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Elõszó
Az Úr az Õ nagy kegyelmébõl idõt ad most nekünk, hogy elõkészüljünk
megállni az Õ trónja elõtt. Amikor az Úr ismét eljön, akkor neked és nekem
már készen kell lennünk, és a Szentírás arról tudósít bennünket, hogy a
gyõzõknek azon a napon szájukban álnokság nélkül kell találtatnia.
Nagyon sok keresztény, jelleme elõkészítésében a menny számára,
figyelmen kívül hagyja a beszéd fontosságát.
A beszéd Isten egyik adománya. Ez, az az eszköz, amivel a szív
gondolatait közöljük. Nyelvünkkel küldjük imáinkat és dicséretünket fel
Istenhez. Nyelvünkkel gyõzünk meg és beszélünk rá dolgokra másokat.
Nyelvünkkel vigasztalunk és áldunk, nyugtatjuk a sérült, megsebzett lelket.
Nyelvünkkel ismertetjük meg másokkal Isten kegyelmének csodáit.
Nyelvünkkel kifejezhetünk romlott dolgokat is, mondhatunk oly szavakat,
melyek viperafullánkjához hasonlóan szúrnak.  The Review and Herald,
1910. május 12.
Nagyon nagy erõt és befolyást hordozhatunk szavainkban. Sok esetben
nem vagyunk tudatában minden kimondott szavunk nagy jelentõségének.
Ma döntsük el, hogy az elõttünk álló nagy küzdelemben beszédünk Krisztus
iránti hûségünket, vagy Sátán iránti hûségünket fejezze ki. Melyiket
választod?
A lelkek ellensége tudja, hogy a beszéd számtalan férfi és nõ sorsának
eldöntésében fõ tényezõként fog szolgálni. Megpróbál bennünket arra bírni,
hogy ezt a különös adományt inkább a rosszra, mint a jóra használjuk fel.
Egy szót se szóljunk meggondolatlanul. Semmi gonosz beszéd, vagy
kétértelmû társalgás, semmi ingerlékeny, zúgolódó javaslat sem fogja
elhagyni Krisztus követõjének ajkát. Pál apostol, a Szentlélektõl indítva
mondja: Semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne származzék. (Ef. 4:
29). A romlott beszéd nem csak hitvány szavakra vonatkozik, hanem
minden olyan kifejezésre, ami ellentétben áll a szent elvekkel és a tiszta
szeplõtelen vallással. Az magába foglalja a tisztátalan leplezett javaslatokat,
és minden gonosz burkolt célzást. Ha nem állnak ezeknek állandóan ellene,
akkor nagy bûnökre vezetnek.  The Signs of the Times, 1902. július 2.
Kedves testvérek és ifjúság, elõ vagytok-e készülve az elõttünk levõ
kihívásra? Készek vagytok-e tanulmányozni ezen negyedévi leckét a beszéd
adományáról? Elõ készültetek-e odaszentelni nyelveteket Isten
dicsõségére? Azért imádkozunk, hogy ezek a Szombati Bibliai Tanulmányok
segítsenek minden tanulónak, aki törekszik elõkészülni, álnokság nélkül
megállni Isten trónja elõtt.
A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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2007. október 6. szombat

Elsõ szombati áldozat

Indianapolis számára, USA
Indiana azt jelenti: az indiánok földje, a nyolc állam közül az egyik
a Kelet-Közép U.S. A területén. Michigan államtól, és a Michigan- tótól
közvetlenül délre terül el és területe: 74,660 km2. Lakossága 6. 080.000.
Az állam jelmondata, melyet nyomon lehet követni vissza egészen az 1800as évekig, Amerika keresztútjai. Indianában négyzetkilométerenként
több államközi fõútvonal van, mint bár mely más államban.
A munka ebben az államban 1996-ban kezdõdött, mikor egy család
keletrõl Indiana fõvárosába, Indianapolisba költözött. A munka az évek
folyamán növekedett, és 2000-re gyülekezetet szerveztek abban a nagy
központi városban. Ma már tagok és sok látogató ünnepli a szombatot. Az
imádkozás helye térben nagyon korlátozott, és már kicsinek bizonyul. A
gyülekezetet látogatók között van 24 gyermek is, akiknek külön
tevékenységük számára, nincs külön szombatiskolai helységük. Célunk,
gondoskodni gyermekeink számára helységrõl, valamint egy központról,
ahonnan kinyúlhatunk a társadalom felé, ahol körzeti összejöveteleket,
sátor-összejöveteleket tarthatunk, s ahonnan a szomszéd államokban is
terjeszthetjük az evangéliumot, melyekhez még nem jutottunk el. Az Úr
gondviselésébõl igen jutányos áron egy új ingatlant vásároltunk,
Indianapolis belvárosától kb. 6 kilométerre, (három hold, és 929 m2-es
épülettel). Tökéletesen megfelel az Úr mûve elõhaladása érdekében
Indianában és a környezõ országokban. Az épület nagy javításra szorul.
Nem régen kicseréltük a tetõt, és most készen állunk elkezdeni a belsõ
munkálatokat, ami az esõk következtében nagy kárt szenvedett. Híjával
vagyunk a pénznek, és magunk nem tudjuk ezt elvégezni. Szükségünk
van a ti segítségetekre.
Kérünk nyújtsatok bõséges segítséget, amivel segítsetek befejezni ezt
az ingatlant, hogy az evangélium folytathassa terjedését úgy ezen
városban, mint azon túl is.
Testvéreitek a Kelet-Közép U. S. A. területérõl
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1. Tanulmány

2007. október 6.

Napnyugta: H 17:15
Ro 18:47

A beszéd adománya

És az õ szájokban (a 144. 000-nek) nem találtatott álnokság; mert az
Istennek királyiszéke elõtt feddhetetlenek (Jel. 14: 5).
Tegyen beszéded tisztasága, önzetlen szolgálatod, derûs viselkedésed
bizonyságot (Krisztus) kegyelmének hatalmáról.  A Nagy Orvos
lábnyomán 101.

Javasolt olvasmányok: Krisztus példázatai 241-245.
Bizonyságtételek 9. kötet 17. 18.

Vasárnap

szeptember 30.

1. AZ ÉLET KÚTFEJE

a. Miért az egyik legfontosabb talentum a beszéd? Péld. 10:11. e. r.
b. Miért kaptuk a beszéd adományát? Ésai. 43: 10. e. r; Zsolt. 71: 15.
Isten a beszéd adományát adta nekünk, hogy elmondhassuk másoknak
a velünk való eljárását, s ily módon az Õ szeretete és könyörülete mások
szívét is érinthesse, és más lelkek ajkairól is dicséret szállhasson fel Õ
hozzá, aki a sötétségbõl az õ csodálatos világosságára hívta el õket. 
Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 243.
c. Milyen kapcsolat áll fenn a beszéd és az ismeret között? Péld.
10: 31. 32; Jak. 3: 13.
Lehet nagy ismeretünk, de ha nem tudjuk helyesen használni
nyelvünket, fáradozásunk kárba vesz. Ha nem tudjuk érthetõen közölni
mondanivalónkat, mit ér akkor a képzettségünk? Ismeretünk kevés hasznot
jelent számunkra, ha nem mûveljük a beszéd képességét; de milyen
csodálatos hatalom az, ha bölcsességgel, segítõkészséggel és azzal a
képességgel párosul, hogy a mondottakra terelje az emberek figyelmét. 
Bizonyságtételek 6. kötet 380.
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Hétfõ

október 1.

2. BEFOLYÁSSAL BÍRÓ REFORMÁTOROK

a. Hogyan nyilvánítja ki beszédünk, lelki állapotunk jellegét?
Luk. 6: 45.
Ahol a szív megtisztult és nemesbült, s alkalmas lett a Szentlélek
lakhelyére, ott a nyelv megszenteltetik Isten dicsõségére. Ha azt hallod,
hogy ifjak viccelnek és tréfálkoznak, ne egyesülj velük a Jézust Krisztust
megszégyenítõ vidámságukban, Aki meghalt értük, hanem inkább fedd
meg õket. Õrködjetek egymás felett a jóra. Imádkozzatok egymással és
egymásért. Olyan légkörrel veheted magad körül, mely a mennyei Édenbõl
származó szellõhöz lesz hasonló. Tárd fel szíved a mi Urunk Jézus
számára Szavaink mutatják szívünk állapotát; és egy ember akár sokat
beszél akár keveset, szavai kifejezik gondolatai jellegét. Egy ember jellemét
egész pontosan fel lehet becsülni társalgásának természete alapján. Józan,
igazságos szavak származzanak belõlük. A vége pedig mindennek közel
van. Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy
imádkozhassatok (1. Pét. 4: 7).  The Youth Instructor, 1895. június 13.
Sátán olyan gondolatokat helyez az elmébe, melyeket a kereszténynek
soha sem szabad kimondania. A gúnyos felelet, az elkeseredett
szenvedélyes kifejezés, a kegyetlen, gyanakvó vádaskodás, mind õtõle
származik. Milyen sok olyan szót mondanak ki, amelyek csak ártanak
annak, aki kimondja azokat, és annak is, aki hallja! A kemény szavak,
csapást jelentenek a szívre, melyek az élet legrosszabb szenvedélyeit
élesztik fel. Akik nyelvükkel gonoszt cselekszenek, akik önzõ, gyanakvó
szavaikkal egyenetlenséget idéznek elõ, megszomorítják a Szentlelket,
mert munkájukkal Isten szándékát keresztezik. - The Review and Herald,
1910. május 12.
b. Hogyan gyakorolhatunk reformációs befolyást a nyelv helyes
használatával? Sof. 3: 13.
Semmi sem gyengíti annyira a gyülekezetet, mint a beszéd
adományának rossz felhasználása. Ha szavaink nem olyanok, mint amelyek
egy keresztény ajkairól áradhatnak, azokkal Vezetõnket szégyenítjük meg.
- The Review and Herald, 1898. január 18.
Oh, milyen reformátori befolyás áradna ki tõlünk, mint néptõl, ha a
maga igazi értékében értékelnénk a beszéd adományát, és annak az emberi
lelkekre gyakorolt befolyását.  Medical Ministry, p. 213.
6
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Kedd

október 2.

3. BESZÉLGETÉS A SZOMSZÉDOKKAL
a.

Melyik egyszerû, hatásos módszerrel mutathatjuk be
szomszédainknak Krisztust? Róma 15: 2; Zak. 8: 16.

Minden erõtõkkel igyekezzetek feléleszteni az embereket lelki
érzéketlenségükbõl. Mondd el nekik, miként találtál Jézusra, s milyen
áldásokban van részed, mióta az Õ szolgálatának élsz. Mondd meg nekik,
milyen áldásoknak örvendezel, mióta Jézus lábánál ülsz, és értékes leckéket
tanulsz igéjébõl. Beszélj nekik az örömrõl és boldogságról, mely a
keresztény élet része. Meleg, buzgó szavaid meggyõzik õket, hogy értékes
gyöngyöt találtál. Derûs, bátorító szavaid bizonyítsák, hogy magasabb utat
találtál. Ez igaz hittérítõ munka, s mikor ezt végzitek, sokan, mint egy
álomból felébrednek.  Bizonyságtételek 9. kötet 23. 24.
b. Milyen segítség van megígérve a bátortalanok, a
tapasztalatlanok vagy a nehéz ajkúak számára? 2. Móz. 4:
10-12.
Ha továbbra is törekszel megismerni az Urat és teljesíteni az õ
rendelkezéseit, akkor tapasztalatból fogod megismerni, Isten gondolatokat
fog neked adni, ahogy szólni akarsz a körülötted levõkhöz, hogy visszatartsd
õket a rossz elkövetésétõl és megmutasd nekik az élet útját.  The Voice
in Speach and Song, p. 28.
Szavaink legyenek barátságosak, amikor lelkeket törekszünk
megnyerni. Isten bölcsességül lesz azok számára, akik isteni forrásból
keresnek bölcsességet. Keresnünk kell minden oldalon az alkalmakat.
Imádkozva vigyázzunk, és legyünk készek minden idõben feleletet adni
azon lelkeknek, akik számot kérnek a bennünk levõ reménységrõl, mert
ha nem, akkor rossz benyomást fogunk gyakorolni a lélekre, akiért Krisztus
meghalt. Szívünket emeljük fel mindig Istenhez, hogyha alkalom adódik
megfelelõ szavaink legyenek, alkalmatos idõben való szólásra. Ha
vállalkozol Istenért munkálkodni, Isten Lelke lesz a te segítõd. A Szentlélek
fogja a lélekben hatásossá tenni a szeretetben mondott igazságot. Ha az
igazságot Krisztus kegyelmének befolyása alatt szólják, akkor annak
megelevenítõ ereje lesz.  The Review and Herald, 1902. október 7.
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Szerda

október 3.

4. TAPINTATOSSÁG

a. Mely tárgyra összpontosítsuk társalgásunkat, mikor
barátainkhoz, szomszédainkhoz és munkatársainkhoz
beszélünk Zsolt. 145: 5-7. 11. 12.
Az embert míg e világon van, hitelesíti a társaság, melyet választ, és
hitelesítik jellemtulajdonságai, amilyeneket fejleszt. Mindazok, akik Isten
országának polgárai, egy családot alkotnak. Istent szeretik mindenek felett, és
felebarátaikat, mint magukat.  Azért, miképpen mindenben bõvölködtök,
hitben, beszédben, ismeretben és minden buzgóságban és hozzánk való
szeretetben, úgy e jótéteményben is bõvölködjetek. (2. Kor. 8: 7)  a keresztény
bõkezûség erényében. A jótékonyságról pedig és az adakozásról (angolban:
közlésrõl) el ne felejtkezzetek. (lásd: 1. Tim. 6: 18). (Zsid. 13: 16). Ezen
közlés alatt az apostol a keresztényi bõkezûséget érti. Isten azt kívánja, hogy
azokat az adományokat, miket oly bõkezûen osztogatott gyermekeinek, adják
azoknak, akik nem részesültek annyi ideiglenes áldásban. Ezen közléssel,
amit kedves szavak és jócselekedetek kíséretében adunk, bemenetelt találnak
a szívekhez, és lelkeket fognak megnyerni Krisztusnak. Nem szabad
elfelejtkeznünk a vallásnak ezen oldaláról, mert az ilyen áldozatokban
gyönyörködik az Isten (Zsid. 13: 16).  The Review and Herald, 1902. február
b. Mit kell tennünk, hogy Krisztus tapintatosságával bírjunk, ahogy
a sötétségben élõ lelkekhez közeledünk? 1. Pét. 3: 15.
Nekünk egyénileg kell tudnunk, hogy mi az igazság; fel kell
készülnünk, hogy reménységünkrõl számot adjunk szelídséggel és
félelemmel. Nem gõgös, dicsekvõ, önelégült módon, hanem Krisztus
lelkületével.  Evangelizálás 31.
c. Miért fontos a kedvesség? Kol. 4: 6.
Ha Krisztus példáját követjük, és jót cselekszünk, szívek nyílnak meg
elõttünk, mint egykor a Megváltó elõtt. Ne ridegen, hanem szeretetbõl
fakadó tapintattal beszéljünk nekik róla, aki tízezer közül is kitetszik,
és aki mindenestõl fogva kívánatos (Énekek én. 5: 10. 16). Ez a beszéd
talentumának felhasználására kínálkozó legmagasztosabb munka. Ezt a
képességet azért kaptuk, hogy bemutassuk Krisztust, a bûnbocsátó
Megváltót.  Krisztus példázatai 223.
8
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Csütörtök

október 4.

5. A MENNY NYELVEZETE

a. Hogyan lehet a beszéd adományát a legteljesebb képességében
használni? Zsolt. 77: 13; 119: 46. 172.
Beszéljetek Jézus szeretetérõl. Te és én a beszéd áldásában
részesültünk, mely nagy értékû talentum. Azon dolgokról való beszélgetésre
kell használnunk, melyek növelik Jézus iránt a szeretetet. Beszéljünk az
Õ irgalmáról, kegyelemteljes szavairól, melyeket bátorításul és vigaszul
szólt, hogy szíveinkbe reménységet, örömöt és szeretetet hozzon Az
ellenség az õ árnyékát a mi lelkünk és Krisztus közé veti. Arra fog kísérteni,
hogy hitetlen módon kétségekrõl beszéljünk. De ha barátságtalan
gondolatok akarnak kifejezésre jutni, ne adjatok helyet annak. Beszéljetek
hitrõl. Beszéljetek a mi Urunk és Megváltónk kegyelmérõl, az Õ szeretetérõl
és irgalmáról, az Õ jellemének szépségérõl.  The Voice in Speech and
Song, p 15.
b. Hogyan adhatjuk itt a földön annak bizonyítékát, hogy
tanuljuk a menny nyelvét? Jel. 14: 5; Péld. 8: 8.
Ha annyira õrködnénk szavaink felett, hogy semmi más, csak kedves
szavak hagyják el ajkainkat, akkor bizonyítékát adnánk annak, hogy a
mennyei család tagjaivá készülünk lenni.  Medical Ministry, p. 213.
Krisztusnak a szívben lakozó szeretetét, a dicséret kifejezése nyilvánítja
ki. Akik Istennek szentelték magukat, azt megszentelt társalgásuk
bizonyítja. Ha szívük tiszta, szavaik is tiszták lesznek, emelkedett
alapelveket fejeznek ki, melyek megszentelt irányba munkálkodnak. 
The Review and Herald, 1898. január 18.

Péntek

október 5.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Hogyan használjuk fel a beszéd adományát, hogy Istenrõl tegyen
bizonyságot?
2. Milyen jellemet kellene társalgásunknak kinyilvánítani?
3. Mi legyen szomszédainkkal való társalgásunk központja?
4. Hogyan befolyásolja beszédünket természetes módon a mi életünk és
magatartásunk?
5. Mely lépések fognak egy személyt arra vezetni, hogy a menny
nyelvén beszéljen?
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2. Tanulmány

2007. október 13.

Napnyugta: H 17:03
Ro 18:35

A nyelv nevelése
Választott ezüst az igaznak nyelve; a gonoszok elméje kevés
érõ (Péld. 10: 20).
A beszéd fõ követelménye az, hogy tiszta, kedves és igaz legyen; vagyis
a külsõ legyen kifejezése a belsõ szépségnek.  Elõtted az élet 234.

Javasolt olvasmányok: Gyermeknevelés 336-338
Fundamentals of Christian Education, pp. 242-244.

Vasárnap

október 7.

1. ÉLET VAGY HALÁL KÉRDÉSE

a. Miért kell a nyelv nevelése a tanulmányozás egyik legfontosabb
ága legyen? Péld. 18: 21; Jak. 3: 2-8.
A nevelés egyik legnemesebb és legfelemelõbb ága megismertetni,
hogyan beszéljünk a család tagjaihoz, hogy a kimondott szavak befolyása
tiszta és romlatlan legyen. A keresztény megfelelõ társalgása olyan, hogy
azzal gondolatokat képes kicserélni. Jobb volna, ha hangosan kimondott
szavakat, melyek senkinek sem nyújtanak segítséget, sem áldást, nemes,
felemelõ, megvilágosító, általános értelmû szavakra változtatnák. Ilyen irányú
munka volna egy keresztény számára a legnagyobb misszióvállalkozás, melyet
végezhet. Akik beszélõ szerveiket Isten élõ gépezeteként használják, azok
élõ kövekké lesznek az Õ templomában, melyek világosságot és ismeretet
árasztanak.  The Voice in Speech and Song, p. 34.
b. Hány van kapcsolatban a nyelvvel azon hét dolog közül,
melyeket Isten különösen gyûlöl? Péld. 6: 16-19.
Bûn kimondani azokat a vaktában mondott szavakat, a hirtelen,
közönséges szavakat, csak hogy beszéljünk a beszélgetés kedvéért, mikor
a hallgatás jobb volna. A sokbeszédûek rossz befolyást árasztanak a
társadalomra, ahol élnek és ahol mozognak. A Biblia vallását nem kell
kérkedõen mutogatni, hanem csendben, jó szavakban és nemes
cselekedetekben gyakorolni.  The Voice in Speech and Song, p. 31.
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Hétfõ

október 8.

2. ELÕKÉSZÜLET A BESZÉD NEVELÉSÉRE

a. Hol van a legjobb terület a beszéd megfelelõ szokásának
nevelésére, és miért? 5. Móz. 11: 18. 19.
A szülõk feladata, hogy gyermekeiket rászoktassák a helyes beszédre.
A megfelelõ beszédstílus ápolására a családi élet a legjobb iskola. A
gyermekeket már egész zsenge korukban meg kell tanítani, hogy tisztelettel
és szeretettel beszéljenek szüleikkel és egymással. Meg kell tanítani õket
arra, hogy csak kedves, igaz és illendõ szavak hagyják el ajkukat.  Krisztus
példázatai 242.
b. Milyen kettõs módszert használjanak a szülök, gyermekeik jó
beszédszokásra irányuló nevelésében? Fil. 2: 14. 15; Tit. 2:
7. 8.
A szülõk maguk is naponta tanuljanak Krisztus iskolájában, és akkor
elvekkel és példamutatással taníthatják gyermekeiket az egészséges,
feddhetetlen beszéd-re (Tit 2:8). Ez a szülõk egyik legnagyobb és
legfontosabb feladata.  Krisztus példázatai 242.
Apák és anyák! Egy ünnepélyes munka nyugszik rajtatok.
Gyermekeitek örök üdvössége függ a ti viselkedésetektõl. Hogyan fogjátok
eredményesen nevelni gyermekeiteket? Szidással, feddéssel nem, mert az
nem fog jót tenni. Úgy beszéljetek gyermekeitekkel, mint akiknek bizalmuk
van értelmükben. Bánjatok velük kedvesen, gyöngéden, szeretettel.
Mondjátok meg nekik, hogy mit akarna Isten, hogy tegyenek. Mondjátok
meg nekik, hogy Isten nevelni és képezni akarja õket, hogy az Õ
munkatársai legyenek. Ha megteszitek a magatok részét, akkor bízhattok
az Úrban, hogy Õ is megteszi a maga részét.  The Review and Herald,
1910. február 17.
c. Mi képezi az alaptankönyvet a beszédre való nevelés számára?
Ján. 5: 39.
Nevelésünk a társalgás tudományával kapcsolatban minden módon
tökéletesedni fog, ha Isten Szavát tesszük tanulmányunk tárgyává. 
Manuscript Releases, vol. 3, p. 360.
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október 9.

3. GYÜLEKEZETI ZAVAROK

a. Hogyan befolyásolhatja a gyülekezetet a megszenteletlen
beszéd, és hogyan kell azt kezelni? Péld. 16: 27. 28; 17: 20;
22: 10.
A beszéd képességének gyors, megfontolatlan használata az alapja a
gyülekezetben fennálló csaknem összes nehézségnek. A gonosz beszédet
súlyos hibaként kell kezelni, ami a gyülekezet nehézségeinek, és ha tovább
folytatják a gyülekezet tagjai megoszlásának az okozója, mivel a gyülekezetet
más módon nem lehet rendbe hozni. - The Voice in Speech and Song, p. 31.
A gyanakvás és a bizalmatlanság szavait, a szélhordta bogáncspihéhez
hasonlóan terjesztik közel és távol, amiket nem lehet visszaszívni. A
gyülekezetben fennállónehézségek kilenctized százalékának a keresztényietlen
beszéd az alapja. Sátán eszközei buzgón törekszenek rávenni névleges
keresztényeket, hogy megfontolatlanul beszéljenek. Ha ez sikerül nekik, akkor
az Sátánt dicsõíti, mert azzal Isten gyermekeinek befolyása csorbát szenvedett.
Ezen ünnepélyes percekben, nincs arra idõnk hogy egymással viszálykodjunk.
Akik helyt adnak a gonosz gondolatoknak és a gonosz beszédnek, nincsenek
tudatában annak, hogy mily sok idõtõl fosztanak meg másokat. Krisztus szolgáit
elhívják, hogy rendezze a atyafiak között fennálló nehézségeket, és ezen módon
idõt töltöttek el, mely idõt az elveszendõ lelkek érdekében kellett volna eltölteni
 idõt, melyet az evangéliumi megbízatás teljesítésére kellett volna szentelni.
 The Review and Herald, 1904. november 24.
Ha (Krisztus névleges követõi) látnák azt a sok bajt, amit
megfontolatlan szavaikkal, megbízhatatlan hírek ismétlésével, valótlan
kritikákkal idéznek elõ, , sokkal többet imádkoznának, és kevesebbet
beszélnének, amikor összejönnek.  ugyan ott, 1886. október 19.
b. Milyen beszédet kellene a szülõknek és a tanítóknak használni
a megfelelõ nevelésben? Eféz. 4: 22-25.
Azok a tanítók, akiknek lelke Krisztuson nyugszik, keresztényhez
hasonlóan fognak beszélni és cselekedni. Az ilyen lélek nem fog addig
megelégedni, míg az igazság nem tisztította meg életét minden lényegtelen
dologtól. Nem lesz elégedett, ha lelkét napról napra nem formálja Isten
Lelkének befolyása. Akkor Krisztus szólni tud a szívhez, és az Õ hangja
azt mondja: Ez az út, ezen járjatok (Ésai. 30: 21). Hallgatni fognak erre
a hangra és engedelmeskednek annak.  The Review and Herald, 1908.
szeptember 3.
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Szerda

október 10.

4. A TANÍTÓ BESZÉDE

a. Hogyan tudja egy keresztény tanító befolyásolni minden
tanulóját, akik otthon nem részesültek megfelelõ nevelésben?
Péld. 25: 15.

Tanúsíts együttérzést és gyöngédséget tanulóiddal való bánásmódodban.
Nyilvánítsd ki Isten szeretetét. Szavaid legyenek kedvesek és bátorítóak. S
akkor, ahogy munkálkodsz tanulóidért, milyen átalakulás fog végbemenni
azok jellemében, akiket otthon nem neveltek megfelelõ módon! Az Úr még
az ifjú tanítókat is kegyelme kinyilvánításának csatornáivá teheti, ha Neki
szentelik magukat. - Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 152.
b. Hogyan bánhatnak a szülõk és a tanítók az erõs akaratú
gyermekekkel és ifjakkal? Péld. 3: 12.
A tanító vigyen munkájába békességet, szeretetet és örömöt. Ne
engedje meg magának, hogy felingerüljön vagy haragos legyen. Az Úr
komoly érdeklõdéssel tekint rá, hogy meglássa: formálja-e õt az isteni
Tanító? Sokkal inkább menthetõbb az a gyermek, mely elveszíti önuralmát,
mint a tanító, aki helyet ad a haragnak és a türelmetlenségnek. Ha szigorú
feddést is kell alkalmazni, azt kedvességgel vigye végbe. Õrizkedjen a
tanító attól, hogy konokká tegye a tanulót azzal, hogy durván beszél hozzá.
Minden kiigazítását a kegyelem olajának cseppjei kövessék. Gondoljon
mindig arra, hogy Krisztus kicsinyeiben Krisztussal bánik.
Legyen meghatározott életelv, hogy minden iskolai fegyelmezésnél hûség
és szeretet uralkodjon. Ha egy tanulót oly módon igazítanak helyre, hogy
nem éreztetik vele azt, hogy a tanító megkívánta alázni õt, akkor a tanító
iránt szeretet támad szívében.  Counsels to Parents, Teachers, and
Students, p. 212.
c. Mi lesz az eredménye annak, ha a beszéd nevelésében Krisztus
módszerét alkalmazzák? Ef. 4: 32.
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október 11.

5. A TANULÓK BESZÉDE

a. Hogyan tudja az ifjúság hasznossá és Isten dicsõségére
átnevelni nyelvét? Péld. 9: 9. 10; 15: 28. e. r; Jób 27: 3. 4.
Aki Istenért munkálkodik, tegyen komoly erõfeszítéseket, hogy Krisztus
képviselõje lehessen, azzal, hogy életébõl eltávolít minden helytelen
taglejtést és durva beszédet. Törekedjen megfelelõ nyelvezetet használni.
Nagyon sokan vannak, akik beszédmódjukban meggondolatlanok, azonban
alapos megfigyelés alapján ezek az igazság képviselõi lehetnek. Minden
nap elõhaladást kell tenniük. Ne csökkentsék hasznosságukat és
befolyásukat azzal, hogy módszerükben, hanghordozásukban vagy
nyelvezetükben hibákat tûrnek meg. A közönséges, hitvány kifejezéseket
határozott, tiszta szavakkal helyettesítsék. - Counsels to Parents, Teachers
and Student, p. 238.
b. Mi lesz annak az eredménye, ha az ifjú tanulók határozott
változást visznek végbe gondolkozásmódjukban, beszédükben
és cselekedetükben? Fil. 4: 8; Péld. 17: 27. 28.
A beszéd egy adomány, nagyon értékes talentum, és azt semmi esetre
sem szabad megrontani. A nyelv egy fékezetlen tag, de annak nem kell
úgy lennie. Annak a tagnak, melyet nem megfelelõ módon közönséges
beszédre használnak fel, meg kell térnie, hogy Isten dicséretét fejezze ki.
Ha minden tanuló határozott erõfeszítést tenne annak érdekében, hogy
megváltoztassa gondolkozásának, beszédének, és cselekvésének módját,
elfojtva minden szót, mely nem kedves, nem udvarias és nem tisztelettel
szól akárkihez, ha arra gondolna, hogy itt készül elõ arra, hogy a mennyei
család tagja legyen, milyen reformátori befolyás áradna ki minden
otthonból!  The Voice in Speech and Song, pp. 46. 47.
október 12.
Péntek

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK

1. Hogyan formálhatjuk társalgásunkat keresztényiesebbé?
2. Hogyan nevelhetjük bele gyermekeinkbe a megszentelt beszéd
szokását?
3. Milyen kapcsolat áll fenn a gyülekezeti bajok és a beszéd között?
4. Mi kell jellemezze egy odaszentelt tanító beszédét?
5. Hogyan fejleszthet az ifjúság szellemi fegyelmet?
14
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3. Tanulmány

2007. október 20.

Napnyugta: H 16:50
Ro 18:23

Befolyás a beszéden keresztül
Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem
csak a mely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a
hallgatóknak (Eféz. 4: 29).
Szavaink és cselekedeteink legfontosabb eredményei, azok jó vagy
rossz következményei.  Bizonyságtételek 3. kötet 542.
Javasolt olvasmányok: The Voice in Speach and Song, pp. 48-63.
Counsels to Parents, Teachers, and Students, pp. 238. 239.

Vasárnap

október 14.

1. KI VAN URALMON?

a. Mely világos bizonyíték nyilvánítja ki, hogy ki uralkodik
életünkben? Máté 6: 24; 12: 25.
Nem lehetsz elég megfontolt azzal szemben, hogy mint mondj, mivel
kifejezett szavaid mutatják, hogy mely hatalom uralja szívedet, és
értelmedet. Ha Krisztus uralkodik szívedben, akkor szavaid az Õ akarata
által formált és alakított jellem tisztaságát, szépségét és illatát fogják
kinyilvánítani. De mivel Sátán bukása következtében az atyafiak vádolója
lett, nagyon vigyáznod kell, mert különben ugyan azt a lelkületet nyilvánítod
ki.  Mind, Character, és Personality, vol. 2, pp. 579. 580.
b. Milyen kapcsolat áll fenn gondolataink, szavaink és jellemünk
között? Péld. 23: 7. e. r.(ahogy az ember szívében
gondolkozik, olyan õ. angolban); Máté 12: 34.
A szavak megmutatják, mi van a szívben. A szívnek teljességébõl szól a
száj. A szavak többet jelentenek a jellem kinyilvánításánál - vissza is tudnak
hatni a jellemre. Az embereket befolyásolják saját szavaik. Sokszor pillanatnyi,
Sátán által keltett indíttatásból irigység vagy gonosz vélekedés jut kifejezésre,
olyasmi, amiben nem is igazán hisznek, de a kimondás visszahat a
gondolkodásra. Saját beszédük csapja be õket, azt kezdik hinni, hogy amit
sátáni ösztönzésre mondtak, igaz. Miután egyszer már kimondtak egy véleményt
vagy döntést, gyakran túl büszkék ahhoz, hogy visszavonják, s addig
bizonygatják igazukat saját maguknak, míg végül elhiszik.  Jézus élete 265.
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október 15.

2. MÁSOK BEFOLYÁSOLÁSA

a. Milyen befolyást gyakorolunk másokra? 1. Pét. 2: 11. 12; 3: 9.
Napról napra vetjük a magvakat a jövõ aratására. Nem lehetünk eléggé
megfontoltak, hogy szavainkkal milyen magvakat vessünk. Gyakran
megfontolatlanul mondanak ki szavakat, és el is felejtkeznek azokról, de
ezek a szavak meghozzák aratásukat jóra vagy a rosszra. Vess el egy hirtelen,
durva szót, és ez a mag talajra találva a hallgató elméjében, fel fog
növekedni, hogy gyümölcsöt teremjen a maga neme szerint. Vess el egy
magot, barátságosan, szeretettel, Krisztuséhoz hasonló szót, és az gazdag
viszonzásban fog részesíteni. Õrködjünk magunk felett, különben oly
szavakat fogunk kimondani, melyek nem áldásul fognak szolgálni, hanem
átokul. Ha búzát vetünk, búzát is fogunk aratni; ha konkolyt vetünk,
konkolyt aratunk; s az aratás, akár búza lesz, akár konkoly, bizonyos lesz,
és bõséges.  Our High Calling, p. 294.
b. Mi a legerõsebb bizonyíték a kereszténység javára? Eféz. 4: 29.
Az élet, a szavak és a viselkedés a leghathatósabb érv, a
legünnepélyesebb felhívás a könnyelmûek, a tiszteletlenek és a kétkedõk
számára. Legyen az élet és a jellem hathatós érv a kereszténység javára;
akkor az emberek kénytelenek lesznek felismerni rajtatok, hogy Jézussal
voltatok és Tõle tanultatok.  Counsels to Parents, Teachers, and Student,
p. 478.
A megszentelt élet keresetlen, öntudatlan befolyása a legmeggyõzõbb
prédikáció a kereszténység mellett. Bizonyítékok, még ha nem is lehet
megcáfolni õket, esetleg csak ellenszegülést váltanak ki, de az istenfélõ
élet példájában olyan erõ rejlik, amelynek ellenállni teljes lehetetlenség.
 Az Evangélium szolgái 35.
c. Mi fogja eldönteni befolyásunk terjedelmét, ahogy tanácsolni
törekszünk, vagy meg akarunk inteni valakit? Préd. 9: 17;
Fil. 1: 27. e. r.
A szeretet, a gyöngédség és a kedvesség szavai megszentelik mások
felett gyakorolt befolyásunkat.  Our High Calling, p. 175.
16
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október 16.

3. EGY BALGA EMBER ÉS EGY BÖLCS ASSZONY

a. Milyen gyakorlati tanulságot vonhatunk le, ha összehasonlítjuk
Nábál beszédét Abigail beszédével? 1. Sám. 25: 2-11. 23-28.
A felzaklatott érzéseket Abigail kedves szavakkal igyekezett enyhíteni,
sõt férje érdekében is szót emelt. Minden kérkedés és büszkeség nélkül,
de bölcsességgel és Isten iránti szeretettel telve, Abigail nyilvánvalóvá
tette családja iránt való odaadását
Abigail kegyessége virágillatként öntudatlanul megmutatkozott arca
kifejezésében, szavaiban és mozdulataiban. Isten Fiának lelkülete lakozott
benne. Szavai, amelyek teljesek voltak kegyelemmel, jósággal és
békességgel, mennyei befolyást árasztottak. Jobb belátásra bírta Dávidot
és reszketett, mikor arra gondolt, mi lehetett volna a következménye
meggondolatlan szándékának. Boldogok a békességre igyekezõk: mert
õk az Isten fiainak mondatnak (Mt 5:9). Bizony sokkal több ehhez hasonló
izraeli asszonynak kellene lenni, akik lecsillapítanák a felkorbácsolt
érzelmeket, megakadályoznák az elhamarkodott indítékokat és higgadt
szavakkal, jól irányított bölcsességgel meggátolnák a gonoszságokat. 
Pátriárkák és próféták 700. 701. (620. 621).
b. Hogyan tudja egy keresztény befolyásolni a társalgást, ha
haraggal, gyûlölettel áll szemben? Péld. 15: 1. e. r.
A megszentelt keresztény élet mindig világosságot, vigasztalást és
békességet áraszt. Az ilyen életet tisztaság, tapintatosság, egyszerûség és
hasznosság jellemzi. Ezt az életet az az önzetlen szeretet vezérli, amely a
befolyást megszenteli. Az ilyen élet telve van Krisztus lelkületével és a
keresztény ember bárhova megy is, mindenütt ott hagyja maga után világossága
fénylõ lábnyomait. Abigail bölcs tanító és tanácsadó volt. Dávid szenvedélyének
lángja kialudt befolyásának és érvelésének hatására. Meggyõzõdött, hogy nem
cselekedett bölcsen és elvesztette uralmát saját lelke fölött.
Alázatos szívvel fogadta el a feddést, összhangban saját szavaival. Ha
igaz fedd engem: jól van az; ha dorgál engem: mintha fejem kenné (Zsolt
141:5). Dávid hálát adott és áldást mondott, mert Abigail helyes tanácsot
adott neki. Sokan vannak olyanok, akik megfeddésük türelmes elhordozását
dicséretre méltónak tartják. Kevesen vannak, akik szívük hálájával fogadják
el a dorgálást és áldják azokat, akik igyekeznek megmenteni õket a gonosz
cselekedetektõl.  Pátriárkák és próféták 702. (621).
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október 17.

4. ISTEN LÁT ENGEM

a. Milyen társalgás lesz nyilvánvaló azoknál, akik Isten kegyelme
által megtanulták uralni nyelvüket? Zsolt. 37: 30.
Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az õ jó életébõl az õ
cselekedeteit bölcsességnek szelídségével (Jak. 3: 13). Atyámfiai és
testvérnõim! Hogyan használjátok fel a beszéd adományát? Megtanultátoke annyira uralni nyelveteket, hogy engedelmeskedjen a megvilágosodott
lelkiismeretnek és a szent szeretetnek? Mentes-e beszédetek a
könnyelmûségtõl, a rosszindulattól, az álnokságtól és a tisztátalanságtól?
Hamisság nélkül álltok-e Sátán és Isten elõtt? A szavak beszédes hatalmat
gyakorolnak, és Sátán, ha csak tudja, a maga szolgálatában tevékenyen
tartja nyelvünket. Magunk nem tudjuk uralni ezt a zabolátlan tagot. Isten
kegyelme az egyedüli reménységünk.
Akik buzgón azt tanulmányozzák, hogy hogyan emelkedhetnének ki
testvéreik közül, ahelyett azt kellene tanulmányozniuk, hogy hogyan
nyerhetik meg azt a bölcsességet, amely elõször is tiszta, azután
békeszeretõ, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel
teljes, nem kételkedõ és nem képmutató.(17. vers). Meg lett nekem
mutatva, hogy ezeknek a szavaknak be kell íródnia sok prédikátor szívének
hústábláira. Akiben kialakult Krisztus, a dicsõség reménysége, az mutassa
meg az õ jó életébõl (társalgásában), az õ cselekedeteit bölcsességnek
szelídségével.  Bizonyságtételek 5. kötet 175.
b. Mely megszokott benyomás segít nekünk követnünk egy
megvilágosodott lelkiismeret szavát, amikor beszélünk? Zsolt.
33: 13. 14; Jób 34: 21.
Ha a hozzáadás terve szerint éltek, kegyességhez kegyességet ragasztotok,
akkor Isten megsokszorozza rajtatok az Õ kegyelmét. Mialatt hozzáadtok,
Isten sokszoroz. Ha az ismert benyomás szerint cselekszetek, hogy Isten
mindazt látja és hallja, amit mondtok és cselekszetek, hogy az Úr pontos
feljegyzést vezet minden szavatokról és cselekedetekrõl, s hogy mindezekkel
még majd szembe kell néznetek, akkor mindabban, amit mondtok vagy
tesztek, törekedni fogtok egy megvilágosodott és éber lelkiismeret parancsait
követni. Nyelveteket Isten dicsõségére használjátok, és az áldás forrása lesz
mind magatok, mint mások számára. De ha elkülönültök Istentõl, ahogy
eddig tettétek, akkor vigyázzatok, mert a nyelvetek igen nagy gonoszságnak
fog bizonyulni, és félelmetes kárhoztatást hoz rátok, mivel emberek vesznek
el miattatok.  Bizonyságtételek 4. kötet 244.
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Csütörtök

október 18.

5. MEGGYÕZÉS

a. Hogyan tudunk meggyõzni másokat, hogy fogadják el a
Krisztus által felkínált üdvösséget? Ésai. 26: 3
Krisztus tanítása a meggyõzõdés és tapasztalat szoros kapcsolatára
épült. Akik Tõle tanulnak, az isteni rendelés szerinti tanítókká válnak.
Ha olyan ember szólja Isten igéjét, aki megszentelõdött általa, akkor az
Igének életadó ereje van, amely vonzóvá teszi a hallgatók számára, és
meggyõzi õket élõ valóságáról. Ha valaki szeretetbõl fogadta el az igazságot,
ez megmutatkozik meggyõzõ modorában, hanghordozásában. Azt hozza az
emberek tudomására, amit maga látott, hallott, átvett az élet Igéjébõl, hogy
mások is közösségben legyenek vele Krisztus ismerete által. Az Õ
bizonysága - amely az oltárról vett eleven szénnel érintett ajkakról származik
- igazság a fogékony szív számára, és a jellem megszenteléséért
munkálkodik.  Jézus élete 110. 111.
b. Miben különbözik az ékesszólás meggyõzõ isteni mértéke attól,
amit mi elvárunk? 1. Kor. 13: 1. 2.
c.

Milyen elõfeltétel szükséges ahhoz, hogy a meggyõzés
tárházával rendelkezzünk? Apcsel. 24: 16; Kol. 4: 6.

A legmeggyõzõbb ékesszólás az az ige, melyet szeretettel és részvéttel
szólnak. Az ilyen szavak megvilágosítják a megzavart elméket, és ahogy
megvilágítják az elõttük levõ kilátást, reménységet nyújtanak az
elcsüggedteknek. Ez az idõ, melyben élünk megszentelt, eleven életerõre
szólít fel; komolyságra, buzgóságra, és a leggyöngédebb együttérzésre és
szeretetre; oly szavakra, melyek nem növelik a nyomorúságot, hanem hitre
és reménységre lelkesítenek. Megyünk hazafelé, egy jobb hazát keresünk,
mégpedig mennyeit.  The Review and Herald, 1897. február 16.

Péntek

október 19.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Hogyan befolyásolja a mi mindennapi beszédünk jellemünket?
2. Mit tanulhatunk Abigail beszédképességébõl?
3. Mi a meggyõzõ beszéd elõfeltétele?
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4. Tanulmány

2007. október 27.

Napnyugta: H 16:37
Ro 18:12

Krisztus a tökéletes közlõ
Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erõsítni a
megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy
hallgassak, miként a tanítványok (Ésai. 50: 4).
(Krisztus) szelíd, komoly, zenéhez hasonló hangja, balzsamként hull
a megsebzett lélekre.  The Review and Herald, 1901. március 5.
Javasolt olvasmányok:

Jézus élete 144-154.
Az Evangélium szolgái 74-77.

Vasárnap

október 21.

1. A SZERETETTELJES BESZÉD

a. Mit tanulhatunk a fõpap szolgáinak Krisztus beszédmódjára
tisztelettel tett elismerésébõl? Ján. 7: 46.
Gyöngéd részvéte gyógyírként hatott a fáradt, elgyötört szívekre. Még
a dühös ellenség háborgása közepette is a béke légköre lengte körül.
Arcának szépsége, nagyszerû jelleme, és mindenekfelett a tekintetében
és hangjában megnyilvánuló szeretet Hozzá vonzott mindenkit, akit még
nem keményített meg a hitetlenség. Ha nem kedves, együtt érzõ lelkületet
sugárzott volna minden pillantása és szava, nem vonzotta volna Magához
az óriási tömegeket úgy, ahogyan tette.  Jézus élete 203.
b. Hogyan utánozhatjuk a beszéd isteni módszerét? 2. Kor. 3:
18; Zsid. 12: 2.
Jézus a mi példaképünk. Hangja lágy zenéhez hasonlóan hangzott, és
sohasem beszélt a néphez magas, felemelt, túlfeszített hangon. Sohasem
beszélt oly gyorsan, hogy szavait egymásra torlódás miatt, nehéz lett volna
megérteni. Külön ejtett ki minden szót, és akik hallották az Õ hangját,
bizonyságot tettek, hogy soha ember úgy nem beszélt, mint ez az ember
(Ján. 7: 46).  The Review and Herald, 1895. március 5.
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Hétfõ

október 22.

2. HATALOMMAL BESZÉLT

a. Hogyan figyelmeztetett Krisztus és adott elõ éles igazságokat,
mikor szükség volt arra, annak ellenére, hogy hangja dallamos,
kedves és komoly volt? Máté 7: 28. 29; Luk. 4: 32; Ján. 2: 15. 16.
A lelkek megnyeréséhez nagy tapintatra és bölcsességre van szükség.
A Megváltó sohasem hallgatta el az igazságot, de mindig szeretetteljesen
fejezte ki azt.
A másokkal való érintkezésben a legnagyobb tapintattal viseltetett,
mindenkor kedves és figyelmes volt. Sosem volt goromba, soha nem ejtett
ki fölöslegesen egyetlen szigorú szót sem, és az érzékeny lelkûeknek sosem
okozott fájdalmat. Nem ítélte el az emberi gyengeséget.
Félelem nélkül megfeddte ugyan a képmutatást, hitetlenséget és bûnt,
de könnyek fátyolozták el hangját a megrovás szigorú szavainál. Soha nem
engedte meg, hogy az igazság, mint valami kegyetlen dolog tûnjék fel,
hanem mélységes gyengédséget tanúsított az emberiség iránt. Minden lélek
drága volt a szemében. S bár isteni méltósággal lépett fel, a leggyengédebb
könyörülettel és tisztelettel. Mindenkiben a lelket látta, mert a megmentés
volt a küldetése.  Az Evangélium szolgái 73.
b. Miért volt eredményes Krisztus a változás elõidézésében a
nép életében? Ján. 13: 15.
Krisztus, amit tanított, azt meg is élte. Így szólt tanítványaihoz ...
példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is
akképpen cselekedjetek (Ján 13:15).
... én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait... (Ján 15:10).
Krisztus szavait tökéletesen szemléltették és támogatták életének dolgai.
Sõt mi több: Õ maga volt az, amit tanított. Szava nemcsak élettapasztalatainak,
hanem jellemének kifejezése is volt. Nemcsak tanította az igazságot, hanem
Õ maga volt az igazság, és ez adott erõt tanításainak.  Elõtted az élet 76.
Azzal a segítséggel, amit Krisztus adhat, megtanulhatjuk, megzabolázni
nyelvünket. Bár komolyan meg volt kísértve, hogy gyorsan és haragosan
beszéljen, azonban Õ egyszer sem vétkezett ajkaival. Türelmes szelídséggel
nézett szembe a gúnyos megjegyzésekkel, a kötekedõ csipkelõdésekkel és
munkatársai csúfolkodásaival az ácsmûhelyben. Ahelyett, hogy haragosan
felelt volna, elkezdte énekelni Dávid egyik gyönyörû énekét; és az õ társai,
mielõtt tudatára jutottak volna, hogy mit csinálnak, egyesültek vele a
dicsénekben. Milyen változás menne végbe ebben a világban, ha
napjainkban férfiak és nõk követnék Krisztus példáját a szavak
használatában!  The Review and Herald, 1904. május 26.
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Kedd

október 23.

3. AZ ELÕÍTÉLET LETÕRÉSE
a. Milyen módszert használt Krisztus, hogy letörje az elõítéletet,
és hogy eredményes lehessen a nép értelmének elérésében?
Máté 13: 34. 35.
Õ, aki lefizette az ember megváltásáért a végtelen árat, tévedhetetlenül
és pontosan olvas az ember rejtett gondolataiban, s tudja, hogyan bánjon
minden egyes lélekkel. Mialatt lelkekkel foglalkozik, ugyanolyan elvek
szerint jár el, mint a természet világában. A természet jótékony tevékenysége
folyamatos. Nincs megszakítás és megdöbbentõ közbeékelõdés. Isten nem
bízta emberekre, hogy kezükbe vegyék. Isten megszabott törvényeinek
nyugodt, szabályos mûködése által munkálkodik. Ugyanez vonatkozik lelki
dolgokra is. Sátán állandóan arra törekszik, hogy szemtelen, erõszakos
támadásokkal érjen el eredményt. Ám Jézus a lelkek legbensõbb, legjobban
ismert gondolataihoz talált utat. Amennyire lehetséges volt, nem zavarta
gondolatmenetüket váratlan, hirtelen ténykedéssel. Megtisztelte az
embereket bizalmával, s így jobbik énjükhöz szólt. Õsigazságokat új és
értékes világításban mutatott be. Így alig tizenkét éves korában, még a
törvénytudókat is megdöbbentette kérdéseivel a templomban.Bizonyságtétel lelkészek részére 86.
b. Hogyan tudta Krisztus eloszlatni a Samaritánusok
ellenszenvét? Ján. 4: 4-26; 39-42.
Krisztus soha nem várt arra, hogy nagyobb hallgatóság gyûljön köréje.
Az általa hirdetett legnagyobb igazságok közül néhányat egyéneknek
mondott el. Figyeljük csak meg a samáriai asszonyhoz intézett szavait.
Éppen Jákób kútjánál ült, amikor az asszony jött, hogy vizet merítsen.
Nagy meglepetésére Jézus szívességet kért tõle: Adj innom! - mondta.
Egy korty hûs italra vágyott, de egyúttal arra is, hogy megnyissa az utat
ahhoz, hogy az élet vizével szolgálhasson
Mennyi érdeklõdést tanúsított Jézus az asszony iránt! Milyen komolyak,
milyen meggyõzõek voltak szavai! Megragadták a hallgató szívét, aki elfeledve
a kúthoz jövetele célját, a városba sietett és így szólt ismerõseihez: Gyertek,
lássatok egy embert, aki megmondott nekem mindent, amit cselekedtem.
Nem ez-é a Krisztus?(29. vers).- Az Evangélium szolgái 121. 122.
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október 24.

4. BESZÉLGETÉSE A TÉVEDÕKKEL

a. Mit tanulhatunk Krisztus, a vádolt bûnös nõvel szembeni
eljárásmódjából, ahogy az le van írva a János 8: 3-11.
verseiben, ha azt mérlegeljük, hogy hogyan járjunk el a
gyülekezet bûnbeteg és elesett tagjaival?
Amilyen lágyan hullik a harmat és a csendes esõ a hervadó növényekre,
olyan szelídek legyenek szavaink, amikor embereket igyekszünk
tévelygésüktõl megszabadítani. Isten azt akarja, hogy elõször a szívet
nyerjük meg. Mondjuk az igazságot szeretettel, és bízzunk abban, hogy
Isten hatalma alkalmassá teszi beszédünket az élet megreformálására. A
Szentlélek a megfelelõ helyre juttatja el a szeretettel mondott szavakat. 
A Nagy Orvos lábnyomán 102.
Nem Krisztus követõje, az aki lesüti a szemét, elfordul a tévelygõtõl, s
hagyja akadálytalanul lezuhanni a lejtõn. Akik elõl járnak mások
bevádolásában, buzgón a törvény elé vonják õket, azoknak élete gyakran
bûnösebb a meghurcoltakénál. Az emberek gyûlölik a bûnöst, de szeretik
a bûnt. Krisztus gyûlöli a bûnt, de szereti a bûnöst. Ez a lelkület jellemzi
minden követõjét is. A keresztény szeretet késedelmes a bírálatban, gyorsan
észreveszi a megbánást, kész megbocsátani, bátorítani, a vándort a szentség
ösvényére állítani, és lépteit ott megerõsíteni.  Jézus élete 390.
b. Mondj néhány bibliai példát, ahogy Krisztus megfeddte
tanítványait! Máté 16: 8; Luk. 9: 55; 24: 25-27
Jézus megdorgálta tanítványait. Figyelmeztette és intette õket, azonban
János, Péter és testvéreik mégsem hagyták el Õt. A dorgálások ellenére
úgy döntöttek, hogy Jézussal maradnak; a Megváltó pedig nem húzódott
vissza tõlük hibáik miatt. Õ úgy fogadja el az embereket, amint vannak,
hibáikkal és gyengeségeikkel együtt, és kiképezi õket szolgálatára, ha
megengedik, hogy fegyelmezze és tanítsa õket.  Elõtted az élet 89.
Isten azt kívánja, hogy szavaitok életadók legyenek. Egyetlen felingerlõ
szót se mondjatok. Bármennyire is azt érzed, hogy ingerelnek, tarts vissza
minden szót, mely a másik szívben felgerjesztené a gonoszt.  The Voice
in Speech and Song pp. 144. 145.
Gyakran súlyos a kísértés, hogy olyan dolgokról beszéljünk, melyek
nem szolgálnak sem a beszélõ, sem a hallgató javára, hanem csak rosszat
és kárt hoznak mindkét félnek. Próbaidõnk sokkal rövidebb annál, hogy
mások hiányosságainál idõzzünk.  Bizonyságtételek 4. kötet 135.
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NE FELEJTSÉTEK, KÖVETKEZÕ SZOMBATON MISSZIÓADAKOZÁS

Szerda

Csütörtök

október 25.

5. AZ EREDMÉNYES KÖZLÉS TITKA

a. Mi volt Krisztus tökéletes közlõ képességének a titka? Ésai.
50. 4. 5.
b. Mily hosszan tartotta fenn Krisztus az Atyjával való közösségét,
és miért? Luk. 6: 12.
Reggelenként - az Istennel töltött órák után - a menny világosságát
hozta az embereknek. Naponta részesült a Szentlélek keresztségében. Az
új nap hajnalán az Úr felébresztette szendergésébõl. Lelkileg megerõsítette,
hogy szavaival áldást áraszthasson másokra. Az üzenetet közvetlenül Isten
trónjától hozta, hogy a megfáradtaknak és lesújtottaknak azt mondja el,
amire szükségük volt.  Krisztus példázatai 89. (91).
Emberként folyamodott Isten trónjához, míg emberi természetét
mennyei erõ járta át, amely összekötötte az emberit az istenivel. Az Istennel
való állandó közösségben életet kapott Tõle, hogy életet adhasson a
világnak. Az Õ tapasztalatában nekünk is részesednünk kell.  Jézus
élete 302.
c. Milyen eredményekben lesz részünk naponként, az Istennel
eltöltött áhítatos idõ alatt? Ésai. 33: 2.
Némelyeken meglátni, mikor naponként elõjönnek az Istennel eltöltött
közösségükbõl, hogy Krisztus szelídségébe öltöztek. Szavaik nem pusztító
jégesõ, mely mindent összezúz maga elõtt, hanem édesen csendülnek
ajkukról. Öntudatlanul a szeretet és nyájasság magvait hintik el útjuk
mentén, mivel Krisztus él szívükben. Áldásos hatásukat jobban lehet érezni,
mint látni.  A Te Igéd Igazság 76.

Péntek

október 26.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Hogyan tegyük hangunkat hasonlóbbá Krisztus hangjához?
2. Hogyan lehet a népet arra késztetni, hogy kövesse Krisztust?
3. Hogyan tudod ledönteni az elõítélet falait?
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2007. november 7. szombat

Elsõ szombati áldozat
Irodalom céljára a
szükségben levõ országok számára
Ímé, napok jönnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e
földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot,
hanem az Úr beszédének hallgatása után (Ámos 8: 11).
Sok szegény, szükségben levõ ország van földünkön. Mindenfelé lelkek
éhezik, de nem csak a táplálékot, hanem ami ennél fontosabb, az élet
kenyerét. Ezen a világon nagyon sokan nem engedhetik meg maguknak,
hogy még a legkisebb evangéliumi füzetet is megvegyék. Ki fogja táplálni
õket a lelki eledellel? A Mester azt mondta tanítványainak: Adjatok
nekik ti enniük. (Máté 14: 16)
Isten népe ne szûnjön meg munkálkodni, míg körül nem járja a
világot Az egész földet be kell világítani Isten igazságának dicsõségével.
A világosság be kell ragyogjon minden országot és minden népet. S e
világosságnak azoktól kell kiragyognia, akik már elfogadták. 
Bizonyságtételek 6. kötet 24.
Nagymértékben kiadóink végzik el azon más angyal munkáját, amely
nagy hatalommal leszáll a mennybõl, és a földet bevilágítja dicsõségével.
 Bizonyságtételek 7. kötet 140.
Testvéreim, Krisztus áron vásárolt meg titeket, és mindazt, amitek
van, és vagytok, Isten dicsõségére és embertársaitok javára kell
felhasználnotok. Krisztus meghalt a kereszten, hogy megmentse a bûnben
elveszõ világot. Ebben a munkában közremûködéseteket kéri. Legyetek
segítõ kezei.  ugyan ott 3.
Kérünk, hogy ezen ihletett kijelentéseknek fényében gondoljatok az
anyagi javak sürgõs szükségére, Jelenvaló Igazság világosságának
terjesztése érdekében a szegény országokban az egész világon, ahol lelkek
éhezik az élet kenyerét. Amikor 2007. november 3-án az elsõ szombati
áldozatot gyûjtik össze, nyitott szívvel nyújtsuk ki kezeinket az irodalom
terjesztésének idõszerû munkája érdekében ezen szükségben levõk
számára. Az Úr áldjon meg gazdagon minden adományozót!
Daniel Lee, GK Kiadóhivatalának Titkára
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5. Tanulmány

2007. november 3.

Napnyugta: H 16:26
Ro 17:02

Krisztus, a nagy tanító
A nagy sokaság örömest hallgatja vala õt (Márk. 12: 37).
Jézus volt a legnagyobb tanító, akit a világ valaha ismert. Az igazságot
világos, erõteljes mondatokban jelentette ki, és az általa használt szemléltetõ
képek a legtisztábbak és a legmagasztosabb rendûek voltak.  The Review
and Herald, 1895. augusztus 6.
Javasolt olvasmányok: Jézus élete 131-139
Fundamentals of Chrisztian Education, pp. 236-241.

Vasárnap

október 28.

1. KRISZTUS TANÍTÁSI MÓDSZERE

a. Beszéljétek meg Krisztus tanítási módszerét, melyet a hegyi
beszédében használt! Máté 5: 1-12.
A hegyi beszéd egy példája annak, hogy hogyan tanítsunk. Krisztus
nagyon vigyázott arra, hogy a titkok ne maradjanak titkok, hanem egyszerû,
érthetõ igazságokká tegye azokat. Tanításaiban nincs semmi homályos,
semmi, ami nehezen érthetõ.  Bizonyságtételek 7. kötet 269.
b.

Miért játszanak fontos szerepet a példázatok Krisztus
tanításában? Máté 13: 10-13.

Jézus érdeklõdést akart ébreszteni. Fel akarta rázni a közönyöseket,
és szívükbe vésni az igazságot. A példabeszéd népszerû tanítási mód volt.
Nemcsak a zsidók értékelték és figyelték, hanem más népek is. Jézus
ennél hatásosabb tanítási módszert nem is alkalmazhatott volna
Krisztus olyan igazságokat tárt fel, amelyek elfogadására az emberek
nem voltak felkészülve. Sõt még megértésükre sem. Ezért tanította õket
példázatokban. Tanításai, amelyeket összekapcsolt az életbõl, a gyakorlatból
és a természetbõl vett képekkel, lekötötte figyelmüket, és érintette
szívüket.  Krisztus példázatai 9. (11)
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október 29.

2. A TANÍTÁS TÁRGYAI

a. Mi volt Krisztus tanításainak lényege? Ján. 1: 17. u. r; 8:
32; 14: 6.
(Krisztus) Nem mondott semmit azért, hogy az emberi kíváncsiságot
kielégítse, sem pedig azért, hogy a világi nagyság felé kaput nyitva, eleget
tegyen a becsvágynak.
Krisztus nem elvont elméletekkel foglalkozott, hanem olyanokkal,
amelyek nélkülözhetetlenek a jellem fejlõdéséhez, és fogékonyabbá teszik
az embert Isten megismerésére, alkalmasabbá a jó cselekedetekre. Az
életmódot és az örökkévalóságot érintõ igazságokról beszélt az
embereknek.  Krisztus példázatai 11 (12. 13).
b. Mi a Biblia nagy központi igazsága, és beszélgetéseinkben
milyen elsõbbséget kell biztosítanunk ennek? Ján. 1: 29; 12:
32.
A legelsõ és legfontosabb dolgunk az, hogy meglágyítsuk és
alárendeljük az emberek lelkét azáltal, hogy Jézus Krisztust, mint
bûnbocsátó Megváltót tárjuk fel elõttük. Soha se tartsunk egy
istentiszteletet, vagy egy Biblia tanítást anélkül, hogy a hallgatókat elõször
ne irányítanánk Isten Bárányára, aki elveszi a világ bûneit (Ján. 1: 29).
Minden igazi dogma Krisztust teszi központjává, minden tantétel az Õ
szavaiból meríti az erõt. Tárjátok a nép elé a Golgota keresztjét. 
Bizonyságtételek 6. kötet 54.
Prédikátoraink tusakodjanak komoly imában, hogy megnyerjék a szent
kenetet, és így ebben a fontos idõben ne jelentéktelen és lényegtelen
dolgokat szõjenek bele munkájukba. Ne vigyék bele prédikátori
munkájukba azt, amit minden más vallásos közösségbe lehet hallani.
Állítsák mindig hallgatóik elé a felemeltetett Megváltót, hogy ezzel
megakadályozzák azokat, akik általuk térnek meg, hogy emberhez
csatlakozzanak, hogy társalgásukban és viselkedésükben az ember
képmását és hasonmását hordozzák. Az Úrnak különbözõ munkásai
vannak, akik a népet különbözõ vonalon befolyásolják. Egy embernek az
eljárásmódját nem szabad tökéletesnek tekinteni és egy gyülekezetben
sem kizárólagosan elfogadni. Krisztus, a mi Példaképünk.  The Voice in
Speech and Song, pp. 311. 312.
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Kedd

október 30.

3. SZEMLÉLTETÕ ESZKÖZÕK ÉS ILLUSZTRÁCIÓK

a. Milyen szemléltetõ képeket használt Krisztus és miért? Máté
6: 26-30; 13: 3-9. Mit tegyünk, ha példáját hûségesen akarjuk
követni?
Krisztus prédikátorai, akiknek õrködniük kell a lelkek felett, mint
akikért számot kell adniuk, szorgalmasan fogják tanulmányozni a Szentírást,
és gyakran fognak térdeiken mennyei bölcsességért könyörögni, hogy tudják
erõsíteni a többieket, akik haló félben vannak (Jel. 3: 2). Jézus azt mondja:
 tanuljátok meg tõlem, hogy én szelíd és alázatos szívû vagyok: és
nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. (Máté 11: 29). Jézus volt a legnagyobb
Tanító, akit a világ valaha is ismert. Az igazságot tiszta, erõteljes
kijelentésekben adta elõ és azok a szemléltetõ képek, melyet használt, a
legtisztábbak és a legmagasabb rendûek voltak. Sohasem keverte bele az
értéktelen jelképeket és ábrákat az Õ isteni tanításaiba, és nem törekedett
kielégíteni a kíváncsiságot, vagy eleget tenni azon osztálynak, amely csupán
kedvtelésbõl hallgatta. Nem alacsonyította a szent igazságot a közönséges
dolgokkal egy színvonalra, és sohasem hagyták el isteni ajkait olyan
megnevettetõ példák, melyeket az evangélium prédikátorai közül némelyek
használnak. Krisztus sohasem használt olyan szemléltetõ képeket, melyek
mulatságot idéztek volna elõ, vagy nevetést keltettek volna.  The Review
and Herald, 1895. augusztus 6.
b.

Miért választotta Krisztus legtöbbször a természetet a
prédikálásra? Miért kellene nekünk többet tanulmányoznunk
és tanítanunk a természetben? Zsolt. 19: 2; Jób. 12: 7-10.

A világ Megváltója általában a szabad ég alatt tanított. Nem voltak
olyan falak, melyek az Õt követõ tömeget befogadhatták volna. Neki azonban
különös okai is voltak, amiért a ligetekben vagy a tengerparton adta elõ
tanításait. Ott elõttük volt a táj méltóságteljes látványa, és felhasználta azokat
a tárgyakat, és jeleneteket, - amiket az egyszerû életet élõ hallgatói mind jól
ismertek - azon fontos igazságok szemléltetésére, melyeket meg akart
ismertetni velük.  Bizonyságtételek 2. kötet 579. 580.
A természet könyve a nagy tankönyv, amelyet a Szentírással
kapcsolatban kell felhasználnunk, hogy másokat Isten jellemére
taníthassunk, s hogy az elveszetteket Isten nyájához vezethessük. 
Krisztus példázatai 11. (13).
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október 31.

4. EGY ÉRZÉKENY MEGVÁLTÓ

a. Hasonlítsd össze Krisztus hangját és tanítási módszerét a
farizeusokéval! Máté 22: 15-22; Ján. 7: 37. 38.
Krisztus egy óriási nagy, körülötte tolongó tömeghez beszélt, és tanultak
és tanulatlanok mindnyájan meg tudták érteni tanításait.  The Review
and Herald, 1897. május 18.
Olyan tömegeket is vonzott Jézus tanítása, akiket a rabbik szónoklatai
nem érdekeltek. Megértették az Õ szavait, szívüket melengette, vigasztalta.
Jézus Istenrõl nem mint bosszúálló bíróról, hanem mint szelíd atyáról
beszélt. Isten képmását látták benne tükrözõdni.  Jézus élete 162.
A Megváltó hangja édes zene volt azon füleknek, akik már megszokták
az írástudók és farizeusok egyhangú, lélektelen beszédeit. Lassan beszélt
és benyomásteljesen, kihangsúlyozta azokat a szavakat, melyekre kívánta,
hogy hallgatói különös figyelmet szenteljenek. Úgy öregek, mint fiatalok,
tanultak és tanulatlanok, fel tudták fogni szavainak jelentõségét. 
Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 240.
(A szolgák, akiket Jézus elfogására küldtek,) Hallották, hogy mily
szeretetteljesen és gyengéden szólott a gyengékhez és szenvedõkhöz.
Viszont hallották Õt, midõn hatalommal dorgálta meg Sátánt és foglyait
felszabadította. Miközben bölcs szavait figyelemmel hallgatták, az Üdvözítõ
befolyásának hatása alatt nem tudták kezüket reávetni.  Tapasztalatok
és látomások 129.
b. Milyen érzékeny volt Krisztus a tömegben levõ egyének
szükségleteivel szemben, mialatt prédikált? Zsolt. 139: 1-3;
Máté 9: 36.
Jézus mély figyelemmel kísérte hallgatói arcának minden rezdülését.
Az érdeklõdést, örömöt kifejezõ arcok megnyugvással töltötték el.  Jézus
élete 203.
Krisztus számára a lábainál tolongó sokaság sem volt csupán emberi
lények felismerhetetlen tömege. Közvetlenül szólt minden lélekhez, és
felhívást intézett minden szívhez. Figyelte hallgatói arcát. Észrevette
tekintetük felvillanását, a hirtelen felragyogó fényt, amely elárulta, hogy
az igazság eljutott lelkükbe, és az Õ szívébe is megrezdült az együttérzés
örömének választ adó húrja.  Elõtted az élet 231.
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Csütörtök

november 1.

5. A KERESZTÉNY MUNKÁSOK PÉLDAKÉPE
a.

Milyen eredménnyel adta elõ Krisztus az igazságot a
különbözõ képzettségi és gazdasági szinten levõ társadalom
számára? Márk 12: 37. u. r. Hogyan követhetjük az Õ
példáját? Róma 12: 6-8. e. r.

A világ legnagyobb tanítóját, akit a világ valaha ismert, csodálták
egyszerûségéért, mivel isteni igazságokat oly módon adott elõ, hogy még a
gyermekek is megértették szavait, és ugyanakkor a világ legképzettebb és
a legmélyebben gondolkozók figyelmét is magára vonta. Az igazságot a
közönséges nép elõtt ismert szemléltetõ képek használatával tette
érthetõvé.  The Youths Instructor, 1893. május 4.
Krisztus mindig a legegyszerûbb nyelvezetet használta, de szavait
elfogadták az elõítélet nélküli mélyen gondolkozók is, mert azok olyan
szavak voltak, melyek kipróbálták bölcsességüket. A lelki dolgokat mindig
egyszerû nyelvezettel kell elõadni, még ha azokat tanult emberekhez intézik
is; mivel azok általában a lelki dolgokban tudatlanok. A legegyszerûbb
nyelvezet a legnagyobb ékesszólás. A képzettekhez és a képzetlenekhez a
legvilágosabb, a legegyszerûbb módon kell beszélni, hogy megérthessék
az igazságot és bemenetelt találjon a szívhez.  The Review and Herald,
1897. május 18.
b. Foglald össze Jézus módszerét, melyet a büszke, de õszinte
vallás vezetõ elérésére használt! Ján. 3: 1-17.

Péntek

november 2.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK

1. Sorold fel azokat a különös pontokat, melyeket megtanulhatunk Krisztus
tanítói módszerébõl, ahogy azt bemutatta a hegyi beszédében!
2. Miért fontos Krisztust minden beszélgetés központjává tenni?
3. Hogyan tanulmányozhatod a természetet a Szentírással kapcsolatban
szabályosan?
4. Hogyan lehetsz biztos abban, mikor bizonyságot teszel, tanítasz vagy
prédikálsz, hogy Krisztus és nem a farizeusok példáját követed?
5. Ahogy egy csoportot tanítasz, hogyan lehetsz biztos abban, hogy
közvetlenül minden értelemhez és szívhez beszélsz?
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2007. november 10.

Napnyugta: H 16:15
Ro 16:53

Visszaélés a beszéd képességével
Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és
káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt
(Eféz. 4: 31).
Becsmérlõ szavakat, ami a valóságban kannibalizmus (emberevés),
ne mondjanak azok, akik az élet kenyerével, az élõ Isten Igéjével
táplálkoznak.  The Voice in Speech and Song, p. 145.
Javasolt olvasmányok:

A Te Igéd Igazság 78. 79 (bal oszlop)
Bizonyságtételek 2. kötet 185-187.

Vasárnap

november 4.

1. BÍRÁLGATÁS

a. Mi a gonosz beszéd gyökere? Máté 15: 18-20; Péld. 24: 9. e. r.
b. Hogyan akadályozza a gonosz beszéd a Szentlélek munkáját
szívünkben? Ef. 4: 30. 31.
Krisztusnak a Szentlélek elleni bûnnel kapcsolatos figyelmeztetéshez
szorosan kapcsolódik az üres, gonosz beszéd elleni felhívás.  Jézus élete 265.
c. Miben nyilvánul meg a bírálgatás kétszeres átka? Róma 2: 1.
Ki idézi elõ a legnagyobb sértést, és miért? Péld. 18: 8.
A gonosz beszéd kettõs átok. Súlyosabban nehezedik a beszélõre,
mint a hallgatóra. Aki a széthúzás és a viszály magvát veti, saját lelkében
aratja majd halálos gyümölcsét. Mily nyomorult a pletyka terjesztõje, a
gonoszt gyanúsítója! Elõtte az igazi boldogság teljesen ismeretlen! 
Bizonyságtételek 5. kötet 176.
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november 5.

2. HARAG

a. Milyen hatása van áldozatára a haragnak? Jób. 5: 2. (A
bolondot harag öli meg. angolban)
Ha valaki egyszer helyet ad a haragos lelkületnek, az épp oly részeg,
mint az az ember, aki a poharat ajkaihoz emeli. Tanuljátok meg a hallgatás
ékesszólását.  Mind, Character, and Personality, vol. 2, p. 177.
A gonosz beszéd bûne a gonosz gondolatok ápolásával kezdõdik. A
csalárdság magába foglalja a tisztátalanság minden formáját. A tisztátalan
gondolat megtûrésével, szentségtelen kívánság dédelgetésével,
beszennyezzük lelkünket és megalkuszunk hûségével. Azután a kívánság
megfoganván, bûnt szül; a bûn pedig teljességre jutván halált nemz. Ha
nem akarunk bûnt elkövetni, akkor azt már a kezdet kezdeténél el kell
kerülnünk. Minden érzelmünket és kívánságunkat az értelem uralma alatt
kell tartanunk. Azonnal el kell ûznünk minden tisztátalan gondolatot.
Vonuljatok a belsõ szobátokba Krisztus követõi!. Imádkozzatok hittel és
teljes szívetekbõl. Sátán õrködik, hogy behálózzon minket. Ha meg akartok
szabadulni fortélyaitól, felülrõl kell segítséget kapnotok. - Bizonyságtételek
5. kötet 177.
b. Milyen tanácsot ad Isten Igéje azoknak, akik a haraggal
küzdenek? Ef. 4: 26; Jak. 1: 19. 20.
Komoly próbába fogsz jutni. Helyezd bizalmadat Jézus Krisztusba.
Gondolj arra, hogy heveskedéssel meg fogod sérteni magadat. Ha minden
körülmények között Jézus Krisztusban a mennyei helyeken fogsz ülni,
akkor szavaidat nem fogják lövedékek terhelni, melyek szíveket sebeznek
meg, és életet oltanak ki.  Mind, Charcter, and Personality, vol. 2. p. 578.
c. Milyen nemes jellemvonások lesznek láthatók azokban, akik
késedelmesek a haragra? Péld. 14: 29; 16: 32.
A beszéd értékes adomány. Beszélhetsz haragosan, vagy kellemesen.
Gondolj arra, hogy ha kellemesen beszélsz, az nem fog befolyásodnak ártani,
hanem meg fogja édesíteni befolyásodat.  The Review and Herald, 1905.
július 6.
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november 6.

3. PLETYKA
a. Melyik imát kell ismételnünk, mikor pletykázók között
vagyunk? Zsolt. 39: 2.
A keresztények legyenek megfontoltak szavaikban. Sohase vigyenek
kellemetlen híreket egyik barátjukról a másiknak, különösen akkor, ha
tudják, hogy nincs közöttük egység. Milyen kárt szenvedett el Krisztus
egyháza az ilyen dolgok miatt. Tagjainak következetlen, meggondolatlan
viselkedése teszi a gyülekezetet olyan gyöngévé, mint a víz. Bizalmas
dolgokat árultak el ugyanazon gyülekezet tajgai, pedig a bûnösnek nem is
volt szándékában bajt elõidézni. A bölcsesség hiánya a társalgás témájának
megválasztásában idézett elõ sok bajt. Lelki, isteni dolgokról kellett volna
társalogni, de sajnos nem úgy volt.  Bizonyságtételek 2. kötet 186.
A pletykálkodás és a fecsegés lelkülete Sátán egyik különlegesen
eredményes eszköze, miáltal egyenetlenséget és viszályt szít, elválassza
egymástól a barátokat, és hogy sokak álláspontunk igazságába vetett hitét
aláássa.  Bizonyságtételek 4. kötet 195.
b. Mi a legjobb gyógymód a pletykálkodók és hírvivõk számára?
1. Thess. 4: 11.
Ha olyan szót ejtenek ki, mely káros egy barát vagy egy atyafi jellemére,
sohase bátorítsd ezt a gonosz beszédet, mert az az ellenség munkája.
Emlékeztessed a beszélõt, hogy Isten Szava tiltja az ilyen társalgást. 
The Review and Herald, 1904. február 25.
c. Milyen ígéretük van azoknak, akik gyõznek a pletykázás
szokása felett? Ésai. 58: 9.
Ha jelenlétünkben haszontalan beszélgetés indul meg, váltsunk témát,
ha lehet. A kegyelmes Isten segítségével ejtsünk el csendesen egy-egy
olyan megjegyzést, vagy kezdjünk olyan témát, amely hasznos mederbe
terelheti a beszélgetést.  Krisztus példázatai 243. (232).
Szombati Bibliai Tanulmányok 2007. október-december

33

Szerda

november 7.

4. A TÚL SOK BESZÉD

a. Hogyan tekinti Isten azokat, akik túl sokat beszélnek? Préd.
5: 3; Péld. 10: 19.
A beszéd képessége Isten adománya, és ha sok haszontalan,
jelentõségnélküli fecsegést hallunk, biztosak lehetünk abban, hogy akik
így használják fel ezt az értékes adományt, azok nem keresztények. Õk
nem lakoznak Krisztusban, és Krisztus sem lakozik bennük. Minden fát
gyümölcseik szerint ismernek. A jó ember az õ szívének jó kincseibõl
hozza elõ a jókat; és a gonosz ember az õ szívének gonosz kincseibõl hozza
elõ a gonoszokat. (Máté 12: 35). A gonoszságnak és a buta beszédnek
micsoda áradata tõr elõ a beszéd talentumán keresztül. S mily sokan
megtagadják beszédükkel Krisztust! Ahelyett, hogy társalgásukkal jó
bizonyságot tennének Krisztusról, azt mondják: Én nem ismerem azt az
Embert. Könnyen elérhetjük a kegyesség formáját, de teljes vallomást
tenni a Krisztusban való hitünkrõl, azt jelenti, hogy szavaink, ruházatunk
és lelkületünk tesz bizonyságot arról a tényrõl. - The Voice in Speech and
Song, pp. 55. 56.
Túl sok esetben hadarják a szavakat. Azok elhangzanak a fülbe, de
oly gyorsan mondják ki, hogy a hallgatók nem tudják felfogni annak
jelentését, mielõtt a másikat kimondanák, és jelentése elvész. Minden szót
tisztán kell kimondani, hogy teljes jelentése érthetõ legyen   The Youths
Instructor, 1897. szeptember 16.
b. Hogyan élt vissza Péter apostol a beszéd adományával? Márk
14: 66-72. Milyen tanulságot kell levonnunk az õ
tapasztalatából?
Sokan vannak olyanok, akik készek nyíltan kiállni harcolni Urukért,
de a kicsúfolás hitük megtagadására készteti õket. Társulva azokkal, akiket
el kellene kerülniük, könnyen a kísértés útjára engedik magukat csábítani.
Szinte meghívják az ellenséget, hogy kísértse meg õket. Az ellenség azután
a kísértések segítségével olyan dolgok kimondására és megtételére vezeti
el õket, amiket más körülmények között sohasem mondanának ki és nem
tennének meg, és így nem lennének vétkesek azokban. Krisztusnak az a
tanítványa, aki manapság álruhába bújtatja hitét a szenvedésektõl és a
szégyentõl való félelme miatt, az éppen olyan valóságosan megtagadja Urát,
mint Péter tette a bírósági tárgyalóterem udvarán.  Jézus élete 614.
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november 8.

5. GYORS ÉS TÜRELMETLEN BESZÉD

a. Hogyan tekinti Isten azt a férfit vagy nõt, aki gyorsan és
türelmetlenül beszél? Péld. 29: 20; 25: 28. Mely osztályba
tartozik a gyors beszéd?
Az elhamarkodott, felületes, szenvedélyes beszéd olyan károkat
okozhat, melyeket egy egész élet bûnbánata sem tehet meg nem történtté.
Óh mily sok szív tört meg, milyen sok barát idegenedett el, mily sok élet
szenvedett hajótörést azoknak éles, elhamarkodott szavai által, akiknek
segítséget és gyógyulást kellett volna hozniuk!  Elõtted az élet 236.
b. Hogyan nyerhetünk gyõzelmet abban a pillanatban, mikor
kísértve vagyunk, hogy a szenvedélynek adjunk helyet? Máté
11: 29; Jak. 4: 7. Miért ne aggódjunk jogaink megvédéséért?
Példát kell adnunk másoknak, hogy nem állunk meg minden kicsiny
sértés esetén, hogy védelmezzük jogainkat. Elvárhatjuk, hogy hazug hírek
keringjenek rólunk, de ha az egyenes irányt követjük, ha közömbösek
maradunk az ilyen esetekkel szemben, mások is közömbösek lesznek
azokkal szemben. Bízzuk Istenre jó hírnevünk megvédését. Mint Isten fiai
és leányai ezzel önuralmunkat bizonyítjuk. Bebizonyítjuk, hogy Isten Lelke
vezérel minket, s hogy késedelmesek vagyunk a haragra.  A Te Igéd
Igazság 77.
Jézus nem harcolt jogaiért.  Jézus élete 66.

Péntek

november 9.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Milyen készletrõl gondoskodott Isten, hogy védekezzünk a haragra
gerjedés ellen?
2. Mit tehetünk, hogy megvédjük gyülekezetünket a pletykázás
fertõzésétõl?
3. Hogyan próbálhatjuk ki az Urat, hogy nyilvánítsa ki közöttünk azokat,
akik a sokbeszédûek osztályába tartoznak?
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7. Tanulmány

2007. november 17.

Napnyugta: H 16:06
Ro16:46

A helytelen beszéd eltávolítása
Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész
testét is megzabolázni (Jak. 3: 2).
Figyeljük meg Mózes életét. Mózes jellemének legragyogóbb vonása a zúgolódás, szitkozódás és ingerlés közepette is - a szelídség volt. 
Bizonyságtételek 4. kötet 368.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek 2. kötet 314-318.
The Voice in Speech and Song, pp. 126.

Vasárnap

november 11.

1. HÍZELGÉS:

a. Mi a rossz a hízelgésben? Péld. 26: 28. u. r; Jób 32: 21. 22.
Mit tehetünk, hogy leállítsuk ezen látszólag ártatlan eljárást?
Utasítsátok vissza a hízelgést, még hitéletetekben is. A hízelgés egy sátáni
mûvészet, mivel arra vár, hogy az embert becsapja és öntelt gondolatokkal telítse
el önmaga felõl. Meglássátok, hogy senki ne legyen, a ki bennetek zsákmányt
vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ
elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való (Kol. 2: 8).
A hízelgés az a táplálék, melyen sokáig táplálkozott a mi ifjúságunk; és
akik dicsértek és hízelegtek, azt feltételezték, hogy helyesen cselekszenek,
de azok rosszat cselekedtek. A dicséret, a hízelgés és az elnézés sokkal
többet tettek drága lelkek hamis útra vezetésében, mint Sátán minden
más kitalált mûvészete.  Fundamentals of Christian Education, p. 304.
b. Mi a hízelgés legjobb gyógymódja? Péld. 28: 23.
Ne dicsérj senkit sem, ne hízelegj senkinek sem, de azt se engedd
meg, hogy téged dicsérjenek, vagy neked hízelegjenek. Sátán éppen eleget
végzi ezt a munkát. Ne az eszközt nézd, Jézusra gondolj. Az Urat dicsérd.
Istent dicsõítsd. Énekelj szívedben az Úrnak. Beszélj a keresztény
reménységrõl, a keresztény mennyországról. -Evangelizálás 290.
36
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Hétfõ

november 12.

2. KÖNNYELMÛSÉG ÉS VICCELÕDÉS

a. Hogyan tekinti Isten Igéje a könnyelmûséget és a viccelõdést?
Eféz. 4: 17; 5: 3. 4.
Minden könnyelmûség, minden értéktelen társalgás, minden vicc és
tréfa gyengíti a lelket és leszoktatja a szívet az imáról. Krisztus minden
igazi követõje Pál apostolhoz hasonlóan testében hordozza Krisztus halálát.
Azok nem tudják testükben megõrizni önmagukért Krisztus szenvedését,
és ugyanakkor könnyelmûek és tréfálkozók lenni.  The Voice in Speech
and Song, p. 126.
b. Mi az egyedüli gyógymód a könnyelmû lélek számára? Zsid.
12: 2. 3.
Magukat a gondolatokat kell Krisztus akarata alá rendelni. Akkor a
tulajdonságok meg fognak tisztulni, és nemesedni; akik a munka terhét
hordozzák, nem lesznek tisztátalanok gondolataikban, szavaikban vagy
cselekedeteikben, nem lesznek könnyelmûek és viccelõdök.  Gospel
Workers (1892), p. 233.
c. Hogyan kell különösen az ifjúságnak õrködni a könnyelmû
lelkület veszélyével szemben? 1. Tim. 4: 12-16.
Az ifjúság kötelessége, hogy ápolja magában a józanságot. A
könnyelmûség, a viccelõdés és tréfálkozás lelki sivárságot idéz elõ, és
eljátssza Isten kegyét. Sokan közületek azt gondoljátok, hogy nem vagytok
rossz befolyással másokra, és ezért egy bizonyos mértékben meg vagytok
elégedve magatokkal; de gyakoroltok befolyást a jóra? Törekszetek e
társalgásotokkal és cselekedetetekkel másokat a Megváltóhoz vezetni, vagy
ha õk vallják Krisztust, akkor arra vezetni õket, hogy szorosabban járjanak
Vele?  Bizonyságtételek 2. kötet 236. 237.
d. Milyen számadást fognak tartani a könnyelmû beszéd felett?
Máté 12: 36.
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Kedd

november 13.

3. TÚLZÁSOK, CSÍPÕS MEGJEGYZÉSEK, BURKOLT
GYANÚSÍTÁSOK
a. Kit lehet egy balga íjászhoz hasonlítani, aki tüzes nyilakat
lövöldöz minden irányba? Péld. 26: 18. 19.
Isten Igéje kárhoztatja azokat a haszontalan kifejezéseket és fölösleges
szólásmódokat, amelyek a közönségesség határához közelednek.
Kárhoztatja a csalfa bókokat, a hízelgést, az igazság megkerülését, a
túlzásokat, a kereskedelemben megszokott hamis értelmezéseket, melyek
a társadalomban és az üzleti világban érvényesek.  Elõtted az élet 235.
Szeretsz a szomszédokba járni, beszélgetni, és sok esetben olyan dolgokat
mondasz, melyek nem illenek egy keresztényhez. Kijelentéseid túlzottak,
és távol vannak az igazságtól. Szavaid és cselekedeteid fognak megítélni
téged az utolsó napon. Azok vagy fel fognak menteni, vagy kárhoztatni fognak
téged. Nevelkedésed nem volt nemesítõ jellegû, ezért neked most arra van a
legnagyobb szükséged, hogy a gondolatok és a cselekedetek tisztaságára
neveld magad. Fegyelmezd gondolataidat, hogy könnyen tudjál azokkal tiszta
és szent dolgoknál idõzni. Ápold magadban a lelkiesség és a valódi
istenfélelem szeretetét.  Bizonyságtételek 2. kötet 315.
b. Milyen tanítás adatott azoknak, akik örömöt lelnek a
könnyelmû, értéktelen beszédben? 1. Pét. 1: 13-19.
Kevesen vannak annak tudatában, hogy önzõ gondolataikkal és
érzelmeikkel, balga, tréfálkozó beszédükkel elûzik Isten
Lelkét Szüntelenül tiszta beszédet, és igazi keresztényi udvariasságot
kell gyakorolni. - Sons and Daughters of God, p. 316.
A hitetlenség légköre nehéz és nyomasztó. A szeleburdi nevetgélés, a
viccelõdés és a tréfálkozás megbetegítik azt a lelket, aki Krisztus testébõl
táplálkozik. Az értéktelen, balga beszéd kínos Krisztus számára. Olvassátok
alázatos szívvel, gondosan 1. Péter 1: 13-18-ig. Akik szeretnek beszélgetni,
meg kellene érteniük, hogy szavaik jól megválogatottak legyenek.
Fontoljátok meg, hogy hogyan beszéltek. Fontoljátok meg, hogy hogyan
képviselitek azt a vallást, melyet elfogadtatok.  Fundamentals of Christian
Education, p. 457.
38
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Szerda

november 14.

4. A DURVA ÉS IDEGESÍTÕ BESZÉD

a. Miért nem hangozhatnak el durva szavak egy keresztény
szájából? Jak. 3: 17.
Azért kaptuk a beszéd adományát, hogy mások javára használjuk.
Dicséretreméltó példátok, békés szavaitok és önzetlen cselekedeteitek
legyenek az élet illata az életre. Kellemes, felvidító szavaitok nem kerülnek
többe a kellemetlen mogorva szavaknál. Nem szeretnéd, ha durva szavakat
szólnának hozzád. Gondolj arra, amikor te olyan szavakat szólasz, mások
érzik éles fullánkját. - The Review and Herald, 1901. december 31.
Azért kaptuk a beszéd adományát, hogy mások javára használjuk.
Kellemes, felvidító szavaitok nem kerülnek többe a kellemetlen mogorva
szavaknál. Az éles szavak megsebzik és összetörik a lelket. Ebben az életben
mindenkinek vannak nehézségei, amivel meg kell küzdenie. Mindenkinek
van része aggodalmakban és csalódásokban. Árnyék helyett nem napfényt
kellene hoznunk azok életébe, akikkel kapcsolatba jövünk? Nem olyan
szavakat kellene szólnunk, melyek segítségül és áldásul szolgálnak? Azok a
szavak épp oly nagymértékben áldásul szolgálnak számunkra, mint azok
számára, akiknek mondjuk. - The Voice in Speech and Song, p. 64.
b. Mi a legjobb feddés azok számára, akik idegesítenek téged?
Préd. 3: 7. (harmadik része).
Ha idegesítõ szavakat mondanak neked, ne szólj egy szót sem. A legjobb
feddés, amiben azokat részesítheted, akik az idegesítõ szavakat mondták
az, ha csendben marad, míg szelíd, kellemes hangon tudsz beszélni. 
The Review and Herald, 1905. július 6.
Ha Isten szeretete él szívünkben, akkor nem fogunk gonoszt gondolni,
akkor nem lehet nyugalmunkat könnyen megzavarni, nem adunk helyet a
szenvedélynek, hanem azt fogjuk kinyilvánítani, hogy Krisztussal egy
igában húzunk, és az Õ Szent Lelkének korlátozó ereje vezet bennünket
oly szavakat szólanunk, melyet Õ jóváhagy. Krisztus igája a Szentlélek
korlátozása, és amikor bennünket a szenvedély hevít, mondjuk: Nem!
Krisztus mellettem áll, és én nem akarom megszégyeníteni Õt azzal, hogy
heves, indulatos szavakat mondok.  ugyan ott, 1898. január 25.
Az éles szavakat nem szabad kimondani. A szenvedélyes szavakat
Jézus Krisztus szeretetében le kell csillapítani; mivel ha a lelket nem
tisztítják meg ettõl a szeméttõl, akkor nincs remény az örökéletre. Az önzõ
felindulás, a szenvedélyes szavak szóáradata, azonos helyen szerepelnek
az átkozódással. - The Voicein Speech and Song, p. 144.
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Csütörtök

november 15.

5. NÖVEKEDÉS KRISZTUSBAN

a. Mit fog végezni a keresztény jellemben való növekedésünk
beszédszokásainkban? Jak. 3: 2.
b. Milyen tanács adására volt ihletve Péter apostolt e tekintetben?
1. Pét. 2: 1-3
Bukása elõtt Péter mindig meggondolatlanul beszélt, úgy, ahogy arra
a pillanat éppen indította. Mindig kész volt arra, hogy másokat kiigazítson
és kifejezze saját véleményét, mielõtt teljesen tiszta véleménye lett volna
önmagáról és arról, amirõl beszélnie kellett. A megtért Péter azonban
egészen más volt. Visszafogta elõzõ hevességét, és buzgalmát Krisztus
kegyelme szabályozta. Nem volt többé féktelen, önhitt és önmagát dicsõítõ,
hanem nyugodt, higgadt és tanítható. Most már tudta legeltetni Krisztus
bárányait.  Jézus élete 718.
c. Kövessük nyomon Mózes  az egykor türelmetlen és
lobbanékony ember  fejlõdését, hogyan vált a föld
legszelídebb emberévé a beszédben és az életben? 2. Móz. 2:
11-15; 4. Móz. 12: 3.
Mózes lobbanékony természetû ember volt. Egyiptom e sikeres katonai
parancsnoka, a nép kegyeltje, megszokta, hogy dicsõítsék és hízelegjenek
neki. A népet magához vonzotta. Azt hitte, hogy saját erejével meg tudja
szabadítani Izraelt. De egészen más volt az a lecke, amit Isten
képviselõjének meg kellett tanulnia. Miközben nyáját a hegyek vadonjaiban
és a völgyek zord legelõin vezette, megtanult hinni, szelídnek, türelmesnek,
alázatosnak és önzetlennek lenni.  A Nagy Orvos lábnyomán 343.

Péntek

november 16.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Hogyan állíthatunk le valakit a hízelgésben?
2. Hogyan segíthetünk az ifjúságnak, hogy hagyja abba a könnyelmûséget
és a viccelõdést?
3. Hogyan lehetünk abban a veszélyben, hogy elûzzük Isten Lelkét?
40
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2007. november 24.

8. Tanulmány

Napnyugta: H 16:00
Ro 16:40

Életadó szavak
Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott
ige! (Péld. 25: 11)
Ha olyan ember szólja Isten igéjét, aki megszentelõdött általa, akkor
az Igének életadó ereje van, amely vonzóvá teszi a hallgatók számára, és
meggyõzi õket élõ valóságáról.  Jézus élete 121.
Javasolt olvasmányok:The Voice in Speech and Song, pp. 140-147.
ugyan ott 367-377.

Vasárnap

november 18.

1. A CSALÁDBAN

a. Milyen jellemtulajdonságokat kell a szülõknek a családikörben
bemutatniuk, ha istenfélõ gyermekeket akarnak felnevelni?
Kol. 3: 21; 2. Tim. 2: 25. e. r; 1. Kor. 15: 58. e. r.
b. Milyen természetes tulajdonságokat ápoljanak a szülõk a
családban? Róma 12: 10. Eféz. 4: 32.
c. Hogyan segíthetik elõ az apák és az anyák a kedvesség
kifejlõdését gyermekeikben? Péld. 31: 26; Eféz. 6: 4.
Jézus nemcsak a gyermekek példaképe, hanem az édesapáké is.
Hatalommal szólt, szavából erõ sugárzott. Amikor durva, erõszakos
emberekkel érintkezett, akkor sem használt egyetlen goromba, illetlen
kifejezést sem. A szívben lakozó krisztusi kegyelem mennyei méltóságban,
illendõ viselkedésben részesít. Finommá teszi ami durva, megfékezi ami
nyers, sértõ. Segíti az apákat és anyákat, hogy gyermekeiket értelmes lényként
kezeljék, ahogyan õk is elvárják azt magukkal szemben.- Jézus élete 433.
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Hétfõ

november 19.

2. ISTEN LEGJOBB KÖZLÕI
a. A régi idõk Reformátorainak milyen életvitele biztosította
szolgálatuk sikerét? 2. Tim. 1: 7. 8.
Wiclif tehetséges, buzgó tanító és ékes beszédû prédikátor volt.
Mindennapi élete szemléltette azokat az igazságokat, amelyeket prédikált.
Szentírás-ismeretével, érvelésének meggyõzõ erejével, tiszta életével,
törhetetlen bátorságával és rendíthetetlen becsületességével megnyerte az
emberek tiszteletét és bizalmát. Sokan, amikor észrevették a római egyház
gonoszságát, elégedetlenek lettek addigi vallásukkal, és leplezetlen
örömmel üdvözölték a Wiclif által feltárt igazságokat. A pápa vezetõ
embereit pedig elöntötte a harag, amikor észrevették, hogy e reformátor
befolyása túlszárnyalja az övékét.  A nagy küzdelem 85. (76).
Luther, (amikor a Wormsi gyûlés elõtt állt), aki tudta, hogy veszélyben
van, mindenkihez keresztény méltósággal és nyugalommal beszélt. Szavai
mögött nem volt gõg, indulat, sem megtévesztõ szándék. Nem gondolt
önmagára és a körülötte levõ hírességekre. Úgy érezte, mintha egyedül
lenne a pápáknál, a fõpapoknál, a királyoknál és a császároknál
mérhetetlenül nagyobb Valakinek a jelenlétében. Luther ékes
bizonyságtevése által Krisztus szólalt meg hatalommal. Egy pillanatra
tisztelet és csodálat ébredt mind barátban, mind ellenségben.  A nagy
küzdelem 157. (148).
b. Milyen értelemben követte Wesley János Krisztus példáját
Mesteréért végzett munkájában? Ésai. 42: 21; Máté 7: 21.
Miközben Wesley Isten kegyelmének evangéliumát prédikálta,
Mesteréhez hasonlóan igyekezett »naggyá tenni a törvényt és dicsõségessé«.
Híven végezte azt a munkát, amit Isten bízott reá, és dicsõ volt az az
eredmény, amelyet megláthatott Wesley élete felbecsülhetetlenül értékes
tanulságot kínál minden kereszténynek. Bárcsak tükröznék a ma
gyülekezetei Krisztus e szolgájának hitét és alázatosságát, lankadatlan
buzgalmát, önfeláldozását és odaadását!  A nagy küzdelem 253. (240.
241).
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Kedd

november 20.

3. AZ EGYIK LEGNAGYOBB TANÍTÓ

a. Vezesd le lépésrõl-lépésre azt a módszert, melyet Pál apostol
használt, hogy megnyerje a zsidókat. Apcsel. 17: 1-4; 28: 23.
Pál nem úgy közeledett a zsidókhoz, hogy elõítéletüket felkeltse. Nem
mondta nekik azonnal, hogy hinniük kell a názáreti Jézusban, hanem azon
prófétai igéknél idõzött, amelyek a Messiásról, küldetésérõl és munkájáról
beszéltek.  Az Evangélium szolgái 73.
b. Hogyan változtatott közeledésén, hogy megfeleljen a pogányok
gondolatvilágának? Apcsel. 17: 22-28.
Pál szavai az ismeret gazdag kincseit tárják a gyülekezet elé. Az adott
körülmények között milyen könnyen mondhatott volna olyasvalamit, ami
gõgös hallgatóit felingerli és nehézségeket szerez számára. Ha beszédében
meggondolatlanul isteneiket és városuk nagy embereit támadja, az a veszély
fenyegeti, hogy Szókratész sorsára jut. Azonban isteni szeretetbõl fakadó
tapintattal igyekezett gondolataikat a pogány istenségektõl óvatosan
eltéríteni, amennyiben az igaz Istent nyilatkoztatta ki elõttük, akit nem
ismertek.  Apostolok története 199. (167).
c. Magyarázd meg, miért és hogyan tudta Pál apostol megjavítani
minden férfi és nõ elõtt megjelenése felett mondott csípõs
megjegyzéseket? 1. Kor. 2: 1-5. 13.
Pál ezentúl más munkamódszert alkalmazott. Kerülte az elméletek
szövevényes érveit és megvitatását; egyszerû módon hívta fel az emberek
figyelmét Krisztusra, mint a bûnösök Megváltójára.  A Nagy Orvos
lábnyomán 145. 146.
d. Milyen leckét tanulhatunk tõle, a felsõbb osztályokért végzett
munkájából? 1. Tim. 6: 17-19.
A világi irányelv nem Isten útja a magasabb osztályok megközelítésére.
Krisztus evangéliumának következetes, önzetlen bemutatása az, amivel
eredményesen lehet hozzájuk közeledni.  A Nagy Orvos lábnyomán 145.
Szombati Bibliai Tanulmányok 2007. október-december

43

Szerda

november 21.

4. A BESZÉD ÉS AZ EGÉSZSÉG
a. A beszédnek milyen jótékony haszna van megígérve azoknak,
akik megszokott módon kedves, együtt érzõ szavakat
mondanak embertársaiknak? Péld. 12: 18; 16: 24; 17: 22.
Mikor az emberi együttérzés megszentelve Jézus Lelke által egybe
olvad a szeretettel és a jótékonysággal, az egy olyan elem, amely nagy jót
tud végbevinni. Akik gyakorolják a jótékonyságot, azok nem csak másokért
végeznek jó munkát és áldást azok számára, akik a jó cselekedetekben
részesülnek, hanem azok által a maguk javát is szolgálják, mert megnyitják
szívüket az igazi jótékonyság áldott hatásának. A világosság minden sugara,
amit másokra ragyogtatunk, saját szívünkre fog visszasugározni. Minden,
a megszomorodottaknak mondott együtt érzõ szó, minden cselekedet, amivel
az elnyomottakon könnyítünk, és minden adomány, amivel a társaink
szükségletét elégítjük ki, amit egyedül az Úr dicsõségére teszünk vagy
adunk, áldást fog hozni az adományozóra is. Akik ily módon munkálkodnak,
azok a menny törvényének engedelmeskednek, és el fogják nyerni Isten
jóváhagyását. A másokkal való jócselekedet öröme felemelõ érzéseket
eredményez, ami átcikázik az idegeken, élénkíti a vérkeringést, és testi
valamint lelki egészséget támaszt.  Bizonyságtételek 4. kötet 56.
b. Hogyan lehetünk saját beszélõ szerveinknek jó sáfárai, úgy
testi, mint lelki értelemben? 1. Pét. 4: 10. 11.
Gondos figyelmet kell szentelni, és képeznünk kell beszélõ szerveinket.
Helyes használat által erõsbödnek, helytelen kezelés mellett gyengülnek.
Kimerítõ használatuk, hosszú prédikációk tartása - ha gyakran ismétlõdik
-, nemcsak a beszélõszerveknek árt, hanem az egész idegrendszert
túlfeszíti. Az ezernyi húrból álló érzékeny hárfa elkopik, javíthatatlanná
válik, dallam helyett hangzavar keletkezik.
Fontos minden elõadó számára, hogy beszélõ szerveit edzze és egészséges
állapotban tartsa, hogy az életnek igéit szólhassa a népnek. Értsen mindenki
ahhoz, hogyan használhatja a leghathatósabban istenadta képességeit, s
amit megtanult, azt gyakorlatban valósítsa is meg.  Evangelizálás 308.
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november 22.

5. TANÁCSADÁS ÉS FEDDÉS

a. Határozzátok és beszéljétek meg a feddés helyes és helytelen
módját, ahogy Isten Igéje elõadja! Péld. 25: 11. 12; Gal. 6: 1.
Sokan keményen, szigorúan dorgálnak és tanácsolnak. A sebzett lélek
gyógyítására alkalmatlan szavakat használnak. Meggondolatlan
kifejezésekkel felbosszantják a tévelygõt, és sok esetben ellenállást váltanak
ki belõle. Azoknak, akik az igazság alapelveit hirdetik, át kell itatódniuk
a szeretet mennyei olajával. Dorgálni minden körülmények között szeretettel
kell, és akkor szavaink reformálnak, nem pedig ingerelnek - Krisztus
példázatai 242. 243. 232).
b. Mi lesz az eredménye, ha nyersen és bántóan feddünk? Mutass
be egy példával, mit jelent durván feddni? Zsolt. 52: 4; Jak.
3: 6; Jer. 18: 18. u. r.
Némelyek azzal dicsekszenek, hogy szókimondók, nyersek, és
gorombák, és mindezt nyíltságnak, egyenességnek nevezik; de nem az a
helyes neve. Az a legmélyebb értelemben önzés. Ezeknek a személyeknek
lehetnek erényeik, bõkezûek és jó indulatúak lehetnek; de sebeznek és
valótlan dolgokat állítanak. Vajon az általuk ápolt jellem ajánlani fogja
õket Jézusnak? Alkalmassá teszi õket a menny számára? Jól tennénk, ha
alaposan megvizsgálnánk magunkat, hogy milyen lelkületet ápolunk!
Tanuljunk meg szelíden, csendesen beszélni a legmegpróbálóbb
körülmények között is. - The Voice in Speech and Song, p. 141.

Péntek

november 23.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK

1. Hogyan törekedjünk kijavítani gyermekeink hibáit?
2. Említs meg néhány példaadó minõségû beszédet a régi Reformátorok
életébõl!
3. Mit tanulhatunk Pál apostol alkalmazkodó tanítói módszerébõl?
4. Mit fognak eredményezni a kedves, együtt érzõ szavak saját
egészségünk számára?
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NE FELEJTSÉTEK, KÖVETKEZÕ SZOMBATON MISSZIÓADAKOZÁS

Csütörtök

december
szombat
5. 2007.
Magyarázd
meg, 1.
hogy
a feddõ szavak hogyan javíthatnak, ahelyett, hogy
súlyosbítanák a bajt!

Elsõ szombati áldozat

Bolívia számára

Bolívia Dél- Amerika közepén levõ tenger nélküli ország, melyet
Peru, Brazília, Paraguay, Argentína és Chile határol.
Bolíviába a Reformmozgalom a 20. század elején jutott el, amikor az
üzenetet sokan, gyorsan elfogadták. Eleinte Dél- Amerika Dél- Uniójának
területeként szervezték meg. A munka gyorsan fejlõdött. Jelenleg a Dél
Amerikai Körzetben, az összes többi ország között Bolíviában van a
gyülekezetnek legtöbb tagja.
A gyülekezetben a tagság létszámának növekedése mellett,
gyakorlatilag fejlõdött a tervszerû missziómunka is. Tevékeny
könyvevangélista munka folyik. Több kiképzõintézmény is van, melyek
nagy áldásul szolgáltak a munka fejlõdésére. Bolívia az egyik
legszegényebb ország. 2005-ben személyenként a bruttó belföldi termék
csak 2, 817 USA dollár volt A 181 ország közötti besorolásban a 125nek tekintik. Mindazáltal ez a nemzet nagyon gazdag természeti
forrásokban. A Kontinens második legnagyobb gázmezõjével bír. A világ
vas és magnézium bányászatának 70%-a van ott, és termékeny talaja
étkezési gabona termesztésére alkalmas.
A gazdasági nehézség Bolíviában megnehezítette, hogy
gondoskodjanak az Úr mûvének fejlõdéséhez szükséges építményekrõl.
Bolíviában a hívõk sokat adományoztak abból a kicsibõl, amivel
rendelkeznek, hogy az egész országban kicsiny imaházakat, és iskolákat
építsenek. Most a ti segítségeteket kérjük, ennek a munkának
folytatásához, hogy a Reformáció üzenete elterjedhessen a nagy részt
hegyvidékes ország még távolabb esõ részébe is.
Atyátokfiai a Bolíviai Unióból
46
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9. Tanumány

2007. december 1.

Napnyugta: H 15:55
Ro 16:37

Gyõzelem bizonyságtételünk beszéde által
És õk (az atyafiak) legyõzték azt (Sátánt) a Bárány véréért,
és az õ bizonyságtételüknek beszédéért; és az õ életüket nem
kímélték mind halálig (Jel. 12: 11).
Úgy válunk gyõzõkké, hogy segítünk másoknak gyõzni a bárány vére
és bizonyságtételünk beszéde által.  A Te Igéd Igazság 245.
Javasolt olvasmány: Jézushoz vezetõ út 115-122.

Vasárnap

november 25.

1. HÁLAADÁS ÉS DICSÉRET

a. Hogyan nyilváníthatjuk ki állandóan, hogy Krisztus bennünk
él? Zsolt. 105: 1-5; 107: 1. 2. 15.
Testvérek, az Úr a mi Istenünk. Ha Krisztus, a dicsõségnek ama
reménysége kialakult bennünk, akkor olyan reménységünk van Istenben,
melyet lehetetlen magunkban megtartanunk. Dicsõíteni fogjuk Õt. Nem
dicsõítjük és nem magasztaljuk Õt oly sokszor, ahogyan kellene. Aki ily
módon küld fel hálaadást, az megdicsõíti Istent. Nos, ahelyett, hogy
panaszos szavakat mondanánk, és megpróbáltatásainkról és bajainkról
beszélnénk, köszönjük meg Istennek, hogy egyáltalán beszélni tudunk, és
határozzuk el, hogy törekedni fogunk megdicsõíteni az Õ nevét.  The
Voice in Speech and Song. p. 148.
b. Hogyan változhatnak át a nehézségek pozitív tapasztalatokká?
Préd. 7: 14; 2. Kor. 4: 8. 9; Róma 8: 28.
Amikor valaki hogyléted felõl érdeklõdik, ne próbáld valami szomorú
dologgal sajnáltatni magad! Ne beszélj hited kicsiségérõl, fájdalmaidról és
szenvedéseidrõl! A kísértõ gyönyörködik az ilyen szavakban; a lehangoló
dolgok említésével õt dicsõíted. Ne mondogassuk, hogy Sátán nagy hatalmával
le fog gyõzni minket! Sokszor kiszolgáltatjuk neki magunkat azzal, hogy
hatalmát hangoztatjuk Nincs-e minden pillanatban okunk a hálára, még
ha viszontagságos is az utunk?  A Nagy Orvos lábnyomán 176.
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Hétfõ

november 26.

2. A SZOMORÚSÁG GYÓGYMÓDJA
a. Mi a szomorúság és a bánat legjobb gyógymódja? Zsolt. 42:
12; Eféz. 5: 20; Jak. 5: 13. e. r.
Az Úr Jézus azt akarja, hogy kellemes arckifejezésünk legyen, és
kedves, együttérzõ szavakat szóljunk. Ha betegek is vagyunk, vagy rossz
hangulatban érezzük magunkat, nem kell azt másoknak elmondani. Ha az
Úr jóságáról beszélünk, az gyógyírként fog hatni a szomorúságra és a
bánatra.  The Voice in Speech and Song, pp. 132. 133.
b. Milyen hatással van hitünkre, ha megfelelõ beszélgetést és
társalgást folytatunk? Róma 10: 17.
Még a kísértések alatt is beszédmódunk a hit, a reménység és a
bátorítás beszédmódja lehet.  The Review and Herald, 1884. május 13.
c.

Milyen tárgyat kell kerülnünk, amennyire csak lehet
társalgásunkban? Luk. 24: 17. 25; 1. Pét. 4: 12.

Mindenkit érnek megpróbáltatások, fájdalmak és szomorúságok,
melyeket nehéz elviselni; kísértések környékeznek, melyeknek nehéz
ellenállni. Ne egymásnak panaszoljátok el gondjaitokat, hanem vigyétek
imáitokban Isten elé! Legyen életszabályotok, hogy kétely vagy csüggedés
egyetlen szavát sem ejtitek ki ajkatokon! Nagyban hozzájárulhattok mások
életének felvidításához, amennyiben õket a remény és vigasz szavaival
megerõsítitek.  Jézushoz vezetõ út 119. (98)
Minél többet idõzöl a csüggedésen, másoknak megpróbáltatásaidról
beszélsz, részletesen kifejted elõttük, hogy megnyerd együttérzésüket, amire
vágysz, annál több csüggedésed és megpróbáltatásod lesz. Miért siránkozunk
afelett, amit nem tudunk elkerülni? Isten felszólít bennünket, hogy csukjuk
be lelkünknek föld felé nyíló ablakait, és nyissuk meg a menny felé nyílókat,
hogy betölthesse szívünket azzal a dicsõséggel, amely átragyog a menny
küszöbén.  Mind, Character, and Personality, vol. 2. 579.
48
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Kedd

november 27.

3. A BESZÉD TÁRGYÁNAK GONDOS MEGVÁLASZTÁSA
a. Habár sötétség, kudarc és bûn tölti be ezt a világot, miért ne
beszéljünk ezekrõl a dolgokról? Hogyan segíthetünk másoknak
e tekintetben? Ésai. 35: 3. 4.
Sátán munkája arra irányul, hogy a vele kapcsolatos dolgokról
beszéljünk. Örül, ha hatalmáról, az õ munkájáról beszélnek, ahogy az
emberek fiain keresztül tevékenykedik. Ha belemerülünk az ilyen
beszélgetésekbe, gondolataink borúsak, mogorvák és barátságtalanok
lesznek. Sátán közlésének szócsövévé válhatunk, akiken át olyan szavak
áradnak, amelyek senki szívébe nem ragyogtatnak napfényt. Határozzuk
el, hogy ez ne történjen meg. Tökéljük el, hogy nem válunk Sátán
csatornáivá, akiken keresztül borús, kellemetlen gondolatokat terjeszt.
Beszédünk ne legyen halál illata a halálra, hanem az élet illata az életre.
 Bizonyságtételek 6. kötet 62. 63.
Nem bölcs dolog gyengeségeinkrõl és csüggedésünkrõl beszélni.
Mindenki mondja: Úgy bánt, hogy engedtem a kísértésnek, hogy imáim
oly erõtlenek, hitem oly gyenge. - In Heavenly Places, p. 122.
Az ellenségnek mindig tetszik, ha a sötétségrõl beszélünk, mert nem
akarja, hogy Krisztus öröme lakozzék hit által a szívünkbe. Krisztus legyen
számunkra a felüdítõ öröm soha ki nem apadó forrása. Isten nem tekinti
erénynek azt, hogyha hibáinkra és bûneinkre tekintünk, és azokról
beszélünk.  The Voice in Speech and Song, p. 161.
b. Írd le Pál apostol magatartását, amikor megpróbáltatással és
nélkülözéssel nézett szembe! Róma 8: 18. 31. 38. 39; 2.
Kor. 12: 9. 10; 2. Tim. 4: 6-8.
Habár Pál apostolt egy római börtönbe vitték, elzárva az ég
világosságától és levegõjétõl, elvágva tevékeny evangéliumi munkájától és
halálos ítéletét várta, mégsem engedett a kételynek és a kétségbeesésnek.
Abból a sötét börtönbõl jött elhaló bizonyságtétele, telve élõ hittel és
bátorsággal, amely lelkesítette a szentek és vértanúk szívét az
elkövetkezendõ korszakokban. - Életem ma, november 18.
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Szerda

november 28.

4. SZEMÉLYES TAPASZTALATOK

a. Miért kell beszélnünk tapasztalatunk értékes fejezeteirõl?
Róma 5: 3. 4; Jel. 12: 11.
Sokkal többet kellene beszélnünk életünk áldott tapasztalatairól.
Amikor a Szentlélek különleges mértékben árad reánk, nagyobb örömünk
lesz az Úrban és sokkal eredményesebben szolgálunk, ha beszélünk
gyermekei iránti jóságáról és értük tett csodáiról.  Krisztus példázatai
214. (203).
b. Milyen jelentést vezetnek a mennyben azokról, akik megosszák
tapasztalataikat másokkal? Mal. 3: 16. 17.
A lelkeket nem tudjuk elérni csupán a megszokott szavakkal, a betanult
kifejezések újbóli ismétlésével. Amit mondasz, az fejezze ki a személyes
tapasztalatodat. Ha bátorító szavakkal és reménységgel erõsítesz valakit,
azt csak azért teheted, mert Isten kegyelme és szeretete számodra élõ
valóság.  The Review and Herald, 1892. április 12.
c. Mi tette Pál apostol elõadását oly meggyõzõvé? Fil. 3: 7-10
Pál életét mennyei légkör övezte, és aki érintkezésbe került vele, érezte
Krisztussal való harmóniájának hatását. Az a tény, hogy saját életével
példázta az általa hirdetett igazságokat, elõször meggyõzõ erõt kölcsönzött
igehirdetéseinek. Ebben rejlik az igazság hatalma. A megszentelt élet
keresetlen, öntudatlan befolyása a legmeggyõzõbb prédikáció a
kereszténység mellett. Bizonyítékok, még ha nem is lehet megcáfolni õket,
esetleg csak ellenszegülést váltanak ki, de az istenfélõ élet példájában
olyan erõ rejlik, amelynek ellenállni teljes lehetetlenség.
Az apostol szíve szeretetben lángolt a bûnösök iránt és minden
igyekezete arra irányult, hogy lelkeket mentsen. Önmegtagadásban és
kitartásban nem múlta felül egyetlen hittérítõ sem Nem mulasztott el
egyetlen alkalmat sem, hogy a Megmentõrõl bizonyságot tegyen vagy
segítsen a bajban lévõkön. - Az Evangélium szolgái 35.
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Csütörtök

november 29.

5. A TERMÉSZET TÖRVÉNYE

a. A természet mely törvényét használhatjuk fel naponkénti
közlésünk határozott elõnyére? Róma 10: 8-10.
Lényünk törvénye az, hogy gondolataink és érzéseink elmélyülnek és
nagyobb súlyt kapnak, ha kifejezzük õket. Míg a szavak gondolatokat
fejeznek ki, a gondolatokat szavak követik. Ha többet beszélnénk hitünkrõl,
ha jobban örvendeznénk a nyilvánvalóan minket érintõ áldásoknak - Isten
nagy kegyelmének és szeretetének -, akkor mélyebben hinnénk és
boldogabbak lennénk.  A Nagy Orvos lábnyomán 175.
b. Milyen szemléltetõ képet használhatunk fel, mások bátorítására
és hogy reménységet hozzunk? 1. Móz. 28: 12.
A Jézushoz jövõk olyan létrára helyezik lábukat, mely a földtõl a menny
felé vezet.
Érthetõ és reménykeltõ nyelven mondjátok el az embereknek, hogyan
menekülhetnek meg a mindannyiunk által megérdemelt szégyentõl! De
kérlek benneteket Krisztus nevéért, hogy ne tárjatok eléjük olyan megingató
elgondolásokat, amik nagyon nehéznek mutatják a mennybe vezetõ utat!
Ezeket az erõltetett elképzeléseket tartsátok meg magatoknak! 
Szemelvények 1. kötet 173.

Péntek

november 30.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK

1. Miért kell Istennek mindig hálát mondanunk és Õt dicsõítenünk még
akkor is, ha megpróbáltatások és nehézségek vesznek körül bennünket?
2. Miért jobb megpróbáltatásainkat és csüggedésünket magunkban
tartanunk, mint elvárnunk, hogy mások sajnálkozzanak felettünk?
3. Hogyan találhatunk örömöt Pál apostolhoz hasonlóan a
bántalmazásokban, a gúnyolódásokban és az üldöztetésekben?
4. Mért fontos megosztani másokkal tapasztalataink értékes fejezeteit?
5. Mik a Krisztusról szóló bizonyságtétel jutalmai?
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10. Tanulmány

2007. december 8.

Napnyugta: H 15:53
Ro 16:52

Nyilvános beszéd Isten dicsõségére
A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez, és mint a
szegek, erõsen le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak szavai;
melyek egy pásztortól adattak (Préd. 12: 13).
Nem ékesen szóló szónokokra van szükség, hanem alázatos, komoly
munkásokra, oly férfiakra, akik gyermeki bizalommal támaszkodnak egy
magasból származó erõre. Az ima emberei a hatalom emberei, akik alázatos
összetört szívvel keresik az Urat.  The Voice in Speech and Song, pp.
285. 286.
Javasolt olvasmányok:

Bizonyságtétel lelkészek részére 157-159.
Bizonyságtételek 3. kötet 419-424.

Vasárnap

december 2.

1. AZ IGAZSÁG ELÕADÁSA SZERETETBEN

a. Hogyan tudjuk lefegyverezni az elõítéletet és az ellenállást,
mikor az igazság üzenetét adjuk elõ? 1. Pét. 3: 8. 9.
A munkás lelkét Jézus lelkülete uralja; kedves, rokonszenves szavak,
lelkük javáért kinyilvánított érdekmentes szeretet döntik le a büszkeség
és az önzés akadályait, és mutatják meg a hitetleneknek, hogy Krisztus
szeretete él bennünk.  Evangelizálás 293.
b. Hogyan lehet a népszerûtlen igazságokat elõadni a szószékrõl?
Ef. 4: 15. e. r.
c . Milyen óvintézkedéseket kell tenni, hogy akiket reformálni
törekszünk, ne ingereljük fel? Júdás 21- 23.
Testvéreim, törjön meg, törjön össze szívetek. Az együttérzés, a szeretet
kifejezései folyjanak ajkatokról, melyek nem fárasztanak, nem untatnak.
 A Te Igéd Igazság 79.
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Hétfõ

december 3.

2. A VÁZLAT ELKÉSZÍTÉSE

a. Milyen vázlatra van szükség az igazság bármilyen elõadásában,
az elmélet értelmes sorrendjével? Ésai. 28: 10.
b. Miért kell az elõadásban az elõadott tanok számát korlátozni?
Préd. 12. 13. 14.
Az igazságot pontról-pontra kell elõadni. Jól tagoltan, és világos
kifejezésekkel kell szólni, ami kevés lényeges pontot tartalmazzon, akkor
az olyan lesz, mint a gyülekezetek Ura által biztos helyre bevert szeg. 
The Voice in Speech and Song. p. 216.
(A prédikátorok) ártanak a munkának, ártanak az igazság hatásának,
amit nekik védelmezniük kellene. Egy elõadáson oly sokat tömörítnek
össze, oly sok pontot hoznak fel, hogy a hallgatók nem tudják mindig felfogni
és követni azokat. Több eredmény kísérné munkájukat, ha egy két pontra
irányítanák a hallgatók figyelmét, és ezeket a pontokat életfontosságúvá
tennék, elméjükbe vésnék, és ezen pontban nyomatékosan
kihangsúlyoznák elõttük a világosság elvetésének veszélyét. A hallgatók
világosan értsék meg minden pont jelentõségét, és aztán késztessék õket
döntésre.  ugyan ott, pp. 218. 219.
Ha a prédikátor a dolgok tömegét szórja a nép elé, hogy õk szedjék
fel, és rakják rendbe, akkor az õ munkája elveszett, mert kevesen fogják
megtenni azt.  Evangelizálás 299.
c. Miért kell bibliaóráinknak, tanításainknak és imáinknak rövideknek
és a pontra irányulóknak lennie? Préd. 5: 2. u. r; Máté 6: 7.
Prédikációikban sokan követik el azt a hibát, hogy nem fejezik be
akkor, amikor még élénk az érdeklõdés. Addig szónokolnak, míg a
hallgatókban felkeltett érdeklõdés ki nem alszik, az emberek bele nem
fáradnak a nem különösebben fontos szavakba. Fejezd be, mielõtt idáig
jutnál. Fejezd be, mikor már nincs különösen fontos mondanivalód. Ne
folytasd száraz szavak mondásával, amik csak elõítéletet támasztanak, és
nem lágyítják meg a szíveket. Annyira egynek kellene lenned Krisztussal,
hogy szavaid meglágyítsák és bevésõdjenek a lélekbe. Száraz unalmas
beszédek nem felelnek meg ebben az idõben. Az érvek jók, de túl sok
lehet benne az érvelés és túl kevés Isten lelkébõl és életébõl. Bizonyságtételek 3. kötet 419.
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Kedd

december 4.

3. EGYSZERÛSÉG ÉS HATÁROZOTTSÁG
a. Miért haszontalanok az értelemhez szóló elõadások tartása, a
megváltás tervének megvilágítása helyett? 1. Kor. 1: 21-25.
Krisztus a tanításait olyan világosan szemléltette, hogy a
legtudatlanabbak is könnyen megérthették. Jézus nem használt hosszú,
bonyolult szavakat beszédeiben; az egyszerû emberek értelméhez igazított
egyszerû nyelvezetet használt. Magyarázataiban nem ment messzebb az
adott témakörben, mint ameddig követni tudták.
A prédikátorok az igazságot egyszerû, világos módon adják elõ.
Hallgatóik között vannak olyanok, akiknek a megtéréshez szükséges
lépcsõfokokat egyszerûen kell magyarázni. A legtöbb ember sokkal
tudatlanabb ebben a dologban, mint gondoljuk. A felsõfokú végzettséggel
rendelkezõ kiváló szónokok, gyakorlott államférfiak, felelõs állásokat
betöltõk között sokan vannak, akik erejüket másra fordították és
elhanyagolták a legfontosabb dolgokat. Ha ilyen emberek keresik fel
összejöveteleinket, akkor az elõadó minden erejét összeszedve, magas
színvonalú prédikációt igyekszik tartani és elfelejti bemutatni Krisztust.
Nem mutatja be, hogy a bûn a törvény áthágása, és nem világítja meg
érthetõen a megváltás tervét. Hallgatóinak szívét megindíthatta volna, ha
az Üdvözítõhöz utasítja õket, Aki meghalt, hogy a megváltást elérhetõvé
tegye számukra.  Az Evangélium szolgái 106. 107.
b. Hogyan tehetjük elõadásunk tárgyát érthetõbbé, komolyabbá
és világosabbá? 1. Kor. 1: 5.
Ha rendelkezel Krisztus megelevenítõ kegyelmével, ami élettel telíti
tevékenységedet, akkor komolyságot viszel elõadásaidba. Tárgyad világos
lesz elmédben és jól meghatározott. Megjegyzéseid nem lesznek
hosszadalmasak, és nem fogsz határozatlanul beszélni, mintha te magad
sem hinnéd azt, amit mondasz. Le kell gyõznöd a habozást, és a
határozatlan, nehézkes eljárást, tanulj meg a perc emberének lenni. The Review and Herald, 1886. április 6.
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Szerda

december 5.

4. SZELLEMI TEVÉKENYSÉGRE VALÓ ÉBREDÉS

a. Milyen leckét tanulhatunk meg Krisztustól, hogy a hallgatókat
elõadásaink alatt éberekké és érdeklõdõkké tegyük? Luk. 2: 46.
A szónok, ahelyett hogy prédikálna nekik (a szülõknek és a
gyermekeknek), megpróbálná tanítani õket, kérdéseket tenne fel nekik,
és társalgás formában beszélgetnének, értelmük tevékenységre éledne, és
sokkal világosabban megértenék az elõttük feltárt igazságokat. Értelmük
megragadná az igazság élõ valóságát, melyek szükségesek a felfogóképesség
felélesztéséhez, és az ismeretben való növekedéshez.  The Voice in Speech
and Song, p. 236.
b. Milyen tárgyat adjunk elõ, ami serkenti a gondolatot és a
lelkeket arra készteti, hogy Krisztus mellett döntsenek? Apcsel.
16: 30. 31; Kol. 1: 25-28.
Minden elõadást távolítsd el programodból, mely nem világítja meg a
lelket, amely nem ad választ arra a kérdésre, hogy Mit kell nékem
cselekednem, hogy örökéletet nyerjek? Hirdesd a harmadik angyal
megpróbáló üzenetét. Nagyon fontos, hogy prédikátoraink azt az igazságot
prédikálják, mely közvetlen összefüggésben van a jelen idõre szóló
üzenettel. Az üzenetet a legegyszerûbb nyelvezettel adják elõ. A nép
számára : Mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek, és Krisztus igazsága
az életfontosságú tárgyak.  The Voice in Speech and Song, p. 329.
A mennyben tudják, hogy hogyan képviseljük Krisztust a világban.
Tudják, hogy milyen benyomást gyakorolunk a körülöttünk levõkre.
Szavaink és cselekedeteink mind fel vannak írva a menny könyveiben.
Ezért mennyire fontos kinyilvánítanunk azt a tényt, hogy Jézussal voltunk,
és Tõle tanultunk. Folytat-e valaki közületek könnyelmû, haszontalan
társalgást, aki vallja, hogy ismeri Õt? Oh, ne engedjétek meg ajkatoknak,
olyan szavak kimondását, melyek botránykövek lesznek azok elõtt, akik
azt figyelik rajtatok, hogy mennyire szolgált javatokra a Krisztusban való
hitetek. Inkább irányítsátok gondolataikat fel, hogy az örök valóságokon
idõzzenek. Ha összekeveredtek a piacon az emberekkel, ha az utcán sétáltok
vagy legyetek bárhol, legyetek biztosak abban, hogy élõ összeköttetésben
vagytok Istennel, és hogy ti Krisztus jellemét mutatjátok be a világon. 
The Bible Echo and Signs of the Times, 1892. február 15.
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december 6.

Csütörtök
5. SZEMÉLYES KÉSZSÉG

a. Mi a legfontosabb tényezõ egy bibliaórára vagy szombatiskola
elõadására való elõkészületben? Ef. 6: 18. 19.
Túl kevés idõt töltenek el titkos imában és szent elmélkedésben. Isten
szolgáinak a szent kenetért kellene kiáltaniuk, és hogy öltöztessenek fel
az üdvösséggel, hogy amit prédikálnak, az a szívekbe jusson.  The Voice
in Speech and Song, p. 219.
b. Milyen elõfeltételt kell teljesítenie valakinek, mielõtt kész
lenne tanítani vagy prédikálni? 1. Tim. 4: 16.
Nem elegendõ érvelnünk az igazság védelmében. Az igazság értékének
legbeszédesebb bizonyítéka a kegyes életben látható, ami nélkül a
legdöntõbb érv is nélkülözi annak súlyát és uralkodó hatalmát. A mi erõnk
abban rejlik, hogy a Szentlélek által élõ összeköttetésben vagyunk Istennel,
törvényszegésünk viszont elszakít bennünket ettõl a szent közelségtõl, erõnk
és bölcsességünk Forrásától.  A Te Igéd Igazság 31.
Annak hirdetése, amit nem gyakorolunk, az csak megerõsíti a bûnöst
a megtéretlen-ségében. Azon legkomolyabb figyelmeztetésre sem fognak
hallgatni, hogy járjanak a világosságban, ha a beszélõ maga elhanyagolja
követni a Krisztustól kapott világosságot.  The Voice in Speech and Song,
p. 301

Péntek

december 7.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Milyen módszert használhatunk, hogy hallgatóink között lefegyverezzük
az elõítéletet?
2. Hogyan tehetjük elõadásainkat értelmessé és folytatólagossá?
3. Milyen gyakorlati módon lehetünk az igazság hatásosabb tanítói?
4. Miért idéz elõ jó eredményt a tanításban a kérdésekkel és feleletekkel
alkalmazott a társalgási mód?
5. Mi szükséges az igazság hatásos elõadása érdekében?
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11. Tanulmány

2007. december 15.

Napnyugta: H 15:53
Ro 16:36

A nyilvános beszéd további vizsgálata
Üdvösségednek pajzsát adtad nékem, s kegyelmed
(nyájasságod, szelídséged) naggyá tett engem (2. Sám. 22: 36).
Az igazságot Istentõl származó ügyességgel, gyöngédséggel és
szelídséggel hirdessük. Meglágyult és szeretetteljes szívbõl áradjon az. 
Bizonyságtételek 6. kötet 400.
Javasolt olvasmányok: Az Evangélium szolgái 92-103.
The Voice in Speech and Song, pp. 225-227 258-275. 283-293.

Vasárnap

december 9.

1. TELJESSZÍVÛSÉG

a. Miért van a beszélõ komolysága hatással a hallgatóságra, és
hogyan kell érdeklõdésüket irányítani? Apcsel. 23: 1. 4: 13.
A szónok felindultsága nem az erõ, hanem a gyengeség jele. Életerõre
és komolyságra van szükség a Biblia igazságai és az evangélium hirdetéséhez,
amely Isten hatalma az üdvösségre.  Szemelvények 2. kötet 57.
b. Milyen erõfeszítéssel lehet egy prédikációt hatásossá tenni?
Tit. 2: 15. Milyen hatással van a hallgatóra egy élettelen
elõadás, az igazság felfogásával kapcsolatban?
Egy megszenteletlen prédikátor, aki lelkesedés nélkül hirdeti az
igazságot, kinek lelkét nem indította meg az az igazság, melyet másoknak
hirdet, az csak kárt okoz. Minden megtett erõfeszítése csak alacsonyítja a
színvonalat. - Bizonyságtételek 2. kötet 344.
Az Úr elvárja, hogy szolgái erõteljesek legyenek. Nem kellemes látvány
az Neki (az Úrnak), ha köztömbösnek és hanyagnak látja õket Némelyek
ezen nagyfontosságú igazságokat oly közömbös módon hirdetik, hogy
képtelenek hatni az emberekre.  Valamit hatalmadban van cselekedni erõd
szerint, azt cselekedjed (Préd. 9: 12).  ugyan ott 504.
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Hétfõ

december 10.

2. AZ EREDMÉNYEK MÁS TÉNYEZÕI
a. Mire kell mindig gondolni, amikor bibliaórát tartanak? Ésai.
55: 2.
Atyámfiai, kérlek titeket, hogy tartsátok meg saját lelketeket Isten
szeretetében, és sohase hagyjátok kiszáradni a forrásokat. A rideg,
örömtelen beszéd meg fogja ölni a gyülekezetet. Hozzatok élénkséget
szavaitokba és imáitokba. Nem szabad értéktelen, hit nélküli órákat
elõadni.  The Voice in Speech and Song, p. 225.
Az igazság száraz élettelen elõadása lebecsüli, leértékeli azt a
legszentebb igazságot, melyet Isten az embernek küldött. 
Bizonyságtételek 6. kötet 47. 48.
b. Mely szabályt fogja követni az illetékes prédikátor? Kol. 3:
23. Hogyan fogja a beszédének buzgó hanghordozása és a
mérsékelt gyorsasága befolyásolna a nép szívét és értelmét?
Még a hanghordozásnak, a tekintetnek, a szavaknak is ellenállhatatlan
erõvel kell bírniuk, hogy megindítsák a szíveket és uralkodjanak a
gondolatokon. A prédikátor szívében Jézusnak kell élnie. Ha Jézus rejlik
szavaiban és hanghordozásában, ha mindkettõt meglágyítja az Úr gyöngéd
szeretete, akkor azok komolyabb áldásoknak fognak bizonyulni a föld összes
kincsénél, élvezeteinél és dicsõsségénél, mert az ilyen áldások nem jönnek
és mennek anélkül, hogy a munkát nem végezték volna el. 
Bizonyságtételek 3. kötet 32.
A szónok azzal, hogy magas, éles hangon beszél, számottevõ módon
csökkenti hasznosságát. Mások pedig oly halkan beszélnek, hogy szavaik
alig hallhatók. Egy másik munkás sietve beszél, egyik szót gyorsan mondja
ki a másik után. Mivel a hallgató nem tudja felfogni azokat az értékes
szavakat, miket mond, szavainak fele kárba vesz. Ezek oly hibák, melyeket
le kell gyõzni.
Elõ kell írni, hogy lassan beszéljenek, azonban komolyan és
ünnepélyesen, mindazzal a biztosítékkal, melyet Isten Igéje nyújthat. Akkor
a hallgató megnyeri minden mondat hasznát.  The Voice in Speech and
Song, p. 259.
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Kedd

december 11.

3. SZÓNOKLAT, MEGVITATÁS ÉS HIVALKODÁS

a. Hogyan tekinti Isten a bölcselkedõ, az érvelõ és színházi
hivalkodást a szószéken? Kol. 2: 8; 2. Tim. 2: 24. 25; Titusz
3: 9.
Le kell vetnünk a harci fegyverzetet, a vitatkozó lelkületet. Ha
hasonlatosak akarunk lenni Krisztushoz, akkor az embereket ott kell
elérnünk, ahol vannak.  Evangelizálás 123.
Aki ékes szavakat mond, az egyszerûen elfelejteti a néppel azt az
igazságot, melyet szónoklatába kevert. Amikor elmúlik a lelkesedés, akkor
meglátszik, hogy Isten Igéje nem vésõdött az elmébe, s a világosság sem
gyarapodott az értelemben. A nép elmehet a gyülekezetbõl, és csodálattal
beszélhet az ember szónoki képességérõl, aki nekik prédikált, de az igazság
nem gyõzte meg õket, és nem hozta õket közelebb a döntés pontjához. 
The Voice in Speech and Song, pp. 283. 284.
Néhány prédikátor úgy véli, hogy az eredmény eléréséért nagy
összejövetelekre van szükség, és az igazság üzenetét színpadias
külsõségekkel kell elõadni. Ez azonban közönséges tûz, amelyet az Isten
által gyújtott láng helyett használnak  Az Evangélium szolgái 238.
b. Miért nem helyénvalók a tréfák szószékeinken? 1. Tim. 6:
20; 2. Tim. 2: 16. Mi az egyedüli védelem az ezen szakaszban
említett hibás gyakorlat ellen?
A prédikátorok ne szokják meg, hogy a tárgyhoz nem illõ
adomákat(történet) szõjenek a prédikációikba - ezek csökkentik a
bemutatott igazság erejét. Az adomákat és olyan események elbeszélését,
melyek a hallgatóságot nevetésre vagy sekélyes gondolatokra bírják,
szigorúan vessék el. Az igazságot tiszta és méltóságteljes nyelven tárják
fel, és a szemléltetésként felhozott példák is ilyen jellegûek legyenek. 
Az Evangélium szolgái 105.
Isten igazi komolyságot követel. Lehet, hogy a prédikátorok kevés
ismeretet szereztek könyvekbõl, de ha talentumaikat a lehetõ legjobban
használják fel; ha kihasználják az alkalmakat; ha szavaikat egyszerû és
érthetõ nyelven fejezik ki akkor még a kiváló képességû emberek is meg
fogják hallgatni õket. Lesz valami vonzóerõ az általuk elõadott igazság
egyszerûségében.  Szemelvények 2. kötet 141.
Szombati Bibliai Tanulmányok 2007. október-december

59

Szerda

december 12.

4. EREDMÉNYES SÁTORÖSSZEJÖVETELEK

a. Írd le Krisztus tanítási módszerét! Márk 10: 1. Miért fontos
különös mértékben ez a módszer, ahogy közeledünk az idõ
végéhez?
Ahogy közelebb jutunk az véghez, láttam sátor-összejöveteleinket,
melyeken kevesebb volt a prédikáció és több volt a Biblia tanulmányozása.
Kicsiny csoportok voltak mindenütt a földön Bibliájukkal kezeikben, és
különbözõ személyek vezették le a Szentírás szabad, társalgás formájában
való tanulmányozását. - The Voice in Speech and Song, p. 235.
Minden igazi tanításban a személyes kapcsolat a legfontosabb. Krisztus
is egyénenként foglalkozott az emberekkel. Legértékesebb tanítását gyakran
bizalmasan, csak egy hallgatónak adta. Az Olajfák hegyén Nikodémussal,
a tiszteletreméltó rabbival éjszaka beszélgetett. Sikár kútjánál a megvetett
samáriai asszonynak nyitotta meg az igazság legértékesebb kincseit, mert
felismerte a hallgatók szívének fogékonyságát, elméjük nyitottságát, lelkük
befogadóképességét. Krisztus számára a lábainál tolongó sokaság sem volt
csupán emberi lények felismerhetetlen tömege. Közvetlenül szólt minden
lélekhez, és felhívást intézett minden szívhez. Figyelte hallgatói arcát.
Észrevette tekintetük felvillanását, a hirtelen felragyogó fényt, amely
elárulta, hogy az igazság eljutott lelkükbe, és az Õ szívébe is megrezdült
az együttérzés örömének választ adó húrja.  Elõtted az élet 231.
b. Hogyan használhatjuk fel Jézus tanítási módszerét, hogy
növeljük a sátor összejöveteleink iránti érdeklõdést és
eredményét? Ján. 13: 15; 1. Kor. 11: 1.
Kétharmad részét elveszítettük mindannak, amit terv szerint sátor
összejöveteleinknek meg kellett volna valósítaniuk. Úgy látszik, hogy
némelyek elméjébe beleszövõdött az az elgondolás, hogy mindaz, amit
tenniük kell csak az, hogy prédikáljanak, prédikáljanak. Mialatt a
prédikációk jók a maguk helyén, de bibliaórákat bibliaórák után tartanak
a népnek, amit nem tudnak megtartani elméjükben, azt lehetetlen
megtenniük  és csak kimerítették õket a biblia órákkal.  The Voice in
Spech and Song, p. 209.
Amikor a nagy tömeg Krisztus köré gyûlt, Õ tanította õket. Azután a
tanítványok Krisztus tanítása után különbözõ helyen és különbözõ
helyzetben elismételték, amit Krisztus mondott.  ugyan ott, p. 235.
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Csütörtök

december 13.

5. A GYERMEKEK ÉS AZ IFJAK TANÍTÁSA

a. Hogyan tudják a gyermekek és az ifjak tanítói elérni szíveiket,
az igazság elõadásával? Ésai. 40: 11.
A gyermekek tanítói kerüljék az unalmas beszédeket. A pontra
irányított rövid megjegyzések örömteljes befolyást fognak gyakorolni. Ha
sokat kell mondani, szóljunk inkább többször, de keveset. Néhány érdekes
szó ekkor és máskor, jobb eredményt ér el, mintha egyszerre mondanánk
el mindent. A hosszú beszéd elfárasztja a gyermekek értelmét. A túl sok
beszéd meggyûlölteti velük a lelki tanításokat, mint ahogy a túl sok evés
megterheli a gyomrot, és elrontja az étvágyat, meggyûlölteti még az evést
is.  Bizonyságtételek 2. kötet 420.
b.

Mi a leghatásosabb tényezõ a gyermekek és az ifjak
irányításában? Kol. 1: 9-11.

c. Milyen maradandó hatása lesz az ilyen tanításnak? Zsolt.
101: 2; 1. Tim. 4: 12.
Minden tanító legyen a Szentlélek teljes uralma alatt. Akkor Krisztus
beszél majd a szívhez, és az Õ hangja a szeretet hangja.  Counsels to
Parents Teachers, and Students, p. 67.

Péntek

december14.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Milyen tényezõkre kell gondolnunk, mikor nyilvánosan beszélünk?
2. A nyilvános beszédben hogyan áll ellentétben az életerõs kisugárzás a
színházias hivalkodással?
3. Mit ér el a tréfa és a színházias fellépés az igazság elõadásában?
4. Hogyan lehet Krisztus módszereit megvalósítani sátor
összejöveteleinken?
5. Milyen tulajdonságok szükségesek a gyermekek és az ifjúság hatásos
tanításához?
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12. Tanulmány

2007. december 22.

Napnyugta: H 15:56
Ro 16:38

A hangszálak fejlesztése
Mindenre van erõm a Jézus Krisztusban, aki engem megerõsít
(Fil. 4: 13).
Az Úr felhívja mindazokat, akik kapcsolatban vannak az Õ
szolgálatával, hogy fordítsanak gondot a hang kimûvelésére, hogy
elfogadható módon tudják kifejezni a rájuk bízott nagy és ünnepélyes
igazságokat.  Bizonyságtételek 6. kötet 382.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek 6. kötet 380-383.
The Voice in Speech and Song, pp 181-190. 294-297.

Vasárnap

december 16.

1. HANGKÉPZÉS MINDENKI SZÁMÁRA

a. Hogyan kell Krisztus példája arra ihlessen bennünket, hogy
tanuljunk meg tökéletesen lélegzeni, beszélni és mesteri módon
olvasni? Luk. 4: 16. 22.
A hang ápolását és helyes használatát nagyon elhanyagolják, még az
intelligens és keresztény tevékenységet folytató emberek is.  Kri. péld. 241.
Senki se rontsa le hibás beszédével az igazság hatását. Ne gondolják
azok, akik elhanyagolják beszélõ képességük ápolását, hogy alkalmasak a
szolgálatra, mert nekik még el kell sajátítaniuk a közlés hatalmát. 
Bizonyságtételek 6. kötet 382. 383.
b. Miért nem készek némelyek javítani hibás beszéd és olvasási
szukásukon? 1. Tim. 6: 3. 4. e. r.
c.

Milyen jellemtulajdonsággal kell rendelkeznünk, hogy
tanulhassunk? Jak. 4: 6. u. r.

Ha elfogadják a kritikát és a helyesbítést azok, kiknek kifejezés módja
hibás, legyõzhetik ezen hibáikat.  Couns. Parennts, Teacher, and St, p. 239.
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Hétfõ

december 17.

2. A HANGÁPOLÁS ÉS AZ EGÉSZSÉG
a. Hogyan használjuk fel még beszélõszerveinket is Isten
dicsõségére? Jak. 3: 9. 10.
Ha a szónok megfelelõ módon beszél, mély, teljes lélegzeteket vesz és
hangját tiszta, határozott tónusban adja ki, az az egész lényére jótékony
hatással lesz. Amikor nyilvános beszédet tartok, tüdõmet mély légzéssel
gyakorlatoztatom, az mentõkészülékként szolgált számomra.
Mindig arra kell gondolni, hogy a beszélõ szerveket ne erõltessük túl.
Azokat oly lágyan, egyenletesen kell használni, amennyire csak lehetséges.
 The Voice in Speech and Song, p. 200.
Az embernek magának kell hozzáfogni. Isten fizikai és lelki
képességekkel áldotta meg, és ezeket állandóan ápolni, javítani kell. A
fizikai fáradságot nagymértékben el lehet kerülni, ha lassan, csendesen
és nyugodtan beszélnek.  ugyan ott. 201.
Sokan meghaltak, akik még élhettek volna, ha ki lettek volna oktatva,
hogy hogyan használják hangjukat megfelelõ módon. A hasizmok helyes
használata az olvasásnál és a beszédben, sokak számára a hang és a mellkasi
nehézségek esetén gyógyszernek, és az élet meghosszabbításának eszközéül
fog bizonyulni.  Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 297.
b. Kinek a kezeiben van minden élõ lény lehelete? Jób. 12: 9.
10. Miért oly fontos a helyes légzés?
A hang képzése fontos helyet tölt be a testnevelésben, mivel tágítja és
erõsíti a tüdõnket, és így véd a betegségektõl. A helyes olvasás és beszéd
elsajátítása céljából ügyeljünk arra, hogy a hasizmok mûködéséhez legyen
elegendõ hely a légzésnél, és hogy a légzõszerveket semmi se korlátozza. A
hangképzés a hasizmok mûködése által történjék, ne a torokból! Így
megakadályozhatjuk a nagyfokú kifáradást, - a tüdõ és a torok súlyos
megbetegedését. Gondos figyelmet kell fordítanunk az érthetõ szótagolásra,
a lágy, jó hangképzésre és a nem túl gyors beszédre! Ez nemcsak
egészségünket mozdítja elõ, hanem nagyban hozzájárul a tanuló kedvének
fokozásához, munkája eredményességéhez.  Elõtted az élet 198. 199
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Kedd

december 18.

3. A HIBÁS BESZÉDSZOKÁSOK JAVÍTÁSA
a. Miért nevezik az olvasást tudománynak, és mit tehetünk, hogy
teljesen elsajátítsuk ezt a ritka, de értékes ismeretet? Neh. 8: 8.
Bibliaszövegek, dicsénekek, jelentések s egyéb szövegek olykor
érthetetlenül hangzanak el a gyülekezet elõtt; néha pedig úgy, hogy semmi
erõ sincs bennük, és teljesen hatástalanok maradnak.  Krisztus példázatai
241 (230. 231).
A helyes olvasás tudománya és a kellõ hangsúlyozása nagy érték. Nem
számít, hogy egyéb tekintetben mennyi tudást halmoztál fel, ha nem
mûvelted hangodat, és beszédmodorodat annak érdekében, hogy érthetõen
és értelmesen beszélj és olvass, e nélkül minden tudásod szinte hiábavaló,
mert hangod kimûvelése nélkül nem közölheted ügyesen és világosan azt,
amit tanultál. - Evangelizálás 307.
Aki a gyülekezetben vagy a családi körben biblia-felolvasásokat tart,
annak olyan lágy, dallamos hanglejtéssel kellene olvasnia, ami elbûvöli
hallgatóit.  Bizonyságtételek 6. kötet 381.
Akik csak csekélységnek tartják, hogy tökéletes kiejtéssel,
kifejezésekkel beszéljenek, szégyent hoznak Istenre.  Evangelizálás 307.
Sátán az embert tudatlanságban és kielégítõ ügyesség hiányában akarja
tartani, hogy egyoldalúan fejlõdjenek, amit sohasem tudnak kijavítani. 
Fundamentals of Christian Education, p. 256.
b. Mennyire megfontoltaknak kell lennünk hangunkkal, mikor
az igazságot adjuk elõ? Gal. 4: 20.
(A prédikátorok) beszéljenek tisztelettel. Némelyek azzal rombolják
le az emberekre gyakorolt ünnepélyes benyomást, hogy nagyon magasra
emelik hangjukat, harsányan kiáltva mondják az igazságot. Amikor ily
módon hirdetik az igazságot, akkor az sokat veszít értékébõl, erejébõl és
komolyságából. De ha a helyes hanghordozással hirdetjük, ha ünnepélyesen
hangzik az üzenet, ha olyan a hangunk, hogy meg is hat, akkor sokkal
kedvezõbb benyomást kelt. Krisztus ilyen hangnemben tanította
tanítványait. Ünnepélyes benyomást gyakorolt rájuk.  Bizonyságtételek
2. kötet 615.
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Szerda

december 19.

4. HELYES BESZÉD

a. Milyen fontossága van tanításunkban és igehirdetésünkben
a nyelvtanilag helyes beszédnek? Hogyan lehet a gyenge
minõségû kiejtésen javítani? Ésai. 32: 4. u. r.
Krisztus minden prédikátorának olyan kifogástalan nyelvezetet illik
használnia, amibe nem lehet belekötni.  Bizonyságtételek 2. kötet 709.
Szokjuk meg, hogy kellemes hangon, tiszta és pontos nyelvezettel,
kedves és udvarias szavakkal beszéljünk.  Krisztus példázatai 242 (231).
b. Miért fontos a beszédben a félreérthetetlenség? 1. Kor. 14: 7-9.
Az olvasásban vagy a felelésben a kiejtés legyen világos. Az orrhangot
vagy a félszeg magatartást azonnal ki kell javítani. Az érthetõség bármilyen
hiányát hibának kell kijelenteni. Sokan megengedték maguknak, hogy
kialakuljon bennük a beszéd nehézkes, nem teljesen félreérthetetlen
szokása, mintha nyelvük túlságosan nagy volna szájukban. Ez a szokás
nagymértékben akadályozta használhatóságukat. - Counsels to Parents,
Teachers, and Students, p. 239.
Ha beszélsz, minden szót ejts ki jól, ne harapd el a végét. Minden
mondatod legyen világos és érthetõ a legutolsó szóig. A mondat végén sokan
lehalkítják hangjukat, oly érthetetlenül beszélnek, hogy a gondolat ereje
elvész. A szavakat, ha egyáltalán érdemesek kimondani azokat, akkor
érdemes tisztán, világos hangon, kifejezve és kihangsúlyozva kimondani.
  Bizonyságtételek 6. kötet 383.
Gondoljon minden lelkész és minden tanító arra, hogy az embereknek
örök érdekeiket érintõ üzenetet tolmácsol. A hallott igazság megítéli õket
a végsõ leszámolás napján. Egyeseknél az üzenet hirdetõjének magatartásán
múlik, hogy hallgatói elfogadják-e az üzenetet vagy nem.  Krisztus
példázatai 242. (231).
Akik teljes betekintést nyernek a hang ápolásának tárgyába, látni
fogják a maguk nevelésének és képzésének szükségét, hogy megdicsõítsék
Istent és mások áldására szolgáljanak. Elmennek türelmes, eredményes
tanítókhoz, akiktõl megtanuljanak oly módon olvasni, hogy megõrizzék a
hang dallamosságát. - Counsels to Parents, Teachers, and Students, p.
247.
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Csütörtök

december 20.

5. DALLAM ÉS TISZTASÁG
a. Milyen fõ tulajdonság nyilvánult meg Krisztus hangjában, és
hogyan nyilvánulhat meg a mi hangunkban is? Zsolt. 45: 3.
.Krisztus tárták elém, és az Õ beszédmódját. Hangja édesen dallamos
volt. Hangja lassan, lágyan érte el hallgatóit, és szavai átjárták szívüket,
meg tudták érteni amit mondott, mielõtt a következõ mondatot szólta volna.
 Evangelizálás 309.
b. Melyik Timótheus édesanyjának és nagymamájának példáját
kellene követnie napjaink keresztény édesanyáinak? 2. Tim.
1: 5; 3: 14. Hogyan segíthetnek a szülõk gyermekeiknek a
hangápolásban?

Szülõk képezzétek magatokat olyan hangnemben beszélni, mely
áldásul szolgál gyermekeiteknek. Az anyáknak nevekedésre van szükségük
e tekintetben. Még az elfoglalt anyák is, ha akarják, ápolhatják
beszédképességüket, és megtaníthatják gyermekeiket helyesen olvasni és
beszélni. Megtehetik ezt munkájuk közben is. Sohasem túl késõ számunkra
mûvelõdni. - Bizonyságtételek 6. kötet 381. 382.

Péntek

december 21.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK
1. Mit jelenthet az számunkra, ha helytelen beszédszokásnak engedünk?
2. Hogyan javíthatjuk légzési technikánkat?
3. Hangod túl hangos, túlságosan lágy, túl vékony, túl gyors, túl alacsony
vagy túl magas?
4. Hogyan fejleszthetjük ki a tiszta, helyes kiejtést és beszédet?
5. Hogyan utánozhatjuk komolyabban Krisztus hangját?
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13. Tanulmány

2007. december 29.

Napnyugta: H 16:00
Ro16:43

Isten dicsõségére szolgáló éneklés
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden
bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki
énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak (Kol. 3: 16).
Énekeljünk otthonunkban kedves, tiszta énekeket, akkor kevesebbet
fogunk szólni az elítélendõ megrovás szavait, hanem inkább több reményt,
vidámságot és örömöt árasztunk szét.  Elõtted az élet 168.
Javasolt olvasmány. Bizonyságtételek 1. kötet 469. 471. 472.

Vasárnap

december 23.

1. ZENE A BIBLIAI TÖRTÉNELEMBEN

a. Milyen erõ rejlik a keresztényi énekben, és hogyan használták
azt a hívõk javára a Bibliai történelemben? 2. Móz. 15: 1. 2.
11; 2. Krón. 20: 21. 22.
Hajdanában Izrael gyermekei a pusztán át vándoroltak, és útjukat
szent énekek dallamával vidították fel. Isten ma is megparancsolja
gyermekeinek, hogy énekekkel örvendeztessék meg zarándokéletüket. 
Elõtted az élet 167.
b. Miért volt fontos az Izraelitáknak bibliai szakaszokat zenére
és énekre átdolgozni? 5. Móz. 31: 19.
c. Milyen hatással volt jellemükre az ilyen zene? Péld. 22: 6.
Mózes utasította az izraelitákat, hogy a törvény igéit zenésítsék meg.
Míg az idõsebb gyermekek hangszereken játszottak, az ifjabbak meneteltek
és együtt énekelték Isten parancsolatainak énekét. Az emlékezetükben
tartott törvények, melyeket gyermekkorukban tanultak meg, könnyen
felidézõdtek gondolataikban. - Evangelizálás 232. 233.
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Hétfõ

december 24.

2. ZENE A BÛNBÁNATBAN ÉS A KÍSÉRTÉSBEN

a. Hogyan fejezte ki Izrael kedves dalnoka bûnbánatát bûnei
felett? Zsolt. 51: 3-10. Milyen hatást gyakorolt ez az ének az
õ népére?
Az ötvenegyedik zsoltár Dávid bûnbánatának a kifejezése, mikor Isten
feddésérõl szóló üzenete eljutott hozzá:
Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint;
irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bûneimet!
E szent énekben - amelyet nyilvánosan kellett énekelni a nép nagy
összejövetelein az udvar, a papok, a bírák, a fejedelmek és a harcosok
jelenlétében, és mely ének megõrzi a legutolsó nemzedékig bukásának
történetét - Izrael királya elbeszélte bûnét, bûnbánatát és reménységét az
Isten irgalmassága útján elnyerhetõ bocsánatban. Ahelyett, hogy elrejtette
volna bûnös voltát, azt akarta, hogy bukásának szomorú története másokat
útbaigazítson.  Pátriárkák és próféták 757. 759. (675. 676).
b.

Milyen hatással volt az ének Saul király szívének
meglágyítására? 1. Sám. 16: 15. 16. 23.

c. Hogyan használta fel Krisztus az éneket, erejének forrásaként
a kísértés órájában? Márk 14: 26.
Jézus földi életében énekkel szállt szembe a kísértésekkel. Gyakran,
amikor éles, bántó szavakat intéztek Hozzá, amikor a légkört
bizalmatlanság, elégedetlenség, homály vagy nyomasztó félelem terhelte
körülötte, felcsendült hitének szent hálaéneke - Elõtted az élet 165.
(Jézus) A mennyel éneke által tartotta a kapcsolatot. Ha társai a fárasztó
munkáról panaszkodtak, a Megváltó ajkáról felszálló édes dallam felvidította
õket. Úgy tûnt, hogy dicsérete elûzi a gonosz angyalokat, és mint a tömjén,
jó illattal tölti be a környéket - Jézus élete 53.
Nekünk naponta fel kell kelnünk, és a sötétség hatalmai fölé kell
emelkednünk. A mi Istenünk hatalmas. Láttam, hogy az Istent dicsõítõ
énekek gyakran elûzik az ellenséget, és Isten dicsérete visszaveti õt, és
nekünk adja a gyõzelmet.  The Voice in Speech and Song, pp. 409. 410.
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Kedd

december 25.

3. A JÓ ZENE ELEMEI
a. Milyen elemekre van szükség az énekben, hogy énekünk úgy
az emberi, mint a mennyben lakók fülei számára áldássá
tegye? Eféz. 5: 19. Miért? 2. Kor. 4: 15.
Nem hangos éneklésre van szükség, hanem tiszta hanglejtésre, helyes
kiejtésre és érthetõ szavakra. Mindenki vegyen idõt hangja mûvelésére,
hogy Isten dicséretét tiszta, lágy hangon tudja énekelni, ne durva, éles
hangon, ami sérti a fület. Az éneklés képessége Isten ajándéka, használjuk
azt az Õ dicsõségére.  Bizonyságtételek 9. kötet 97.
Az Úr Igéjének szavait énekek által rögzíthetjük meg emlékezetünkben
a legjobban. Az ilyen énekeknek csodálatos hatalmuk van, mert
megzabolázzák nyers, neveletlen természetünket, felüdítik gondolatainkat,
felébresztik rokonszenvüket, elõmozdítják cselekedeteink összhangját, és
számûzni a homályt, bánatot, balsejtelmet, amelyek megsemmisítik
bátorságunkat és elgyengítik erõfeszítéseinket.
Az ének az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy bevésse a szívekbe
a lelki igazságokat. A szorongatott, a kétségbeesés határán álló hívõnek
eszébe jut Isten néhány Igéje vagy egy régen elfelejtett gyermekkori ének,
és a kísértés elveszti erejét felette. Élete új jelentõséget nyerve új
célkitûzéseket, bátorságot és örömöt tud másoknak is adni.  Elõtted az
élet 167. 168.
b. Miért ne a zenei és mûvészi darabok foglalják el az elsõbbséget
istentiszteleti szolgálatainkban? Ezék. 33: 32. Hogyan
pazarolják el némelykor a sátor összejöveteleken az arany
alkalmakat?
Némely esetben sok idõt szenteltek az éneklésre (a sátor
összejöveteleken). Hosszú ének elõzte meg az imát. Az imádkozás után
ismét hosszú ének következett, sõt az elõadás alatt is hangzottak el
énekszámok. Arany alkalmakat mulasztottunk így el, s félannyi jót sem
tettünk, amit pedig megtehettünk volna, ha ezeket a drága alkalmakat
kellõképpen kihasználjuk.  Evangelizálás 238.
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Szerda

december 26.

4. A ZENE, MINT ÁTOK
a. Milyen zenét játszottak az Izraeliták, amikor elhatározták,
hogy visszamennek Egyiptomba? 2. Móz. 32: 17-19. Milyen
zenét fognak elõadni sok gyülekezetben közvetlenül a
kegyelem idõ lezárása elõtt, és milyen káros hatást fog
gyakorolni a népre?
Az Úr megmutatta nekem, hogy amikrõl beszámoltál az Indiana-ban
történteket illetõen, azok meg fognak ismétlõdni a kegyelemidõ lejárta elõtt.
Mindenféle elképesztõ dolgokkal állnak majd elõ. Dobok, zene és tánc
kíséretében fognak kiáltozni. Értelmes emberek annyira megzavarodnak,
hogy nem lesznek képesek helyes döntésekre; és mindezt a Szentlélek
munkájának nevezik.  Szemelvények 2. kötet 35. 36.
A Szentléleknek semmi köze ahhoz a zûrzavarhoz és hangzavarhoz,
ami januárban elvonult elõttem. Sátán munkálkodik a zenei hangzavar
közben, mely ha megfelelõen vezetnék, Isten dicséretét és dicsõségét
szolgálná. Kígyóméreghez hasonlóvá teszi hatását.  ugyan ott 37.
b. Hogyan figyelmeztet az Úr bennünket, mindnyájunkat és
különösen az ifjússágot az ellen, hogy ne veszélyeztessük
keresztényi tapasztalatainkat azzal, hogy hallgatjuk és/vagy
olyan énekeket énekelünk, melyeket a menny nem hagy jóvá?
Ezék. 26: 13; Ámos 8: 10-13.
Megmutatták nekem, hogy az ifjúságnak magasabb álláspontot kell
elfoglalnia, és hogy Isten szavát kell megtenniük tanácsadójukká és
vezetõikké. Súlyos felelõsség nyugszik a fiatalokon, amit könnyen vesznek.
A zene bevezetése otthonaikba, ahelyett, hogy a szentségre és a lelkiességre
buzdította volna õket, eszközül szolgált gondolataikat elterelni az igazságtól.
Úgy látszik, hogy értéktelen, semmitmondó énekek, és naponkénti népszerû
zene felel meg ízlésüknek. A hangszerek elveszik az idõt, amit imára kellene
szentelni. - Bizonyságtételek 1. kötet 461.

70

Szombati Bibliai Tanulmányok 2007. október-december

december 27.

5. ZENE A MENNYBEN

a. Milyen meghitt kapcsolatban van az angyali kórus velünk a
földön? Zsid. 1: 14; 12: 22.
b. Írd le a zenét és a zenélõket a mennyben, és azt, hogy hogyan
tudják ihletni a mi dicsérõ énekeinket? Luk. 2: 13. 14; 1.
Kor. 14: 40; Jel. 5: 11- 13.
Megmutatták nekem a menny rendjét, a tökéletes rendet, és
elragadtatva hallgattam a tökéletes zenét. Miután visszatértem
látomásomból, az itteni ének éles volt, és nem volt összhangzó. Angyalok
seregét láttam, akik négyszögben álltak fel, és mindegyiküknek arany
hárfája volt Lehetetlen leírni. Az dallam, mennyei, isteni, miközben
minden arcról Jézus képmása ragyog, kimondhatatlan dicsõségtõl
sugárzik.  Bizonyságtételek 1. kötet 140.
c. Írd le azon megváltottak tapasztalatát, akik a Mózes és a
Bárány énekét fogják énekelni! Jel. 7: 14. 15; 15: 2. 3.
Hogyan készülhetünk elõ naponként, hogy azt az éneket
énekeljük, melyet azelõtt sohasem énekelték a mennyben?
Akik a mennyben csatlakozni akarnak az angyalok karához az õ
dicsõítõ énekükben, azoknak a földön kell megtanulniuk a menny énekét,
melynek alaphangja a hálaadás.  Bizonyságtételek 7. kötet 170. 171.

Péntek

december 28.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTÕ KÉRDÉSEK

1. Milyen óriási haszon rejlik a keresztény énekekben?
2. Mikor szolgál különös módon segítõül számunkra az Istent dicsérõ ének
éneklése?
3. Milyen tényezõket fontos figyelembe venni, mikor zenét tervezünk az
istentiszteleti szolgálatra?
4. Hogyan tarthatjuk az imát és a bibliatanulmányozást a zene fölött?
5. Hogyan befolyásolja a mindennapi beszédünk a mi elõkészületünket,
hogy Mózes és a Bárány énekét énekeljük?
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Csütörtök
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