. (Hasonlítsd
össze Zsidó. 9: 3. 4). Hogyan van kapcsolatban ez a munka
az ítélettel?

„»Megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az Ő
szövetségének ládája« (Jel 11:19). Isten szövetségének ládája a templom
második helyiségében - a szentek szentjében - van. A földi
szentélyszolgálatban, amely »a mennyei dolgok ábrázolatának és
árnyékának« szolgálata volt, ebbe a helyiségbe csak a főpap mehetett be a
nagy engesztelési napon, hogy megtisztítsa a templomot. Az a kijelentés
pedig, hogy az Isten temploma »megnyilatkozék« a mennyben, és
szövetségének ládája láthatóvá lett, figyelmünket a mennyei szentek
szentjének megnyílására, azaz 1844-re irányítja, amikor Krisztus belépett
a szentek szentjébe, hogy elvégezze az engesztelés befejező szolgálatát” –
A nagy küzdelem 410. (386).

„Annak az üzenetnek a hirdetése, hogy »eljött az Ő ítéletének órája«,
Krisztus szolgálatának arra a szakaszára utal, amely lezárja az ember
megváltásának munkáját. Az üzenet azt az igazságot tolmácsolja, amelyet
hirdetni kell addig, amíg a Megváltó befejezi közbenjárását, és eljön népéért
a földre. Az ítélet, amely 1844-ben kezdődött, addig tart, amíg mindenkinek
az ügye eldől - élőké és holtaké egyaránt. Tehát az emberiség kegyelmi
idejének lezárulásáig.” – ugyan ott 412. (388)
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Szerda
4.   A BŰNÖK ELTÖRLÉSE
a.   Milyen biztosítékuk van azoknak, akik hűségesen kitartanak

Krisztus közbenjáró szolgálatának végéig?  Ésai. 43: 25.

„Az utolsó ítélet nagy napján a halottak “ megítéltetnek ...azokból, amik
a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint” (Jel 20:12). Azután
Krisztus engesztelő vére minden bűnbánó bűneit kitörli a mennyei
könyvekből. Így a szentély szabaddá és megtisztítottá lesz a bűn
feljegyzésétől.” – Pátriárkák és próféták 365. (315).

„Azoknak a neve mellett, akik őszintén megbánták bűneiket, és hittel
igényelték Krisztus engesztelő áldozatként bemutatott vérét, ez olvasható:
bocsánatot kapott. Mivel Krisztus igazságának részesei lettek, és jellemük
összhangba került a menny törvényével, Isten eltörli bűneiket, őket pedig
méltónak ítéli az örök életre. Az Úr kijelenti Ésaiás próféta által. »Én, én
vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat énmagamért, és bűneidről nem
emlékezem meg « (Ésai. 43:25)!” – A nagy küzdelem 452. (430).

b.   Mit kell tennünk, mielőtt bűneinket ki lehetne törölni? Mi
fogja követni a bűnök eltörlését? Apcsel. 3: 19-21.

„Azoknak, akik akkor élnek a földön, amikor Krisztus befejezi
közbenjárását a mennyei templomban, a szent Isten színe előtt közbenjáró
nélkül kell megállniuk. Ruhájuknak szennytelennek kell lennie,
jellemüknek »a meghintés vére« által meg kell tisztulnia a bűntől. Isten
kegyelme és kitartó emberi igyekezet által győzniük kell a bűn ellen vívott
harcban. Miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és Krisztus a
bűnbánó hívők bűneit eltávolítja a templomból, a földön Isten népe között
a megtisztítás, a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell
végbemennie.”- A nagy küzdelem 403. 404. (379. 380).

„A mi Ügyvédünk az Atya előtt áll, és közbenjáróként esedezik érettünk.
Ahelyett, hogy az önigazultság öltönyét öltenénk magunkra, naponként
alázkodjunk meg Isten előtt, s valljuk meg saját, egyéni bűneinket, keressük
bűneink bocsánatát, és munkálkodjunk együtt Krisztussal lelkünk
előkészítésének munkájában, az isteni képmás visszatükrözésére. Ha nem
lépünk be a fenti szentélybe, és nem egyesülünk Krisztussal , hogy
üdvösségünk munkáját félelemmel és rettegéssel vigyük végbe,  akkor
meg fogunk méretni a szentély mérlegén, és ki lesz mondva felettünk:
híjával találtattunk.” – A Te Igéd Igazság 220.
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Csütörtök
5.  AMÍG AZ AJTÓ NYITVA VAN
a.  Milyen értelemben mérettetünk most meg, akik valljuk a

Jelenvaló Igazságot, - és a Jelenések 14-ben leírt munkával
azonosítjuk magunkat?  Jel. 11: 1.

„Elérkezett annak az ideje, mikor  minden ami mozdítható, meg lesz
mozgatva, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Minden eset
vizsgálatra kerül Isten elé. Ő méri most a templomot és azokat, akik abban
imádkoznak.” – Bizonyságtételek 7. kötet 153.

„A nagy ítélet folyik és egy ideje halad már előre. Az Úr most azt mondja:
’Mérd le a templomot és azokat, akik abban imádkoznak.’ Mikor az utcákat
üzleti ügyeid intézése érdekében járod, gondolj arra, hogy Isten mér téged.
Mikor házi kötelességeidet végzed, mikor társalgásba elegyedsz, Isten mér
téged. Ne feledd, hogy  szavaid és cselekedeteid le vannak fényképezve a
menny könyveiben, ahogy a művész az arc vonásait leveszi a fénykép
lemezére.” – A Te Igéd Igazság 244.

b.   Milyen nagy kiváltságunk van most, míg a kegyelem ajtaja
nyitva van? Zsidó. 10: 19-23; 4: 16.

„A Krisztuson megnyugodott dicsőség Istennek irántunk való
szeretetének a záloga. Az az ima hatalmáról beszél, hogy az ember hangja,
hogyan jut el Isten fülébe,  és hogy könyörgéseink elfogadásra találnak a
menny udvaraiban.” – A Te Igéd Igazság 112.

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.   Mit értünk a „szentély megtisztítása” alatt?
2.   Hogyan foglal magába ez a megtisztító munka mindenkit közülünk?
3.   Mikor kezdődött a vizsgálati ítélet, és meddig fog tartani?
4.   Írd le az ítélet óráinak ünnepélyességét!
5.   Legfőképpen minek kell eltöltenie elménket ebben az időben?

június 14.
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A második angyal üzenete
„És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott

Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából
adott inni minden pogány népnek” (Jel. 14: 8).

 „Babilon azokra a vallási szervezetekre vonatkozik, amelyek valamikor
tiszták voltak, de megromlottak.” – A nagy küzdelem 366. (342).

Javasolt olvasmányok: A nagy küzdelem 365-373. (340-349).
        A megváltás története 267-270.

Vasárnap
1, NAGY LELKI HANYATLÁS
a.   Hogyan hangzik a második angyal üzenete?  Jel. 14: 8. Mi

ezen üzenet jelentése?

„A »Babilon« szó a »Bábel« szóból ered, és zűrzavart jelent. Babilon a
Szentírásban a hamis vagy hitehagyó vallások különböző formáit jelöli.” –
A nagy küzdelem 365. (340).

„Miután az egyházak vonakodtak elfogadni az első angyal üzenetét, a
mennyei világosságot vetették el s kiestek Isten kegyéből.” – Tapasztalatok
és látomások 201.

b.  Melyik jelkép mutatja be az elesett egyházakat ezen utolsó
napokban? Jel. 17: 3-5.

„Babilon tehát »a paráznáknak... anyja«. Lányai pedig azokat az egyházakat
szimbolizálják, amelyek Róma dogmáihoz és hagyományaihoz ragaszkodnak,
és példáját követve feláldozzák az igazságot és Isten jóváhagyását a világgal
való tiltott szövetség oltárán.” – A nagy küzdelem 366. (341).

„Sok protestáns egyház követi Róma példáját azáltal, hogy kapcsolatot tart
fenn »a föld királyaival«. Az államegyházak a kormányokkal és más
közösségekkel való kapcsolat által a világ kegyeit keresik. A »Babilon« -
zűrzavar - elnevezés jól ráillik ezekre a közösségekre.” – ugyan ott 367. (342).

Napnyugta: H  20:45
    Ro 21:0312. Tanulmány 2007. június 23.
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Hétfő
2. BABILON BŰNEI
a.   Mi az a „bor”, amit Babilon használt a világgal való bűnös

összeköttetésében? Jel. 17: 2. u. r; 19: 2.

„Babilon nagy bűne az, hogy »paráznaságának haragborából adott inni
minden pogány népnek«. A megittasodás kelyhe, amelyet a világnak nyújt,
azokat a hamis tanokat jelenti, amelyeket a föld nagyjaival való meg nem
engedett kapcsolat következtében fogadott el. A világgal való barátság
megrontja hitét, ő viszont olyan tanok hirdetésével áraszt romlott befolyást
a világra, amelyek a Szentírás legvilágosabb kijelentéseivel ellentétben
állnak.” – A nagy küzdelem 371. (346. 347).

b.   Mit nevez a Biblia a világ támogatás keresése bűnének? Jel.
18: 3; Jak. 4: 4.

„Az egyház Krisztussal szembeni hűtlenségét, ami abban mutatkozik
meg, hogy már nem bízik Istenében, és a Megváltó iránti ragaszkodás helyét
a világ szeretete tölti be, a Szentírás a házassági fogadalom megszegéséhez
hasonlítja. Az Úrtól eltávozó Izrael bűnét ugyan ezen jelkép tárja elénk.”
– A nagy küzdelem 365. (340).

„A zsidó egyház azért lett parázna, mert elfordult az Úrtól, és szövetségre
lépett a pogányokkal. Rómát, amely világi hatalmak támogatását keresve
hasonlóképpen megromlott, az Ige ugyanígy ítéli meg.” –ugyan ott 366.
(341).

„Mely vallási közösségekben található ma Krisztus követőinek többsége?
Kétség kívül azon különbözőegyházakban, melyek a protestáns hitet vallják.
De ugyanazok az igények buktatták el őket is, amelyek tönkretették és
megrontották Izraelt: ők is utánozni akarták a hitetlenek szokásait, és
keresték barátságukat.” - ugyan ott 366. 367. (342).

„Emberek minden eszközt fel fognak használni, hogy kevésbé feltűnővé
tegyék a különbséget a Hetednap Adventisták és a hét első napjának
megtartói között. Egy csoport lett bemutatva nekem Hetednap Adventista
név alatt, mely azt tanácsolta, hogy a zászlót, vagy a jelt, mely bennünket
megkülönböztető néppé tesz, ne emeljük annyira feltűnően magasra. Azt
állították, hogy az nem volna a legjobb eljárás intézményeink eredményének
biztosítása érdekében. De ez most nem annak az ideje, hogy zászlónkat
leengedjük, és hitünket szégyelljük.”- Bizonyságtételek 6. kötet 144.

június 18.



Kedd
3.  MÉG NAGYOBB BŰNÖK
a.   Részletesen mely bűnökben vétkes Babilon?  Dán. 7: 25;

Jel. 17: 6.

„A pápaság megkísérelte Isten törvényét megváltoztatni. A második
parancsolatot, amely tiltja a képek imádását, törölte a törvényből, a
negyedik parancsolaton pedig úgy változtatott, hogy a hetedik nap helyett
az elsőt tette hivatalos nyugalomnappá.” – A nagy küzdelem 420. (398).

„A XIII. században jött létre a pápaság legiszonyatosabb gépezete: az
inkvizíció. A sötétség fejedelme ösztönözte erre a pápai hierarchia vezetőit.
Titkos tanácskozásaikon Sátán és angyalai befolyásolták a gonosz
embereket, de láthatatlanul köztük volt Isten angyala is, és félelmetes
feljegyzést készített méltánytalan intézkedéseikről és tetteikről. E
feljegyzések túl iszonyatosak ahhoz, hogy az ember elhordozza őket. »A
nagy Babilon... részeg vala a szentek vérétől. « A mártírmilliók szétroncsolt
teste bosszúért kiáltott Istenhez a hitehagyó hatalom ellen.

 A pápaság a világ kényura lett. Királyok és császárok hajoltak meg a
római pápa rendeletei előtt. Úgy tűnt, hogy a pápa az emberek földi és
örökkévaló sorsát a kezében tartja. Róma tanításait évszázadokon át
embermilliók fogadták el fenntartás nélkül, szertartásait tisztelettel
gyakorolták, ünnepeit általánosan megtartották; papságát tisztelték, és
bőkezűen támogatták. A római egyháznak azóta sem volt ennél nagyobb
tekintélye, pompája és hatalma.” – ugyan ott 64. 65. (56).

b. Meddig tartott Róma uralma alatt a vallásos üldözés
meghatározott időszaka?  Jel. 12: 6. 13. 14; 13: 7. 5. (Lásd:
4. Móz.14: 34; Ezék. 4: 6. u. r.)

„Az itt említett két időszak - a »negyvenkét hónap« és az
»ezerkétszázhatvan nap« - egy és ugyanaz. Mindkettő azt az időt jelenti,
amely alatt Krisztus egyháza Róma elnyomásától szenvedni fog. A pápai
fennhatóság 1260 éve  i. e. 538-ban kezdődött, és így 1798-ban ért véget.

   Egy francia katonai egység megszállta Rómát, és fogságba ejtette a
pápát, aki aztán a számkivetésben meghalt. Jóllehet nemsokára új pápát
választottak, de a pápai hierarchia azóta sem tudta előbbi hatalmát
gyakorolni.” – A nagy küzdelem 255. (243).
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Szerda
4.  AZ ÜZENET MEGISMÉTLŐDIK
a.   Miért kell a második angyal üzenetét megismételni? Jel. 18:

2; 2. Tim. 3: 13.

„A Biblia kijelenti, hogy az Úr eljövetele előtt Sátán »a hazugságnak
minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden
csalárdságával« fog dolgozni, és Isten engedi, hogy azok, akik »nem
fogadták be az igazságnak szeretetét az Ő üdvösségükre«, megkapják »a
tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak« (2Thessz 2:9-11). Amíg
ez az állapot nem következik be, amíg az egyház és a világ nem egyesül
teljesen az egész keresztény világban, addig Babilon még nem bukott el
egészen.” – A nagy küzdelem 372. (348).

„(Idézve: Jel. 18: 1-5). Ekként a második angyal üzenetének lényegét
újból hirdetni fogja az a másik angyal, akinek dicsősége beragyogja a földet.
Ezek az üzenetek egyé olvadva tárulnak az emberek elé a föld
történelmének utolsó napjaibanĽ

Munkánk az, hogy hirdessük Isten parancsolatait és Jézus Krisztus
bizonyságtételét. ’Készülj Istened elé!’ (Ámos 4: 12) – ezt az üzenetet kell a
világ elé tárnunk. Isten felszólít, hogy tegyünk félre minden akadályt és a
bennünket oly könnyen megkörnyékező bűnt” – Szemelvények 2. kötet 110.

b.  Mi Isten terve azon őszinte hívőkkel, akik még az elesett
egyházakban vannak? Jel. 18: 4.

„A Jel. 18. fejezete arra az időre mutat, amikor a hármas intés (lásd
Jel. 14:6-12) elutasításának következményeként az egyház teljesen eljut
a második angyal által megjövendölt állapotra, és Isten felszólítja a még
Babilonban levő népét, hogy szakadjon el attól a közösségtől. Ez az üzenet
az utolsó, amelyet a világ kap; és ez az üzenet elvégzi a maga munkáját.
Amikor azok, »akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az
igazságtalanságban« (2Thessz 2:12) Sátán súlyos csalása következtében
elhiszik a hazugságot, akkor az igazság fénye ráragyog mindazokra, akiknek
a szíve nyitva van befogadására. Az Úr minden gyermeke, aki még
Babilonban van, hallgat e hívásra: »Fussatok ki belőle, én népem!« (Jel
18:4).” – A nagy küzdelem 372. 373. (348. 349).
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Csütörtök
5. SÁTÁN UTOLSÓ CSALÁSA
a.  Milyen jelenségek fognak feltűnni ezen utolsó napokban? Máté

24: 24-26. Jel. 13: 13. 14

„Nemsokára szemtanúi lehetünk utolsó nagy csalásának. Az antikrisztus
szemünk láttára viszi véghez bámulatos tetteit. A hamisítvány annyira fog
hasonlítani az igazságra, hogy csakis a Szentírás által lehet különbséget
tenni köztük. Minden kijelentést és minden csodát a Biblia
bizonyságtételével kell ellenőrizni.” – A nagy küzdelem 548. (528).

b.   Hogyan válaszoljunk, mikor azt halljuk majd, hogy „Ímé, itt
a Krisztus, ímé ott a Krisztus”? Máté 24: 23. Végül milyen
büntetést enged Isten Babilonra jönni, és miért? Jel. 18: 8.

„Sátán Jézust megszemélyesítve fog megjelenni, hatalmas csodákat fog
művelni. Az emberek le fognak borulni előtte és úgy fogják imádni őt,
mintha ő volna a Jézus Krisztus. Nekünk is meg fogják parancsolni, hogy
imádjuk ezt a lényt, akit a világ Krisztusként dicsőit. Mit fogunk tenni
akkor?” - A Te Igéd Igazság 191.

„Embereket megtéveszt, akik Isten helyett őt (Sátánt) magasztalják,
sőt istenítik. Ám a Mindenható közbelép, s elhangzik az ítélet a Sátánt
magasztaló hitehagyó egyházak felett. “Ennek okáért egy nap jönnek rá az
ő csapásai, a halál, a gyász, és az éhség, és tűzzel égettetik meg, mert erős
az Úr, az Isten, aki megbünteti őt.” – Bizonyságtétel lelkészek részére 23.

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1.   Mi a jelentősége napjainkban a „Babilon” kifejezésnek?
2.   Hogyan kell elkerülnünk  a Babilon borából való ivást?
3.   Melyek Babilon fő jellemvonásai?
4.   Miért ismétlődik meg a második angyal üzenete?
5.   Mit kell állandóan elménkbe tartanunk, mikor Babilon hatalma és befolyása
mindent elsöpörni látszik?

június 21.
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A harmadik angyal üzenete
„És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha

valaki imádja a fenevadat és annak képét, és  bélyegét felveszi vagy
homlokára vagy kezére, Az is iszik az Isten haragjának borából, a mely
elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába” (Jel. 14: 9. 10).

„Midőn Jézus szolgálata a mennyei szentélyben lezárult, belépett a
szentek szentjébe, megállott a frigyszekrény előtt, amely a Tízparancsolatot
tartalmazza és elküldött egy hatalmas angyalt a földre, akire harmadik
üzenetét bízta.” – Tapasztalatok és látomások 217.

Javasolt olvasmányok:    A nagy küzdelem 415-424.  (392-401).
           ugyan ott 532-535  (513-517).

Vasárnap
1. FIGYELMEZTETÉS A HAMIS IMÁDÁS ELLEN
a.   Mi a harmadik angyal üzenetének a lényege? Jel. 14: 9. 10.

„Ellentétben azokkal, akik megtartják Isten parancsolatait, és őrzik
Jézus hitét, a harmadik angyal rámutat egy másik csoportra, amelynek a
tévelygéseivel szemben ez a komoly és félelmes figyelmeztetés hangzik” –
A nagy küzdelem 414. (390. 391).

b.   Hogyan fog a világ lakossága megoszlani, amikor az emberi
törvény ellentétbe kerül Isten törvényével, azáltal, hogy hamis
istentiszteletet követel meg? Jel. 13: 1-4. 8.

„Ebben a küzdelemben az egész keresztény világ két nagy csoportra
oszlik - azokra, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, és
azokra, akik a fenevadat és képét imádják, és bélyegét magukra veszik” –
A nagy küzdelem  424. (401).

„Isten gyermekei, a világ millióihoz arányítva, mindenkor, csak a kicsiny
nyáj. Ha azonban helytállnak az igazságért, ahogy szent Igéjében
kinyilatkoztatta, Isten lesz mentsváruk.” – Apostolok története 478

13. Tanulmány  2007. június 30. Napnyugta:H 20:45
  Ro 21:03
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Hétfő
2. A FÖLD LAKOSAINAK FÉLREVEZETÉSE
a.   Hogyan fog  az a vallás-politikai hatalom, melyet a második

fenevad szemléltet, hízelegni az első fenevadnak és utánozni
azt? Jel. 13: 11. 12. 14.

„A bárányszarv és a sárkányhang - mint szimbólum - a vele ábrázolt nemzet
állításai és gyakorlata közötti kirívó ellentmondásra mutat. A nemzet »szólása«:
törvényhozói és bírósági szerveinek ténykedése. Ez a nemzet intézkedéseivel
meghazudtolja azokat a liberális és békés elveket, amelyeket politikájának
alapzataként fektetett le. Az a jövendölés, hogy úgy szól, »mint a sárkány«, és
hogy »az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát« gyakorolja, világosan jelzi
annak a türelmetlen és üldöző magatartásnak a kialakulását, amiről a sárkány
és a párducszerű fenevad által jelképezett nemzetek árulkodtak. Az a kijelentés
pedig, amely szerint a kétszarvú fenevad »azt cselekszi, hogy a föld és annak
lakosai imádják az első fenevadat« - azt mutatja, hogy ez a nemzet felhasználja
tekintélyét olyan szertartások gyakorlásának elrendelésére, amelyekkel a
pápaságnak hódol.” – A nagy küzdelem 417. (394)

b.   Mi lesz az egyik csodája, mit tenni fog, hogy megcsalja a föld
lakosait? Jel. 13: 13.

c.   Melyik különösen meghatározott igazságot kell megértenünk,
hogy elkerüljük ezeket a csalásokat? Préd. 9: 7. 8.

„Láttam, hogy a szenteknek teljesen tisztában kell lenniük az igazsággal,
ezt pedig csak a Szentírás segítségével érhetik el. Tisztában kell lenniük a
holtak állapotával, mert ördögi lelkek gyakran fognak megjelenni nekik
szeretett barátaiknak és rokonaiknak alakjában, s szeretnék elhitetni velük,
hogy a szombat parancsolata megváltozott és több olyan tant közölnek,
amelynek a Szentírás ellentmond. Mindent megtesznek, hogy rokonszenvet
ébresszenek és szavaik bizonyítására csodákat is művelnek.” –
Tapasztalatok és látomások 73. 74.

 „Sátán meg fog jelenni, hogy ha lehetséges, elhitesse még a választottakat
is. Azt állítja, hogy ő a Krisztus. És megjelenve tetteti, hogy ő nagy
orvosmisszionárius. Tüzet is fog lehozni az égből az emberek szeme láttára,
azzal akarja bizonyítani, hogy ő Isten. Nekünk akkor meg kell állnunk,
körülbástyázva magunkat a Biblia igazságaival.” - Medical Ministry, pp. 87.
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Kedd
3.  A FENEVAD BÉLYEGE
a.   Mi a második fenevad célja, közvetlenül ellentétben Isten

törvényével? Jel. 13: 16. Mi a fenevad bélyege?

„Isten jele vagy pecsétje a hetedik nap szombatjának, a teremtés
emlékének a megtartásában nyilvánul meg. ’ Azután szóla az Úr Mózesnek,
mondván: Te szólj az Izráel fiainak, mondván: Az én szombatimat bizony
megtartsátok; mert jel az  én közöttem és ti köztetek nemzetségről
nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ki titeket
megszentellek.” (2. Móz. 31: 12. 13). Ez a bibliaszöveg világosan kijelenti,
hogy a szombat Isten és népe közötti jel.

A fenevad bélyege ennek az ellenkezője – a hét első napjának megtartása.
E jegy különbözteti meg a pápai tekintély fensőbbségét elismerő embereket
azoktól, akik Isten tekintélyét ismerik el.” – Bizonyságtételek 8. kötet 117.

b.   Milyen megtorló intézkedéseket fognak a hatóságok elrendelni azok
ellen, akik nem fogadják el a fenevad bélyegét? Jel. 13: 17. 15.

„A világ félelmetes események előtt áll. A föld hatalmasságai, amelyek
egymással összefogva harcot indítanak Isten parancsolatai ellen, elrendelik, hogy
mindenki - kicsinyek és nagyok, gazdagok és szegények. szabadok és szolgák
(Jel 13:16) - a hamis szombat megtartásával alkalmazkodjon az egyház
szokásaihoz. Az engedelmesség megtagadása államellenes cselekménynek fog
minősülni, amelyért halálbüntetés jár. Másrészről pedig Isten törvénye, amely
elrendeli a Teremtő nyugalomnapjának megtartását, követel engedelmességet,
és kinyilatkoztatja mindazok megbüntetését, akik megsértik rendelkezéseit.””-
A nagy küzdelem 558. (538).

„Ahogy a küzdelem új területekre is kiterjed, és az emberek figyelme Isten sárba
tiport törvényére terelődik, Sátán haragra gerjed. Az üzenetet kísérő erő felingerli
azokat, akik ellenzik hirdetését. A papság majdhogy emberfölötti erőfeszítéssel
igyekszik elzárni a világosságot, nehogy híveire sugározzék. Minden rendelkezésre
álló eszközzel megkísérli elfojtani e létfontosságú kérdések megvitatását. Az egyház
a polgári hatalom fegyveréért kiált, és ebben a munkában a katolikusok és a
protestánsok összefognak. A vasárnap megtartását  kényszerítők mozgalmának
merészsége és elszántsága egyre fokozódik, és a törvényt is igénybe veszik Isten
parancsolatainak megtartói ellen. Bírsággal és bebörtönzéssel fenyegetik őket.
Egyeseknek pedig magas állást ajánlanak fel, és egyéb jutalmakkal és
kedvezményekkel próbálják rávenni őket hitük megtagadására. De ők rendíthetetlenül
így válaszolnak: »Mutassátok ki Isten Igéjéből tévedésünket!« Így védekezett Luther
is hasonló körülmények között.” – A nagy küzdelem 560. 561. (540. 541).
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Szerda
4.   A LEGFÉLELMETESEBB FENYEGETÉS
a.  Milyen félelmetes büntetésben fogja a menny mindazokat

részesíteni, akik elfogadják a hitehagyás jegyét, és magukévá
teszik a hamis tiszteletet, melyeket a két fenevad által
jelképezett hatalmak vezetnek be? Jel. 14: 10. 11.

„A legfélelmetesebb fenyegetést, amely valaha is halandókhoz szólt, a
harmadik angyal üzenete tartalmazza. Szörnyű bűn lehet az, amely Istent
olyan haragra indítja, amelybe nem vegyül kegyelem. Mindenki tisztán láthat
e fontos dologban. Isten, mielőtt ítélkezne, óva inti e bűntől a világot, hogy
mindenki megtudja, miért fog ítélete lesújtani, és hogy mindenkinek alkalma
legyen megmenekülni a büntetéstől.” – A nagy küzdelem 423. (401).

b. Mi fog történni azokkal, akik a tisztelet hamis vallásrendszeréhez
ragaszkodtak, mialatt Isten az Ő szolgáit meg fogja védeni a
hét utolsó csapástól? Jel. 16: 1. 2.

„Azok, aki idáig semmire sem becsülték Isten szavát, most egyik
tengertől a másikig szaladtak, napnyugattól napkeltéig mindent bejártak,
hogy keressék Isten szavát. Az angyal így szólott: “Nem találják meg azt.
Éhség van a földkerekségen. Nem kenyér utáni éhség, sem víz utáni
szomjúság, hanem: hogy Isten szavát hallhassák. Óh, mit nem adnának
most Istennek egyetlen elismerő szaváért! Óh, de nem! Tovább kell hogy
éhezzenek és szomjazzanak. Nap-nap után megvetették az üdvösséget s
többre becsülték földi gazdagságukat és világi élvezeteiket, mint a mennyei
kincseket és a menny ismeretét. Megvetették Jézust és lenézték szentjeit.
Aki tisztátalan, az örökké tisztátalan marad.”

   A gonoszt tévők közül sokan rendkívül bosszankodtak, mikor a
csapásokat el kellett szenvedniük. Rettenetes jelent volt ez. A szülők keserű
szemrehányásokkal illették gyermekeiket és a gyermekek szüleiket, a
testvérek hasonlóképpen egymást vádolták a nyakukba szakadó
szerencsétlenségért. Hangos jajkiáltás szava visszhangzott mindenfelé: ’Te
voltál az oka annak, hogy nem fogadtam el az igazságot, mely megoltalmazott
volna ettől a rettenetes órától.’ Az emberek elkeseredett gyűlölettel fordultak
lelkészeik ellen, ilyen szemrehányásokkal: ’Ti nem óvtatok bennünket. Ti
azt prédikáltátok, hogy a világ mindaddig fennáll, amíg végül mindenki
megtér. Ti azt hirdettétek, hogy: béke, béke és elnyomtatok minden
félelemérzetet bennünk. De erről az óráról mit sem szóltatok nekünk; azokat
pedig, akik bennünket figyelmeztetettek, fanatikusnak és rossz embereknek
neveztétek, akik kárhozatba visznek bennünket.’” – Tapasztalatok és
látomások 244. 245.
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Csütörtök
5. ELHÍVOTTAK, VÁLASZTOTTAK ÉS SZENTEK
a.   Mit kívánt Isten már 1844 óta mindazoktól, – mióta a harmadik angyal

üzenetét elkezdték hirdetni, - akik azt elfogadták? Jel. 14: 12; 15: 2.

„Akik nem bíznak magukban, akik megalázzák magukat Isten előtt, és
megtisztítják lelküket az igazság iránti engedelmességükkel, - azok a
mennyei nemes jellemre formálódnak, és előkészülnek homlokukon Isten
pecséte számára.” – Bizonyságtételek 5. kötet 216.

„Mindazoknak, akik követik a Bárányt a mennyben, előbb a földön
kellett, hogy kövessék; nem kedvetlenül, bosszankodva, hanem bizalommal
telve, készséges, szeretetteljes engedelmességgel, miként a nyáj követi
pásztorát.” – Apostolok története 479.

b. Mennyi azok kijelentett száma, akik megszabadulnak a harmadik
angyal üzenete alatt? Jel. 14: 1; 7: 4. Miért szükséges Isten pecséte,
hogy ezen üzenet hirdetése alatt üdvösségben részesüljünk?

„Csakhamar hallottuk Istennek szavát, hatalmas vizek zúgásához
hasonlóan, amely közölte velünk Krisztus eljövetelét. Az élő szentek, a
száznegyvennégyezer, megértették az Úr szavát, a gonoszok ellenben
mennydörgésnek tartották.” – Tapasztalatok és látomások 11.

„Saját cselekedeteink fogják eldönteni, hogy az élő Isten pecsétjét
nyerjük-e el, vagy pedig az öldöklő fegyverek semmisítenek meg.” –
Bizonyságtételek 5. kötet 212.

„Mi az élő Isten pecséte, amit az ő népe homlokára helyeznek? Az olyan
jel, melyet angyalok, de emberi szemek nem tudnak elolvasni, mivel a pusztító
angyalnak látnia kell a megváltásnak ezt a jelét.” – A Te Igéd Igazság 242.

„Csak azok, akik elnyerik az élő Isten pecsétjét, lesz útlevelük, hogy
belépjenek a kapukon a szent városba.” – ugyan ott 243.

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.   Hogyan nyerhetünk bátorságot követni Istent az ellenállás közepette is?
2.   Miért lesznek sokan rávéve, hogy elfogadják a fenevad bélyegét?
3.   Írd le a hamarosan bekövetkező vallási válságot!
4.  Milyen ünnepélyes felelősség nyugszik mindazokon, akik megértették a

harmadik angyali üzenetet?
5.   Csak ki lehet része a betűszerinti száznegyvennégyezernek?

június 29.

június 28.
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