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Előszó
Minden keresztény abban a reménységben él, hogy az örökkévalóságot
csodálatos Megvál-tónkkal fogja tölteni. Mint Heted Nap Adventisták,
tudjuk, hogy reménységünk hamarosan teljesülni fog. Körülöttünk
mindenhol a nagy küzdelem folyik. Miközben ebben a küzdelemben
Krisztus győzelme biztos, ugyanakkor közülünk mindenkinek egy egyéni
harcot kell megharcolnia. A Megváltó azt akarja, hogy mindegyikünk
győzzön, és elméjében ezzel a gondolattal gondoskodott számunkra a
győzelem titkairól.
Ezen negyedév folyamán tanulmányunk Izrael tizenkét törzsére
összpontosul, és velük párhuzamosan a 144. 000 szentre, akik ezen utolsó
napokban el fogják nyerni az élő Isten pecsétjét. Ennek a tárgynak nagy
fontossága van, mert minden, az advent üzenetben hívőnek, aki elfogadta
a szombat igazságát, teljesen győznie kell a bűn minden formája felett,
hogy elnyerhesse Isten pecsétjét a homlokára, – vagy el fog veszni.
Ahogy a Szentírás Jakab 1: 1-ben tanít bennünket, van tizenkét törzs,
melyek a lelki Izraelt alkotják – a gyülekezetet – napjainkban. Ezek a
különböző törzsek már nem a vér szerinti rokonságon alapszanak, hanem
a személyiség természetes vonásain vagy hajlamain. Te ahhoz a törzshöz
tartozol, mely törzs főbb gyengeségei és bűnei hasonlók azokhoz, melyekkel
szemben neked a legnagyobb harcot kell megvívnod, hogy győzzél.
Jákób Istenbe vetett kitartó hittel győzött. A maradék, mely Jákób
tizenegy fiának és egy unokájának a nevét viseli, fogja alkotni a 144.000
elpecsételt szentet, akik Jézus jelenlétében fognak állni az üvegtenger
mellett. Jákób tizenkét fia tapasztalatának tanulmányozásával mély
ismeretet kell nyernünk.
A lelki törzsek különböző tagjaiként, akik győzelemre törekszünk,
mindannyiunknak különböző a természete. Az egyik törzsből való egyének,
nem tudják megérteni a másik törzset, vagy hogy egyezzenek azzal. Mialatt
némelyek kísértve lehetnek ebben összezavarodni, nekünk azonban
tudatában kell lennünk, hogy Isten terve bölcsességben tökéletes. „Ha az
egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hol a szaglás? Most pedig
az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, a mint akarta.
Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test? Így azonban sok tag van
ugyan, de egy test.” (1. Kor. 12: 17-20).
Ahogy ezen negyedév leckéit tanulmányozzuk, tartsuk
emlékezetünkben, hogy „minden úton veszélyek fenyegetnek, és aki
győztesen kerül ki ezekből, valóban győzelmi éneket fog énekelni Isten
városában” – Bizonyságtételek 4. kötet 538. Az Úr erősítse meg a
szombatiskola minden tanulóját, hogy megnyerje ezt a drága győzelmet!
A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
Szombati Bibliai Tanulmányok 2007. július-szeptember
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2007. július 7. szombat

Első szombati áldozat
Sri-Lanka számára
Sri Lanka - az utóbbi 25 év nagyobb részében polgárháborútól sújtva , az evangélium valódi sikertörténete. A többségben levő Sinhalézek és a
kisebbségben levő Tamil harcosok közé szorulva, a misszionáriusok és a
bibliamunkások hősiesen vitték a megváltás üzenetét azon szigetlakók
számára.
1952 előtt Ceylonként volt ismert, a történelemben úgy hivatkoztak erre
a nemzetre, mint az Indiai- óceán gyöngyszemére. Ez a sziget az Egyesült
Királyságtól 1948. február 4-én nyerte el függetlenségét, mely szigetre
előzőleg portugál és dán telepeseket telepítettek.
Napjainkban a lakosság megközelítőleg 70% buddhista. A második
legnagyobb vallás a hinduizmus, melyet a lakosság kb. 15%-a gyakorolja,
főleg az ország északi részén lévő tamilok. A szigeten nagy a muszlin közösség
is.
A keresztény hagyományok szerint, az üdvösség üzenetét először az első
században Tamás apostol hozta el a szigetre. Portugál misszionáriusok a
romai katolikus vallást hozták oda a 15-ik században, és a protestantizmust
dán misszionáriusok vezették be a 17-ik században. A teljes keresztény
lakosság a gyarmati idő lejártával hanyatlott. Napjainkban a keresztények
a teljes lakosság 8%-át teszik ki, melyből 88% római katolikus.
A Reformáció műve a szigeten jelen volt már a múlt század nagyobbik
felében. Mialatt a kereszténység általában a sziget délnyugati részére
összpontosul, reformistákat az országban mindenütt lehet találni. A tagság
szétszórtsága gyakran azt jelentette, hogy a fegyveres konfliktus különböző
oldalán élő hívők hosszú ideig nem tudtak érintkezni és a közösséget
fenntartani.
Ebben a hónapban segítségeteket kérjük, amivel tegyétek lehetővé, hogy
Sri Lanka különösen vidéki és távoli részein imaházak emelését. Előre is
köszönjük bőkezű közbenjárásotokat.
A Sri- Lankai Misszió Bizottság
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1. Tanulmány

2007. július 7.

Napnyugta: H 20:16
Ro 21:02

Rúben
„És békés lesz a te időd, gazdag boldogságban, bölcsességben
és tudományban; az Úr félelme lesz kincse” (Ésai. 33: 6).
„Az igazi keresztényt olyan állhatatosság jellemzi, amelyet nem
törhetnek meg, sem nem gyengíthetnek kedvezőtlen körülmények. Olyan
erkölcsös, gerinces és becsületes embereknek kell lennünk, akiket hidegen
hagy a hízelgés, és akiket nem lehet sem megvesztegetni, sem
megfélemlíteni.” – A Nagy Orvos lábnyomán 360.
Javasolt olvasmányok: Jézushoz vezető út 43-48. (Odaadás c. fejezet).
Mind, Character, and Persolanity, vol 2. p. 498.

Vasárnap

július 1.

1. A KEGYESSÉG KIVÁLÓSÁGA

a. A reménység mely szavait szólta Lea, amikor az első fia
megszületett? 1. Móz. 29: 32.
b. Nevezd meg azon kedvező tulajdonságokat, melyeket Jákób
később megemlített, mikor az ifjút jellemezte? 1. Móz. 49: 3.
c. Említs meg néhányat a Bibliában feljegyzett eseményekből,
melyekből megfigyelhetjük, Rúben néhány jobb jellemvonását.
1. Móz. 30: 14. e. r; 37: 21. 22. 29; 42: 22.
(József testvérei) Véghez is vitték volna szándékukat, de ott volt Rúben is.
Ő visszariadt attól, hogy részt vegyen a testvérgyilkosságban, és azt javasolta,
hogy vessék Józsefet élve egy kútba, és hagyják ott elpusztulni. Titokban azt
tervezte, hogy kimenti és visszaadja atyjának. Miután rábeszélésére elfogadták
tervét, Rúben otthagyta őket, mert félt, hogy nem sikerül uralkodnia érzésein,
és kiderül, mi a valódi szándéka.” – Pátriárkák és próféták 208. (169).
’(Miután a többi testvérei eladták Józsefet az Ismaelitáknak) Rúben
visszatért a kúthoz, de József nem volt ott. Rémülten, önváddal szaggatta
meg ruháját, és testvérét keresve kiáltotta: “[...] Nincsen a gyermek, és
én, merre menjek én?” (1Móz 37:30).” – ugyan ott 209.(170)
Szombati Bibliai Tanulmányok 2007. július-szeptember
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Hétfő

július 2.

2. A BŰN ÁTHATÓ FOLTJA
a. Jó jellemvonásai ellenére, milyen különös bűn lett hatással
Rúben egész életére? 1. Móz. 35: 22. e. r; 49: 4. Mit veszített
el ezen bűn következtében? 1. Krón. 5: 1.

„’Rúben, te elsőszülöttem, erőm, tehetségem zsengéje, első a
méltóságban, első a hatalomban” (1Móz 49:3).
Így ábrázolta az atya azt a helyet, amelyet Rúbennek, mint elsőszülött
fiúnak el kellett volna foglalnia; de Héderben elkövetett szörnyű bűne
méltatlanná tette az elsőszülöttségi jog áldására…” Pátriárkák és próféták
233.(193. 194).
„Az Efratába vezető úton egy másik sötét bűn ejtett foltot Jákób családján,
amely Rúbent, az elsőszülöttet megfosztotta az elsőszülöttségi jog
kiváltságaitól és megtisztelő címétől.” – Pátriárkák és próféták 202 (165)
b. Magyarázd meg milyen komoly hordereje van az ötödik és a
hetedik parancsolat áthágásának? 2. Móz. 20: 12. 14; 1.
Kor. 5: 11-13. Napjainkban mi a gyülekezet kötelessége, ha
valamelyik parancsolatot áthágják, különösen ha a gyülekezet
tisztviselői részesek abban?

„Akik áthágják a hetedik parancsolatot fel kell függeszteni a
gyülekezetből, és ne legyen közösségben azzal, sem Isten házának
kiváltságaiban ne legyen része.” – Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce, p. 248.
„Nincs semmi reményem a nyáj pásztorai felől, akiket az irgalmas Isten
éveken keresztül hordozott. Intelmeivel, kérelmeivel megfedett, ám mégis
leplezték gonosz útjaikat és tovább is azon haladtak, megvetve, kihívva
maguk ellen a menny Istenének törvényeit paráználkodásaikkal. Sorsukra
hagyhatjuk őket, hogy félelemmel és rettegéssel munkálják üdvösségüket,
miután mindent megtettünk megreformálásuk, megjobbításuk érdekében.
Ám semmi esetre sem bízhatjuk rájuk a gyámságot a lelkek felett. Álnok
pásztorok!” – Bizonyságtétel lelkészek részére 202
6
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Kedd

július 3.

3. TANULSÁGOK RÚBEN ÁLHATATLANSÁGÁBÓL

a. Melyik bibliai tapasztalat szemlélteti azt, hogy hogyan idézte
elő Rúben állhatatlansága, hogy atyja elveszítse benne
bizalmát? 1. Móz. 42: 37. 38.
b.

Hogyan teljesedett be 1. Mózes 49: 3. 4. verse Rúbennel
kapcsolatban?

„Rúben törzse sohasem emelkedett magas rangra Izraelben. Lélekszáma
sohasem lett olyan nagy, mint Júda, József vagy Dán törzséé, és elsőként
Rúben törzsének tagjait hurcolták el fogságba.” – Pátriárkák és próféták
233. (194).
c. Hogyan segíthetjük elő a jellem egészséges szilárdságát úgy
önmagunkban, mint másokban? 5. Móz. 11: 8; Dán. 11: 32.
u. r; Róma 16: 25. e. r.
d. Mely tanács elfogadása erősíthet meg egy ingatag ifjút?
Zsid. 12: 12. 13.
„Értelmes fiatalember vagy; olyanná akarod tenni az életedet, hogy
végül alkalmassá válj a mennyei életre. Gyakran elcsüggedsz, mert
gyengének találod magadban az erkölcsi erőt. A kétkedésnek is rabszolgája
vagy, azonkívül régi, bűnös életed szokásai uralkodnak rajtad. Érzelmi
világod is szembe szegül veled, magasztosabb elhatározásaiddal,
legünnepélyesebb ígéreteiddel. Minden valótlannak tűnik előtted.
Kiegyensúlyozatlanságod miatt még azok őszinteségében is kételkedsz,
akik jót akarnak neked. Minél inkább a kételyek közt vergődsz, annál
valótlanabbnak látszik előtted minden, míg csak olyannak nem tűnik az
élet, mintha sehol sem találnál szilárd talajt a lábadnak. Ígéreteid,
megbízhatatlanok, s ugyanilyen valószínűtlen megvilágításban látod azok
szavait és tetteit, akikben pedig bíznod kellene.
Mindaddig veszedelembe forogsz, amíg meg nem érted az akarat
tényleges erejét. Hihetsz mindenben, meg is ígérhetsz mindent, de ígéreteid
és hited mit sem ér, amíg akaratodat a hit és a cselekvés oldalára nem
állítod. Ha teljes akaraterőddel vívod a hit harcát, akkor győzni fogsz.” –
Bizonyságtételek 5. kötet 513.
Szombati Bibliai Tanulmányok 2007. július-szeptember
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Szerda

július 4.

4. GYENGESÉGEK AZ UTÓDOKBAN

a. Hogyan bünteti meg Isten az atyák gonoszságát a fiakban
„harmad és negyed íziglen”? 2. Móz. 20: 5. u. r; 34: 7. u. r.
„A gyermekek általában öröklik szüleik természetét és hajlamait, és
követik példájukat. Tehát a szülők bűneibe nemzedékről nemzedékre a
gyermekek is beleesnek. Így Khám gonoszsága és tiszteletlensége
megismétlődött utódaiban, sok nemzedéken át átkot hozva rájuk.” –
Pátriárkák és próféták 104. (88).
„Minden bűnös kedvtelés bénítja képességeinket, tompítja szellemi és
lelki érzékenységünket, és a minimumra csökkenti Isten Igéjének és
Lelkének szívünkre gyakorolt hatását.” – A nagy küzdelem 445. (422).
b. Milyen következményeket idézett elő a szülők gonosz befolyása
gyermekeikre Izrael történelmében? Ésai. 1: 2. 8. 20. 21.
Mit rendelt el - és rendel ma is – Isten a mi üdvösségünk
érdekében? Ésai. 1: 16-19; 1. Pét. 2: 11; 2. Kor. 7. 1.
„Sátán nagymértékben az étvágyra gyakorolt kísértéseivel vezette az
embereket időről időre bűnbe, már attól az időtől fogva, hogy Évát a tiltott fa
gyümölcsének evésére csábította. Ugyanezzel az eszközzel vette rá Izraelt
is, hogy zúgolódjék Isten ellen. Az evésben és az ivásban való mértéktelenség
mindig az alacsony szenvedélyek élvezetébe való belemerülésbe vezeti az
embereket, és így utat készít az erkölcsi kötelezettségek semmibevételére.
Ezért, amikor megtámadja őket a kísértés, alig-alig marad erejük az
ellenállásra.” – Pátriárkák és próféták 390. (338. 339).
„A szülők általában étvágyukat és szenvedélyeiket fokozottabb mértékben
öröktik át gyermekeikre.” – The Signs of the Times, 1880. július 1.
„Első szüleink étvágyuk kielégítésével vétkeztek, és elestek. Krisztus
megváltotta az embert elesett állapotából. A kísértés pusztájában kiállta
azt a próbát, melyben az ember elbukott. Miközben az éhség legélesebb
kínját szenvedte el, legyengülve és lesoványodva a böjttől, Sátán jelen volt
az ő sokféle kísértéseivel, hogy Isten Fiát megtámadja és előnyt nyerjen
gyengeségei felett és legyőzve Őt meghiúsítsa a megváltás tervét. De Isten
Fia állhatatos volt. Ő győzött az emberi fajért, hogy megmenthesse azt a
bukás elfajult állapotából. Bemutatta, hogy az Ő erejében lehetséges
győznünk.” – Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventhday Adventists, pp. 207. 208.
8

Szombati Bibliai Tanulmányok 2007. július-szeptember

Csütörtök

július 5.

5. A GYŐZELEM TITKA

a. Milyen jövendölést mondott Mózes és János, a Jelenések írója
- Rúben törzse gyenge, ingadozó tulajdonságai dacára úgy
Rúben leszármazottai, mint azon hívők felett, akik
természetüknél fogva hasonló jellemvonásokkal bírnak? 5.
Móz. 33: 6; Jel. 7: 5. m. r. Milyen változást érhetünk el?
„Egyesek, akik a misszió szolgálatában tevékenykednek, gyengék,
elpuhultak, lankadtak és könnyen elcsüggednek. Nincs bennük semmi
lendület. Nincsenek meg bennük azok a pozitív jellemvonások, amelyek
határozott cselekvésre ösztönöznek - az a lelkület és energia, amely
lelkesedést ébreszt. A sikerhez bátorság és kitartás kell; nemcsak a passzív,
de az aktív erények művelése is. Ha választ adnak, azt szelíden kell tenniük;
ezzel elhárítják a haragot. A bűnnek pedig a hős bátorságával kell
ellenállniuk. A mindent eltűrő szeretet mellett szükségük van a jellem
olyan erejére is, amely befolyásukat pozitív hatalommá teszi.
Vannak ingatag jellemű emberek. Terveik és szándékaik nélkülözik a
határozott formát és a következetességet. A világnak nem sok gyakorlati
haszna van belőlük. Ezt a gyengeséget, határozatlanságot és tehetetlenséget
le kell küzdeni.” – A Nagy Orvos lábnyomán 359. 360.
b. Miért üdvözülhetnek végül azok a hívők, akik természetüknél
fogva Rúben ingadozó tulajdonságaival bírnak, és a 144.000
között lehetnek? Bírák 5: 16; Jer. Síralmai 3: 40; Jel. 3: 21.

Péntek

július 6.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Rúben természetének jobb tulajdonsága, milyen eljárásokat nyilvánított
ki korábban?
2. Hogyan nyilvánítja ki a paráznaság bűne a jellem ingatagságát?
3. Milyen tanácsot lehet adni, hogy segítsen az ingatag személyen?
4. Említs meg olyan következményeket, melyeket Izrael leszármazottainak
el kellett szenvedniük szüleik gyengeségei következtében!
5. Milyen reménységnek lehetnek részesei azon ingatag személyek, akik
bizalmukat Krisztusba helyezik?
Szombati Bibliai Tanulmányok 2007. július-szeptember
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2.Tanulmány

2007. július 14.

Napnyugta: H 20:39
Ro 20:58

Simeon
„Jobb a hosszútűrő az erősnél; és a ki uralkodik a maga
indulatján, annál, a ki várost vesz meg” (Péld. 16: 32.
„Egy keresztény nemességének legfőbb bizonyítéka az önuralom.” –
Jézus élete 247
Javasolt olvasmányok:

Vasárnap

Bizonyságtételek 4. kötet. 362-366.
Ugyan ott: 346-350.

július 8.

1. JELENETEK JÁKÓB CSALÁDJÁNAK ÉLETÉBŐL

a. Lelkében milyen gondolattal foganta Lea Jákób második
gyermekét? 1. Móz. 29: 33.
b. Mond el azt az eseményt, amely Jákób és Lea egyetlen
leányával volt kapcsolatos! 1. Móz. 30: 21; 34: 1-4.
c. Mit tanulhatnak a mi leányaink ebből az eseményből? Péld.
20: 11.
„Jákóbnak és fiainak sekhemi tartózkodása gyalázattal és vérontással
végződött. Egyetlen meggondolatlan ifjú törvénytelen tette szégyent és bánatot
okozott a család egyik tagjának, a gyilkosság bűnébe sodort két testvért, és
egy egész várost rombolásnak és mészárlásnak tett ki. E szörnyű dolog úgy
kezdődött, hogy Jákób lánya “kiméne [...] hogy meglátogassa annak a földnek
leányait” (1Móz 34:1). Tehát barátkozni merészelt az istentelenekkel. Sátán
területére lép és kihívja a kísértést az, aki szórakozást keres azok között,
akik nem félik Istent.” - Pátriárkák és próféták 199. 163.
10
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Hétfő

július 9.

2. ÖNIGAZULT FELHÁBORODÁS

a. Milyen becsapást és kegyetlenséget vitt végbe Simeon az ő
öccsének, Lévinek segítéségével? 1. Móz. 34: 13-19. 24-26.
b. Mondd el mi volt Jákób felelete, és hogyan próbálták meg
igazolni cselekedetüket? 1. Móz. 34: 30. 31.
„Simeon és Lévi alattomos kegyetlensége nem volt minden ok nélkül,
de a sekhemitákkal szembeni tettükkel súlyos bűnt követtek el.
Szándékukat gondosan eltitkolták Jákób elől, akit bosszúállásuk híre
nagyon megrémített… Jákób érezte, hogy oka van a mélységes
megalázkodásnak. Fiai jellemében kegyetlenség és álnokság nyilvánult
meg.” – Pátriárkák és próféták 199. (163. 164).
c. Hogyan támasztotta alá Simeon kegyetlenségét Jákób fiainak
bűne, amit elkövettek József ellen? 1. Móz. 37: 18-20.
„Abban a kegyetlen bánásmódban, amelyben testvérei akkor (Józsefet)
Dóthánban részesítették, éppen Simeon volt a felbujtó és fő résztvevő. Ezért
esett most József választása Simeonra.” - Pátriárkák és próféták 222. (183).
d. Milyen figyelmeztetést kaptunk az önigazultsággal szemben?
Péld. 26: 12.
„Isten nem tud kapcsolatba lépni azokkal, akik kedvtelésükért élnek,
akik magukat emelik az első helyre! Az ilyenek végül is utolsók lesznek!
A csaknem legreménytelenebb és gyógyíthatatlanabb bűn a saját
véleményére öntelt büszkeség. Az minden növekedés útjában áll. Ha
valakinek jellemhibái vannak, s elmulassza felismerni azokat; ha annyira
önelégültséggel telt, hogy nem látja hibáit, hogyan tisztulhat meg? ’Nem
az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.’ (Máté
9: 12). Hogyan javulhat meg az, aki tökéletesnek képzeli magát?” –
Bizonyságtételek 7. kötet 139. 140.
„Önmagunk megismerése, nagy tudomány. Az igazi önismeret alázatosságra
vezet, ami megnyitja az utat az Úr számára, hogy fejlessze az értelmet és
fegyelmezze a jellemet.” – Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 419.
Szombati Bibliai Tanulmányok 2007. július-szeptember

11

Kedd

július 10.

3. SZÉTSZÓRÓDVA ISTEN ÍTÉLETE ALATT

a. Mi volt megjövendölve Simeon felől, és hogyan teljesedett
be? 1. Móz. 49: 5-7.
„(Simeon és Lévi)Együtt vettek részt a sekhemitákon elkövetett
kegyetlenségben, és ők voltak a legbűnösebbek József eladásában is. Róluk
ezt jelentette ki: ’Eloszlatom őket Jákóbban, és elszélesztem Izraelben’.
„Mózes utolsó áldásában nem is említette meg Simeont. Kánaánban
való letelepedésük alkalmával ez a törzs csak a Júda osztályrészéből kapott
egy kis területet. A Simeon törzséhez tartozó családok, amelyek később
népesebbek lettek, különböző településeket alkottak, és a határon kívüli
területeken telepedtek le.” – Pátriárkák és próféták 233. (194)
b. Hogyan tekinti Isten egy másik emberrel szemben
megnyilvánuló kegyetlen dühkitörést? Péld. 25: 28; 1. Ján.
2: 9; 3: 15. Hogyan kell legyőznünk ezt a hibát?
„Ápoljuk az igazi keresztényi udvariasságot. Senki sem tudja annyira
csökkenteni befolyásunkat, mint mi magunk, megfékezetlen
dühkitörésünkkel. A veszekedős természetű ember nem ismeri az igazi
boldogságot, és ritkán megelégedett. Mindig abban reménykedik, hogy
helyzetbe kerül, vagy oly formában tudja megváltoztatni környezetét, hogy
lelki békéje és nyugalma lesz. Úgy tűnik, mintha életét nehéz keresztek
és megpróbáltatások terhelnék, holott, ha uralná rossz természetét és
megzabolázná nyelvét, akkor sok kellemetlenséget elkerülhetne. „A szelíd
felelet” az, ami „lecsillapítja a haragot”. A bosszúállás sohasem győzte le
az ellenséget.” – Bizonyságtételek 4. kötet 367. 368
„Ameddig ezen a földön élünk, áldatlan hatásoknak vagyunk kitéve.
Bosszúságok teszik próbára idegeinket. De ha jó lelkülettel viseljük el őket,
jellemünkben keresztény vonások fejlődnek ki. Ha Krisztus bennünk lakik,
türelmesek, kedvesek és elnézőek leszünk; vidámak a bosszantások és ingerlések
között is. Miközben napról napra és évről évre énünket legyőzzük, nemes lelkű
hősökké formálódunk. Ezt kaptuk feladatként; de Jézus segítsége, kitartó
igyekezet, rendíthetetlen elhatározás, folytonos éberség és szüntelen imádkozás
nélkül ezt nem lehet megvalósítani. Mindenkinek meg kell vívnia a maga egyéni
harcát. Közreműködésünk nélkül Isten sem tudja jellemünket nemessé és
életünket hasznossá tenni. Akik kitérnek a harc elől, nem érzik a győzelem ízét
és örömét sem.” – A Nagy Orvos lábnyomán 352.
12
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Szerda

július 11.

4. LEVÁGVA A KICSAPONGÁS KÖVETKEZTÉBEN

a Hasonlítsd össze a Simeoniták létszámát a Sínainál való
megszámlálásukkor, a Bálám által ösztönzött bukás után
Sittimnél történt megszámlálásuk létszámával! 4.Móz. 1: 22.
23; 25: 1-5. 9; 26: 2. 14. Mit jelent ez?
„Izrael megszámlálásakor, amely a Kánaánba történt bevonulásuk előtt
volt, Simeon törzse volt a legkisebb.” – Pátriárkák és próféták 233. (194).
b. Hogyan figyelmeztet bennünket Salamon tragikus tapasztalata
a kicsapongó természet pusztító természete ellen? Nehém.
13: 26; éld. 7: 1. 5. 26. 27.
„A világ állapotának rettenetes képe lett nekem bemutatva. Az
erkölcstelenség mindenfelé megsokasodik. A kicsapongás ezen kor különös
bűne. A bűn még sohasem emelte fel eltorzult fejét oly merészen, mint
most. A nép megbénultnak látszik, az erény és az igazi jóság szeretőit
annak merészsége, ereje és uralma csaknem elcsüggeszti. A gonoszság,
mely elhatalmasodik, nem csupán a hitetlenekre és a gúnyolódókra
korlátozódik. Oh, ha ez csak így volna, de nem így van. Sok férfi és nő,
akik Krisztus vallását vallják, bűnösök abban. Némelyek még azok közül
is, akik vallják, hogy várják az Ő megjelenését, nincsenek jobban
előkészülve arra az eseményre, mint Sátán maga. Ők nem tisztították meg
magukat minden tisztátalanságtól.” – Bizonyságtételek 2. kötet 346.
„Vannak olyanok, akik azt vallják, hogy Isten összes parancsolatait
megtartják, a paráznaság bűnében vétkesek. Mit is mondhatnék, hogy
eltompult érzékeiket felébresszem? Ha szigorúan engedelmeskednek az
erkölcsi törvényeknek, akkor azok a lélek egyedüli védőbástyái lesznek.
Ha volt oly idő, mikor a tápláléknak a legegyszerűbbnek kellett lenni,
akkor az most van. Ne tálaljunk gyermekeink elé húsételeket, mert az
felgerjeszti és megerősíti bennük az alantas szenvedélyeket, és eltompítsa
az erkölcsi erőt. Gabona és gyümölcsfélék minden zsiradék nélkül
elkészítve legyen mindazok tápláléka, akik vallják, hogy az átváltozásra
készülnek a menny számára. Minél kevésbé izgató az elkészített étel, annál
könnyebb lesz uralkodni a szenvedélyeken. Ne tanácskozzunk az ízléssel,
a testi, értelmi és erkölcsi egészségre való tekintet nélkül.” –
Bizonyságtételek 2. kötet 352.
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július 12.

Csütörtök

5. EGYEDÜLI REMÉNYÜNK

a. Mi adott Simeonnak egy alkalmat, hogy a maga gonosz
jellemvonásaira gondoljon? 1. Móz. 42: 6. 7. 17. 24.
„Az egyiptomi börtönben eltöltött három nap a keserű bánat és fájdalom
ideje volt számukra. Ez alatt elgondolkodtak múltjuk bűnein.” – Pátriárkák
és próféták 222. (183).
„Visszatérve (abba a terembe, ahol testvérei voltak, József)
megparancsolta, Simeont kötözzék meg és vessék börtönbe.” – ugyan ott
222. (183)
„(Később a testvérek) Mentesültek aggodalmuktól, és amikor Simeon,
akit kiengedtek a börtönből, csatlakozott hozzájuk, úgy érezték, hogy Isten
valóban kegyelmes hozzájuk.” ugyan ott 225. (185).
b. Milyen figyelmeztetést és felhívást intéz Isten a parancsolatok
áthágóihoz? Péld. 16: 32; Ésai. 1: 16-19; Máté 5: 6. 9.
Milyen reménységet ajánl fel azon lelkeknek, akik törekszenek
győzni Simeon testies tulajdonságai felett? Jel. 7: 7. e. r.
„Énünk az az ellenség, akitől leginkább kell félnünk. Nincs olyan bűn,
ami rombolóbb hatással lenne a jellemre, mint a Szentlélek által meg nem
fékezett emberi indulat. Semmilyen győzelem nem olyan értékes, mint az,
amit énünkön aratunk.” – A Nagy Orvos lábnyomán 350.
„Az érzékiség a korszak bűne. De Jézus Krisztus vallása a törvénytelen
szabadság minden fajtája felett meg fogja tartani az irányvonalat, az erkölcsi
erők tartani fogják az irányvonalat minden gondolat, szó és cselekedet
felett.” – Medical Ministry, pp. 142. 143.

Péntek

július 13.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mik voltak Dina meggondolatlan viselkedésének a következményei
2. Nevezd meg azt a cselekedetet, amely tovább súlyosbította Simeon
kegyetlenségét!
3. Miben kell javítanom a mennyei Kánaánra, ahol a Simeoniták és a Léviták
nem lesznek többé elkülönítve egymástól?
4. Nevezz meg néhány gyakorlati módot napjaink kicsapongásainak
elkerülésére!
5. Milyen tanácsot tudnál adni a küzdő Simeonitának?

14
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3. Tanulmány

2007. július 21.

Napnyugta: H 20:33
Ro 20:52

Lévi
„És ül, mint ötvös vagy ezüsttisztogató és megtisztítja Lévi fiait
és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt; és igazsággal
visznek ételáldozatot az Úrnak” (Mal. 3: 3).
„De az Isten elleni lázadás idején, amikor a többi törzsek hitehagyók
lettek, ők (Lévi törzse)) hűségesek maradtak Jahvéhoz, ezért Isten rájuk
bízta a szentély szolgálatát és így számukra az átok áldássá változott.” –
Pátriárkák és próféták 233. (194).
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek 9. kötet167-172.
Bizonyságtételek 3. kötet 540-544.

Vasárnap

július 15.

1. MEGSZŰNIK A HARAGTÓL

a. Mit jelentett ki Lea, mikor megszülte harmadik gyermekét?
1. Móz. 29: 34.
Megjegyzés: A „Lévi” név jelentése: „kapcsolatban levő”, „ragaszkodó”
b. Milyen kárhoztatást jelentett ki Jákób, Lévi felett? 1. Móz. 49: 5-7.
c. Ahogy a Simeonról szóló tanulmányunkban tanultuk, milyen
leckét tanulhatnak a keresztények Lévi haragjából? Zsolt.
37: 8; Péld. 27: 4. e. r.
„Példát kell adnunk másoknak, hogy nem sértődünk meg minden kis
bántalomért, hogy nem akarunk örökké érvényt szerezni jogainknak.
Elvárhatjuk, hogy hazug hírek keringenek majd felőlünk, ám ha egyenes
utat követünk, ha közönyösek maradunk az ilyenek iránt, mások is semmibe
fogják venni azokat. Jó hírnevünk megvédését bízzuk Istenre. Mint Isten
fiai és leányai ezzel önuralmunkat bizonyítjuk. Bebizonyítjuk, hogy Isten
Lelke vezérel minket, s hogy késedelmesek vagyunk a haragra.
Becsületsértést életmódunkkal, nem pedig méltatlankodó szavakkal lehet
hatástalanítani.” – A Te Igéd Igazság 77.
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Hétfő

július 16.

2. AZ ÁTALAKULT ÉS KIPRÓBÁLT JELLEM

a. Hogyan nyilvánult meg Lévi törzsének jelleme egy vallásos
válság idején? 2. Móz. 32: 1. 6. 9-11. 26-29. Mire tanít ez
bennünket az Isten iránti igazi odaszentelődés felől?
„Azoknak, akik nem vettek részt a hitehagyásban, most Mózes jobb oldalán
kellett állniuk, azoknak, akik bűnösök voltak, de megbánták bűnüket, a bal
oldalán. Engedelmeskedtek a parancsnak. Kitűnt, hogy Lévi törzse nem vett
részt a bálványimádó istentiszteleten.” – Pátriárkák és próféták 328. (280).
„(Idézve: 3. Móz. 32: 26-29). Mózes ezekben a szavakban az igazi
odaszentelődést az Isten iránti engedelmességnek jelentette ki, az igazság
védelmezése mellett való kiállásnak, s hogy a legkellemetlenebb
kötelességek teljesítésével is készségesen hajtsuk végre Isten szándékát,
azt bizonyítjuk ezzel, hogy Isten igényei felette állnak a barátok igényeinek,
sőt még legközelebbi rokonaink életénél is. Lévi fiai odaszentelték magukat
Istennek, hogy végrehajtsák Istennek a gonoszság, a bűn ellen hozott
ítéletét.” – Bizonyságtételek 3. kötet 301.
„Sion falain álló őröknek kiváltsága, hogy legszorosabb összeköttetésben
élhetnek Istennel, és a Szentlélek befolyása rájuk olyan közvetlen, hogy
általuk figyelmeztethet férfiakat és nőket a közeledő veszélyről; egyszersmind
megmutathatják a biztos menedékhelyet is. Hűségesen figyelmeztetniük kell
őket a törvényszegés következményeire; őrizniük kell továbbá az egyház
érdekeit. Éberségünknek sohasem szabad lankadni. Munkájuk igényli
lényük minden képességét. Kürtszóhoz hasonlóan hallassák hangjukat, de
sohase adjanak bizonytalan, határozatlan hangot.” – Apostolok története 294.
b. Lévi törzse esetében, mely tényezők változtatták Jákób
kárhoztatását (1.Móz. 49: 5-7) Mózes dicséretévé? 5. Móz.
33: 8-11.
„Isten utasítására Lévi törzsét választották ki a szent hely szolgálatára.
Az ősi időkben miden családfő egyben papja is volt családjának és
házanépének. Ábrahám idejében a papságot a születési jog szerint az
elsőszülött fiú kapta meg. Most minden izraelita családfő elsőszülött fia
helyett az Úr Lévi törzsét választotta a szentélyben való szolgálatok
elvégzésére. Ezzel a jelentős megbecsüléssel nyilvánította ki az Úr hűségük
elismerését. Hűségük nemcsak Isten szolgálatához való ragaszkodásukban
mutatkozott meg, hanem Isten ítéleteinek végrehajtásában is, amikor Izrael
hitehagyásában az aranyborjút imádta.” – Pátriárkák és próféták 356. (307).
16
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Kedd

július 17.

3. NÉHÁNY NEVEZETES LÉVITA

a. Nevezz meg Lévi törzséből egy nevezetes személyt, és azt az
egyént, aki nagymértékben felelős volt jellemszilárdságáért!
2. Móz. 2: 1-10.
„Isten meghallgatta az anya imáját és hite elnyerte jutalmát. Mély hálával kezdte
el biztonságban boldogító feladata betöltését. Hűségesen kihasználta ezt az alkalmat
arra, hogy gyermekét Isten számára nevelje. Erősen hitte, hogy gyermekét Isten
valami nagy feladatra őrizte meg. Tudta, hogy nemsokára át kell adnia királyi
anyjának. Azt is tudta azonban, hogy gyermeke ezzel olyan környezetbe kerül,
amelynek befolyása eltérítheti és elfordíthatja Istentől. Mindez arra késztette, hogy
többi gyermekeinél szorgalmasabban és gondosabban oktassa és nevelje”…
Mily messze ható következményekre vezetett ennek az egyszerű héber
asszonynak a befolyása; pedig számkivetett rabszolganő volt abban az országban!
Mózes életének egész jövője, a nagy misszió, amelyet Izrael vezetőjeként betöltött,
tanúskodik a keresztény édesanyák munkájának fontosságáról. Semmiféle más
munka jelentősége nem érhet fel ehhez.”- Pátriárkák és próféták 242. (203).

b. Hogyan nyilvánította ki Áron, Mózes testvére, engedékeny
természetét? 2. Móz. 32: 21-25. Magyarázd meg, hogy
önuralmat gyakorolva, hogyan nyert győzelmet önmaga felett,
ily módon védve meg Isten tiszteletét? 3. Móz. 10: 1-7.
„(Amikor Isten jelenlétéből kijövő tűz elpusztította Nádábot és Abihut,) Áron
türelemmel és alázatos beletörődéssel viselte a súlyos csapást. Kínos fájdalom és
gyász szorította lelkét. Tudta, hogy elhanyagolta kötelességét…Áron nem látta be,
amint sok mai keresztény szülő sem látja be, hogy a rosszul értelmezett szeretet és
annak elnézése, ha gyermekei rosszat tettek, Isten kétségbevonhatatlan
rosszallásához és haragjának megsemmisítő fellobbanásához vezethet.” –
Bizonyságtételek 3. kötet 295.
„(Idézve: 3. Móz. 10: 6. 7. 3). A nagy vezető az Úr ezen szavaira emlékeztette
testvérét: “Akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész
nép előtt megdicsőíttetnem”. Áron csendben maradt. Fiainak halálában, amely
figyelmeztetés nélkül csapott le rá szörnyű bűnük miatt, most Áron is meglátta
saját elhanyagolt kötelességének eredményét. Fiai bűne és halála felett érzett
fájdalma meggyötörte atyai szívét, de érzelmeit nem fejezte ki szemmel látható
módon. Szomorúságának valamiféle kinyilatkoztatása azt a látszatot keltette volna,
hogy részes fiai bűnében. Nem volt szabad a gyülekezetet Isten elleni zúgolódásra
vezetnie.Isten arra akarta megtanítani népét, hogy ismerje el rendreutasításainak
igazságos voltát, és így mások is féljenek azoktól.” – Pátriárkák és próféták 369.
370. (319).
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július 18.

Szerda
4. SZENT MEGBÍZATÁSOK

a. Magyarázd meg, hogy Jákób jövendölése, hogy miszerint
Lévi „szétszóródik” (1. Móz. 49: 7), milyen tiszteletreméltóan
teljesedett be? 4. Móz. 3: 45; 18: 20-24; 5. Móz. 10: 8. 9.
b. Hol szóródtak szét a Léviták, és mi volt a küldetésük? 2.
Krón. 11: 13; 3. Móz. 10: 11.
„A Szentsátor kijelölt szolgái, a léviták nem kaptak földet örökségül.
Városokban laktak, amelyeket számukra különítettek el, és fenntartásuk
a tizedből, az ajándékokból, valamint az áldozatokból történt, amelyeket
az Úr szolgálatára szántak.” – Előtted az élet 147.
c. Adj elő bizonyítékot arról, hogy a tizedrendszer érvényben
maradt az Új-szövetség korszakában is! Zsid. 7: 4-8.
„Nagyon világos, határozott üzenetet kaptam népünk számára. Az Úr
felszólított, közöljem veletek, hogy hibát követtek el, ha a tizedet különböző,
magukban véve helyes célokra fordítjátok, de amelyek nem azokat a célokat
szolgálják, melyekről az Úr megmondta, hogy a tizedet fordítanunk kell.
Akik így használják fel a tizedet, eltérnek az Úr rendelésétől. Isten meg
fogja ítélni őket ezekért a dolgokért. Van aki azt mondja, hogy a tizedet
felhasználhatjuk az iskolákra. Mások azt gondolják, hogy a tizedből kellene
támogatnunk a könyv evangélistákat. Holott súlyos hibát követünk el,
amikor elvonjuk a tizedet rendeltetési céljától, a prédikátorok eltartásától.”
– Bizonyságtételek 9. kötet 169.
d. Jeroboám lázadása után, hogyan váltak a léviták eszközzé a
nép egyesítésében? 2. Krón. 11: 13. 14. 16. 17. Add elő
ennek az alapelvnek újszövetségi alkalmazását. 2. Kor. 5:
18-20; Eféz. 4: 1-3. 15. 16
„Krisztus, mint az egyház igazi feje, mennybemenetele óta kiválasztott
követei által végzi munkáját a Földön. Rajtuk keresztül beszél az
emberekhez és tölti be szükségleteiket. Akik Istentől elhívattak, hogy szóval
és tettel dolgozzanak gyülekezetének felépítésén, azok feladata igen
felelősségteljes. Krisztus helyett kell férfiakat és nőket arra kérniük, hogy
béküljenek meg Istennel; olyan feladat ez, amelyet csak úgy teljesíthetnek,
ha felülről kapnak bölcsességet és erőt.” – Az Evangélium szolgái 5.
18
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Csütörtök

július 19.

5. „LÉVI FIAINAK” MEGTISZTÍTÁSA

a. Mi bizonyítja azt, hogy még a Léviták is gyakran meg voltak
elégedve a vallás csupán külső formájával? Ezsd. 9: 1; Mal.
2: 8. 9; Luk. 10: 30-32.
b. Milyen munkának kell végbemenni azokért is, akiket „Lévi
fiai”-nak neveznek? Mal. 3: 3. Mondd el az áldott eredményt!
Jel. 7: 7. m. r.
„Fejlődő lelkülettel kell bírnunk. Állandóan őrizkedjünk attól, hogy
nézeteinkben, érzéseinkben és cselekedeteinkben megrögződjünk. Isten
munkája halad előre. A reformokat előre kell vinnünk. Meg kell ragadnunk,
és előre kell segítenünk előrehaladásában a reformáció szekerét.
Erőkifejtésre, türelemmel és bölcsességgel kiegyensúlyozott erőkifejtésre
van most szüksége minden egyes kereszténynek. A lélekmentés még mindig
miránk, Krisztus tanítványaira vár. Egyikünk sincs az alól felmentve. Sokan
elcsüggedtek és megrokkantak keresztény életükben, mivel tétlenek.
Használjuk ki szorgalmasan az időnket, míg a világon vagyunk. Milyen
komolyan kellene kiaknáznunk minden alkalmat a jócselekedetre, és arra,
hogy az embereket az igazsághoz vezessük. Jelszavunk legyen: előre, felfelé
– egyre csak előre, a győzelemre.
„Ez a folyamat a megtisztító, nemesítő folyamat, amelyet a Seregek Ura
visz végbe. Ez a munka a legkomolyabban megpróbálja a lelket, de csak
azáltal lehet eltávolítani a salakot meg a szennyező tisztátalanságokat.
Mindnyájunknak szükségünk van megpróbáltatásainkra, hogy az Ő akarata
iránti engedelmességben, közelebb vigyen mennyei Atyánkhoz, hogy az
igazság áldozatát tudjuk felajánlani az Úrnak.” – Bizonyságtételek 3. kötet
540. 541.

Péntek

július 20.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Mi a „Lévi” név jelentése és jelentősége?
Mondd el az aranyborjú esetét a Sínainál!
Magyarázd meg a Léviták szétszóratását és a tized kérdést!
Hogyan szolgáltak a Léviták eszközül Izrael sok gyermekének egyesítésében?
Magyarázd meg Isten tisztító folyamatának célját és módját!
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4. Tanulmány

2007. július 28.

Napnyugta: H 20:25
Ro 20:45

Júda
„Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálza térdei
közül; míg eljő Siló, és a népek néki engednek” (1. Móz. 49: 10).
„A papságot Lévinek adta, a királyságot és a messiási ígéretet Júdának.”
– Pátriárkák és próféták (194).
Javasolt olvasmányok: The Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 377.
Jézushoz vezető út 115. 124-126

Vasárnap

július 22.

1. TESTVÉREI DICSÉRIK

a. Milyen volt Lea kedély állapota, amikor megszülte negyedik
gyermekét, Júdát? 1. Móz. 29: 35. Hogyan volt abban az
időben példamutató a magatartása? Zsolt. 50: 23. Magyarázd
meg a „Júda” név jelentését (Lásd a Bibliában a széljegyzetet.)
„Ha nem a mi tapasztalataink sötét fejezeteit tekintjük át, hanem Isten
nagy kegyelmének és kimeríthetetlen szeretetének megnyilvánulásait, sokkal
több dicséret hangzik el ajkunkról, mint panasz. Akkor Isten szerető hűségéről
beszélünk majd, a nyáj gyöngéd, megértő pásztoráról, Akinek kezéből senki
ki nem ragadhatja a juhokat. Akkor szívünkből nem önző zúgolódás és panasz
fog előtörni, hanem a dicséret tiszta folyamokhoz hasonlóan fog Isten igazán
hívő gyermekeiből kiáradni.” – Bizonyságtételek 6. kötet 367.
b. Hogyan fejezte ki Júda lelkiismeretfurdalását azon
gondolatnál, hogy hagyják Józsefet éhen halni? 1. Móz. 37:
25-27. Hogyan ismerte be részben a maga bűnét Thámárnak?
1. Móz. 38: 24-26.
„De némelyikük (József testvérei közül) nyugtalan volt. Nem érezték a
bosszújuktól várt elégedettséget. Nemsokára utasokat láttak közeledni.
Ismaelita karaván volt. A Jordánon túlról jöttek fűszerekkel és egyéb áruval,
és útban voltak Egyiptom felé. Júda most azt javasolta, hogy ne hagyják
öccsüket meghalni, hanem adják el ezeknek a pogány kereskedőknek.” –
Pátriárkák és próféták 208 (170).
20
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Hétfő

július 23.

2. MEGJEGYZÉSRE MÉLTÓ ELLENTÉT

a. Adj elő egy olyan megnyilvánulást, amely azt bizonyítja,
hogy Júda uralkodott testvérei felett! 1. Móz. 44: 14-18. 3034; 46: 28. e.r.
„Megható szavakkal írta le atyja fájdalmát, amit József elvesztése miatt
érzett és vonakodását attól, hogy Benjámint elengedje velük Egyiptomba,
mivel ő volt az. (Idézve: (1Móz 44:30-34).
„Józsefnek ennyi elég volt. Meglátta testvéreiben az igazi bűnbánat
gyümölcseit.” – Pátriárkák és próféták 237. 238. (187. 188).
b. Magyarázd meg az ellentétet Rúben és Júda között,
személyiségüket illettően! 1. Móz. 43: 8-13; (vesd össze: 42:
36-38.) 1. Krón.5: 2. Miért lehet megbízni és támaszkodni
ilyen értékes jellemvonásokra?
„Olyan korban élünk, amikor csaknem minden felületes. Nagyon kevés
a jellemszilárdság és erő, mivel a gyermekek nevelése és tanítása már
bölcsőjüktől kezdve felületes. Jellemük futóhomokra épül. Az
önmegtagadást és az önuralmat nem vésték bele jellemükbe.” –
Bizonyságtételek 3. kötet 143.
„Megbízható ember azért oly kevés, mert az emberek szíveiket annyira
saját önző érdekeiknek szentelték, hogy nem ismernek másokat.” Bizonyságtételek 2. kötet 636.
„Nem annyira a szószékről hangzó vallás, mint a családi élet vallása
nyilvánítja ki valódi jellemünket. A prédikátor felesége, gyermekei, és
akiket a háztartásukban segítőkként alkalmaznak, tudják, képesek a
legjobban megítélni annak kegyességét. Egy jó ember áldás a családjának.
Felesége, gyermekei, és alkalmazottai mind jobbak lesznek az ő vallása
következtében.” – Bizonyságtételek 5. kötet 161.
„Lehet, hogy valaki nem a legkellemesebb külsővel rendelkezik, még
sok szempontból hiányos is lehet; de ha tiszta, becsületes embernek
ismerik, akkor meg fogja nyerni az emberek bizalmát. Az igazság szeretete,
a megbízhatósága és az, hogy lehet rá számítani, eltávolítja és eltakarja
jellemének kifogásolható vonásait. A megbízhatóság a te helyedben és
hivatásodnál, a készség, hogy megtagadd önzésedet, hogy a mások javára
légy, belső békét terem és Isten tetszését vívja ki.” – Bizonyságtételek 4.
kötet 353.
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Kedd

július 24.

3. A SZILÁRDSÁG FENNMARAD AZ UTOKÓRBAN
a. Mit mondott Jákób Júdáról és miért? 1. Móz. 49: 8.
„Az elsőszülöttségi jog áldásainak koronáját Júda kapta. Júda
“dicséret”-et jelent. Ez a törzs profetikus történetében tárult fel:
„’Júda! téged magasztalnak atyádfiai, kezed ellenségeidnek nyakán lesz
s meghajolnak előtted atyáidnak fiai. Oroszlánkölyök Júda; zsákmányt
ejtvén, felmentél, fiam! Lehevert, lenyugodott, mint a hím-oroszlán, és mint
nőstény oroszlán; ki veri őt fel?Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a
vezéri pálca térdei közül; míg eljő Siló, s a népek néki engednek” (1Móz
49:8-10).” Pátriárkák és próféták 233. 234. (194. 195).
b. Hogyan ihlethet bennünket Júda jellemszilárdsága, ahogy
azt Jákób leírja? 1. Móz. 49: 9; Péld. 28: 1.
„Az oroszlán, az erdők királya ennek a törzsnek nagyon találó jelképe,
mert ebből a törzsből származott Dávid, és Dávid Fia, Siló, az igazi
“Oroszlán Júda törzséből”, aki előtt végül meghajolnak az összes
hatalmasságok és minden népek és nemzetek hódolatukat fejezik ki előtte.”
–Pátriárkák és próféták 234. (195).
„Gondoljunk arra, hogy minél jobban közeledünk Krisztus eljövetelének
napjához, annál buzgóbban kell dolgoznunk, mivel Sátán egész zsinagógája
ellenünk van. Nem lázas izgalomra, hanem arra a bátorságra van szükségünk,
mely a valódi hit szüleménye.” – Bizonyságtételek 6. kötet 475.
Némely embernek nincs jellemszilárdsága. Olyanok, mint a gyurma, amit
minden elképzelhető formára ki lehet gyúrni. Nincs határozott formájuk és
következetességük, és nincs gyakorlati hasznuk a világon. Ezt a gyengeséget,
határozatlanságot és tehetetlenséget le kell győzniük. Az igazi keresztényi
jellemben határozott jellemszilárdság van, melyet az ellenkező körülmények
nem alakíthatnak és nem győzhetnek le. Az embernek legyen erkölcsi
szilárdsága, és hűsége, melynek nem lehet hízelegni, megvesztegetni vagy
megrémíteni.” – Bizonyságtételek 5. kötet 297.
„Isten azt akarja, hogy minden alkalmat használjunk ki, hogy
előkészüljünk az Ő munkájára. Elvárja, hogy minden erőnket helyezzük
annak végzésére, tartsuk szívünkben szentségének tudatát, és hogy milyen
félelmetesen felelősségteljes ez a munka.”- Az Evangélium szolgái 181. 182.
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július 25.

4. EGY GAZDAG TÖRTÉNELEM

a. Hogyan tisztelte meg Júda törzsét Isten, amikor a szentsátort
építették? 2. Móz. 31: 1-5.
„Fontos tanítást adott minden korszakban élő népének Isten, amikor
Mózesnek a hegyen utasítást adott a templom építésével kapcsolatban. Azon
munkának minden részletében tökéletességet követelt meg. Mózes jártas volt
az Egyiptombeliek minden tudományában, ismerte Istent, és Isten látomásban
kinyilatkoztatta neki szándékát, de nem tudott metszeni, és hímezni…
Azután Isten maga magyarázta meg, hogy hogyan végezzék el azt a munkát.
Név szerint hívta el azokat a személyeket, akiktől megkívánta, hogy bizonyos
munkát elvégezzenek. Bésaléel kellett legyen az építész. Ez az ember Júda
törzséhez tartozott, - ahhoz a törzshöz, melyet az Úr örömmel dicsért meg.” –
Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 59.
b. Említs meg néhány tanulságot, amit Kálebtől, Júda törzsének
egy másik tagjától tanulhatunk! 4. Móz. 13: 6. 30. 14: 24.
„Hitte Isten ígéretét, hogy az ő népét Kánaán birtokába helyezi és ebben
teljesen az Urat követte. Elviselte népével a hosszú pusztai vándorlást, így
osztozott a bűnösök csalódásában és terheiben, ám nem panaszkodott, hanem
dicsőítette Isten irgalmát, amely megőrizte őt a pusztában, míg atyjafiai ott
lelték sírjukat. A pusztai vándorlás veszedelmei, bajai és csapásai alatt,
csakúgy, mint a kánaáni háborús esztendőkben is megtartotta őt az Úr, s
most is, hogy elmúlt nyolcvan éves, ereje még mindig nem fogyatkozott meg.
Nem kért meghódított területet örökségül, hanem ragaszkodott ahhoz a
területhez, amelyet a kémek bevehetetlennek állítottak. Isten segítségével
azt az erődítményt akarta kiragadni az óriások kezéből, melynek ereje Izrael
hitét megingatta. Nem hatalom vagy dicsőségvágy sugallta Káleb kérését.
Az öreg harcos a népnek kívánt példát adni, amely dicsőíti Istent és bátorítja
a törzseket az atyáik által bevehetetlennek tartott ország elfoglalására.” –
Pátriárkák és próféták 535. 536 (476)
„Kálebekre van a legnagyobb szükség ezen utolsó napokban.” –
Bizonyságtételek 5. kötet 130.
c. Mondj el Júda törzsének történelméből egy sötét fejezetet,
amely ellentétben állt Isten néhány ifjú, hűséges
bizonyságtevőjének ragyogásától! Dániel 1: 6-8; 3: 16-18.
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Szerda

július 26.

Csütörtök

5. BŐSÉGES ÁLDÁS

a. Milyen jövendölés adatott Júda törzsével kapcsolatban, és
hogyan fog az beteljesedni? 1. Móz. 49: 10; Ésai. 7: 14-16;
Máté 21: 9.
„Ragyogóak az ígéretek, amelyeket Isten Dávidnak és házának adott. Olyan
ígéretek ezek, amelyek az örökkévalóságra mutatnak előre és Krisztusban
találják meg beteljesedésüket.” – Pátriárkák és próféták 706 (új)
b. Milyen értelemben van Mózesnek Júdáért mondott imájának
jelentősége számunkra? 5. Móz. 33: 1. 7. Mi magyarázza
meg azt a tényt, hogy ennek a törzsnek a neve először van
megemlítve az elpecsételt szentek névsorában? Jel. 7: 5. e. r.
„Tanuljunk, elmélkedjünk és imádkozzunk. Akkor megnyílik lelki
látásunk, akkor majd látni fogjuk a mennyei templom belső udvarait, fülünk
felfogja majd a trón körül álló mennyei kar énekeinek és hálaadásának
témáit. Akkor Sión felkel majd és ragyogni fog, fénye átható lesz, s a dicséret
és hála drága énekei hallatszanak a szentek gyülekezésein. Megszűnik
majd a zúgolódás és panasz az apró kellemetlenségek és csalódások miatt.
Ha alkalmazni fogjuk a drága szemgyógyító írt, akkor pedig megpillantjuk
a menny dicsőségét. A hit áttör az ellenfél sötét árnyékain, s látni fogjuk
Közbenjárónkat, amint a maga érdemeinek jó illatát ajánlja föl értünk. Ha
majd úgy látunk, ahogyan a dolgok valóban vannak, ahogyan az Úr akarja,
hogy lássuk, akkor majd betöltetünk Isten szeretete végtelen nagyságának
és sokoldalúságának érzetével.” – Bizonyságtételek 6. kötet 368.

Péntek

július 27.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

24

Magyarázd meg azt a lelki erőt, mely a „Júda” névben rejlik!
Miből tudjuk, hogy Júdát tisztelték családi életében?
Sorold fel Júda törzsének néhány jellemvonását!
Sorolj fel néhány jelentőségteljes pontot Bésaléelről, Dánielről és társairól!
Hasonlítsd össze Mózesnek Júdáért mondott imáját, Jézusnak az összes
hívőért mondott imájával!
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2007. augusztus 4. szombat

ELSŐ SZOMBATI ÁLDOZAT
Misszióiskolák számára az egész világon
Mily nagy szükség van a nevelésre. Isten meghagyta, hogy ezen utolsó
napokban az ifjú férfiak és nők hadseregét oly módon neveljük és képezzük
ki, hogy kiegyensúlyozott, következetes keresztények legyenek, akik
megértik és meg tudják magyarázni a Szentírást. A világ bevilágításának
nagy munkájával előttünk, kötelességünk komolyan kutatni a szent Igét,
hogy tudjuk, mi az Igazság, és értelmesen tudjuk előadni azt másoknak is.
„Minden országban problémaként jelenik meg munkásaink között a
nevelés szüksége. Tudatában vagyunk annak, hogy a nevelésre nemcsak
családi életünk kötelességeinek megfelelő teljesítése érdekében van
szükség, hanem a használhatóság minden ágában szükség van arra.
Látva a nevelés szükségét Isten művében, és az élet különböző
felelősségeinek teljesítése érdekében, - mily hálásaknak kell lennünk, hogy
- egy iskola éppen nyitás előtt áll-, ezen idők igazságaiban komolyan hívők
vezetése alatt. Ezen új vállalkozás sikeréért, azon haszonért, amit az jelenteni
fog számotokra és gyermekeitek számára, most minden atyafi és testvérnő
szívből fogjon hozzá és munkálkodjon együtt azokkal, akik eljöttek, hogy
viseljék a munka terhét.” – Fundamentals of Christian Education, p. 202.
Testvérek, Isten kegyelméből megnyílt az út egy pár misszióiskola
megalapítása előtt, hogy ifjakat készítsen elő az Ő szőlőjében dolgozni.
Mivel a reformáció üzenete csaknem elérte a föld különböző sarkait, nagy
szükség van több képzett munkásra. Ezért több misszió iskolára van szükség
mindenhol a világon. 2007. augusztus 4-én emlékezzetek ezen fontos ügyre,
hogy ez az életfontosságú szükség segítségetekkel teljesülhessen. Az Úr
áldjon meg titeket bőségesen.
M. Natarajan, a GK. Nevelési Osztály Titkára
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5. Tanulmány

2007. augusztus 4.

Napnyugta: H 20:16
Ro 20:37

Dán és Nafthali közötti ellentét
„Egy a törvényhozó, a ki hatalmas megtartani és elveszíteni:
kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat?” (Jak. 4: 12)
„Ha minden hitvaló keresztény - ahelyett, hogy mások hibáiról beszélne
- fürkésző képességét arra használná fel, hogy meglássa, milyen kijavítani
való hibák vannak őbenne, akkor a gyülekezetben napjainkban
egészségesebb állapotok uralkodnának.” – Bizonyságtételek 5. kötet 96.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek 4. kötet 193-197.
Bizonyságtételek 5. kötet 94-98.

Vasárnap

július 29.

1. BILHAH KÉT FIA

a. Mit tett Rákhel végső kétségbeesésében, mikor látta, hogy
képtelen foganni? 1. Móz. 30: 1-6. Milyen komoly
figyelmeztetésre kell felfigyelnünk, ezen magatartás
követésével szemben?
„Féltékenység és önfejűség az önzés természetes gyümölcsei.” –
Bizonyságtételek 2. kötet 545.
„Munkatársaim, mindannyian magvetők vagyunk az élet mezőin.
Amilyen a mag, olyan lesz az aratás. Ha a bizalmatlanság, az irigység, a
gonosz gyanúsítás, az önszeretet, a keserűség gondolatát és érzéseit vetjük,
akkor lelkünk keserűségét fogjuk aratni.” – Bizonyságtételek 5. kötet 30.
„Az irigység, a féltékenység, a gonoszt gyanúsítás s a gonosz beszéd
Sátántól származnak, és hathatósan elzárják az utat a Szentlélek munkája
előtt” – Bizonyságtételek 6. kötet 42.
b. Mondd el Rákhel szavait, amelyeket akkor mondott,
amikor szolgálója megszülte Jákób második gyermekét!
1. Móz. 30: 7. 8.
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július 30.

2. KÜLÖNBSÉG A KÉPESSÉGBEN
a. Hogyan nyilvánította ki Jákób az ő tiszteletét és mély
megbecsülését a fiatalember természetes képességével szemben,
habár Dán Jákób ágyasának volt a fia? 1. Móz. 49: 16.
b. Magyarázd meg az éles megfigyelés és megkülönböztető
képesség értékét, ha helyesen használják fel azt? Máté 10:
16; 1. Kor. 12: 7. 8.
„Kívánatos, hogy akik Isten igazságát hirdetik, azoknak jó
ítélőképességük legyen.” – Tapasztalatok és látomások 89.
„Lehetetlen bárkinek is előre látnia, hogy mire hívhatja el őt az Úr.
Olyan helyzetbe kerülhet, ahol gyors megkülönböztető képességre és
kiegyensúlyozott érvelésre lesz szüksége”. Fundamentals of Christian
Education, p. 257.
„A tapintat és a jó ítélőképesség százszorosan növeli a munkás
hasznosságát.” – Az Evangélium szolgái 74.
c. Hogyan írja le a Biblia Nafthalint, aki félénken menekült a
veszély és a teherhordozás elől? 1. Móz. 49: 21. e. r.
„Ha (Pierce atyafi) legyőzné félénkségét és bizakodóbb lenne, hogy
Isten vele lesz és meg is erősíti, akkor sokkal boldogabb lenne, és nagyobb
áldást jelentene mások számára.” – Bizonyságtételek 2. kötet 630.
d. Mikor és hogyan fejlődött ki Nafthali az ő sajátos
egyéniségében? 5. Móz. 33: 23; Bírák 4: 4. 6-8. 14. 15; 5:
18. Hogyan lehet a félénkséget legyőzni?
„Mily nagyszerű gondolat, hogy Isten kiválaszt egy embert, magához
vonja és munkával, küldetéssel bízza meg! A gyenge erőssé lesz, a félénk
bátor.” – Szemelvények 2. kötet 154. 155.
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Kedd

július 31.

3. D Á N

a. Hogyan változott Dán élénksége rágalmazássá? 1. Móz. 49:
17. Mely figyelmeztetés kell benyomást gyakoroljon ma ránk,
hogy meneküljünk Sátánnak ezen széles körben elterjedt
csapdájától? Jak. 3: 5-8.
„(Idézve: Jak. 3: 15-18)…Aki megnyitja szívét az ellenség
sugallatainak, befogadva a gonosz gyanúsításokat, ápolva a féltékenykedést,
gyakran hamisan állítja be ezt a gonosz gondolkodást. Rendkívüli
előrelátásnak, éleseszűségnek, felismerő képességnek mondva azt, mikor
mások gonoszságát és alantas indítékait fedezi fel. Az ilyen azt képzeli,
hogy értékes ajándékban részesült, és eltávolodik testvéreitől, akikkel
egyetértésben kellene élnie. Felkapaszkodik a bíró székébe s bezárja szívét
az elől, akit tévedésben levőnek vél, mintha ő a kísértések fölött állna.
Jézus eltávozik az ilyentől, s hagyja, hogy a maga csiholta szikrák fényénél
járjon.
„Senki se dicsekedjék többé az igazság ellen, kijelentve, hogy erre a
lelkületre szükség van, hogy hűségesen bánjunk a helytelenül cselekvőkkel
és megvédjük az igazságot. Bárha sok az ilyen bölcsesség bámulója, mégis
igen csalóka és ártalmas. Nem felülről származik, hanem a meg nem újult
szív gyümölcse. Eredője pedig maga a Sátán, a fővádoló. Aki mást vádol,
ne tulajdonítson magának éleslátást, hiszen ezzel a Sátán tulajdonságait
öltözteti a világosság angyalának öltözékébe.” – A Te Igéd Igazság 222.
b. Milyen más bűnök is történtek meg Dán törzsének sorai között?
Bírák 18: 1. 2. 26-30. Hogyan éltek vissza a Júda és Dán
törzséből származó mesteremberek, képességeikkel? 2. Krón.
2: 1. 11-14.
„Júda és Dán törzsében voltak olyan emberek, akik különösen jó
képességű képzőművészek voltak. Ezek az emberek egy ideig alázatosak
és önzetlenek maradtak, de fokozatosan, szinte észrevétlenül, elveszítették
Istenbe és az igazságába vetett hitüket. Kimagasló tehetségük miatt
magasabb bérért kezdtek folyamodni. Néhány esetben kérésüket
teljesítették is, de legtöbben a környező országokban találtak munkát. Az
őseik szívét betöltő nemes, önfeláldozó lelkület helyett a nagyravágyás, a
mindig többet akarás lelkületét dédelgették. Istentől nyert bölcsességükkel
pogány királyoknak szolgáltak, s ezzel megbecstelenítették Teremtőjüket.”
– Szemelvények 2. kötet 162.
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augusztus 1.

4. A SZAVAK JELENTŐSÉGE

a. Hogyan állapítja meg az Ihletés Igéje az ellentétet Nafthali
kegyes szavai és egy megszenteletlen nyelv gonosz hatása
között? 1. Móz. 49: 21. u. r; Péld. 16: 24; Máté 12: 36. 37.
„Az igazi keresztények nem gyönyörködnek a mások hibáinak és
gyöngeségeinek feltárásában. Hátat fordítanak a hitványságnak, s a lelki
torzulásnak, hogy gondolataikat arra irányítsák, ami vonzó és szép. A
keresztény számára kínos mindennemű hibakeresés, bírálgatás és
kárhoztatás.” – Bizonyságtételek 5. kötet 96.
„ Akik ízlelték, hogy jóságos az Úr, azok nem merítenek az
értelmetlenség, a hiábavalóság és a rágalmazás edényéből. Határozottan
azt fogják mondani: ’Vigyétek el ezt az edényt! Én nem akarok ilyan étellel
táplálkozni. Az nem a mennyből alászállott kenyér. Azt maga az ördög
gonosz lelke fogyassza, mert az atyafiak vádolása az ő foglalkozása.’” Fundamentals of Christian Education, p. 458.
b. Hány vonatkozik közvetlenül a beszédre azon hét dolog közül,
melyeket az Úr az előtte utálatosok között sorol fel? Péld. 6:
16-19.
„ Az egymást gáncsoló és bírálgató emberek megszegik Isten
parancsolatait, és bűnt követnek el Isten ellen. Ők sem Istent nem szeretik,
sem felebarátaikat.” – A Te Igéd Igazság 222.
c. Mi az első dolog, amit valakinek tennie kell – és nem tennie
-, ha valamely atyjafiában vagy testvérnőben valamilyen hibát
lát? Péld. 25: 9; Máté 18: 15; Gal. 6: 1.
„Fáj nekem, de meg kell mondanom, hogy gyülekezetünk tagjai között
vannak féktelen nyelvek, hazug nyelvek, kiknek méregkeverése az életelemük.
Alattomos suttogó nyelvek, fecsegő, arcátlan kotnyeleskedő nyelvek,
leleményes, kifürkésző nyelvek. A pletykák kedvelői között némelyeket a
kíváncsiság, némelyeket az irigység, némelyeket pedig az azok iránti gyűlölet
ösztönöz, aki által Isten megrótta őket. Mindezek a rendetlen elemek munkában
vannak. Némelyek elrejtik igazi érzelmeiket, mások pedig türelmetlenül várják,
hogy nyilvánosságra hozzák mindazt, amit tudnak, vagy csak a gonosz
gyanúsításukat is a másik ellen.” – Bizonyságtételek 5. kötet 94.
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augusztus 2.

Csütörtök

5. VALAMI NINCS MEGENGEDVE A MENNYBEN

a. Hogyan tekint Isten azokra, akik ítélkező magatartást vesznek fel
másokkal szemben? Zsolt. 101: 5; Róma 2: 1-3; Jak. 4: 11. 12.
„Csatlakozás a hibakereső elemekhez, az atyafiak vádolása,
gyalázkodásaik, szemrehányásaik meghallgatása csak az ellenség művét
segíti elő, őt segíti, ugyanis kezet nyújtasz, hogy művét siker koronázza.”
– Bizonyságtétel lelkészek részére 124.
„Az Úr meg-, és kipróbálja népét Saját hibás jellemetekkel szemben
olyan szigorúak, ás ítélkezők lehettek, amennyire csak tetszik, de legyetek
szeretetteljesek, szánakozók és jóakaratúak másokkal szemben.” –
Bizonyságtételek 5. kötet 96.
„Minden büszkeségnek el kell pusztulnia, le kell győznünk minden
féltékenységet, minden elsőbbségre való törekvésről le kell mondanunk,
és bátorítanunk kell a gyermeki bizalmat és szelídséget.” – u. ott. 130.
b. Miért nincs Dán neve a győzök között, habár Nafthali neve
ott van? Jel. 7: 5-8; Zsolt. 15: 1-3.
„Mily sok pletykát előzne meg, ha mindenki arra gondolna, hogy aki
mások hibáit teregeti ki előtte, az az ő hibájáról is ugyanolyan szabadon
beszél majd mások előtt. Törekedjünk arra, hogy mindenkiről csak jót
gondoljunk mindaddig, míg csak a tények nem kényszerítenek az
ellenkezőjére. Nem kellene könnyen hitelt adnunk gonosz
szóbeszédeknek…Ha valamelyik atyafi letér a helyes útról, elérkezett az
az idő, hogy igaz érdeklődést tanúsíts iránta. Fordulj hozzá szeretetteljesen,
imádkozz vele és érte, s egy percre se feledd, milyen végtelen árat fizetett
Krisztus az ő megváltásáért. Ezen módon a haláltól mentheted meg lelkét,
s bűnök sokaságát fedezheted el.” – Bizonyságtételek 5. kötet 58. 59.

Péntek

augusztus 3.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Magyarázd meg, hogy milyen kihatással volt Ráchel magatartása Bilha
leszármazottaira, és hogyan lehet kihatással ez a magatartás általában Isten népére?
2. Milyen volt Nafthali, és csak hogyan győzhetett törzsének maradéka?
3. Magyarázd meg Dán problémáját!
4. A szavakkal kapcsolatban, milyen csapások érhetik könnyen Isten népét?
5. Miért oly romboló az ítélkező lelkület?
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6. Tanulmány

2007. augusztus 11.

Napnyugta: H 20:05
Ro 20:27

Gád és Áser
„Gád! Had háborgatja; majd ő hág annak sarkába” (1. Móz. 49: 19).
„A legcsökönyösebbet is a szeretet és nyájasság lelkületével közelítsd
meg. Mártsátok szavatokat a kegyesség olajába, úgy áradjon ajkatokról
szeretettel” - A Te Igéd Igazság 179.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek 3. kötet 273-275.
Our HighCalling, p. 125.

Vasárnap

augusztus 5.

1. G Á D

a. Hogyan válaszolt Lea Ráchelnek arra az elgondolására, hogy
szolgálója által legyenek gyermekei? 1. Móz. 30: 9. Mely
alapelvet kell a keresztényeknek mindig emlékezetükben
tartaniuk? 2. Kor. 10: 12.
„Mindenki annak tudatára kellene jusson, hogy milyen kegyetlen is az
irigység, a versengés, a bizalmatlanság, a kritizálás és a széthúzás lelke.
Istent, atyánknak nevezzük, ugyanazon család gyermekeinek valljuk
magunkat -, de mikor hajlandók vagyunk mások tekintélyét aláásni, csak azért,
hogy magunkat emeljük ki, akkor az ellenség tetszése szerint cselekszünk, és
megszomorítjuk azt, akiről pedig valljuk, hogy az Ő követői vagyunk. Az a
gyöngédség és együttérzés, amelyet Jézus tanúsított drága életében, az legyen
példa előttünk, hogy hogyan bánjunk embertársainkkal, különösen pedig
azokkal, akik a Krisztusban testvéreink” – Bizonyságtételek 4. kötet 222.
b. Mi lett kijelentve Istennel kapcsolatban? 1. Móz. 30: 10.
11; 5. Móz. 33: 20. Hogyan figyelmezteti az Úr a gyülekezet
munkásait különösen a harcias szellem táplásától?
„Aki hű marad az elhíváshoz, mint Isten küldötte, az nem keresi a maga
dicsőségét. Az önszeretet elmerül a Krisztus iránti szeretetben. A versengés
nem teheti tönkre az evangélium drága ügyét.” – Jézus élete 141.
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Hétfő

augusztus 6.

2. ÁSER

a. Mi van írva Jákób és Zilpa második fiáról? 1. Móz. 30: 12.
13; 49: 20.
b. Írd le az ilyen személyiséget, a maga természetes, megtéretlen
állapotában! Zsolt. 55: 22.
„Ne adj helyet a hízelgésnek, még vallásos életedben sem. A hízelgés
egy olyan művészet, melyet Sátán vezet be, hogy az embert elbizakodottá
tegye” – Fundamentals of Christian Ed., p. 304.
„Ne szenteljetek túlzott figyelmet a gyermekeknek, hanem hagyjátok,
hogy megtanulják elfoglalni magukat! Ne állítsátok őket a figyelem
középpontjába, ne mutogassátok a látogatók előtt, mint csodálatos tehetséggel
vagy jó értelemmel bírókat, hanem amennyire csak lehetséges, hagyjátok
meg őket gyermeki egyszerűségükben. Manapság sok gyermek törtető és
szemtelen, s ennek az egyik fő oka, hogy túl sokat dicsérgetik őket, okos
mondásaikat gyakran fülük hallatára emlegetik. Igyekezzetek keveset feddni,
ugyanakkor ne árasszátok el őket dicsérettel, és ne kényeztessétek őket!
Sátán mindkét esetben hamar elveti gonosz magvait a fiatal szívekben, s ti
ne segítsétek őt az ő munkájában.” – Gyermeknevelés 21.
„Őrizkedjünk mindattól, ami büszkeséghez és önelégültséghez vezet!
Ezért ne hízelegjünk, és ne dicsérgessünk! Azt is utasítsuk vissza, ha
nekünk hízelegnek, vagy minket dicsérgetnek. A hízelgés Sátán műve. Ő
éppúgy dolgozik hízelgéssel, mint vádaskodással és kárhoztatással. Ily
módon próbálja pusztulásba sodorni az embert. Sátán eszközei azok, akik
másokat dicsőítenek. Krisztus munkása utasítson el minden dicsőítést!
Veszítsük szem elől az “én”-t! Egyedül Krisztust magasztaljuk! Mindenki
figyelmét irányítsuk reá: “aki minket szeretett, és megmosott bennünket a
mi bűneinkből az Ő vére által” (Jel 1:5). Minden szívből hozzá szálljon a
dicséret!” – Krisztus példázatai 106. 107. (újban: 107. 108).
c. Mit olvasunk Zilpa két fiának viselkedéséről? 1. Móz. 37: 2. u. r.
„A nyugtalan lélek, természetéből fakadóan rosszra indít. Ha az értelem
nincs jobb dolgokkal elfoglalva, azokra figyel, amiket Sátán sugall.” –
Gyermeknevelés 18.
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augusztus 7.

3. GÁD TÖRZSE
a. Hogyan írta le a Biblia Gád leszármazottait? 1. Krón. 12: 8.
14. 15.
b. Mi történt Gád területével? Jer. 49: 1.
c. Hogyan hódították vissza Gád földjét(Gileád körzet részét)?
Bírák 11: 1. 6. 32. 33; Zsid. 11: 32.
„Oh, a mi Istenünk hosszútűrő kegyelme! Amikor népe elveti a bűnt,
mely kizárja jelenlétét, Ő meghallgatja imáikat és azonnal cselekedni kezd
értük.
Gileád törzséből rendelt nekik szabadítót Jefte személyében, aki
háborút indított az ammoniták ellen és megtörte hatalmukat.” – Pátriárkák
és próféták 585. (520)
d. Gád nemzetségének melyik más tagja különbözött meg az ő
állhatatos hűségével? 1. Kir. 17: 1; 2: Kir. 2: 11.
„Illés még az általános hitehagyás közepette sem igyekezett elrejteni a
tényt, hogy a menny Istenét szolgálja. Baál prófétái bár négyszázötvenen
voltak, papjai négyszázan, követői pedig több ezren voltak, Illés mégsem
igyekezett olyan színben feltűnni, mintha a népszerű oldalon állna.
Lenyűgözően állt ott egyedül. A hegyoldal zsúfolásig megtelt kíváncsian
várakozó sokasággal. A király nagy pompában jelent meg, és a
bálványimádók győzelmükben bízva hangos kiáltással üdvözölték a királyt.
De Istent teljesen megszégyenítették. Egy ember, csak egy ember jelent
meg, hogy megvédje Isten tiszteletét. Illés, az ő trombita harsogásához
hasonló hangján szólt a nagy tömeghez: ’Meddig sántikáltok még kétfelé?
Ha az Úr az Isten, kövessétek Őt, ha pedig a Baál, kövessétek azt!’ Az
eredmény pedig az Úr Istennek - aki a mennyekben uralkodik -, megvédése
volt, és Baál imádóit levágták. Hol vannak napjaink Illései?” –
Bizonyságtételek 5. kötet 526.
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augusztus 8.

4. ÁSER TÖRZSE

a. Mit tanulhatunk Mózesnek Áser felett kimondott áldásából?
5. Móz. 33: 24. Hogyan terjeszthetők ki ezek az áldások ránk?
Hogyan veszíthetjük el azokat?
„Kérjétek Istent, hogy adja nektek kegyelmének sok olaját. Komolyan
vizsgáljatok meg minden akár kimondott vagy leírt szót.” – Testimonies to
Ministers p. 104.
„Türelmetlen szavak mily sok bajt okoznak a családi körben; mert ha
az egyik türelmetlenül kifakad, a másik hasonló módon és hangnemben
felel. Ezután következnek a megtorlás és önigazolás szavai, amelyek aztán
súlyos, gyötrő igát ácsolnak nyakunknak; mert mindezek a keserű szavak
szívünk számára fájdalmas termést hoznak majd.
Szégyenkezni fognak, akik ilyen módon civódtak, - önbecsülésük és
önbizalmuk elvész, lelki-ismeretfurdalás és keserves megbánás fogja
emészteni őket, mert önuralmukat elvesztették és ilyen beszédeket engedtek
meg maguknak. Mennyivel jobb volna, ha soha senki nem ejtene ki ilyen
szavakat. Mennyivel jobb, ha a kegyelem olaját hordozzuk szívünkben,
minden kihívást elhordozunk és mindent krisztusi szelídséggel és
türelemmel tudunk elviselni.” – Üzenet az ifjúsághoz 233.
b. Mit tanulhatunk Áser nemzetségének egy tagjától, aki Isten
prófétanője volt? Luk. 2: 36-38.
„ Anna prófétaasszony is bejött, és megerősítette Simeon
bizonyságtevését Jézusról. Mialatt Simeon még beszélt, Anna arcát isteni
dicsőség ragyogta be, és mélységes hálával köszönte meg, hogy Krisztust,
az Urat megláthatta.” – Jézus élete 37.
„A Kálvária keresztje állandóan emlékeztessen a jövendőre, a jobb
világra, azokra a lakásokra, amiért Jézus elment, hogy mindazok számára
készítse, akik Őt szeretik. Nekünk lelkesednünk kell. S ahogy hit által
szemléljük Isten templomának dicsőségét, törekedni fogunk másokban is
felkelteni ezt a lelkesedést, azt a kívánságot, hogy lássák a láthatatlan
dolgokat. A mi munkánk az, hogy irányítsuk a lelkek figyelmét a földről a
menny felé, vegyünk másokat magunk mellé, hogy társakként haladjunk
azon az ösvényen, mely az Úr megváltottai számára készíttetett. A mennyei
király gyermekei ne úgy mozogjanak az emberek között, mint e világ
polgárai, hanem, mint a fenti ország alattvalói. Jövevények és vándorok
vagyunk ezen a világon, s egy jobb országba törekszünk, a mennyeibe.” –
The Signs of the Times, 1891. augusztus 17.
34
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Csütörtök

augusztus 9.

5. A SIKEREK KULCSA

a. Mi szemlélteti Gád törzse sikereinek titkát, akiket sokáig ostromolt
a kísértések „serege”? 1. Móz. 49: 19; 1. Krón. 5: 18. 20.
Milyen ígéret adatott a lelki Gádita győzöknek? Jel. 7: 5. u. r.
„Egyedüli reményed, ha bevallod bűneidet. Isten világosságot ragyogtatott
ösvényedre. A magad romlottságának útját választod? Elveted az igazságot,
csak azért, mert nem hagyja jóvá gonosz eljárásodat! Oh, engedd, hogy
lelkedre beszéljek: ’szívedet szaggasd meg, ne ruháidat.’ Végezz alapos
munkát az örökkévalóságért. Isten irgalmas lesz irántad. Ő könyörögni fog
érted. A megtört és alázatos szívet nem veti meg. Fordulj vissza! Élj! Lelked
méltó az üdvösségre. Az értékes.” – Bizonyságtételek 2. kötet 303.
b. Magyarázd meg Áser sikereinek titkát! 5. Móz. 33: 25; 2.
Krón. 30: 11; Jak. 4: 10; Jel. 7: 6. e. r. Milyen munkát kell
elvégezni azokért, akik a 144.000 közé kívánnak
számláltatni? Jer. 3: 12-15.
„Addig, addig hanyagolták el a bűnösök figyelmeztetését, hogy sírjanak
felettük és könyörögjenek velük, míg csak sok lélek túl jutott minden
gyógyulás lehetőségén. Némelyek meghaltak bűneikben, és az ítéletben
bűneik vádolásával azoknak kell szembenézni, akik megmenthették volna
őket, de nem cselekedték.” – Bizonyságtételek 2. kötet 506.
„Mindazok, akik akarnak, győzők lehetnek. Törekedjünk hát buzgón,
hogy elérjük az előttünk álló mértéket. Krisztus ismeri gyengeségeinket,
naponta hozzá fordulhatunk segítségért. Nem szükséges harminc nappal
előre erőt nyernünk. Napról-napra kell a győzelmet megnyernünk.” – A
Te Igéd Igazság 245.

Péntek

augusztus 10.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen kihívással kellett Zilpa két fiának szembenézni születésüktől fogva?
2. Állítsd szembe a testies Gáditákat a megtértekkel!
3. Különböztesd meg az Áseriták jó és rossz oldalait!
4. Gondolkozz gyakorlati módokon az elesettek felállításáért, akiket ismersz!
5. Miért gondolod, hogy Isten elegendő erőt ígért mindenki számára és minden
napra?
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7. Tanulmány

2007. augusztus 18.

Napnyugta: H 19:54
Ro 20:16

Izsakhár
„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus
törvényét” (Gal. 6: 2).
„Hasznosság az alapja minden igazi fejlődésnek. Önzetlen szolgálattal
nyerjük el minden képességünk legmagasabb kiművelését.” – Counsels
to Parents, Teachers, and Student, p. 32.
Javasolt olvasmányok: Sons and Doughters of God, p. 114.
Bizonyságtételek 6. kötet 305-309.

Vasárnap

1. JÁKÓB KILENCEDIK FIA

augusztus 12.

a. Mondd el a körülményeket, melyek Jákób és Lea ötödik
gyermekének születését kísérték? 1. Móz. 30: 17. 18. Milyen
tulajdonságai vannak annak az állatnak, melyet Jákób, fia
jellemének szemléltetésére használt? 1. Móz. 49: 14. Milyen
felhívás hangzott el a teherhordózóknak?
„Valakinek előre kell haladnia, valakinek kockáztatnia kell Isten félelmében,
az Úrra bízva az eredményt. Azok a prédikátorok, akik kivonják magukat az
ilyen munkából, sokat veszítenek. Az ilyenek nem tesznek szert arra a
tapasztalatra, amit Isten terve szerint nekik kell megszerezniük, hogy erős,
eredményes emberekké formálja őket, akikre számítani lehet, bármilyen nehéz
helyzetben is.” – Bizonyságtételek 3. kötet 14.

b. Hogyan dicsérte Jákób Izsakhár készségét, hogy hordozza a
terheket? 1. Móz. 49: 15. Izsakhár részéről milyen tanításokat
lehet beleszőni ma Isten művébe?
„Amikor sürgős szükség támad, és segítségre van szükség, ne mondja egy munkás
sem, hogy „ez nem az én feladatom”. Annak a segítőnek, akinek az az elgondolása,
hogy neki csak a számára meghatározott munkát kell végeznie, és többet nem, aki
nem érez felelősséget arra, hogy segítsen ahol csak, és amikor csak arra szükség
van, azonnal távolítsa el elméjéből ezt az elgondolást. Soha se érezze azt, hogy vele
szemben hibát követnek el, ha szükség esetén túlórai munkát kérnek tőle. Ha
külön segítségre van szükség, a munkások segítsenek készségesen Krisztus
szelídségében és áldást fognak nyerni.” – Medical Ministry, pp. 176. 177.
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Hétfő

augusztus 13.

2. DUPLA TEHER HORDOZÁSA

a. Mondj példát, ami kinyilvánítja, hogy Izsakhár törzse mások
segítéségére sietett? Bírák 5: 15
b. Sorolj fel néhány személyes hasznot, amit embertársaink
megsegítéséből nyerünk! Márk 12: 31; Gal. 6: 2.
„A szeretet törvénye megkívánja a test, az elme és a lélek odaszentelését
Isten és embertársaink szolgálatára. És ez a szolgálat, mialatt bennünket
mások áldásává tesz, a legnagyobb áldást hozza számukra.” – Counsels to
Parents, Teachers, and Students, p. 32.
c. Milyen képességet nyilvánított ki Izsakhár törzsének némely
tagja, és mikor? 1. Krón. 12: 32.
d. Hogyan kell Isten népének az idők jelenkori jeleinek hasonló
ismeretét kinyilvánítani napjainkban? 1. Kor. 16: 13. 14.
„Az ünnepélyes szent igazság – az a megpróbáló üzenet, melyet Isten
azért adott nekünk, hogy közöljük a világgal – mindnyájunkra azt a
legnagyobb kötelességet helyezi, hogy úgy alakítsuk mindennapi életünket
és jellemünket, hogy helyesen képviseljük az igazság erejét. Folyton
tudatában kell lennünk az idő rövidségének, és azoknak a félelmetes
eseményeknek, melyekről a jövendölés kijelentette, hogy rövidesen be
fognak teljesedni.” – Bizonyságtételek 4. kötet 612.
„Isten elvárja gyülekezetétől, hogy teljesítse éjjeli virrasztását, bármilyen
veszedelmes, akár hosszú az éj, akár rövid. A szomorúság nem menti fel
az alól, hogy a gyülekezet kevésbé éber legyen. A szenvedés ne vezessen
meggondolatlanságra, hanem inkább kettőzött vigyázásra. Krisztus a maga
példájával mutatta meg egyházának erejük forrását a szükség, a szorongatás,
a veszély idején. A vigyázó magatartás bizonyítja, hogy az egyház valóban
Isten népe. Ez a jel különbözteti meg a várakozókat a világtól, s ez bizonyítja,
hogy csak zarándokok és idegenek a földön.” –
Bizonyságtételek 2. kötet 205.
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Kedd

augusztus 14.

3. EGY VÁLTOZATOS TÖRTÉNELEM

a. Mondd el azt a szomorú történelmet, mikor egy Izsakhár
törzséből származó ember uralkodott Izrael felett! 1.Kir. 15:
25-34; 16: 1-5.

b. Milyen gyalázatos tragédia történt Izsakhár területén? 1. Sám.
28: 7; 1. Krón. 10: 13. 14.
„A sötétség leple alatt Saul és kísérői átvergődtek a síkságon és
biztonságban elmentek a filiszteusok serege mellett. Miután átjutottak a
hegygerincen is, megérkeztek az endori jósnő magányos otthonába. A jósnő
gonosz szellemével itt rejtőzött el, hogy ördögi mesterségét zavartalanul
űzhesse.” – Pátriárkák és próféták 710. (628).
c. Hogyan bátoríthatja Isten népét napjainkban Izsakhár törzséből
némely más emberről szóló jelentés? 1. Krón. 7: 1. 5.
„Hol vannak a misszionáriusok, akiknek a mű szívéből kellene
támadniuk?…A kegyesség azonban annyira alacsonyan áll, és visszaesett,
az odaszentelés lelke oly gyenge, ugyanakkor a világiasság és az önzés
annyira eluralkodott, hogy az erkölcsi légkör végzetes kábultságot lehel a
missziós buzgóságra…
Rázzátok le magatokról a lelki bódultságot. Minden erőtőkkel azon
dolgozzatok, hogy mentsétek meg saját és mások lelkeit. Nem annak az
ideje most, hogy ’békét és biztonságot’ kiáltsunk. Nem aranyszájú
szónokokra van szükség ezen üzenet hirdetésében. Az igazságot a maga
teljes szigorával kell szólnunk. A tettek embereire van szükség – férfiakra,
akik komolyan, fáradhatatlanul fognak dolgozni, úgy a gyülekezet
megtisztulásáért, mint a világ figyelmeztetéséért.
Egy nagy munkát kell elvégezni, szélesebb körű terveket kell lefektetni,
egy szónak kell hallatszania, hogy felébressze a nemzeteket. Akik hitükben
gyengék és ingadozóak, azok nem azok a férfiak, akik előreviszik a munkát
ebben a sorsdöntő váltásban. Nekünk a hősök bátorságára, és a mártírok
hitére van szükségünk.” – Bizonyságtételek 5. kötet 187
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Szerda

augusztus 15.

4. EGY JÓ HÍRŰ EMBER A SZOLGÁLATBAN

a. Nevezz meg egy személyt Izsakhár földjéről, aki kedvességével
tüntette ki magát! 2.Kir. 4: 8-10.
„Elizeust jóindulatáról, amely arra képesítette, hogy hathatósan
befolyásolja sok ember életét Izráelben, tanúskodik az a történet, amely
egy súnemi családhoz fűződő baráti kapcsolatát mondja el. Miközben járta
az országot, Súnembe is eljutott. “Volt ott egy jómódú asszony, aki
marasztalni szokta őt, hogy ott egyék.”…Elizeus gyakran betért ide, és
hálás volt a nyugalomért, a békéért. Isten sem hagyta figyelmen kívül e
gyermektelen asszony kedvességét.” – Próféták és királyok 150.
b. Adj elő különböző módokat, ahogy az önzetlen szolgálatban
tett erőfeszítések jutalomban részesülnek! 2.Kir. 4: 12-20.
32-37; Máté 25: 40.
„A mi munkánk ezen a világon az, hogy mások javára, mások áldására
éljünk, hogy vendégszeretők legyünk. Gyakran csak kényelmetlenségek
árán tudjuk vendégül fogadni azokat, akik igazán gondoskodásunkra,
társaságunk előnyére és otthonunkra szorulnak. Némelyek elkerülik ezen
szükséges terhek hordozását. De valakinek hordozni kell azokat. S mivel
a legtöbb testvér nem vendégszerető, és nem osztozkodnak egyenlően
ezekben a keresztényi kötelességekben, ezért azt a keveset terhelik meg,
akiknek készséges szívük van, és örömmel teszik azok esetét magukévá,
akiknek segítségre van szükségük. A gyülekezetnek különös gondot kellene
fordítani arra, hogy könnyítsen prédikátorain, akik e tekintetben különösen
meg vannak terhelve.” – Bizonyságtételek 2. kötet 645.
„Ha sokra értékeled örök érdekedet, akkor kellj fel, és kezdje el jó
magot vetni. Amit vettek, azt is fogjátok aratni. Közeledik az aratás, a
begyűjtés nagy ideje, amikor azt fogjuk aratni, amit vetettünk. A termés el
nem marad, az aratás bizonyos. Most van a magvetés ideje. . . Bátorítsd
magadban a vendégszeretetet, azok megsegítésének szeretetét, akik
segítségre szorulnak.” – ugyan ott 31.
„Ha a szív együtt érez a csüggedéssel és aggodalommal megterhelt
szívvel, ha a kéz ad a szükségben levőknek, ha felruházzák a meztelent,
ha a hontalant szívesen befogadjuk házunkba, és egy hellyel a szívünkben,
akkor az angyalok nagyon közel jönnek hozzánk, és édes dallam csendül
fel a mennyben is. Az igazságnak, az irgalmasságnak és a jótékonyságnak
minden cselekedete dallamot kelt a mennyben.” – ugyan ott 25.
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augusztus 16.

Csütörtök

5. REFORMÁCIÓ

a. Izsakhár törzse, habár követte Izrael általános eltávolodását
Isten igaz imádásától, hogyan osztoztak a reformáció utáni
vágyban? 2. Krón. 30: 17-20. Mutasd be, hogy Isten irgalma
hogyan terjed ki a megtérő bűnösök felé!
„A kegyelmi idő alatt Lelke egyre kérleli az embert, fogadja el az élet
ajándékát. “Életemre mondom - így szól az én Uram, az Úr -, hogy nem
kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról,
és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz utaitokról! Miért halnátok meg,
Izráel háza?” (Ez 33: 11) Sátán sajátságos cselfogása: az embert bűnbe
viszi, azután ott hagyja tehetetlen, reménytelen állapotban, hogy féljen
bocsánatot kérni. De Isten hívja: “Avagy fogja meg erősségemet, kössön
békét velem, békét kössön velem!” (Ésa 27:5) Krisztusban mindenről
gondoskodott, minden támogatást megad.” - Próféták és királyok 204.
b. Mi az áldott eredménye az igazi bűnbánatnak és
reformációnak, ha a leggyengébb lélek éppen Izsakhár
törzsével azonosul? Jel. 7: 7. u. r.
„Lanyhaság és tudatlanság nem erény. Választhatod, hogy megrögződsz
egy rossz irányú cselekedetben, mert egyszerűen nincs meg az az
elhatározásod, hogy hozzá fogsz és reformációt végzel, vagy pedig erőidet
arra használhatod fel, hogy a legjobb szolgálatot végezd, és akkor azt
tapasztalod, hogy mindenütt és mindenkor igényelnek téged. Téged
mindenért értékelni fognak, mert méltó vagy arra.” – Fundamental of
Christian Education, p. 316.

Péntek

augusztus 17.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért várhatja el némely személy, hogy az Izsakháriták csalódást idézzenek elő
náluk?
2. Miért kell az Izsakháritákat jobban értékelni, mint amennyire értékelik őket?
3. Említs meg néhány érdekes pontot Izsakhár történelmében!
4. Mérlegelj az utakat, módokat, ahogy te és a helyi gyülekezeted nemesbűlhet a
vendégszeretet gyakorlásával!
5. Hogyan győzhetik le gyengeségeiket az Izsakháriták?
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8. Tanulmány

2007. augusztus 25.

Napnyugta: H 19:41
Ro 20:05

Zebulon
„De Zebulon, a halálra elszánt lelkű nép, És Nafthali, a mezőség
magaslatain!” (Bírák 5: 18)
„A mi megváltásunkért maga a menny is veszélybe került. A keresztnél,
amelyen Krisztus egyetlen bűnösért is feláldozta volna életét, felmérheted
egyetlen lélek értékét.” – Krisztus példázatai 132. (131).
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek 7. kötet 104-106.
Jézus élete 188-194.

Vasárnap

augusztus 19.

1. HOL LAKOZZON?

a. Milyen reménységgel szülte meg Lea Jákób hatodik gyermekét?
1. Móz. 30: 20.
b. Jákób és Mózes jövendölése szerint, hol kellett Zebulonnak
laknia? 1. Móz. 49: 13; 5. Móz. 33: 18. 19. Milyen munkát
kell végezni közel a kikötőkhöz, és élénk tevékenységet folytató
és kereskedelmi érdeklődést tanúsító területekhez hasonlóan?
„Ebben a sürgő-forgó világban, mely a kereskedelem és az ipari verseny zajával
van tele, ahol az emberek önzően mindent csak maguknak akarnak megszerezni,
jött le Krisztus; s e zűrzavar felett az Ő hangja Isten kürtjeként harsant fel. ’Mit
használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall?
Vagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?’” – Evangelizálás 260
„Nagy általánosságban éppen a népszerű, a gazdag, a büszke emberek tudják
legjobban saját tapasztalatukból, hogy pénzük vagy nagyszerű palotáik, drága
bútorzatuk és képeik nem boldogítják őket. Arra vágynak, amit nélkülöznek.
Azonban ezen osztályok tagjai vonzódnak egymáshoz, nehéz hozzájuk férkőzni,
éppen azért sokan vesznek el bűneikben, akik pedig vágyakoznak azután, ami
nyugalmat és békét adna, ami kedélyüket megnyugtatná. Jézusra van szükségük,
az igazság, az életszentség világosságára.” - ugyan ott 259.
„Jó kilátással kecsegtető munkaalkalmak vannak az egészségügyi vonalon.
Prédikátoraink és könyvevangélistáink legyenek a terepen, őrködjenek alkalmaik
felett, hogy mihelyt előadódnak az alkalmaik, tartsanak összejöveteleket, hirdetve
az üzenetet.” – Evangelizálás (angolban) 406.
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Hétfő

augusztus 20.

2. KÉPESSÉG ÉS BÁTORSÁG

a. Milyen leírást adott Debora prófétanő, hogy pontosan leírja a
Zebulon törzsében levő némely ember különös képességét? Bírák
5. 14. u. r. (angolban: „az író tollát kezelik”). Miért oly különösen
fontos ezen utolsó napokban „az író tolla kezelésének” képessége?
„Szenteljünk több időt a Jelenvaló Igazságot tartalmazó könyvek
kiadására és terjesztésére. Hívjuk fel a figyelmet a gyakorlati hitről és
istenfélelemről szóló könyvekre, s azokra, amelyek a jövendölés szavát
magyarázzák. Tanítsuk a népet, hogy olvassa a biztos prófétai beszédet, az
élő ige fényében. Hirdessük nekik, hogy az idők jelei beteljesedőben
vannak.” – Bizonyságtételek 7. kötet 11.
„Mindenki tanítson, írjon és terjesszen többet azon dolgokról, amik
most fognak beteljesedni, és ami a lelkek örök jólétével kapcsolatosak.” –
Counsels to Writers and Editors, p. 13.
„Sokkal többet végezhet el a prédikátor a folyóiratok és füzetek
terjesztésével, mint egyedül az ige prédikálásával, kiadványok nélkül. A
nyomda hatalmas eszköz, melyet Isten rendelt el, hogy egyesítve a
prédikátor erejével, vigyék az igazságot el minden nemzetnek, ágazatnak
nyelvnek és népnek. Ezen módon sok lelket el lehet érni.” - The Review
and Herald, 1875. november 4.
b. Miért ihlethet bennünket a Zebulon törzsének jellemére tett
hivatkozás? Bírák 5: 18. Milyen emberekre van ma szükség,
hogy bevégezzék Isten művét?
„(Isten hírnökének) Hitben kell előre mennie, látva a bizonyságok
fellegét maga körül. Amikor szól, ne saját elgondolásait fogalmazza meg,
hanem azt mondja, amit földi hatalmasságoknál nagyobb Valaki bízott reá.
Tanítása legyen az, amit “szól az Úr”. Isten Illéshez, Nátánhoz és Jánoshoz
hasonló emberekre vár - olyan emberekre, akik pontosan tolmácsolják
üzenetét, tekintet nélkül a következményekre; akik bátran megmondják
az igazságot, még ha az mindenük feláldozásába kerül is.
Isten nem tud felhasználni olyan embereket, akik a veszély idején amikor erőre, bátorságra és minden befolyásra szükség van - félnek az
igazság melletti határozott állásfoglalástól. Olyan emberekre vár, akik
becsületesen harcolnak a hibák ellen, küzdenek a láthatatlan
hatalmasságokkal szemben, a sötétség erői és a gonoszság lelkei ellen.” –
Próféták és királyok 92.
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augusztus 21.

3. SZERETETTŐL INDÍTVA

a. Mit kell megtanulnunk Zebulon törzsének önfeláldozó
lelkületéből? Bírák 5: 19; (angolban: „de ők nem vettenek
pénz nyerességét”) 1. Pét. 5: 2.
„Nem elég, ha pénzt helyezünk az oltárra. Isten embereket hív,
önkénteseket, hogy eljuttassák más nemzetekhez, nyelvekhez és népekhez
az igazságot. Nem a létszámunk, s nem a gazdagságunk, ami jelentős
győzelmet ad nekünk. Hanem a munka iránti odaadás, az erkölcsi bátorság,
az emberek forró szeretete és a lankadatlan, fáradhatatlan lelkesedés.” –
Bizonyságtételek 3. kötet 404.
„Miért nincs komolyabb kiáltás önkéntesekért, hogy lépjenek az érett
aratás mezejére?” - Bizonyságtételek 8. kötet 35.
b. Mondj egy példát, melyben Zebulon törzse teljes szívű
bátorságot nyilvánított ki? 1. Krón. 12: 23. 33.
c. Milyen figyelmeztetés adatott kétszívűség ellen? Jak. 1: 8.
„Akik megosztott szívvel kezdik keresztényi életüket, azokat végül az
ellenség oldalán találjuk, bármi volt is eredeti szándékuk. Halálnál
súlyosabb, ha valaki hitehagyó, ha Isten művének árulója, hiszen ez az
örök élet elvesztését jelenti.
A kétszívű férfiak és nők Sátán legjobb szövetségesei. Bármilyaen kedvező
véleménnyel vannak is magukról, mégis képmutatók. Aki hűséges Istenhez
és az igazsághoz, annak szilárdan állást kell foglalni az igazság mellett, azért,
mert ez az igazság. Megszenteletlenekkel húzni egy igában, s ugyanakkor
hűséges maradni az igazság iránt, az egyszerűen lehetetlen. Nem egyesülhetünk
azokkal, akik maguknak szolgálnak, akik világi tervek szerint dolgoznak
anélkül, hogy el ne veszítsük kapcsolatunkat a mennyei tanácsadóval.
Kiszabadíthatjuk magunkat az ellenség csapdájából, de csak megsértve és
megsebezve, és tapasztalatunk elfajult.” – A Te Igéd Igazság 116. 117.
„Ha a testvérek most fenntartás nélkül odaszentelik magukat Istennek,
akkor Ő elfogadja őket. Átformálja gondolkodásukat, hogy élet illata
lehessenek az életre. Ébredjetek fel testvérek, hogy a mi Urunk, a Jézus
Krisztus által eljussatok a ti magasztos elhívatásotokra.” – Szemelvények
1. kötet 158.
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augusztus 22.

4. EGY KÜLÖNÖS MEGTISZTELTETÉS

a. Milyen dicső megtiszteltetésben részesült Zebulon és Nafthali
lakhelye? Ésai. 9: 1. 2.
b. Hogyan teljesedett be ez a jövendölés? Máté 4: 13-17.
„Jézus Kapernaumban lakott, amikor éppen nem utazott az országban
szerte-széjjel, és ezért azt “az Ő városaként” emlegették. A város a galileai
tenger partján terült el, közel a gyönyörű genezáreti síkság széléhez, sőt
szinte rajta…
Kapernaum nagyon alkalmas hely volt arra, hogy a Megváltó
munkásságának központja legyen. A Damaszkuszból Jeruzsálembe és
Egyiptomba, valamint a Földközi-tengerhez vezető út mentén feküdt, nagy
átmenő forgalmat bonyolított le. Számos országból haladtak át utasok a
városon, s pihentek meg jártukban-keltükben. Jézus itt minden
nemzetiségű, rangú emberrel találkozhatott, a gazdaggal és a hatalmassal
csakúgy, mint a szegénnyel és alacsony sorsúval, tanításait más országokba,
sok-sok otthonba vitték el. Ez ösztönözte az embereket a próféciák
tanulmányozására; a figyelem a Megváltóra irányult, küldetése feltárult a
világ előtt.” – Jézus élete 201.
c. Hogyan láthatjuk mi is ugyanazon „nagy világosságot”? Ján.
8: 12; 2. Kor. 4: 6.
„Vágyakozz Isten után - az élő Isten után - mélységes sóvárgással!
Krisztus élete tanúsítja, hogy mit tehet az ember, ha isteni természet részese
lett. Mindaz, amit Krisztus kapott Istentől, a mienk is lehet. Tehát kérj, és
akkor kapsz. Jákób állhatatos hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával
igényeld mindazt, amit Isten megígért!
Az istenfogalom csodálatos szépsége töltse be gondolatvilágodat!
Rejtett láncszemek kössék össze Jézus életét és a tiédet! Aki szólt, hogy a
sötétségből világosság ragyogjon, kész bevilágítani szívedbe “ az Isten
dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett” (2
Kor 4:6). A Szentlélek rávilágít Isten dolgaira, és eleven erővel beplántálja
őket az engedelmes szívbe. Krisztus elvezet a Végtelenség küszöbéig.
Megláthatod a fátyolon túli dicsőséget, és megjelentheted az embereknek
annak tökéletes voltát, aki örökké él, hogy esedezzék értünk.” – Krisztus
példázatai 99. (újban)
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5. MEGSZENTELŐDÉS SZÜKSÉGES

a. Mi a bizonyítéka annak, hogy a maradék, mely Zebulon törzsével
azonosul, teljes szívvel Istenhez fog térni? Jel. 7: 8. e. r.
b. Milyen győzelmes tapasztalat áll minden olyan bűnös
hatáskörén belül, aki megtérésre akar jutni? 1.Ján. 1: 9; Jak.
4: 8-10.
„Ha rémület tölt el sorsod miatt, keresd Istent szorgalmasan, és meg is
fogod találni. Félszívű bűnbánatot azonban nem fogad el. Ha el akarod
hagyni bűneidet, Ő mindig kész megbocsátani. Most, most adjátok át
magatokat Neki! Tekintsetek fel a keresztre s tegyétek fel a kérdést: Hát
értem hozta Jézus ezt az áldozatot? Azért szenvedte el a kereszten a
gyalázatot, szégyent és a kegyetlen halált, mert engem akart megmenteni a
bűntudat és a kétségbeesés gyötrelmétől, és hogy országában
kimondhatatlan boldogságban lehessen részem?
Tekints fel arra, akit a te bűneid szegeztek át, és fogadd meg: „Az Úr
szolgálatára szentelem életemet. Nem támogatom többé befolyásommal
azokat, akik uralma ellen lázadnak. Mindaz, amim van, és ami vagyok, túl
kevés, hogy annak szenteljem, aki annyira szeretett engem, hogy életét egész isteni lényét adta értem, ilyen bűnös és tévelygő emberért.”
Szakadjatok el a világtól, álljatok teljesen az Úr oldalára. Az ütközetben
nyomuljatok egészen a kapukig, akkor dicső győzelmeket arattok.” –
Bizonyságtételek 5. kötet 438. 439.

Péntek

augusztus 24.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Milyen alkalmak érhetők el a tenger menti központokban?
Miért lehet az irodalom eszköz a gyülekezet minden tagja kezében?
Hogyan ápolhatunk magunkban többet az áldozathozatal lelkéből?
Mondd el Jézus néhány tapasztalatát Názáretben és Kaperneumban!
Mondj néhány fő tényezőt az igazi megtérésben!
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Csütörtök

2007. szeptember 1. szombat

Első szombati áldozat
Martinique számára
Martinique-sziget Franciaországnak egy tengerentúli része, mely a Karibitenger keleti részén terül el. Martinique, mint Francia ország birtoka, tagja
az Európai Uniónak, és az Eurót használják fizetőeszközként.
Az első európai letelepítést a szigetre, a francia Pierre Belan d’Esnambuc
végezte 1635-ben. Lakossága különböző népekből tevődik össze:
indiaiakból, kínaiakból, akiket az ültetvényekre hoztak dolgozni, miután a
rabszolgaságot 1848-ban megszűntették.
Martinyque szigetére a Reformáció üzenete a múlt század második felében
jutott el. A sziget közigazgatásilag ugyanolyan Területi Konferencia mint
Guadeloupe, Franciaországnak egy másik része a Karibi-tenger keleti részén
Lakossága körülbelül félmillió, melynek megközelítőleg 85%-a Római
Katolikus, egy nagy protestáns kisebbséggel (10.5%) Vannak Muszlim és
Hindu közösségek (mindegyik kb. 0.5%).
A szigetet a kiváló trópusi éghajlat turista paradicsommá tette, különösen
az európaiak számára. Ez azt is jelenti, hogy a gyülekezetnek ebben rejlik
az első érintkezési pontja, hogy az igazságot eljuttassa sok személyhez az
egész világon. Továbbá a Martinique-i testvéreknek kiváló alkalmuk van
segíteni az üzenet terjesztésében a környező szigeteken.
Most Martinique szigetén egy központra van a legnagyobb szükség a
mű számára. Segítségeteket nagyra értékelve, előre is köszönjük.
A Martinique-i Területi Bizottság
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Napnyugta: H 19:27
Ro 19:25

József
„És adtad nékem a te idvességednek paizsát, és a te jobbod
megszilárdított engem, és a te jóvoltod felmagasztalt engem”
(Zsolt. 18: 36).
„Ez a nap fordulópont volt József életében. Ez az iszonyú csapás az
elkényeztetett gyermeket férfivá alakította, meggondolt, bátor, magán
uralkodni tudó férfivá.” – Pátriárkák és próféták 211. (173).
Javasolt olvasmányok: Pátriárkák és próféták 206-215 (168-175)
Bizonyságtételek 6. kötet 219-220.

Vasárnap

augusztus 26.

1. SZERETVE ÉS GYŰLÖLVE

a. Mondd el Jákób és Rákhel első fiával kapcsolatos történetet.
1. Móz. 30: 22-24.
„A tiszta szívű, szorgalmas és vidám ifjú ébren és állhatatosan vigyázott
erkölcsi tisztaságára. Hallgatott atyja tanításaira, és örömmel
engedelmeskedett Istennek. Azok a tulajdonságok, amelyekkel később
Egyiptomban kitűnt - szelídség, hűség és megbízhatóság -, már ekkor
megmutatkoztak mindennapi életében. Mivel anyja már nem élt, még
jobban ragaszkodott atyjához, és Jákób szíve-lelke egy volt öregkorában
született fiáéval. “Minden fiánál inkább szereti vala Józsefet” (1Móz 37:
3).” – Pátriárkák és próféták 205. 206. (167. 168).
b. Milyen fő események jellemezték József első tizenhét évét? 1.
Móz. 37: 1-11.
„Ahogy testvérei előtt állt, a Lélek fénye ragyogott szép arcán, és a
testvérek önkéntelenül is csodálták. De nem akarták gonosz utaikat
elhagyni, és gyűlölték azt a tisztaságot, amely megítélte bűneiket. Kaini
lelkület gerjedt fel szívükben.” – Pátriárkák és próféták 207. 168. 169).

Szombati Bibliai Tanulmányok 2007. július-szeptember

47

Hétfő

augusztus 27.

2. BÁTORSÁG A VÁLSÁGBÓL

a. Mondd el József ifjúkori fájdalmas eseményét! 1. Móz. 37:
13. 14. 23-28.
„(József) Testvérei megragadták, és letépték róla a ruhát. A fenyegetések
és gúnyos megjegyzések halálos szándékról árulkodtak. Ügyet sem vetettek
könyörgésére. E dühödt embereknek teljesen a hatalmában volt. Durván
odavonszolták egy mély kúthoz, és bedobták. Miután meggyőződtek arról,
hogy nincs lehetősége a menekülésre, otthagyták, hogy éhen pusztuljon,
amíg ők “leülének kenyerezni”…
Ahogy József megpillantotta a kereskedőket, hirtelen felvillant előtte a
szörnyű valóság. A rabszolgasors félelmesebb volt, mint a halál. Rémülten
könyörgött hol egyik, hol másik bátyjának, de hiába. Egyikük-másikuk
szánalomra indult, de a gúnytól való félelmükben csendben maradtak.
Mindnyájan érezték: túl messzire mentek ahhoz, hogy meghátráljanak.
Ha Józsefnek megkegyelmeznek, biztosan beárulja őket atyjuknak, aki
nem fog szemet hunyni kedvenc fiával szembeni kegyetlenségük felett.” –
Pátriárkák és próféták 208. 209. (179).
b. Mire tökélte el magát József határozottan, mikor körülményei
hirtelen megváltoztak; a kegyelt gyermekből rabszolga lett?
1. Móz. 39: 1-3.
„Néhány óra alatt megtanulta azt, amire máskülönben évek sem tanították
volna meg. Az atyai szeretet, bármilyen erős és gyengéd is volt, ártott neki
elfogultságával és engedékenységével. Ez a helytelen kivételezés felingerelte
testvéreit, és oly kegyetlen tettre indította őket, amely Józsefet elszakította
otthonától. E kivételezés hatásai megmutatkoztak jellemében is. Olyan hibákat
alakított ki benne, amelyekből ki kellett gyógyulnia. Önelégült és követelőző
lett. A gondos apa gyengédségéhez szokott fiú úgy érezte, képtelen megbirkózni
az idegen és rabszolga keserves, elhagyatott életének nehézségeivel…
József hitte, hogy atyái Istene az ő Istene is. Akkor és ott teljesen átadta
magát az Úrnak, és azért imádkozott, hogy Izrael Megtartója legyen vele
száműzetése földjén.
Remegő szívében megszületett az a szent elhatározás, hogy hű lesz
Istenhez - minden körülmények között úgy fog cselekedni, hogy a menny
királyának alattvalójává váljon. Teljes szívvel fogja szolgálni az Urat;
sorsának próbáival bátran szembenéz, és minden feladatot becsületesen
teljesít.” – Pátriárkák és próféták 210. 211. (172. 173).
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augusztus 28.

3. AZ ELVÁLÁS ÉVEI

a. Mit tanulhatunk azon eljárásmódból, ahogy József kiállt az
igazságért? 1. Móz. 39: 4-12.
„Ha soha nem feledkeznénk meg arról, hogy Isten látja, hallja és
pontosan nyilvántartja minden szavunkat, tettünket, és mindezekről számot
kell adnunk, akkor félnénk vétkezni. A fiatalok mindig gondoljanak arra,
hogy bárhol vannak és bármit csinálnak, Isten jelenlétében vannak.
Viselkedésükből semmi sem kerüli el figyelmét. Nem rejthetjük el utainkat
a Magasságos elől. Sokan szigorú emberi törvényeket is áthágnak, gyakran
leleplezés és így büntetés nélkül. De nem így van ez Isten törvényével. A
legsötétebb éjszaka sem rejti el a vétkezőt. Gondolhatja azt, hogy egyedül
van, de minden tettét láthatatlan tanú látja. Még szívének indítékai is
nyilvánvalók Isten szeme előtt. Minden tettet, minden szót, minden
gondolatot olyan pontosan megjegyez, mintha az egész világon csak egy
ember lenne, és a menny minden figyelme rá összpontosulna.” – Pátriárkák
és próféták 213 (174. 175)
b. Hogyan összegzi az Ihletés, Istennek Józseffel, az Ő szolgájával
való eljárását? 1. Móz. 39: 13. 14. 19-23; Zsolt. 105: 16-22.
„József megszenvedett becsületességéért, mert kísértője súlyos bűnnel
vádolva és börtönbe juttatva állt bosszút rajta. Ha Potifár elhiszi feleségének
József elleni vádját, az ifjú héber életét veszti, de változatlan szerénysége
és becsületessége, amely viselkedését jellemezte, bizonyította ártatlanságát.
Mégis, hogy gazdája házának jó hírén ne essen csorba, József kegyvesztett
lett és börtönbe került.
A börtönőr először szigorúan bánt Józseffel. A zsoltáríró ezt mondja:
“lábait békóba szorították, ő maga vasban járt vala, mindazideig, amíg
szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt” (Zsolt 105: 18-19).
De József igazi jelleme beragyogta a börtön sötétségét is. Megőrizte szilárd
hitét és türelmét; hűséges szolgálatának éveiért kegyetlenséggel fizettek,
de ez nem tette komorrá, sem bizalmatlanná. Szívében béke élt, mert tiszta
volt a lelkiismerete, és ügyét Istenre bízta. Nem tépelődött saját bajain,
hanem mások baján próbálva enyhíteni, elfelejtette a saját bánatát.” –
Pátriárkák és próféták 213. 214. (175).
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augusztus 29.

4. ÍNSÉGEN ÉS BŐSÉGEN ÁT

a. Mi szemlélteti az alázatos, szilárd keresztényi jellem szükségét,
úgy a jólét, mint a nyomorúság idejében? 1. Móz. 41: 4144; Fil. 4: 11. 12.
„Krisztus öröme tiszta, zavartalan öröm. Az nem olcsó vidámság, ami
hiábavaló szavakra vagy megfontolatlan kapcsolatra vezet. Nem, nekünk
az Ő örömét kell bírnunk, és az Ő legnagyobb öröme az volt, mikor látta,
hogy az emberek engedelmeskednek az igazságnak . . Könyörögjetek
Istenhez és mondjátok: ’Teljesen alárendelem magam, átadom magam
Néked.’ Azután örvendj. Az Ige benned van, hogy megtisztítsa, nemesítse
jellemedet. Isten nem akarja, hogy gyermekei arcukon az aggodalom és a
szomorúság kifejezésével járjanak körbe. Azt akarja, hogy az Ő arcának
szeretetteljes kifejezése nyilvánuljon meg mindannyiunkban, akik részesei
vagyunk az Ő isteni természetének, mert van erőnk kikerülni a világ
romlottságait.”- Our High Calling, p. 148.
b. Hogyan tekintett vissza József ifjúságának első
megpróbáltatásaira, miután megállapodott, és példás
keresztényi megbocsátást nyilvánított ki testvéreivel szemben?
1. Móz. 45: 4-8; 50: 19-21.
„József élete Krisztus életét ábrázolja. Az irigység indította József
testvéreit arra, hogy rabszolgaként adják el őt. Azt remélték, ezzel
megakadályozzák, hogy nagyobb legyen náluk…Éppen így a zsidó papok
és vének is féltékenyek voltak Krisztusra. Attól féltek, hogy a Messiás
elvonja az emberek figyelmét róluk. Megölték, hogy ne lehessen Király, és
nem gondolták, hogy ezzel éppen királyságát segítették elő.
József egyiptomi rabszolgasága által lett a megmentője, szabadítója atyja
családjának…Éppen így Krisztust ellenségei által történt keresztre feszítése
tette az emberiség Megváltójává, az elesett emberi nemzetség Szabadítójává
és az egész világ Urává.
Amiként Józsefet a saját testvérei adták el a pogányoknak; éppen úgy
Krisztust is saját tanítványainak egyike adta el legelkeseredettebb
ellenségeinek. Józsefet hamisan vádolták meg, és erényei miatt vetették
börtönbe; éppen úgy Krisztust is igazságossága miatt vetették meg, mert
önmegtagadó élete feddés volt a bűnösök számára.” – Pátriárkák és próféták
237. (198)
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Csütörtök

augusztus 30.

5. DUPLA ADAGOT KAPOTT

a. Mit jövendölt meg Jákób Józsefről azzal, hogy az örökség
kettős részét ruházta rá? 1. Móz. 49: 22-26; 1. Krón. 5: 1.
„Így az elsőszülöttségi kiváltság, amelyet Rúben eljátszott, Józsefre szállt
- két részt kapott Izraelben.” – Pátriárkák és próféták 232. (192).
„A haldokló Jákób a Lélek ihletésére ezt mondta kedvenc fiáról:
“Termékeny fa József, termő ág a forrás mellett, ágazata meghaladja a
kőfalat,” majd ezt mondta: “Atyád Istene ... segéljen; a Mindenható ...
megáldjon, az ég áldásaival, onnan felülről, a mélység áldásaival, mely
alant terül” (1 Móz 49:22.25).” – Krisztus példázatai 147 (143. 144).
b. Hogyan ismételte meg Mózes a József törzsére kimondott
áldást? 5. Móz. 33: 13-17.
c. Mire kell bennünket ihlessen József örökségének „dupla
porciója”, ami lehetővé tette az ő fia számára, hogy szintén
a különös áldásban részesüljön? Jel. 7: 6. u. r. 8. k. r.
„A Kereszténység az előrehaladás vallása…Isten ügye talán csak komoly
erőfeszítéssel és szüntelen áldozattal maradhat fenn, végül azonban mégis
diadalmaskodni fog.
A parancs az, hogy menjetek előre, végezzétek egyéni kötelességeiteket,
és minden következményt bízzatok Istenre. Ha arra haladunk, amerre Jézus
vezet, akkor megéljük a diadalt, osztozunk majd az örömében. Ha viselni
akarjuk a győzelem koronáját, ki kell vennünk részünket a küzdelemből
is. Jézushoz hasonlóan nekünk is szenvedés által kell tökéletessé válnunk.”
– Bizonyságtételek 5. kötet 71.

Péntek

augusztus 31.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Mondd el József korai életét!
Hogyan tette József,atyja vallását sajátjává?
Mire összpontosította figyelmét József a börtönben?
Milyen módon volt József élete párhuzamban Jézus életével?
Magyarázd meg a kapcsolatot a kereszt és a korona között!
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10. Tanulmány

2007. szeptember 8.

Napnyugta: H 19:14
Ro 19:40

Benjámin
„Benjámin ragadozó farkas; reggel ragadományt eszik, este
pedig zsákmányt oszt” (1. Móz.49: 27).
„Bármi is legyen valaki visszatérő bűne, bármilyen keserű és gyűlöletes
indulatok küzdenek is benne az uralomért, az ember győzelmet arathat,
ha Izrael megsegítőjének nevében és erejével őrködik és küzd ellenük.” A Te Igéd Igazság 43.
Javasolt olvasmányok: Bírák könyve 19-21. fejezetek
Bizonyságtételek 4. kötet 200-205.

Vasárnap

szeptember 2.

1. ELÁRVULVA ÉS ELKÉNYEZTETVE

a. Magyarázd meg Jákób és Rákhel második gyermeke
születésének körülményeit. 1. Móz. 35: 16-19.

b. Milyen bizonyítékunk van Jákóbnak ezen árva gyermek iránti
gyöngéd gondoskodásáról? 1. Móz. 42: 36-38. Magyarázd
meg, hogy mi történhet meg könnyen, ha egy családban egy
gyermeket különös kegyben részesítenek, vagy
elkényeztetnek?
„Sok családban csaknem babakortól kezdve vetik a hiúság és az önzés
magvát a gyermekek szívébe. Fülük hallatára ravasz, kis mondásaikat és
cselekedeteiket emlegetik, dicsérik, sőt eltúlozva ismétlik mások előtt is.
A kicsinyek megjegyzik ezt és ez növeli önhittségüket. szemtelenül
megszakítják mások beszélgetését, neveletlenek, arcátlanok. A hízelgés
és elnézés növeli hiúságukat és akaratosságukat, míg csak sok esetben a
legfiatalabb uralkodik az egész család felett, beleértve az apát és az anyát
is.” – Bizonyságtételek 4. kötet 200. 201.
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Hétfő

szeptember 3.

2. FŐ JELLEMHIBÁK

a. Milyen szemléltető képpel mutatta be Jákób Benjámin
természetét? 1. Móz. 49: 27. Milyen figyelmeztetést vonhatunk
le Jákób szavaiból?
„Azok a gyermekek, akiknek megengedik, hogy saját akaratukat
kövessék, nem boldogok. Az alá nem rendelt szívben nincsenek meg a
megelégedés és a megnyugvás elemei. Hogy jellemünk összhangozzon a
lényünket uraló bölcs törvényekkel, ahhoz a szívet és a gondolatokat uralni
kell. A nyugtalanság és az elégedetlenség az önzésnek és a hajlamok
kielégítésének a következményei. A szív talaja, egy kerthez hasonlóan
gyomot, bojtorjánt terem, hacsak nem vetik el bele a nemes virágok magvait,
és nem gondozzák és művelik azokat. Amint a látható természetben, úgy
van ez az ember lelkével is.” – Bizonyságtételek 4. kötet 202. 203.
„Ha az ilyeneknek saját családjuk lesz, önkényesen fognak uralkodni
családjuk felett, önző és értelmetlen hajlamot nyilvánítanak ki, amit részben
kénytelenek a kívül valók előtt rejtegetni. Családjaik érzik meg gyermekkori
nevelésük csaknem minden hibáját. Miért nevelik a szülők úgy gyermekeiket,
hogy harcban legyenek mindazokkal, akikkel érintkezésbe jutnak?
Vallásos életüket a gyermekkorban nyert nevelés alakítja. Azok a
szomorú megpróbáltatások, melyek annyira veszélyesnek bizonyulnak a
gyülekezet jólétére, s amelyek miatt a hietlenek megbotlanak és kételkedve
kiábrándultan fordulnak el, rendszerint a féktelen és lázadó szellemből
fakadnak, s a korai fiatalságban elkövetett szülői kényeztetés gyümölcsei.
Hány élet ment így tönkre, hány bűntényt követnek el a gyorsan fellobbanó
harag hatására, amelyet meg lehetett volna fékezni a gyermekkorban, mikor
még a jó benyomásokra kész volt a szív, amikor még alárendelte azt a
szerető anya akaratának. A gyermekek helytelen nevelése az alapja az
erkölcsi nyomor mérhetetlen sokaságának.” – u. ott 202.
b. Mondj el egy tapasztalatot, amely kinyilvánítja azt a
kegyetlenséget, és a háborúskodás lelkületét, ami Benjámin
utódaiban rejlett! Bírák 20: 4. 5. 12-14. 23. 46.
c. Mire érezték Izrael férfiai magukat kényszerítve, hogy a
Benjáminitákkal kapcsolatban esküdjenek meg, és csak miért
enyhültek meg? Bírák 21: 1-4. 13-15.
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Kedd

szeptember 4.

3. A SZELÍDSÉG TÖBBRE BECSÜLHETŐ A KÉPESSÉGNÉL

a. Írd le azt a pontos kézügyességet, amivel némelyek Benjámin
törzsében rendelkeztek. Bírák 20: 15. 16; 1. Krón. 8: 40;
12: 1. 2.
b. Minek kell a képességekkel bíró személyeknek tudatában
lenniük, különösen az utolsó napokban? 1. Sám. 2: 3; 1.
Kor. 8: 1. (u. r.)-3; 1. Ján. 4: 20. 21.
„Ez egy veszélyes korszak minden olyan személy számára, akinek olyan
képessége van, ami értékes lehet Isten művében, mivel Sátán állandóan
ostromolja őt kísértéseivel. Mindig büszkeséggel és becsvággyal törekszik
eltölteni őket, s ha Isten fel akarná használni őket, akkor függetlennek,
önelégültnek érzik magukat és képeseknek ara is, hogy egyedül is
megálljanak.” – Counselson Health, p. 367.
„Ha azok, akik most a népszerűség hullámtaraján ringatódznak, nem
szédülnek meg, akkor ez a kegyelem csodája lesz. Ha a maguk
bölcsességére támaszkodnak, mint már előttük is sokan ilyen helyzetben
tették és teszik, akkor a bölcsességük balgaságnak fog bizonyulni. Hanem
amíg önzetlenül Isten munkájának adják át magukat, a legkevésbé sem
tántorodnak el az elvtől, addig az Úr örökkévaló karjával öleli át őket,
addig hatalmas segítség lesz számukra. ’Akik engem tisztelnek, azoknak
tisztességet szerzek.” – Bizonyságtételek 4. kötet 538.
„A természetes szív - ha siker koronázza igyekezetét - hajlik a
felfuvalkodásra, önfelmagasztalásra. Ám az önhittség nem talál helyet Isten
munkájában. Bármilyen értelmes vagy, bármilyen buzgón fáradozol, hacsak
el nem távolítod a büszkeségre való hajlamodat, és alá nem rendeled magad
a Szentlélek irányításának, vesztes talajon állsz.
A lélekben a lelki halál, lelki büszkeségben és elfajult tapasztalatban
nyilvánul meg. Akiknek ilyen tapasztalatuk van, azok ritkán készítenek
lábaiknak egyenes ösvényt. Ha a büszkeséget melengetik, éppen azok a
lelki képességek fertőződnek meg, amelyek áldás lehettek volna, ha
elfogadták volna a kegyelmet. Az a győzelem, amely élet illata lehetett
volna az életre, ha Istennek tulajdonították volna a dicsőséget, elhomályosul
az önhittségtől. Ezek a kicsiny, oly általános bűnöket, miket gyakran
figyelembe sem vesznek, használja ki Sátán az ő szolgálatára.” – A Te Igéd
Igazság 176.

54

Szombati Bibliai Tanulmányok 2007. július-szeptember

Szerda

szeptember 5.

4. KÉT SAUL

a. Hogyan vezettek Saul király – egy Benjáminita –döntései és
cselekedetei lelki elfajulásra? 1. Sám. 9: 17. 21; 10: 1. 9;
15: 16-23. 28; 18: 11. Magyarázd meg, hogyan kísérelte
meg Isten feltartóztatni az ő lefelé süllyedését, és győzelemre
segíteni őt, ami alkalmazható a mi napjainkra is!
„Isten sok személyt azért hívott el az ő művében felelős állásba, amiért
Sault is elhívta – mivel kicsinyek voltak a maguk szemében, mivel alázatos
és tanítható a lelkületük,. Gondviselésében oda helyezi őket, ahol
tanulhatnak Tőle. Aki hajlandó hallgatni a tanításra, azt kegyelemben és
bölcsességben részesíti. Az Úr szándéka, hogy szoros kapcsolatba hozza
őket önmagával, hogy Sátánnak ne nyíljék alkalma megrontani
ítélőképességüket, se legyőzni lelkiismeretüket. Feltárja előttük
jellemhibáikat, és mindazoknak, akik az Ő segítségét keresik, megadja az
erőt hibáik kiküszöböléséhez…Isten gyermekei ápolják magukban az éles
érzékenységet a bűnnel szemben. Ebben és semmi másban se kicsinyeljük
le az apró dolgok fontosságát. Sátán egyik legsikeresebb csalása, hogy
kisebb bűnök elkövetésére vezeti az embert, elvakítja az értelmet a kisebb
vétkek elkövetésével, Isten világosan kijelentett előírásaitól való kicsiny
eltéréssel szemben. Sokakat, akik visszariadnának súlyos bűnök
elkövetésétől, arra vezet, hogy a kicsiny dolgokban elkövetett bűnt,
jelentéktelennek tekintsék, mint aminek csekély következménye van. De
ezek a kicsiny bűnök emésztik fel a lelki életet. A helyes ösvényről letérő
láb a halálba vezető széles út felé halad. Ha egyszer megindul a visszaesés,
senki sem tudja, hol fog végződni.
Tanuljunk meg bizalmatlannak lenni énükkel szemben, és
támaszkodjunk teljesen Istenre vezetésért, támogatásért, akaratának
megismeréséért, s erőért annak teljesítéséhez.” – A Te Igéd Igazság 43.
b. Hogyan alakult át Saulnak, egy Új-testamentumi
Benjáminitának csodálatosan a jelleme? Apcsel. 8: 3; 9: 16. Mondd el Saul (ki később Pál lett) személyes
bizonyságtételét szívének megváltozásáról! Fil. 3: 4-7.
„ Az önző szív, ha Krisztus szeretetét szemléli, meglágyul,
megalázkodik.” – Krisztus példázatai 294.
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szeptember 6.

Csütörtök

5. A REMÉNYSÉG ÜZENETE

a. Mely szavakkal jövendölte meg Mózes, hogy sok benjáminita
jellemében határozott változás megy végbe? 5. Móz. 33: 12.
Mond példát, hogy egy benjáminita jelenléte hogyan szerzett
biztonságot Isten népe számára Perzsiában? Eszter 2: 5; 3:
13; 4: 1-3; 8: 7. 8. 15-17.
„Márdokeus megkapta azt a megtisztelő helyet, melyet korábban Hámán
foglalt el.’ Második volt Ahasvérus király után, nagy a zsidók között, és
kedves azt ő atyjafiai sokasága előtt’ (Eszter 10: 3), és igyekezett elősegíteni
a zsidók jólétét.” – Próféták és királyok 374.
b. Honnan tudjuk, hogy tizenkétezer, az utolsó napok lelki
Benjámitája teljesen győző lesz? Jel. 7: 8. u. r. Ezen maradék
jellemének átalakulása következtében, milyen dicső látomás nyújt
szívbemarkoló szemléltető képet az újföldről? Ésai. 65: 25.
„Akik hallgatják az igazságot, azok meggyőződnek arról, hogy életük eddig
Krisztus-ellenes volt. Lelkiismeretük vádja alatt megbánják bűneiket. Krisztus
érdemeibe vetett igaz hittel bűnbocsánatot nyernek. Elhagyják rossz
cselekedeteiket. Megtanulnak a jó úton járni. Növekszenek Isten ismeretében.
Belátják, hogy a világtól való elkülönülés áldozatokat kíván és készek mindent
elveszteni, hogy Krisztust megnyerjék. Beléptek Krisztus seregébe. Előttük a
keresztényi élet harctere. Bátran indulnak neki. Küzdenek a test hajlamai és
az önző kívánságok ellen. Akaratukat Krisztus akarata alá rendelik. Naponta
kérik az Urat, hogy kegyelme által engedelmeskedhessenek neki, és segítséget
nyernek. Ez az igazi megtérés.” – Üzenet az ifjúsághoz 42. 43.

Péntek

szeptember 7.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Alapjában véve melyik kérdést kell a szülőknek és a tanítóknak alaposan
megfontolni?
2. Magyarázd meg, hogy valakinek a korai gyermekkora hogyan lehet hatással a
jövő nemzedékre!
3. Említs olyan velejáró kockázatokat, amik kísérhetik a rendkívüli képességet!
4. Írd le Isten folyamatát az ember megerősítésében, hogy győzzön!
5. Mi az igazi megtérés?
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11. Tanulmány

2007. szeptember 15.

Napnyugta: H 18:59
Ro 19:27

Egy elmulasztott alkalom
„Efraim bálványaival szövetkezett” (Hóseás 4: 17).
„Ha nem alakul át természeted, ha ezen utolsó napok megszentelő
igazsága nem finomít meg, ha nem tesz emelkedetté, akkor alkalmatlannak
találnak majd arra, hogy helyet kapj az ártatlan és szent angyalok között.”
– Bizonyságtételek 4. kötet 258.
Javasolt olvasmányok: Krisztuspéldázatai 145-149.
Bizonyságtételek 4. kötet 89-94.

Vasárnap

szeptember 9.

1. FELVÉTETNEK IZRAELBE

a. Mit tett József, mikor hallott idős atyja megbetegedéséről? 1.
Móz. 48: 1. 2. Hogyan adta elő Jákób az ő áldott tapasztalatát
az Úrral? 1. Móz. 48: 3. 4.
b. Mit jelentett ki Jákób Efraimmal és Manasséval kapcsolatban?
1. Móz. 48: 5. Hogyan írta le jövőjüket? 1. Móz.48: 9. 13-20.
„Egy másik fontos ügy sem kerülte el figyelmét. József fiait törvényesen
Izrael gyermekei közé kellett beiktatni. József, amikor utoljára látogatta
meg atyját, magával hozta fiait is, Efraimot és Manassét. Ezek az ifjak,
anyjuk révén kapcsolatban voltak az egyiptomi papság legmagasabb
rendjével; apjuk tisztsége és állása megnyitotta előttük a gazdagsághoz és
kiváltságokhoz vezető utat, ha úgy döntenek, hogy életüket és sorsukat az
egyiptomiakkal kötik össze. József vágya az volt, hogy fiai saját népükkel
egyesüljenek. Kinyilvánította hitét a szövetség ígéretében; abban, hogy
fiai visszautasítják mindazokat a tisztségeket, amelyeket az egyiptomi királyi
udvar felajánl nekik; és hogy helyet kapnak a megvetett pásztorkodó törzsek
között, akikre Isten rábízta beszédét.
„(Idézve: 1Móz 48:5). (Jákób) Saját gyermekeinek tekintette őket, hogy
törzsek fejei legyenek majd. Így az elsőszülöttségi kiváltság, amelyet Rúben
eljátszott, Józsefre szállt - két részt kapott Izraelben.” – Pátriárkák és
próféták 231. 232. (192).
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Hétfő

szeptember 10.

2. EFRAIM KAPJA AZ ELSŐBBSÉGET

a. Mit jövendölt meg Mózes Efraim törzsének elsőbbségéről?
5. Móz. 33: 17. u. r.
b. Miből tudjuk, hogy csupán a számok, sohasem indokolják a
lelki jólétet, sem az Efraimiták között, sem általában Isten
népe között? Hóseás 9: 11-13.
„Akivel az igazság üzenetét közlik, ritkán kérdezi: “Igaz ez?”, inkább ezt:
“De ki támogatja?” Tömegek értékelnek az elfogadók száma szerint, s ma is
felteszik a kérdést: “Elhitték-e tanult emberek vagy vallási vezetők?” Az
emberek ma sem veszik szívesebben az igazi istenességet, mint Krisztus
idejében. Éppoly lázasan keresik a földi jót, elhanyagolják az örök javakat.
Nem érv az igazság ellen, hogy sokan nem akarják elfogadni, vagy hogy a világ
nagyjai, esetleg vallási vezetők nem adnak helyet neki.” – Jézus élete 387.
„Nem tudásunkban, társadalmi rangunkban, a munkások sokaságában,
vagy a reánk bízott képességekben található sikerünk titka; nem is az
emberi akaratban. Ha tehetetlenségünket érezve, készséges és engedelmes
szívvel Krisztusra tekintünk, általa, aki minden erő és értelem forrása,
egyik győzelmet a másik után arathatjuk.” – Krisztus példázatai 302. (280)
c. Hogyan és mikor idézett elő az Efraimiták részéről az irigység
majdnem háborút? Bír. 7: 24. 25. 8: 1-3.
d. Milyen bizonyítékunk van arról, hogy Isten akarta, hogy az
Efraimiták törzse változtassa meg természetét? Jer. 31: 20;
Ésai. 11: 13. Milyen figyelmeztetést kaptunk az irigység és a
féltékenység ápolásának veszélyéről?
„Sohasem tudja senki Jézus szeretetét befogadni és kiárasztani másokra,
míg rosszindulatú érzelmeket, gyűlöletet, féltékenységet és gonosz suttogást
nem távolítja…Isten inkább arra figyel, hogy mily nagy szeretettel
dolgozunk, mint a munka mennyiségére.” – Sons and Doughters of God.
P49.
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szeptember 11.

3. SÚLYOS JELLEMVONÁS

a. Hogyan hiúsította meg Jeroboámnak, Efraim törzse egy
tagjának kicsinyes féltékenysége az alkalmat a reformációra
az Izraeliták között, és vezetett további lelki hanyatlásra? 1.
Kir. 11: 29-38; 12: 25-33.
„Jeroboám, Salamon egykori szolgája - akit a Dávid háza ellen fellázadt tíz
izráeli törzs ültetett trónra - helyzeténél fogva bölcs reformokat hozhatott volna
mind polgári, mind vallási vonatkozásban. Salamon uralkodása idején
tehetségesnek és józan ítélőképességűnek mutatkozott. Hűséges szolgálata alatt
szerzett ismeretei alkalmassá tették megfontolt uralkodásra. Jeroboám azonban
nem Istenre támaszkodott. Jeroboám a legjobban attól félt, hogy a Dávid
trónján ülő uralkodók majd egyszer a maguk oldalára állítják alattvalóit…
Jeroboám annyira szerette volna a tíz törzset távol tartani Jeruzsálemtől,
hogy szem elől tévesztette tervének alapvető gyengeségét. Nem gondolta
meg, milyen nagy veszélynek teszi ki Izráelt, ha elébük állítja az istenséget
szimbolizáló bálványt, amelyet őseik jól ismertek az egyiptomi szolgaság
századaiban.” – Próféták és királyok 65.
b. Hogyan tekinti Isten az irigységet? Jób 5: 2; Péld. 27: 4; 14: 30.
„Az irigység nem csupán a természet elfajulása, hanem lelki betegség
is, mely megrontja az összes képességet. Az irigység Sátánnál kezdődött,
aki első szeretett volna lenni a mennyben. S mivel nem lehetett övé minden
hatalom és dicsőség, amelyre vágyott, fellázadt Isten kormányzata ellen.
Megirigyelte ősszüleinket is, ezért bűnre csábította őket. S ezzel romlásba
döntötte az egész, emberi fajt. Az irigy ember behunyja szemeit másol jó
tulajdonságai és cselekedetei előtt. Mindig készen áll arra, hogy lebecsülje
és félremagyarázza azt, ami jó. Az emberek gyakran bevallják és elhagyják
másfajta hibáikat, de keveset remélhetünk attól, aki irigy. Mivel az irigység
nem más, mint mások fensőbbségének az elismerése, ezért büszkeségük
kizárja az engedékenységet. Ha megkíséreljük az irigyet meggyőzni
bűnéről, csak annál keserűbben támad szenvedélyének tárgya ellen, s
legtöbbnyire gyógyíthatatlannak bizonyul…
Arra törekszik, hogy a legjobbnak és a legnagyobbnak tartsák, de nem
úgy, hogy hősies, önfeláldozó erőfeszítéssel nagyszerű eredményeket érjen
el, hanem helyben topogva becsmérli mások erőfeszítéseinek kijáró
elismerést.” – Bizonyságtételek 5. kötet 56.
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Szerda

szeptember 12.

4. ÖRÖK VESZTESÉG

a. Hogyan írta le az Úr Efraim kitartó összekeveredését a
pogánysággal? Hós. 7: 8-16.
b. Írd le a hitehagyott Efraim érdekében elhangzott
könyörgéseket! Hós. 11: 3-9. 12. e. r.
„(Idézve: Hóseás 7: 9)…Izráel egyes vezetőit fájdalmasan érintette
tekintélyük elvesztése, és nagyon szerették volna azt visszaszerezni.
Ahelyett azonban, hogy elhagyták volna az országot gyengítő szokásaikat,
tovább vétkeztek, és azzal áltatták magukat, hogy a pogányokkal való
szövetkezés útján szert tesznek a vágyott politikai hatalomra.” – Próféták
és királyok 175. 176.
c. Miért nem tartozik Efraim törzse a száznegyvennégyezer
elpecsételt közé? Zsolt. 78: 9-11; Hós. 8: 9. 11-13; 4: 17.
Hogyan munkálkodik Isten azon névleges hívők érdekében,
akik az efraimiták jellemét mutatják be?
„G. atyafi. Isten felszólít, hogy tarts bűnbánatot, változzál meg, légy olyan,
mint a kisgyermek. Hacsak az igazság megszentelő hatást nem gyakorol
életedre, hacsak jellemedet át nem alakítja, akkor Isten országában el fogod
veszíteni a mennyei örökségedet…G. atyafi, az imára feleletül az Úr
meggyógyított és meghosszabbította életedet. Te mégis féltékenységet és
irigységet engedtél lelkedbe, amivel nagyon megbántottad Őt. Az Úr olyan
helyzetbe akart vinni, ahol jellemed fejlődni tudna, ahol fel tudod ismerni
és ki tudod küszöbölni hibáidat.” – Bizonyságtételek 4. kötet 91. 92.
„C. atyafi gyenge természetével csak arra képes, hogy a maga lelke
fölött őrködjön, és elzárjon minden olyan utat, amelyen át Sátán hozzá
férkőzhet, hogy másokkal szemben kételyeket támasszon benne. Az a nagy
veszély fenyegeti, hogy elveszíti üdvösségét, mivel a kegyelem ideje alatt
nem, tökéletesíti keresztény jellemét. Ő lassan, vontatottan követi Krisztust.
Úgy tűnik, hogy érzékei megtompultak, csaknem megbénultak, annyira,
hogy a szent dolgokat nem tudja kellőképpen értékelni. Azonban ha Isten
erejében akar erőfeszítést tenni, még most is helyrehozhatja tévedéseit, és
legyőzheti hibáit.” - ugyan ott 39. 4o.
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szeptember 13.

5. FIGYELMEZTETÉS SZÁMUNKRA

a. Milyen komoly figyelmeztetés adatott különösen ezen utolsó
napokra? Ésai. 2: 10-12. 17-22 Hogyan lehet közülünk
mindenki abban a veszélyben, hogy Efraim nyomdokait
követi? Luk. 16: 13; 13: 6-9.
„Vajon te is gyümölcstelen fa vagy-e az Úr szőlőskertjében? Kimondjáke rád is nemsokára az ítéletet? Mióta kapod az Úr ajándékait? Mióta figyeli
és várja, hogy viszonozd szeretetét? Micsoda megtiszteltetés számodra,
hogy az Úr szőlőjében lehetsz, és élvezheted a kertész éber gondoskodását!
Hányszor remegtette meg szíved az evangélium drága üzenete! Krisztus
nevét viseled. Látszólag egyházának - Krisztus testének - tagja vagy, de
nem tudod, mit jelent élő kapcsolatban lenni a szerető Istennel. Élete nem
ragyog át a tieden. Jellemének szép vonásai: “a Lélek gyümölcsei” nem
láthatók életedben. . . .
Mégis az Atya, nagy kegyelmében még nem vágott ki. Nem néz le ridegen
rád. Nem fordul el részvétlenül, és nem engedi, hogy elpusztulj. Neked
kiáltja, mint századokkal ezelőtt Izráelnek. “Miképpen adnálak oda
Efraim!?’ – Krisztus példázatai 148. 149.
b. Milyen reménységet nyújt még Isten azon lelkeknek, akik
kegyelméből legyőzik a bálványimádás és az irigység bűneit?
Jak. 4: 4-7; Tit. 3: 3-7.
„Végezz alapos munkát saját lelkedben, hogy hozz helyre ottan minden
hibát. Tégy meg minden erőfeszítést, hogy uralkodj magadon, különben
elveszíted a mennyet. Ezt nem engedheted meg magadnak. Krisztusért
állj ellene a gonosznak és elfut tőled.” – Bizonyságtételek 4. kötet 94.

Péntek

szeptember 14.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Hogyan lett különös alkalom felkínálva Efraimnak és Manassénak?
Honnan tudjuk, hogy Isten kegye nem a nagy számoktól függ?
Hova vezetett Jerobóám irigysége?
Magyarázd meg, hogy az irigység miért oly komoly bűn?
Írd le a lelki Efraimiták reménységének egyedüli folyamatát napjainkban!
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2007. szeptember 22.

Napnyugta: H 18:45
Ro 19:13

Egy megbecsült alkalom
„(A Rúben fiai, a Gáditák és Manassé fél nemzetsége) az
Istenhez kiáltának harc közben, és ő meghallgatá őket, mert ő
benne bíztak” (1 Krón. 5: 20).
„A saját énünk elleni küzdelem a leghatalmasabb harc, amelyet meg
kell vívnunk. Énünket átengedni, alárendelni mindent Isten akaratának:
küzdelembe kerül, de a léleknek engedelmeskednie kell Istennek, mielőtt
szentségben megújulhatna.” – Jézushoz vezető út 43.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek 2. kötet 263-268.
Krisztus példázatai 189-214. 219-220.(181-203. 207-208)

Vasárnap

szeptember 16.

1. A LELKI HELYZET MEGBECSÜLÉSE

a. Milyen áldást mondott ki Jákób Efraim és Manassé fölött? 1.
Móz. 48: 14-16. Hogyan részesülhetnek úgy fiatalok, mint
öregek hasonló áldásban napjainkban is?
„Komoly vágyat kellene érezned a Szentlélekért, és őszintén kellene
imádkoznod, hogy elnyerd azt. Ha felhasználod a részedről elérhető
eszközöket, akkor növekednél a kegyelemben, és magasztosabb életre
emelkednél fel.
Nehezedre esik neked szeretned a lelki dolgokat. De szert tehetsz erre
a szeretetre oly módon, hogy ezért felhasználod értelmedet és ifjú lényed
minden erejét.” – Bizonyságtételek 2. kötet 263.
b. Hogyan válaszoltak némelyek Manassé törzséből különböző
alkalommal a reformációra szóló felhívásokra? Bírák 6: 1115. 25-29; 2. Krón. 15: 1. 2. 8. 9; 30: 1. 10. 11. Mit
tanulhatunk ezekből az eseményekből?
„Közeledjünk Istenhez, és Ő közeledni fog azokhoz, akik alázatosan
közelednek Hozzá, akik szent félelemmel telnek meg az Ő szent Fensége
iránt, és a világtól elkülönülve állnak Ő előtte.” – A Te Igéd Igazság 62.
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szeptember 17.

2. AZ ALKALOM KIHASZNÁLÁSA

a. Mi a mi alkalmunk, hogy 144.000-ből álló lelki Izraeliták
között legyünk, azon előjoghoz hasonlóan, melyben József
fiai részesültek, hogy közvetlenül Izrael gyermekei váltak?
Róma 11: 13. 17. 19-21.
b. Milyen magatartást tanúsítsunk ezen alkalommal szemben?
Róma 11: 18. 22-25.
„Némelyek szükségét érzik az engesztelésnek, és ezen szükségük
felismerésével és szívük megváltozásának vágyával, megkezdődik a
küzdelem. Saját akaratukról, talán szeretetük választott tárgyáról, irányáról
való lemondás olyan erőfeszítést követel meg, melynél sokan habozni
kezdenek, tétováznak, és visszafordulnak. Azonban minden igazán megtért
léleknek meg kell vívni ezt a harcot. Külső és belső kísértések ellen kell
küzdenünk. Meg kell nyernünk a győzelmet az Én felett, meg kell
feszítenünk hajlamainkat és bűnös kívánságaikat, s akkor megkezdődik a
léleknek Krisztussal való egyesülése. Ahogy a száraz, látszólag élettelen
ágat beoltják az élő fába, úgy válhatunk mi is az igazi szőlőtő venyigéjévé.”
– Bizonyságtételek 5. kötet 47.
c. Mit kell közülünk mindenkinek mérlegelni, tudva azt, hogy
mivel Dán törzse a rágalmazást, irigységet és féltékenységet
ápolta kivágattatott-, és Efraim végül elvetette az alkalmat,
hogy változás következzen be? Hós. 4: 6; Jel. 3: 11. 16.
„ A hajdani Izraelhez intézett isteni kijelentésekben komoly
figyelmeztetés rejlik korunk egyháza és egyházi vezetői számára is. Ezt
mondta az Úr Izraelről: “Ha tízezer törvényt írnék is elébe, idegennek
tekintenék azokat” (Hós 8 :12).”
„Vajjon Isten intelmeit ne szívleljük-e meg? Vajjon ne használjuk-e ki
a szolgálatra nyújtott alkalmat? Vajjon a világ gúnyja, tudására való
beképzeltsége, szokásokhoz és hagyományokhoz való alkalmazkodása,
visszatartsák-e Krisztus hivatásos követőit az Istenszolgálattól? Vajjon
visszautasítsák-e Isten igéjét, miként a zsidó nép vezetői, akik elvetették
Krisztust? Izrael bűnének következményeit láthatjuk. Vajjon korunk
egyháza megszívleli-e az intelmet?” – Krisztus példázatai 220.
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Kedd

szeptember 18.

3. AZ IZRAEL NÉV JELENTÉSE

a. Jákób az ő gyengeségében hazug és kitúró volt. Annak dacára,
Isten dolgaira tekintve, mi v olt az elhatározása? 1. Móz. 32.
24-26.
„(Péld. 26: 2; Ésai. 3: 10. 11.) Rettenetes igazság ez, ezért mélyen
lelkünkbe kell vésnünk. Minden cselekedet visszahat elkövetőjére. Az
ember talán sohasem tudja felismerni életében elkövetett gonosz tetteinek
következményét, amely saját vetésének aratása. Ám ebben az esetben sem
vagyunk remény nélkül valók.
Jákob abból a célból, hogy elnyerje az elsőszülöttséget - amely Isten
ígérete folytán már az övé volt - csaláshoz folyamodott. E tett gyümölcsét
aratta le. Húszéves száműzetése alatt vele is méltatlanul bántak; megcsalták
őt is, végül arra kényszerítették, hogy menekülésben keressen oltalmat.
Egy második termést is learatott azáltal, hogy jellemének gonosz vonásait
fiaiban látta kisarjadni. Mindez hű képe annak, hogy minden ember
életében visszahatnak saját előbbi cselekedetei. Jákob nem merül el
szerencsétlenségében, bajában. Megbánta bűneit, és igyekezett jóvátenni
a testvére ellen elkövetett gonoszságot. Amikor pedig Ézsaú haragja halállal
fenyegette, Istennél keresett segítséget.” –Előtted az élet 145. 146.
b. Miért változtatta az Úr Jákób nevét Izraelre? 1. Móz. 32:
27-29. Hós. 12: 2-6.
„Ekkor világosan Jákób elé tárult, mi volt az a hiba, ami bűnéhez, az
elsőszülöttségi jog csalás általi megszerzéséhez vezetett. Nem bízott Isten
ígéreteiben, hanem a saját erőfeszítéseivel akarta elérni azt, amit Isten a
maga idejében és módján valósított volna meg. A bocsánat bizonyságául
neve, amely bűnére emlékeztetett, győzelmére emlékeztető névre változott.
“[...] Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved,” (kitúrónak) mondotta
az angyal, - hanem Izraelnek; mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és
győztél” (1Móz 33:28).” – Pátriárkák és próféták 193.
„Jákob bűnbocsánatot nyert, és az Ő hatalmának erejében kelt fel;
többé nem mint kitúró, csaló, hanem Izrael: Isten fejedelme - győztesen.
Nemcsak feldühödött bátyjától szabadult meg, hanem önmagától is. A
gonosz hatalma megtört saját természetében; jelleme átalakult.” – Előtted
az élet 146
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szeptember 19.

4. EGY ELKERÜLHETETLEN JELLEMVONÁS
a. Mit hangsúlyoz ki az Úr, Isten országának szilárd
elhatározással történő keresésével kapcsolatban? Máté 6:
33; 11: 12.
„A nagy igazsággal, melyet előjogunk volt befogadni, a világosság élő
közvetítőjévé kellene lennünk, s a Szentlélek hatalma alatt meg is
tehetnénk. Akkor megközelíthetnénk a kegyelem trónját, s látva az ígéret
ívét, megtört szívvel borulhatunk le s kereshetjük a mennyek országát,
azzal a lelki erőszakossággal, mely megtermi jutalmát. Erőszakkal juthatunk
annak birtokába, mint Jákób. Akkor üzenetünk Isten hatalma lenne az
üdvösségre.” – A Te Igéd Igazság 118. 119.
„Az a jellem, milyent itt formálunk, fogja eldönteni örök sorsunkat.
Milyen anyagot használunk fel jellemünk épületében? Vigyázzunk annak
minden pontjára, törekedjünk megnyerni azt a tisztaságot, ami életünket
összhangba hozza azzal a megmentő igazsággal, melyről azt valljuk, hogy
hisszük. A mi részünk az, hogy távolítsunk el minden bűnt, és teljes
elhatározással törekedjünk a jellem tökéletességére. Ahogy így végezzük
ezt a munkát, Isten együttmunkálkodik velünk, alkalmassá tesz bennünket
az Ő országára.” - The Review and Herald, 1901. június 11.
b. Hogyan magyarázta Pál apostol a kitartást a lelki dolgokban?
Fil. 3: 7-14.
„Isten felszólít most, hogy ne enyelegj tovább a kísértővel, hanem tartsd
távol magadtól a test és a lélek minden tisztátalanságát, és Isten félelmében
vidd végbe megszentelődésedet. Gyorsan kell cselekedned, hogy eltávolítsd
a hibákat a jellemedből. Isten műhelyében vagy. Ha hajlandó vagy alávetni
magad a vésés, a simítás, a csiszolás folyamatának, hogy eltávolítsa a durva
éleket, hogy Isten simító kése elsimítsa és alakítsa a görcsöket, az
egyenetlen felületeket, akkor kegyelme alkalmassá tesz téged a mennyei
épület számára. De ha ragaszkodsz önzésedhez, ha nem vagy hajlandó
eltűrni a megpróbáló folyamatokat, hogy alkalmassá lehess a mennyei
épület számára, nem lesz helyed abban az épületben, amely fejsze, vagy
kalapács ütése nélkül áll össze.” – Bizonyságtételek 4. kötet 258.
Ez a te harcod. Senki sem vívhatja meg helyetted. Mások imádkozhatnak
érted, de a kötelesség feltétlenül és egyedül csak a tied.” – u. ott.
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szeptember 20.

Csütörtök

5. EGY FELBECSÜLHETETLEN KINCS

a. Mely igazságoknak kell tudatában lennünk a menny
leírhatatlan dicsősége felől? Máté 13: 44-46; 1. Kor. 2: 9.
„Az ítélet napján az elkárhozottak teljesen megértik a Kálvárián hozott
áldozatot. Látni fogják, mit veszítettek el, mert visszautasították, hogy
hűségesek legyenek. Azon magasztos, tiszta társaságra gondolnak, melybe
beléphettek volna, de akkor már túl késő lesz. Elhangzott az utolsó hívás
is.” – Bizonyságtételek 7. kötet 8.
b. Mit tanulhatunk azon eljárásmódból, ahogy Isten egy nehéz
alkalomkor kiterjesztette kezét Manassé felé? 1. Krón. 5: 18-20.
Milyen jó hír van ezen törzs lelki tagjai számára? Jel. 7: 6. u. r.
„A menny nagyon olcsó, ha szenvedések árán elérhetjük. Legyünk
önmegtagadók mindvégig, haljunk meg naponként az Énnek, állandóan
Jézusra tekintsünk s az Ő dicsőségét tartsuk állandóan szem előtt. Láttam,
hogy azoknak, akik nemrég fogadták el az igazságot, tapasztalniuk kell,
mit jelent Krisztusért szenvedni. Rögös pályán kell haladniuk, hogy végül
megtisztulhassanak, és a szenvedések teszik majd őket alkalmasakká arra,
hogy az élő Isten pecsétjét elnyerhessék, hogy megállhassanak a
szomorúság idején, hogy a királyt szépségében szemléltessék, s hogy
szentséges tiszta angyaloknak s Istennek színe előtt élhessenek.
Midőn láttam, hogy mivé kell lennünk, hogy a dicsőséget örökölhessük,
és midőn láttam, hogy Jézus mennyit szenvedett, hogy ily gazdag örökséget
szerezzen meg számunkra, imában könyörögtem, hogy alámerítkezhessünk
Krisztus szenvedéseiben, hogy a küzdelmektől ne riadjunk vissza, hanem
türelemmel és örömmel viseljük el őket, tudván azt, hogy mit szenvedett
érettünk Jézus, hogy szegénysége és szenvedése által gazdagokká tegyen.”
– Tapasztalatok és látomások 54.

szeptember 21.

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan részesülhetünk Istentől lelki áldásokban?
2. Mi kellene legyen a mi magatartásunk, mint Isten olajfájába beoltott ágaknak?
3. Magyarázd meg „Izrael” kifejezés lelki jelentőségét?
4. Mit jelent napjainkban mindegyikünk számára a Máté 6: 33 és 11: 12?
5. Nevezz meg néhány pontot, melyek mélyen érintették lelkedet a keresztényi céllal
kapcsolatban?
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13. Tanulmány

2007. szeptember 29.

Napnyugta: H 18:31
Ro 19:00

A 144. 000
„(A száznegyvennégyezer) azok, a kik asszonyokkal nem
fertőztették meg magokat; mert szüzek. Ezek azok, a kik követik
a Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek
közül Istennek és a Báránynak zsengéiül” (Jel. 14: 4).
„Akik győznek a világ, a test és az ördög felett, az élő Isten pecsétjében
részesülnek.” – Bizonyságtétel lelkészek részére 210.
Javasolt olvasmányok: Tapasz .és láto. 24-27.(Lát. az elpecsételésről)
Bizonyságtételek 5. kötet 207-216.

Vasárnap

szeptember 23.

1. TÖKÉLETES GYŐZŐK
a.

Milyen bizonyítékunk van arról, hogy Jákób fiai teljesen más
emberekké lettek, mint amik voltak Józseffel, testvérükkel
szemben elkövetett kegyetlenségük idején? 1. Móz. 50: 15-18.

„Az évek folyamán - amelyeket József testvéreitől távol töltött - Jákób fiai
jellemükben jelentősen megváltoztak. Irigyek, izgágák, csalárdak,
kegyetlenek és bosszúállók voltak. Most, amikor a nyomorúság és
szerencsétlenség utolérte őket, önzetlennek, egymás és atyjuk iránt
hűségesnek bizonyultak. Középkorú férfiak voltak, mégis alávetették magukat
atyjuk tekintélyének.” – Pátriárkák és próféták 221. 222. (182. 183).
(Jákób) Fiaiban látta az igazi bűnbánat bizonyítékát. Azt is látta, hogy
családja olyan körülmények közé került, amelyek biztosították számukra
a nagy néppé, nemzetté fejlődésükhöz elengedhetetlenül szükséges
feltételeket. Hite megragadta Istennek azt a biztos ígéretét, hogy egyszer
majd Kánaánban telepednek le.” – ugyan ott 231. (191. 192).
b. Hogyan nyújtják Jézus korábbi évei tökéletes bizonyítékát
annak, hogy teljesen alárendelte magát mennyei Atyánk
akaratának? Ján. 8: 29; 14: 30.
„Krisztusban nem volt semmi, ami reagált volna Sátán kísértéseire.
Nem egyezett bele a bűnbe. Még gondolatban sem hajlott a kísértésre. Ez
történhet velünk is.” – Jézus élete 94.
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Hétfő

szeptember 24.

2. JELENTŐSÉGTELJES GYÜMÖLCSÖK

a. Említsd meg az utolsó napokban levő győzök némely kiemelkedő
jellemvonását! Sof. 3: 13; Jel. 14: 5. 12; 12: 17.
„A Krisztussal való egyesülésünk élő hit által maradandó; minden más
egyesülésnek meg kell szűnni. Krisztus választott először bennünket,
végtelen árat fizetve a mi megváltásunkért, és az igazi hívő pedig Őt
választja, mint az elsőt és az utolsót, és mint mindenben a legjobbat. Ez az
egyesülés azonban valamibe kerül nekünk. A Teljes függőség egysége ez,
amibe egy büszke lénynek be kell lépnie. Mindazok, akik belépnek ebbe
az egységbe, érezniük kell Krisztus engesztelő vérének szükségét.
Szívükben meg kell változniuk. Akaratukat alá kell rendelniük Krisztus
akaratának. Küzdeniük kell külső, mint belső akadályok ellen. A elvállás
fájdalmas, valamint a kapcsolódás áldott munkájának kell végbemenni.
Büszkeséget, önzést, hiúságot, világiasságot – a bűnt minden formájában
- le kell győzni, ha a Krisztussal való egységbe akarunk lépni.” –
Bizonyságtételek 5. kötet 231.
b. Hogyan kell ápolnunk ezen nemes jellemvonásokat? Ján. 8:
12; 16: 13. e. r; 17: 17.
„Akik önmagukkal szemben bizalmatlanok, akik megalázkodnak Isten
előtt, és megtisztítják lelküket azáltal, hogy engedelmeskednek az
igazságnak, - azok a mennyei képmásra alakultak át, és homlokuk elő van
készítve Isten pecsétje számára.” - ugyan ott 216.
c. Írd le az értelmi életfelfogást, ami a teljes győzelemhez
szükséges! Fil. 2: 1-8; 1. Pét- 3: 11. 14.
d. Mi lesz ezen győzők jutalma? Zsolt. 37: 11.
„Láttam, hogy nincsenek tudatában, mivé kell lenniük, ha a szomorúság
idején a mennyei Szentélyben szolgáló főpap közbenjárása nélkül Isten
színe előtt akarnak megállni. Akik az élő Isten pecsétjét veszik fel, és akik
ily módon a szomorúság idején biztonságban vannak, azoknak teljesen
Jézus képmását kell szerte sugározniuk.” - Tapasztalatok és látomások 58.
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Kedd

szeptember 25.

3. ISTEN PECSÉTJE

a. Magyarázd meg az angyal, a hét csapás kitöltése előtti
elpecsételő munkáját! Ezék. 9: 4-6; Jel. 7: 1-3.
„Láttam, hogy Jézustól gyors üzenettel egy angyal repült ahhoz a négy
angyalhoz, akiknek a földön rájuk bízott feladatot kellett elvégezniük,
kezében valamit lobogtatott s így kiáltott: “Tartsd, tartsd, tartsd, tartsd”,
amíg Isten szolgái elpecsételtetnek homlokukon” – Tap. Lát. 26.
„Az angyalnak egy jegyet kell jegyeznie mindazok homlokára, akik
elkülönültek bűntől és bűnöstől egyaránt. És azt a pusztító angyal fogja
követni, hogy levágja mind az időset és ifjút egyaránt.” – Bizonyságtételek
5. kötet 505.
b. Mely fő kérdéseket kell megérteni, amikor egyesek Isten
pecsétjét latolgatják? 2. Móz. 20: 8-11; 3. Móz. 20: 7; Ezék.
20: 12.
„Mi az Isten pecsétje, amit az Úr helyez az övéi homlokára? Olyan jel
az, amit az angyalok és nem emberek szeme tudnak elolvasni, mivel a
pusztító angyalnak látnia kell a megváltásnak ezt a jelét.
Az angyalnak az író szerszámmal egy jelet kell jegyezni mindazok
homlokára, akik elkülönültek bűntől és bűnöstől, és a pusztító angyal követi
ezt az angyalt.
Mihelyt Isten népe el lesz pecsételve homlokán,- ami nem valamilyen
látható pecsét vagy jel, hanem úgy értelmemben, mint lélekben
megszilárdítás az igazságban, hogy többé nem lesznek megingathatók,
mihelyt Isten népe el lesz pecsételve és elő lesz készülve a rostálásra, az
jönni fog. Az valóban megkezdődött. Isten ítéletei már megnyilvánulnak a
földön, figyelmeztetnek bennünket, hogy tudjuk mi következik.” – A Te
Igéd Igazság 96.
„Akik lábal tapossák Isten tekintélyét, és nyíltan megvetik a Sínainál
oly dicsőségesen adott törvényt, azok a Törvényadót, a nagy Jehovát vetik
meg… A nép a törvény áthágásával, melyet Isten oly fenségesen és
megközelíthetetlen dicsőséggel hirdetett ki, a nagy Törvényadó iránt
tanúsított megvetést, s büntetésük halál volt.” - A Te Igéd Igazság 96.
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Szerda

szeptember 26.

4. KEVESET MINŐSÍT

a. Magyarázd meg Isten pecsétjének mély jelentőségét, és hogy a
hármas angyali üzenetben hívőknek, miért oly fontos megérteni
annak jelentőségét? Zsolt. 24: 3-5; Máté 5: 8; Zsid. 12: 14.
„Gondolják meg a gyülekezeti tagok azt, hogy a gyülekezet könyveibe
bevezetett nevük még koránt sem biztosítéka üdvösségüknek. Olyan
munkásoknak kell bizonyulniuk, akiknek nem kell szégyenkezniük.
Jellemüket napról napra Krisztus utasításai szerint kell alakítaniuk. Benne
kell maradniuk és állandóan ki kell mutatniuk beléje vetett hitüket. Ily
módon el fogják érni az érett férfikort a Krisztusban és egészséges, vidám,
háládatos, egyre több világosságban járó keresztények válnak belőlük. Ha
nem ez a tapasztalatuk, akkor egy napon keserű panaszos hangon fogják
kiáltani: ’Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár’ és az én lelkem nem lett
megmentve! Miért nem menekültem biztonságomért az erősségbe? Miért
játszottam lelki üdvösségemmel és vetettem meg a kegyelem lelkét?” Bizonyságtételek 9. kötet 30.
„Isten pecsétje sohasem kerül egy tisztátalan férfi vagy nő homlokára
helyezve. Nem helyezik egy becsvágyó, világot szerető férfi vagy nő
homlokára. Az nem lesz olyan férfi vagy nő homlokára helyezve, akinek
hamis nyelve vagy csalárd szíve van.” – Bizonyságtételek 5. kötet 216.
b. Mikor kezdődött az elpecsételés, és hányan fogják elnyerni az
élő Isten pecsétjét? Jel. 7: 4; 14: 1. 9-12. Mi az a „védelmező”
vagy „oltalmazó takaró”, amivel rendelkeznünk kell a
nyomorúság idején?
„A korszerű igazság ellenségei ki akarták nyitni a szentély ajtaját, melyet
Jézus bezárt és be akarták zárni a szentek szentjének ajtaját, melyet Jézus
1844-ben megnyitott - hol a frigyláda van, mely tartalmazza a két kőtáblát,
melyre Jehova írta ujjaival a Tízparancsolatot.
Sátán az elpecsételésnek ebben az idejében minden ravaszságával
azon van, hogy Isten népét eltántorítsa a korszerű igazságtól, és őket
hitükben megingassa. Láttam egy takarót, amit Isten kiterített népére, hogy
a szomorúság idején megvédje őket. Minden lelket, ki az igazság mellett
dönt, és akinek szíve tiszta, betakar a mennyei Atya, a Mindenható
oltalmával.” – Tapasztalatok és látomások 31. (Írva: 1849-ben)
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szeptember 27.

5. A VÉGSŐ GYŐZELEM

a. Milyen előjoguk van a Jelenések 14: 13-ban leírt hűséges
lelkeknek? Honnan tudjuk, hogy White testvérnő és sokan
mások, akik Jézusban elaludtak, a 144. 000 között lesznek,
akik élve élik meg Jézus eljövetelét? Dán. 12: 1. 2.
„Azonban (János apostol) midőn nagy érdeklődéssel figyelt, látta Isten
népének seregét, amely megtartja az Ő parancsolatait. Homlokukon volt az
élő Isten pecsétje és mondta: (Idézve: Jel. 14: 12. 13).” – Bizony. 6. kötet 15.
„Lehet, hogy életben maradok az Úr eljöveteléig. Ha mégsem, akkor bízom
benne, hogy elmondható lesz rólam: “...Boldogok a halottak, akik az Úrban
haltak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak
az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket” (Jel 14:13).” Szemelvények 1. kötet 50. 51.
„A sírok megnyíltak s azok, akik hitben haltak el a harmadik angyali üzenet
alatt, akik megőrizték a szent szombatot, megdicsőülve jöttek elő porágyukból,
hogy meghallják a békének ama szövetségét, melyet Isten köt meg azokkal, akik
parancsolatait megőrizték” – Tapasztalatok és látomások 248.
„Isten hangja hallatszik a mennyből, mely kihirdeti Krisztus eljövetelének
napját és óráját, és az örök szövetséget átadja népének.” – NK 587 (569).
„Az élő szentek, a száznegyvennégyezer, ismerték és megértették az Úr
hangját.” – Tapasztalatok és látomások 11.

b. Mi annak az éneknek a jelentősége, melyet az elpecsételt
144,000 szent énekel? Jel. 14: 2-4; 15: 2. 3.
„(A közöttük levő sereg, mely az emberek közül váltatott meg) »új éneket«
énekelnek, amelyet a száznegyvennégyezren kívül senki más nem tanulhat
meg. Ez Mózes éneke és a Bárányé - a szabadulás éneke.” – NK 549. (576)
„Minden Isten adta erőnkkel törekedjünk arra, hogy a 144. 000 között
legyünk.” – The Review and Herald, 1905. március 9.

Péntek

szeptember 28.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Magyarázd meg a valódi egyesülést Krisztussal!
2. Miért oly fontos elnyerni Isten pecsétjét?
3. Miért van meg a száznegyvennégyezernek az az öröme, hogy egy utánozhatatlan
éneket énekel?
Szombati Bibliai Tanulmányok 2007. július-szeptember

71

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

Csütörtök
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