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Előszó
Miért vagyunk mi itt? Miért látta úgy jónak a Teremtő, hogy megbízzon

bennünket, hogy az utolsó kegyelmi üzenetet adjuk a világnak? Valóságos
tény az, hogy ennek egy mélyebb jelentőséget tulajdonítunk a mi életünkben?
Így kellene, hogy legyen!

Ezen negyedévben Szombatiskoláink tananyaga az egész világon: „A
keresztény hivatása”. Ezen utolsó napokban mi az a különleges felhívás,
mielőtt visszatér Krisztus, a Vőlegény?

„A Vőlegényre várakozók hirdessék az embereknek: “Ímhol Istenetek!”
Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó
üzenet Isten jellemének - a szeretetnek - megláttatása. Isten gyermekei
mutassák meg Uruk dicsőségét! A saját életükkel és jellemükkel tegyenek
bizonyságot arról, amit Isten hatalma tett értük!

„Az Igazság Napjának fénye sugározzék igaz cselekedetekben: az igazságot
hirdető szavakban és szentségről tanúskodó tettekben!” Krisztus péld. 287.

„Az Úr műve méltó arra, hogy legjobb erőfeszítéseinket nyújtsuk. Az isteni
terv beteljesítéseként az ember Fia jött, hogy megkeresse és megmentse azt,
ami elveszett. Tanította a tévelygőket és bűnösöket, hiszen azért jött, hogy
őket megmentse és üdvözítse. Atyjához küldött komoly imában tusakodott
érettük, nekünk ugyan ezen munkában kellene elköteleznünk magunkat. Ha
Ő – aki Isten Fia volt, a világok teremtője, méltóságban és hatalomban az
első – nem érezte ezt méltóságon és rangon alulinak, hogy így tett,
megfontolandó kellene legyen az ő követői részére is, hogy ez túl megalázó
és nagy önfeláldozást követelő dolog legyen? Igazán nem. Habár lehetnek jó
törekvéseink, nincs magasztosabb szentebb és nemesítőbb hivatás, mint Isten
Fiának munkatársává lenni.” The Signs of the Times 1886.szept.16.

„Imé, mint az agyag a fazekas kezében olyanok vagytok ti az én
kezemben…” Jer.18:6.

„Nekünk van egy hivatásunk mely annyival magasztosabb a közönséges
földi önző célok elérésénél, amennyivel az egek magasabbak a földnél.”
Evangelism 550.

Valójában nincs nagyszerűbb hivatás, nincs magasztosabb hivatás, nincs
fennköltebb kiváltság, ami található e földön. Ez annyira különbözik, annyira
eltér attól, amit a világ nagyszerűnek és dicsőnek vél. Amint a hívők előtt ez
valósággá válik, ámulatba ejti őket és örömöt ad nekik, amint ezt megízlelik.
Ahelyett, hogy hagynák magukat vezetni a világi nyereségvágy lelkületétől,
Isten igaz népe keres, hogy adhasson. A világi dicsőség és dicsőítés becsvágya
helyett ők alázatos lelkülettel veszik tudomásul, hogy mások jobbak és
méltóbbak, mint ők maguk. Mennyire érdekfeszítő, milyen értékes, mennyire
felfrissítő! Bár még csak egy halvány képet alkothatunk magunknak e menny
szülte dicsőségről, azzal a céllal tanulmányozzunk, hogy igazán megvalósítsuk
ennek a magasztos hívatásnak beteljesítő mélységeit.

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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A Jóreménység foka Misszió (Cape of Good Hope Mission) Fokvárostól
30 km-re északra található. Fokvárosnak kb. 5 millió lakosa van, majdnem
mindenfajta bőrszínű ember jelen van, fekete, fehér és ázsiai. Az itt
született lakosokon kívül sokan költöztek ide a szomszédos háború sújtotta
országokból, hogy itt jobb gazdasági körülmények között éljen.

Fokváros turisták ezreit fogadja minden hónapban. Ez a város híres
sajátos természeti látványosságairól, úgy mint a Table Mountain (Tábla-
hegy), a Cape Point (Hegyfok Pont) és a Robben Island (Robbe-sziget)
mely most egyike a turisták által leglátogatottabb helyeknek.

A reformáció üzenete ebbe a városba egy misszionáriuson keresztül
érkezett, aki 1996-ban Johannesburgból költözött ide.

Következésképpen egy nagylelkű atyánkfia gyülekezetünknek egy
ingatlant adományozott Fokvároson belül Kraaifontein nevű kerületben,
hogy ez a hely az Úr művének központja legyen. Ez az épület évekig
gyülekezeti imateremként és gyülekezetünk hivatalaként is szolgált.
Néhányszor a lelkek ellensége próbálta megsemmisíteni, de Isten hatalma
által azóta a munka újra felvirágzott, és néhány más adventista csoportból
sok érdeklődő személy felébredt, akik most évek óta tanulmányozzák
Szombati Bibliai Tanulmányainkat és a Reformáció Hírnöke
folyóiratunkat.

Ezekkel a kihívásokkal előttünk, és szintén tény az, hogy szükségét
érezzük kiterjeszteni a mi missziómunkánkat új területekre, hogy 5 millió
embert elérjünk és még az idelátogató turisták ezreit is ezen városban
tervet készítünk, hogy felújítsuk ingatlanunkat, melynek néhány részében
állapota leromlott és emellett kiterjesztjük missziós tevékenységünket,
hogy elérjük a lelkeket, akik az afrikai kontinens ezen területein élnek.
Szintén terveket készítettünk arra, hogy más helyeken is imaházakat
építsünk, kiterjesztve ezáltal missziómunkánkat ahol már tagjaink is
vannak és az itteni gyülekezeti missziós központunktól távol élnek.

Ezért felhívunk benneteket atyafiak és testvérnők az egész világon,
emlékezzetek meg rólunk, amikor begyűjtitek az első szombati adakozást.
Isten áldását kérjük az adakozókra. Adományaitokat előre is köszönjük.

Testvéreitek és testvérnőitek Fokvárosból

Cape Town (Fokváros)
Dél-Afrika részére

Első szombati adakozás

2008. január 5. szombat
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Egy ünnepélyes felhívás
„Imé az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja

az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele
vacsorálok és ő én velem.” Jel.3:20.

„Krisztus kopog a szív ajtaján, kéri a bebocsátást. Beengeded Őt?”
This day with God 308

Ajánlott olvasmány: Our High Calling 35, 287.

Vasárnap
1. IDEJE HALLGATNI!
a.  Mi az első felhívás amit a mi Teremtőnk ad mindnyájunknak?

Péld.7:24.

„Mi az Igaz Pásztor hangjának tiszta és félreérthetetlen bizonyosságával
rendelkezünk, és felszólít bennünket, hogy kövessük Őt. Ő mondja: „Én
megtartottam az én Atyámnak parancsolatait” (Ján.15:10.) Az Ő bárányait
az alázatos engedelmesség ösvényén Isten törvényéhez vezeti.” (The Faith
I Live By 314.)

„Ő aki Krisztusnak egy hű szolgája kell hogy legyen, meg kell hallania
a legnagyobb Tanító tanítását, akit a világ valaha megismert. Isten hatalma
által gondolatait és elveit tisztán kell megőriznie. Minden nap tanulnia kell,
hogy méltóbbá váljon a bizalomra, ami elkötelezi őt Isten szolgálatára. Isten
hatalma által értelmének növekednie kell, jelleme nem romolhat meg a
világiasság által. (The Signs of the Times 1896.dec.24.)

b.  Miért legyünk figyelmesek, hogy meghalljuk Isten hangját?
Jeremiás 29: 11-13. Hóseás 11:4.er.

„Isten áldásokat áraszt ránk. Ha be tudnánk pillantani tervébe,
világosan felismernénk, hogy tudja mi szolgál javunkra, és hogy
meghallgatja imáinkat. Semmi ártalmasat nem ad. Áldásokat küld,
amelyekre szükségünk van, a helyett, amit kértünk, mivel az nem
használna, hanem ártana nekünk.” (Bizonyságtételek, 1 kötet 115. o.)

1.Tanulmány 2008. január 5. Napnyugta: H 16:06
Ro 16:51

december 30.
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Hétfő
2. EGY NAGYSZERŰ KIVÁLTSÁG
a.  Miért kell félve és tisztelettel gondolnunk arra, amikor a

világegyetem Mesterével beszélgetünk? Jób 38:1-7; Ésaiás 40:28.

b.  Mikor Mózes arra kérte Istent, mutassa meg az Ő dicsőségét, mit
értett meg? 2.Mózes 33:18,19; 34:5-8. Miért bátoríthat bennünket
ezen dicsőség szemlélése?

„Könyörögjetek Mózessel: “Mutasd meg nékem a te dicsőségedet”
(2.Móz.33:18.) Mi ez a dicsőség? – Az Isten jelleme. Ez az, amit Ő
kinyilatkoztatott Mózesnek.” (Gospel Workers, p. 417.)

„Annak érdekében, hogy egy ember keresztény legyen, nem
szükséges, hogy nagyszerű képességei legyenek. Egy parlamenti
képviselőnek nincs hangja a törvényhozó testületben, ha neki nincs
felhatalmazása, hogy tanácskozzon a szenátusban, vagy szavazzon a
parlamentben, bár Isten fogadni kész őt. A királyok Királya lehajol, hogy
meghallja annak imáját, aki kész cselekedni a Mester akaratát. Egy
őszinte bűnbánó szívből fakadó ima értékesebb Isten szemében, mint a
legékesebben előadott prédikáció. Isten minden imát meghall, amit a
hit tömjénjével ajánlanak fel. Az Ő leggyengébb gyermeke is bírhat olyan
befolyással, amely összhangban van a mennyei tanáccsal. Imájára választ
kap, így erősíti Isten az Ő művét.” (The Review and Herald, június 23.)

c.  Hogyan összegezi Jézus az ő hívására adott válasz eredményét?
Máté 10:39.

„Annak életében nem lehet haszonlesés, aki követi az Üdvözítőt. Az
igaz keresztény minden önzést száműz szívéből. Hogyan élhet önzően
saját magáért, amint arra gondol, hogy Krisztus a kereszten függött, életét
adta azért, hogy életet adjon a világnak? Éretted Jézus szégyenletes halált
halt. Kész vagy arra, hogy odaszenteld magad az Ő szolgálatára? Kész
vagy arra, hogy mindent követelményei szerint tegyél? Kész vagy arra,
hogy önzésedet félretéve a figyelmeztetés szavát szóld azokhoz, akik
engednek Sátán kísértéseinek? Kész vagy arra, hogy terveidből néhányat
arra szentelj, hogy biztos ösvényekre vezesd azt aki megpróbáltatásban
van?” (Our High Colling 287.)

december 31.
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Kedd
3. LECKÉK A MÚLTBÓL
a.  Mi van megígérve mindazoknak, akik figyelmeznek Isten hangjára?

Példabeszédek 8:32.

b.  Hogyan mutatta be Jézus annak értékét, ha figyelmezünk szavára és
megtartjuk azt? Máté 7:24-27.

c.  Milyen figyelmeztetést kellene elfogadjunk azon nevelési
módszerből, amely Krisztus napjaiban valójában elzárta Isten
hangját? Hóseás 4:6;  Jeremiás 2:13.

„Krisztus idejében azt a települést, amelyben az ifjak vallásos
neveléséről nem gondoskodtak, Isten átkától sújtottnak tekintették. A
tanítás mégis formálissá vált, és a hagyományok jórészt kiszorították az
Írásokat. Az igazi nevelés arra indítja a fiatalokat, hogy “keressék az
Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák” (Ap.csel.17:27.)
A zsidó tanítók figyelmét azonban a ceremóniák kötötték le. A tanulók
olyan értéktelen ismereteket halmoztak fel, amelyeket a mennyei
magasabb iskolában nem ismernek el. Az Isten szavának személyes
elfogadásából fakadó tapasztalatnak nem volt szerepe az oktatási
rendszerben. A tanulókat annyira lefoglalták a külsőségek, hogy nem
maradt egy-egy csendes órájuk, amit Istennel tölthettek volna. Nem
hallották meg szívhez szóló szavát. A tudást keresték, de közben
elfordultak a bölcsesség Forrásától, Istennek szánt szolgálatukból a
leglényegesebb dolgok kimaradtak, a törvény alapelvei elhomályosultak.”
(Jézus élete 49.1.)

d.  Hogy ihlethet bennünket az a magas színvonalú tudás, melyet a zsoltáríró
értelme kiművelése által birtokolt? Zsoltár 12:7; 119:98-100.

„Azoknak akik … Isten szavának ígéreteit szemük előtt tartják,
csodálatos lehetőségeik vannak. Előttük terül el az igazság végtelen mezeje
a képesség óriási erőforrása. Dicső dolgok tárulnak fel abból. Kiváltságok
és kötelezettségek, melyre ők sosem gondoltak feltárulnak a Bibliában.”
(The Ministry of Healing 465.)

január 1.
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Szerda
4. FÉLELMETES KÖVETKEZMÉNY
a.  Milyen szívélyes meghívást nyújt Teremtőnk nekünk, és nagyon

gyakran hogyan gátoljuk meg, hogy a hívásnak teljes mértékben
eleget tegyünk? Jelenések 3:20.

„Minden figyelmeztetés, feddés és hívás Isten szavában, vagy
megbízott hírnökein keresztül, kopogtatás a szív ajtaján. Ez Jézus hangja,
aki bebocsátást kér. Minden kopogtatás melyet figyelmen kívül hagysz,
a te elhatározásodat, hogy megnyisd az ajtót és megváltozzál, gyengíti és
még jobban elgyengíti. Ha Jézus hangját csak egyszer figyelmen kívül
hagyod, zavar keletkezik gondolkodásodban, a sok másféle hang miatt,
a világ dolgai, gondjai, ügyei lekötik figyelmedet. Hited és meggyőződésed
elhal. A szíved kevésbé lesz befolyásolható, és rövididőn belül a lelki
halál állapotába kerül, és az örökkévaló dolgok túl távolinak tűnnek.

A világnak annyi lim-lomja és szemete gyűlt össze a szív ajtaja előtt,
hogy azok megakadályozzák Jézus bebocsátását. Néhány esetben két
hittestvér között keletkezik megoldhatatlan probléma. Másoknak rossz
természete, büszkesége, világi dicsvágya van, míg másoknál a világ
szeretete akadályozza meg a bebocsátást. Minden akadályt el kell
távolítani a szív ajtaja elől, hogy az ajtó kinyíljon, és az Üdvözítő
beléphessen.” (Our High Calling 352.)

b.   Hogyan mutatja be a zsoltáríró azt a bensőséges kapcsolatot,
melyre mi is eljuthatunk és kiváltságunk lehet, hogy örüljünk az
Úrban? Zsoltárok 91:14-16; 119:103,104;  143:8.

c.  Csak hogyan hallhatjuk meg az Úr hangját, hogy az hatásos legyen?
Zsoltár 46:11.

„Mindenkiben, akit Isten nevel, olyan életnek kell megnyilatkoznia, amely
nincs összhangban a világgal, szokásaival vagy gyakorlatával. Mindenkinek
személyes tapasztalatra kell szert tennie, Isten akaratának ismeretére
eljutnia. Egyénileg kell meghallgatnunk Őt, aki a szívhez szól. Mikor minden
más hang elcsitul, s nyugodtan várakozunk Előtte, a lélek csendje még
érthetőbbé teszi Isten hangját. Ő int: “Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy
én vagyok az Isten!” (Zsolt 46:11) Egyedül itt találunk igazi nyugalmat. Ez a
gyakorlati felkészülés mindenkinek, aki Istenért munkálkodik. A rohanó tömeg
közepette, az élet feszültségében, az intenzív munkában a világosság és béke
légköre lengi körül az így felfrissült lelket. Az élet jó illatot lehel, isteni erő
nyilatkozik meg, mely eléri az emberi szíveket.” (Jézus élete 302.)

január 2.



Szombati Biblia Tanulmányok 2008. január – március 9

Csütörtök
5.  EGY FONTOS KÉRDÉS
a.  Mit tanulhatunk azon meglepő módból, ahogyan Isten Illéshez

szólt? 1.Királyok 19:9-12.

b.  Mi az a megdöbbentő kérdés, melyet Isten intézett Illéshez és még
napjainkban is visszhangzik részünkre? 1.Királyok 19:13; Lukács 9:23.

„Krisztust az az öröm segítette át az áldozaton és szenvedésen, hogy
látni fogja a megváltott bűnösöket. Ez legyen Krisztus minden követőjének
is öröme és törekvéseinek ösztönző ereje. Akik ráébrednek arra, ha csak
korlátozottan is, hogy mit jelent nekik és embertársaiknak a megváltás,
azok fogalmat tudnak alkotni az emberiség nagy ínségéről. Szívük
szánalomra indul azoknak az ezreknek erkölcsi és lelki nyomora láttán,
akik annak az iszonyú végzetnek az árnyékában élnek, amelyhez képest
a fizikai szenvedés semmivé lesz.

   Egyéneknek és családoknak egyaránt szól a kérdés: “Mit csinálsz
itt?” Sok gyülekezetben élnek Isten szavának igazságaira jól megtanított
családok, akik kiszélesíthetnék befolyásukat, ha olyan helyekre
költöznének, ahol szükség van arra a szolgálatra, amit ők tudnának
nyújtani. Isten arra szólítja a keresztény családokat, hogy menjenek el a
föld sötét helyeire, és dolgozzanak bölcsen, kitartóan azokért, akiket lelki
sötétség vesz körül. Csak önfeláldozással lehet ennek a hívásnak eleget
tenni. Miközben sokan arra várnak, hogy minden akadály eltűnjék
útjukból, emberek halnak meg remény és Isten nélkül. Földi előnyökért,
tudományos ismeretért sokan járványtól fertőzött vidékekre
merészkednek, és elviselnek nehézségeket és nélkülözést. Hol vannak
azok, akik készek ugyanezt megtenni azért, hogy beszélhessenek
másoknak a Megváltóról?” (Próféták és királyok 109.1.2.)

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Ebben a leckében miért erősebb a „hívás” még a bírósági idézésnél is?
2. Mibe kerül, hogy válaszoljunk Krisztus hívására?
3. Hogyan befolyásol bennünket az a nevelési mód ami megérteti velünk a

kötelességünket?
4. Miért szükséges az elcsendesedés a valódi tiszteletadás és az Istennel való

közösség szempontjából?
5. Ahogyan az Úr szólt Illéshez, milyen különleges üzenete van részemre is?

január 3.

január 4.
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Isten írásba foglal dolgokat
„És monda az Úr Mózesnek: Írd fel ezeket a szavakat: mert

ezeknek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled
és Izraellel.” (2.Móz.34:27.)

„A Szentlélek munkálkodása mindig összhangban van a leírt szóval.”
(Ap.tört. 284.)

Javasolt olvasmány: Bizonyságtétel 2.kötet 604-608.

Vasárnap
1. A KINYILATKOZTATOTT IGE ÍRÁSBA FOGLALÁSÁNAK

FELADATA

a.  Mire irányította az Úr Mózest, mit tegyen azon világossággal, melyet
Ő kinyilatkoztatott? 2.Mózes 34:27. Miért volt egy ilyen lépés
szintén fontos a családok részére is? 5.Mózes 6:6,9.

„Amikor valaki Isten Igéjéről elmélkedik és gyakorolja azt, az egész
ember nemesedik. Igazságos és irgalmas cselekedetek által a kezek
jegyként mutatják meg Isten törvényének elveit. Mentesek maradnak a
megvesztegetéstől, minden romlott, csaló dologtól. Szorgalmasan
cselekszik a szeretet és könyörületesség tetteit. A nemes célra figyelő
szemek tiszták és igazak lesznek. A kifejező arc, a beszélő szemek
tanúsítják annak szeplőtlen jellemét, aki szereti és tiszteli Isten Igéjét.”
(Jézus élete 515.)

b.  Milyen jelképen keresztül mutatja be Krisztus az Ő írott igéjének
fontosságát? Máté 4:4; János 6:56-58,63.

„Nagyon szükséges, hogy megtanuljuk azt, hogy egy dolog az, hogy
jóváhagyjuk és elismerjük az igazságot, és egy másik dolog, hogy az
igazságot úgy fogadjuk be, úgy vegyük azt magunkhoz, mint Isten kenyerét,
mely által ha egy ember eszi él örökké. Napról-napra kell táplálkoznunk
az Élő Kenyérrel, amelyet ha elfogyasztunk, lelki élelmezésünket szolgálja.
Hasonlóképpen a fizikai táplálékhoz, melyet ha magunkhoz veszünk, testi
erőt nyerünk azáltal.” (Manuscript Releases, 11. köt. 34.o.)

2.Tanulmány 2008.január 12. Napnyugta: H 16:14
           Ro 16:58

január 6.
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 Hétfő
2. A TEREMTŐ HATALOM
a. Hogyan változtathatja meg Isten írott Igéje erkölcsi gondolkodásunkat

és jellemünket? Zsidók 4:12.

„Isten Igéjének minden oldalán megtalálható a parancs, hogy
engedelmeskedjünk, ezt nyilvánvalóan kinyilatkoztatja az írott Ige.” (The
Signs of the Times 1891.júl.27.)

„Amint a szív megnyílik az Igének befogadására, fény sugárzik Isten
trónjától, mely beragyogja a lelket. Az Ige betáplálva a szívbe, az ismeret
olyan kincsét adja a tanulónak, melynek ára felbecsülhetetlen. Ennek
megnemesítő alapelvei bepecsételődnek a jellembe, becsületességet,
őszinteséget, tisztességet, mértékletességet és feddhetetlenséget
eredményezve.” (Our High Calling 310.)

b. Mit nyilatkoztat ki Isten Igéjének hatalma, hogy egy személyt új
teremtéssé alakítson? 2.Korintus 5:17; 1.Péter 1:22-25.

„Ha hitszemünket szilárdan Jézusra szegezzük, megerősödünk. Isten
a legdrágább kijelentésekkel fogja megajándékozni éhező, szomjazó népét.
Krisztust személyes Megváltónak ismerik meg. Amikor Igéjével
táplálkoznak, rájönnek, hogy az lélek és élet. Az Ige lerombolja a
természetes, földi természetet, és új életet ad Krisztus Jézusban. A
Szentlélek Vigasztalóként hat a lélekre. Kegyelmének átalakító ereje által
Isten képmása formálódik a tanítványban: új teremtés lesz. Szeretet veszi
át a gyűlölet helyét, a szív isteni hasonlatosságot nyer. Ezt jelenti élni
“minden igével, amely Istennek szájából származik” (Jn. 4:4). Ez a
Kenyér evése, amely a mennyből száll alá.” (Jézus élete 326.)

c. Miért kapunk figyelmeztetést, hogy szálljunk szembe gyengeségünkkel
és tanulmányozzuk azt, amit Isten kijelentett? Példabeszédek 28:9,14.mr.

„Mindazok, akik elhanyagolják Isten Igéjének tanulmányozását a
kényelemért és a világi művészet tanulmányozásáért, hogy ne
különbözzenek a világtól, magukra lesznek hagyva, hogy vallásos
igazságként kárhozatra méltó eretnekséget fogadjanak el.” (Nagy
küzdelem 523.angol)

„Most pedig azt mondom az igaságra áhítozóknak: Ne higgyetek az
ismeretlen szerzőtől származó megbízhatatlan mende-mondáknak afelől, hogy
mit tett, mondott vagy írt White testvérnő. Ha olyan közérdekű pontok
merülnek föl, amelyekről nem írt, ne üljetek föl mohón és ne adjátok tovább
az arról szóló szóbeszédeket, hogy mit is mondott.” (Bizonyságt. 5.köt. 696.)

január 7.
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Kedd
3. ISTEN IGÉJE EREJÉNEK MEGÍZLELÉSE
a. Mi volt a zsoltáríró kérése Isten Igéjére vonatkozóan? Zsoltárok 119: 116,133.

b.  Hogyan írja le Dávid és Jeremiás az ő érzéseit Isten Igéjéről?
Zsoltár 119: 16,17, 140, 162; Jeremiás 15:16.

„Nem biztonságos, ha elfordulunk a Szent Írástól, vagy hanyag nemtörődöm
módon olvassuk a szent oldalakat…

Értelmedet összpontosítsd az előtted álló magasztos feladatra, tanulmányozd
határozott érdeklődéssel, akkor megértheted, az isteni igazságokat. Azok, aki
így cselekszenek meglepődnek azon, hogy értelmük fejlesztése milyen
eredményt hoz.” (Our High Calling 35.)

c.  Hogyan írja le Jeremiás a valódi értékek hiányát, ahogyan Isten
állítólagos népe a Szentírásra tekintett? Jeremiás 2:13.

„Romboló befolyást árasztó könyvek olvasása, léleknélküli szerzők írásaival
való táplálkozás által az értelem eltörpül, és a lelki felfogó képesség lecsökken.
Az értelem és lelki felfogó képesség öntudatlanul is, de kiegyezésre jut és
hozzáalkalmazkodik. A világi dolgok szemlélése által a lelki felfogó képesség
elgyengül, a lelki erő eltörpül és egy idő után képtelenné válik növekedni a
lelkiességben.” (Our High Calling 35.)

d.  Isten Igéjére vonatkozólag mi legyen a szívünk vágya? Zsoltárok 119:18,169.

„Miért ne legyen a Biblia – ez a drága kincs – egy tisztelt és nagyra becsült
barát? Ez a mi tengerészeti térképünk az élet viharos tengerén keresztül. Ez az
útikalauzunk, mely megmutatja nekünk az utat az örökkévalóságban készített
lakhelyeinkhez, és bemutatja a jellemet mellyel rendelkeznünk kell, hogy ezen
lakhelyeinket elörököljük. Nincs más olyan könyv melynek gondos
áttanulmányozása által az értelem olyan fennkölt és magasztos szintre emelkedne
és megerősödne, mint a Biblia. Itt a művelt elme meg fogja találni azon tárgyakat
(témákat, gondolatokat) melyek a jellemet a leghatékonyabban fejlesztik, és ehhez
segítségül hívja a menny hatalmait. Semmi nincs, ami ennyire megerősítené az
összes képességeinket is kapcsolatba hozná azokat a kinyilatkoztatott, fennkölt
és magasztos igazságokkal. Azon fáradozásunk, hogy felfogjuk, megértsük és
magunkévá tegyük ezeket a nagyszerű gondolatokat, fejleszteni fogja az értelmet.
Mélyre áshatunk az igazság bányájába, összegyűjthetjük a drága kincseket, melyek
a lelket gazdagítják. Itt megtanulhatjuk, hogyan éljünk igaz módon, úgy hogy
még halálunk órájában is a biztos ösvényen maradjunk. (Our High Calling 31.)

január 8.
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Szerda
4. A HITELESSÉG VIZSGÁLATA
a.  Mi az egyedüli biztos módja, hogy felismerjük a vallás köntösébe

bújtatott hamisítványt? Ésaiás 8:20.

„A Biblia a Lélek kardja mely soha nem tompul meg, hogy győzzön
az ellenség fölött. Csak ez az igaz vezető a hit minden dolgában és a
gyakorlatban. Az ok, amiért Sátán annyira birtokba veszi és ellenőrzése
felett tartja az emberek szívét és értelmét az, hogy nem készek arra,
hogy Isten Igéjének tanácsait alkalmazzák, és semmilyen módon nem
vetik alá magukat az Ige vizsgálatának. A Biblia megmutatja nekünk,
milyen folyamaton kell átmennünk, hogy dicső örökségünk részévé
váljunk.” (Our High Calling 31.)

b.  Írd le Isten módszerét, ahogyan segít nekünk a Szentírás megértésében!
Ésaiás 28:9,10,13.

„Hogy ismeretet nyerjenek az élet béke és egészség útjáról szabályra
új szabálynak, parancsra új parancsnak kell hangozni, hogy férfiak és
nők láthassák a reform szükségét. Arra kell vezetni őket, mondjanak le
egészségromboló szokásaikról, amelyek fennálltak Sodomában és a
vízözön előtti világban is.” (Counsels on Diet and Food 26.)

c.  Hogy tanulmányozzuk a bizonyságtételeket az előző kérdésekben
tanult módszerek alapján?

„Isten jónak látta, hogy elétek tárja sort sor után, elvet elv után. De
nem sokan vannak köztetek, akik valóban tudnák, hogy mit is
tartalmaznak a bizonyságtételek. Nem vagytok jártasok a Bibliában. Ha
tanulmányoztátok volna Isten szavát, azzal a kívánsággal, hogy elérjétek
a Biblia mértékét, hogy keresztény tökéletességre tegyetek szert, akkor
nem lett volna szükség a bizonyságtételekre. De mert elhanyagoltátok
közelebbről megismerni Isten ihletett könyvét, ezért egyszerű közvetlen
bizonyságtételekkel akart elérni titeket. Ezzel hívja fel figyelmetek az
ihletett igére, melyeknek nem engedelmeskedtetek. Ezért sürget, hogy
hozzátok összhangba életeteket a Szentírás tiszta és felemelő
tanításaival…Az írott bizonyságtételek nem adnak új világosságot,
azonban azért adatott, hogy élénk benyomást gyakoroljon a szívre a már
kinyilatkoztatott ihletett igazságoknak”(Bizonyságtételek 2.köt. 606.3. )

január 9.
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Csütörtök
5. ÉLŐ LEVELEK
a.  Mi a legfontosabb hely, amelyet Isten Igéje ismertet? Péld.3:3; 7:2,3.

b.  Hogyan vonatkoztathatjuk az előbb említett alapelveket saját magunkra
mint az újszövetségben élő keresztényekre, hogy elődeinkhez hasonló
tapasztalatnak örvendjünk?  Jeremiás 31: 31-33; Zsidók 8:10,11; 10:
16,17.

c.  Mi a leghatalmasabb levél, amely valaha leíratott? 2.Korinthus 3:3.

„Nem kis feladat a család számára, hogy Jézus képviselőjeként állja
meg helyét, megtartván Isten törvényét a hitetlen közösségben.
Megkívánják, hogy élő levelek legyünk, amit minden ember ismer és
olvas. Ez komoly felelősséget jelent.” (Boldog otthon 310.3.)

d.  Milyen vigasztaló biztosítékot nyújtott Isten melyet írásba foglaltak?
Zsolt 102:17-19.

e.  Milyen dicső ígéretet kapnak a győző keresztények, akik Isten Igéje
szerint élnek? Jel.3:12.

„Minden ismeret melyet életünk próbaideje alatt nyerünk, segít
bennünket abban, hogy oly jellemet fejlesszünk, mely alkalmassá tesz a
szentek közösségére az igaz nevelés világosságában. Ez áldás nyújt
nekünk és másoknak ezen földi életben, és a jövőben örök életet biztosít
ennek romolhatatlan gazdagságával együtt.” (Out High Calling 35.)

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan hasonlítható össze a Szentírás a legaprólékosabban kidolgozott
   hiteles irattal?
2. Hogyan építhet bennünket erkölcsileg Isten Igéjének újjáteremtő hatalma?
3.  Nevezz meg egy képességet, mellyel rendelkezett Dávid és Jeremiás is
    – amely megvizsgálja a hamisítványt!
4.  Miért adta Isten napjainkra a Prófétaság Lelkének bizonyságtételeit?
5.  Említs meg néhány dolgot, melyet Isten jónak látott, hogy írásba

adjon?

január 10.
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A természet könyve
„Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett,

hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő” Zsidók 11:3.
„Isten leckéket adott a természet könyvéből, melyeket meg kell

tanulnunk.” (Manuscript Releases 2. köt. 307.o.)

Vasárnap
1.FÉLELMET ÉS TISZTELETET KELTŐ GONDOLATOK
1.  Milyen szavakra ihlette Nehémiás prófétát a természet? Nehémiás 9:6.

„A félelmetes mély völgyek és szakadékok szépségében, az ünnepélyes
elmozdíthatatlan szétrepesztett sziklákban, az ég felé magasodó
hegycsúcsokban, melyek úgy tűnnek, mintha legmagasabb pontjuk elérné
az eget. Van valami felemelő fenséges. Ott vannak a sudár fák, a finoman
megformált levelekkel, a fű pázsitja, a nyíló rügyek, a virágok, az erdő fái
és minden élőlény. Ezek mind a nagy élő Istenre emlékeztetnek. Minden
képességünk arról tanúskodik, hogy létezik egy élő Isten, a természet
nyitott könyvéből megtanulhatja a legdrágább és legbecsesebb leckéket,
amelyet az egyek Ura részünkre kinyilvánít.

 Ezen tanulmányozásban az értelem kitárul, felemelkedik és magasabb
szintre jut, és még több ismeretre éhezik Istenről és az ő hatalmáról. Ez a
szívünkben lévő érzéseket nem csak az iránta való tiszteletre és félelemre
ébreszti fel, hanem szeretetre, hitre, bizalomra és az attól való teljes függőségre,
aki minden jó adományozója. Amint szemlélem az ő csodálatos műveit és
látom hatalmának bizonyítékait, önkéntelenül is felteszem a kérdést:
„Micsoda az ember – mondom – hogy megemlékezel róla? És az embernek
fia, hogy gondod van reá?” Zsoltár 8:4.

Miért nem képezi ez komolyabban társalgásunk tárgyát,
gondolkodásunkat a menny felé emelve, amint Isten ajándékait szemléljük,
ahogyan azt a természetben elénk tárja? Ő tervezte, formálta és alkotta meg
mindezen dolgokat és teremtett művein keresztül is Őt szemlélhetjük. Ezek
a dolgok tartsák Istent emlékezetünkben, emeljék fel szívünket az érzéki
dolgoktól és kössenek bennünket a szeretet kötelékeivel Alkotónkhoz és
indítsanak hálára iránta.” (Our High Colling 250.)

3. Tanulmány 2008. január 19. Napnyugta: H 16:23
          Ro 17:07

január 13.
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Hétfő
2. ELMÉLKEDÉS A HEGYCSÚCSOKON
a.  Milyen gondolatokra ihlessen bennünket a természet? Zsoltár 19:1-

3; 143:5,6.

„A nagy Építész megformálta és kialakította a természet szépségeit, így
azok az ember erkölcsi színvonalára és jellemére fontos benyomást
gyakorolhatnak. Azok Isten iskolájának tananyagai nevelnek, tanítanak,
gyarapítják az értelmi tudást, és emelik az erkölcsi színvonalat. Az Örökkévaló
fenséges műveinek szemlélése által az elme birtokolhatja a tudás óriási
területeit.” (Our High Calling 252.)

Nézzük a magas lépcsőzetesen elhelyezkedő hegyeket az ő fenséges
szépségükben a sziklás hegycsúcsaikkal, és pártázataikkal úgy néznek ki, mint a
nagyszerűen megépített régi kastélyok. Ezek a hegyek beszélnek nekünk Isten
pusztító haragjáról áthágott törvényének védelmében, ahogyan azok háborognak
a vízár és viharos lökések erejéből. Ezek a hegyek hasonlítanak a hatalmas
hullámokhoz, melyek Isten hangjához hasonlóan még mindig állnak – a szilárdan
álló hegyláncolatok, amelyek feltartóztatják a legvadabb tengeri hullámokat is.
Ezek az ég felé tornyosuló hegyek Isten hatalma alatt állnak. Ő biztosítja azt,
hogy azok a kövek szilárdan álljanak. A bányákból kinyert drága ásványok és
kincsek szintén az Övéi, úgy szintén a föld mélységei is.”

Ha ti látni akarjátok a bizonyítékokat egy élő Isten létezéséről, nézzetek körül
és bárhová néztek is, mindenütt megtalálhatjátok. Ő teremtett művein keresztül
beszél érzékszerveitekben és gyakorol benyomást lelketekre. Fogadjátok be
szíveitekbe ezen benyomásokat, és a természet részetekre egy nyitott könyvé
válik, és az isteni igazságokon keresztül megtanít benneteket a gyakorlati dolgokra.
A sudár fákra nem nézhetünk fel közömbösen. Minden nyíló virág minden falevél
pompás erezetével, a Nagy Alkotó Mester felülmúlhatatlan tudását tanúsítja. A
mozdíthatatlan sziklák és az ég felé tornyosuló hegyek csúcsai távolról sem azt
bizonyítják, hogy ezek a véletlen művei. Ezek némán és ékesen szólóan beszélnek
az Örökkévalóról, aki a Világegyetem magas és felemeltetett trónján ül. „Tudja
az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit.” ( Ap.csel.15:18.) (angolban:
„Ismeri az Isten minden teremtett műveit a világ megalapítása óta.”) Minden
terve tökéletes. Az Ő neve bennünket félelemmel teljes tiszteletre és hódolatra
kellene, hogy ihlessen!” u. ott 251.

b.  Milyen üzenet van írva Isten alkotásának minden egyes elemi
részecskéjére? Zsoltár 121:1,2.

„Az a kéz, mely fenntartja az űrben a világokat, az a kéz amely szabályos
rendben és fáradhatatlanul működésben tart mindent mindenütt Isten
világegyetemében, ugyanaz a kéz, amelyet értünk keresztre szegeztek.” (Nevelés
130.)

január 14.
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Kedd
3. A MÉGFENNSÉGESEBB ALAP
a.  Nevezz meg két tényezőt a természetből, amely a hit leckéjéhez, mint

egy tárgyként szolgál! 1. Sámuel 2:2; Zsoltár 36:3; Zsoltár 125:1,2.

„Isten saját maga a Korszakok Kősziklája, menedék az Ő népének, a
viharban oltalom a hőségben árnyék az égető napsugártól. Ő adta nekünk
ígéreteit, melyek szilárdabbak és mozdíthatatlanabbak, mint a magas
sziklacsúcsok, és az örökkévaló hegyek. A hegyek eltávozhatnak és a
halmok elmozdulhatnak, de az ő irgalmassága nem távozik el, és
békéjének szövetsége nem változik meg azokkal akik hit által ő belé
helyezik bizalmukat. Ha Istenhez fordulnánk segítségért, olyan
állhatatosan szilárdan, amint a sziklák kövei állnak, és a kopár hegyek
csúcsai is a menny felé mutatnak. Soha nem adnánk fel iránta tanúsított
hűségünket és szent törvényének megtartását.” (Our High Calling 251.)

b.  Mit tanulhatunk a sziklákból?

„A kövek között találhatóak földünkön értékes dolgok, drága kincsek,
melyek tartalmazzák a bölcsesség és tudás drága kincseit. A kősziklák
és helyek tanúsítják azt a tényt, hogy Isten vízözön által pusztította el a
gonoszokat a földön.” (Our High Calling 252.)

c.  Milyen kérdést kapott az önérzetes Jób, így intve alázatra őt? Jób
38:16-18. Mire késztessenek bennünket Isten alkotásai és mit
érthetünk meg a természet szemlélése által és annak hangjaiból?
Jób 12:7-10.

„A mennydörgés ünnepélyes, mély zengésétől és az ősóceán szakadatlan
morajlásától az erdőt betöltő vidám madárdalig a természet tízezernyi hangon
beszéli Isten dicséretét. A föld, a tenger és az ég csodálatos színeiben és
árnyalataiban, amelyekben a kápráztató ellentét és az egymásba olvadó harmónia
váltogatja egymást, Isten dicsőségét szemlélhetjük. Az örök hegyek is az Ő
hatalmát hirdetik. A fák, amelyek zöld lombjaikat lengetik a napfényben, és a
virágok finom rajzolatú szépségükben Teremtőjükre hívják fel a figyelmet. Azt
hirdeti a barna földet szőnyegként borító élénkzöld növényzet, hogy Istennek
gondja van legszerényebb teremtményére is. A tenger üregei és a föld mélységei
megmutatják kincseiket. Aki az igazgyöngyöt az óceánba helyezte, az ametisztet
és a krizolitet pedig a sziklák közé, az szereti a szépet. A felkelő nap Őt jelképezi,
aki minden alkotásának élete és világossága. A földet ékesítő és az eget bevilágító
minden szépség és ragyogás Istenről beszél.” (Nagy orvos lábnyomán 288,289.)
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Szerda
4. A HEGYEK RENDELTETÉSE
a.  Amikor szemléljük a nagyszerű hegyeket, mit tartsunk elménkben?

Zsoltár 65:6,7; Zsidó 11:3.

„Az ég felé tornyosuló hegyek és kősziklák váltakozó látványa, a mély
szakadékok a meredek lejtőkkel, a hangosan csobogó- a hegyekről leömlő
patakok, a sok vízesés, amely zuhatag szerűen folyik alá a hegycsúcsokról,
ahogyan a vizek utat törnek a kövek között, majd szétterülnek egy-egy helyen
vízfüggönyként, mindez együtt és egyenként felülmúlhatatlanul szép és
nagyszerű látványt nyújt.”

0„A hegyek tartalmazzák Isten áldásait. Én láttam férfiakat és nőket, akik
szemlélték a fenséges hegyeket, és így gondolkodtak: hogy el van deformálódva
a természet! Ők sóhajtoznak és így szólnak: Mennyire szükségtelen, mennyire
fölösleges. Menjünk a síkvidékre, a nagy kiterjedésű füves prérire, és ott boldogok
leszünk. A hegyek az áldások kincseit tartalmazzák, amelyeket a Teremtő a
földre örökségként helyezett. A hegyek, völgyek és síkságok változatossá teszik
a föld felszínét, kinyilatkoztatják a nagy Mester Munkás bölcsességét és
hatalmát. Azok, akik száműznék földünkről a kősziklákat és hegyeket, a vad
hegyszorosokat, a hangosan áramló patakokat, és a szakadékokat – és szavuk
szerint: „deformálják a természetet ezek a dolgok” – és vágynának egy hatalmas
síkságon élni, - az ő érzékeik túl korlátozottak ahhoz, hogy megértsék és
elméjükkel felfogják Isten fenségességét, méltóságát.”

„Isten a nagy Építész alkotta meg a hatalmas hegyeket és azok időjárásra
gyakorolt hatása áldás földünknek. A hegyeknek nagy a szerepe abban, hogy
a felhők esőt adjanak így dúsítva a páratartalmat. A hegyláncolatok Istennek
nagy víztározói, melyek ellátják a föld tengereit, óceánjait vízzel. Ott találhatók
a vizek forrásai, a patakok, amelyek folyókká duzzadnak. Azok befogadják az
esőt és havat, és szabályozzák a föld légkörének páratartalmát. A felszálló
pára felhővé formálódva elviszi a vizet a kiszáradt síkságok fölé, és eső
formájában megöntözi azokat. Fel kellene tekintenünk földünk egyenetlen
hegyláncolataira, mivel azok Isten áldásainak forrásai, mert ellátják vízzel
Isten minden élő teremtményét. Amikor felnézek a hegyekre, mindig Isten
iránti hálaérzet tölt el. Szívem felemelkedik és dicsőítem Őt, aki ismeri az
emberiség igényeit és szükségleteit. Ha a Földön mindenütt egyöntetűen csak
síkságok lennének, egy pangó, mozdulatlan, posványos mocsárrá változna az
egész.” (Manuscript Releases, 2. köt 306,307.o.)

b. Hogyan távolíthatnánk el az akadályok és nehézségek „hegyeit”?
Máté 17:20,21.
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Csütörtök
5.  SZÍNPOMPÁS NÖVÉNYZET SZEMLÉLÉSE
a.  Amint az Úr felhívja arra a figyelmünket, hogy elmélkedjünk a

hegyek és tengerek fenségességén, mire emlékeztet még
bennünket? Máté 6:28,29.

„A nagy Mesterművész felhívja figyelmünket, tekintsünk a mező
virágaira, figyeljünk meg a gyönyörű színárnyalatokat és azok csodálatos
variációit, amelyekkel egy virág bírhat…”

„Az Úr a mi Teremtőnk, a piciny kis virágra is ugyanígy kiterjeszti
gondoskodását, bölcsességét és figyelmét, mint a többi nagyszerű dolgokra,
amit teremtett. A legparányibb virágon is olyan szépség és tökéletesség
látható, amelyet a festőművészek sem utánozhatnak. A rózsának finoman
rajzolt színárnyalatai, épp úgy mint az ég csillagai, megmutatják a nagy
Mester Művész kifejezés módját.” (Our High Calling 254.)

b.  Mit tanulhatunk a változatos növényektől és virágoktól? Róma
12:4-6; 1.Kor 12:14-18,22.

„A növények és virágok vég nélküli sokféleségéből megtanulhatunk
egy fontos leckét. Egy virág sziromnak sem ugyanolyan a formája és a
színe. Némely gyógyító képességgel bír. Némely mindig illatozik. Vannak
állítólagos magukat hűségesnek valló keresztények, akik kötelességüknek
tartják, hogy a többi kereszténytársaikat is a saját maguk hasonlatosságára
formálják át. Ez emberi terv, elgondolás, de nem az Istené. Isten
egyházában éppen annyira helye van a különféle jellemeknek, amint a
kertben helye van a különféle virágoknak.” (Our High Calling 254.)

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért fontos lelkiességük szempontjából, hogy több időt töltsünk el a

természetben?
2. Mit tanulhatunk a hegyektől és a halmoktól?
3. Nevezz meg egy néhány érdekes leckét, amit megtanulhatunk a szikláktól?
4. Milyen hasznot meríthetünk Istennek tervéből, amiért megalkotta a hegyeket?
5. Mit érthetünk meg Isten szándékáról, amelyet részünkre kinyilvánított a virágok

sokféleségében?

január17.
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Isten lelke és gondviselése
„Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és én nem voltam

engedetlen, hátra nem fordultam” Ésaiás 50:5.
„Isten szól hozzánk a természet, a kinyilatkoztatás, gondviselése és

Lelkének befolyása által.” Jézushoz vezető út 75.

Javasolt olvasmány: Historial Sketches of SDA Missions 189.o.

Vasárnap
1.FIGYELJÜK MEG, HOGYAN MUNKÁLKODIK ISTEN
a.  Mit akar Isten megértetni velünk a körülményeken keresztül,

amelyeket naponként megélünk? Zsoltárok 33:5; 107:43.

„Isten gondviselő munkálkodása és Lelkének szívünkre való befolyása
által beszél hozzánk. Fenséges tanulságokat vonhatunk le mindennapi
életünkből, környezetünkből, s a napi változatosságokból, ha szívünk
fogékony az ilyen tanulságok iránt.” Jézushoz vezető út 71.

„Isten gondviselése egy folyamatos iskola, melyben Ő arra vezet, hogy
meglássuk az élet igazi célját.” (Bizonyságtételek 4.köt.444.)

b.  Hogyan befolyásol bennünket Krisztusban való hitünk, ahogyan
szemlélhetünk dolgokat? Titusz 1:15; Máté 13:13,16.

„Nem járhatunk emberi bölcsesség által, mely balgaságnak van
nevezve, keressük az igaz bölcsességet. Szert tehetünk oly tudásra, mely
emberi kigondolásokon és magyarázatokon alapszik, és helytelen nevelést
eredményez, de Istentől és Jézus Krisztustól megtanulhatjuk a Biblia
tudományát.” (Fundamentals of Christian Education 414,415.)

„Míg ez (a Biblia tudománya) a világ szerint egy megérthetetlen titok,
Isten gyermekei látják ennek világosságát és szépségét.

Isten szaván keresztül szól, és ez a szó betölt9 az egész földet. Most
kell hogy megértsük Isten gondviselésének műveit.” (The Review and
Herald, 1900.febr.6.)

4. Tanulmány 2008. január 26. Napnyugta: H 16:33
           Ro 17:16
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Hétfő
2.  FELHÍVÁS AZ ERKÖLCSI TISZTASÁGRA
a.   Milyen alapelvre befolyásol folyamatosan a lelki látás? Máté 5:8.

„Minden oktatás első és legfontosabb leckéje kell legyen Isten akaratának
megértése, ismerete. Fogadjátok be Isten ismeretét és vigyetek magatokkal
életetek minden napján. Véssétek ezt értelmetekbe és egész lényetekbe.
Isten adta Salamonnak a bölcsességet, de ez az Isten adta bölcsesség
megromlott, amikor Ő Istentől elfordult és más forrásokból nyert
bölcsességet… Zűrzavar keletkezett az oktatásban, mert a bölcsesség és
Isten ismerete a vallásos világ által nem volt tisztelve és felmagasztalva. A
megtisztult szív meglátja Istent minden gondoskodásában, a valódi értékkel
bíró oktatás minden időszakában. Azok megrendítik a világosság első
fénysugarait, mely Isten trónjáról sugárzik. Azok léphetnek kapcsolatba a
mennyel, akik a lelki tudás és ismeret fényének első felvillanását felfogják.”
(Fundamentals of Christian Education 414,415.)

„Azok tiszta szívűek, akik megfogják látni Istent, és szemlélik az Ő igaz
jellemét, mint a szeretet Istenét. Azok, akik Isten szeretetével bírnak, azt
mindenhol kinyilvánítják, szívükben visszatükröződik a tisztaság és szeretet,
mely él Jehovában és a melyet Krisztus képviselt a mi világunkban. Ő aki
szívében hordta Isten szeretetét, nem állt ellenséges viszonyban Isten
törvényével szemben, de kinyilvánította, hogy kész engedelmeskedni Isten
minden parancsolatának, és ez képezi az igazi kereszténységet.” (The Youth’s
Instructor 1894.júl.26.)

b.  Azon célérdekében, hogy lelki éles látásunkat fejlesszük, mire kell
törekednünk? 1.Ján.3:2,3; Zsidó 9:14.

„A tiszta szívűek meglátják Istent. Istennek látása jelent egy tiszta lelki
fényt, mely üdvösséget kínál fel minden hívő léleknek. Amint egy lélek
eldönti, hogy meghal az énnek, olyan hamar, ahogyan csak lehetséges, új
világosság ragyogja be életét, mely mind erősebbé és határozottabbá válik,
egészen addig, míg képes elviselni Isten látását, aki láthatatlan. Amint Istent
szemléli, jelleme átalakul az isteni hasonlatosságára.” (Manu. 21.köt. 369.)

„Amikor az Úr szól hozzánk, és mondja: “Menj előre!” nem helyénvaló,
hogy megálljunk és a nehézséginkről, akadályokról beszéljünk,
haladéktalanul engedelmeskednünk kell, hiszen tudjuk, hogy Isten ismeri
és megérti minden probléma, baj és nehézség lényegét. Ha azok, akik Őt
szolgálják, hitetlenség, bajok és problémák felnagyítása miatt megállnak,
ám ezt ne tegyék, hanem haladjanak előre alázatos engedelmességben. Isten
gondoskodásán segítséget nyújt a véges emberi erőfeszítésekhez, és
ekképpen tanúsítja a világnak az Ő hatalmát és minden hatóságát.” (The
Review and Herald, 1898.nov.1.)
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Kedd
3 VÁLASZ A GONDOSKODÁSRA
a.  A gazdag ember példázatán keresztül, milyen figyelmeztetést

kapunk Krisztustól? Lukács 12:14-21.

„(A gazdag ember) Nem gondolt Istenre, aki mindezt adta. Nem fogta
fel, hogy Isten az áldások sáfárjává tette. Segítenie kellett volna a
szűkölködőkön. Lehetősége nyílt arra, hogy Isten nevében alamizsnát
osztogasson. De ő csak a saját jólétére gondolt.

 E gazdag ember figyelmét felhívták a szegények, árvák, özvegyek,
szenvedők, fájó szívűek nehéz helyzetére. Ha javait megosztja, mentesül
gazdagsága terhétől, és akkor sok család megmenekül a nélkülözéstől;
sok éhező táplálékot, sok ruhátlan ruhát kap; sok szívbe öröm költözik,
sok ima - amelyet kenyérért és ruháért mondtak - meghallgatásra talál,
és sok dicsőítő ének száll a menny felé. Az Úr hallotta a szűkölködők
imáját, és “jóvoltából” (Zsolt 68:11) gondoskodott a szegényekről. Isten
dús asztalt akart teríteni sok nyomorgónak a gazdagra árasztott áldásokból.
A gazdag azonban bezárta szívét a szűkölködők kiáltása előtt.” (Krisztus
példázatai 171.)

b.  Mi a látszat szerint érthetetlen szerencsétlenségek rejtett oka, és
miért kellene azokban egy imára szóló felhívást találnunk?
Malakiás 3:8; Aggeus 1:4-10.

„Akik önzőn visszatartják javaikat, azok ne lepődjenek meg, ha Isten
keze szétszórja e javakat. Talán meggondolatlan fiukra bízzák elfecsérelni,
amit a mű fejlesztésére kellett volna szentelniük, de amit mindaddig
visszatartottak. Értékes lovukat, hiú szívük büszkeségét elpusztulva
találják meg az istállóban. Talán egy-egy tehenük múlik ki. Gyümölcsök
és más termékek vesznek el. Isten szét tudja szórni a sáfárainak
kölcsönadott javakat, ha nem hajlandók az ő dicsőségére fordítani azokat.
Némelyek, láttam, talán egyik említett veszteséget sem szenvedik el
kötelességük elmulasztásáért, mégis talán az ő esetük a
legreménytelenebb.”( Bizonyságtételek  2.köt. 661.)

c.  Hogyan sértjük meg túl gyakran Krisztust – saját javainkkal
kapcsolatban – azáltal, hogy ellenállunk az ő hangjának? Malakiás
3:9,10.  Példabeszédek 3:9,10.
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Szerda
4. MENNYBŐL ÁRADÓ VILÁGOSSÁG
a.  Mit kell, hogy megértsenek Isten gyermekei azon létfontosságú és

gyakorlatias üzenetekből, melyet Ő folyamatosan küld részünkre?
Ésaiás 30:21;  Jeremiás 42:2,3.

„Az ihletett Ige sok leírását azért kaptuk, hogy megtanítsanak bennünket
arra, hogy az emberi család Isten és a mennyei lények különös
gondoskodásának tárgya. Isten nem hagyta, hogy az emberiség Sátán
kísértéseinek játékszere legyen. Az egész élénken részt vesz abban a
munkában, hogy világosságot közöljön a föld lakosaival, hogy lelki vezetés
nélkül ne maradjanak az éjféli sötétségben. Izraelnek táborát Annak szemei
őrzik, aki sosem szunnyad vagy alszik el. Tízezerszer tízezer és ezer szer
ezer angyal szolgálja az emberek szükségét. Istentől ihletett hangok kiáltják:
„Ez az út, ezen járjatok!” (Az én életem ma 90.)

b.  Ha Isten hangjától elfordulunk, hogyan lesz az túl gyakran kárt
okozó ami részünkre? Ésaiás 55:2;  59:1,2.

„Mily kevesen vannak azok akik vallják, hogy hisznek a jelenvaló
igazságban, és jellemük fejlesztése által gyakorlatilag is megvalósítják azt.
Akik Krisztusi lelkülettel bírnak, gyermeki hittel bírnak Isten áldása árad
azokra, akik hallnak és azokra akik fogadják és elismerik azt a világosságot,
melyet Ő küld, akik szemlélik lépésinek lábnyomát és meghallják az Ő
hangját.” (The Ellen G.W. 1888. Materiáls 587.)

c. Hogyan kellene válaszolni Isten szolgájának a Mindenható
hangjára? Ésaiás 50:4,5. Milyen messzire terjedt ki Krisztus
engedelmessége? Ésaiás 50:6,7;  Máté 26:67.

„Krisztus folyton olyan dolgokat hallott az Atyától, amit elmondhatott
nekünk… Nem önmagáért élt, és nem önmagáért imádkozott, hanem
másokért. Nem önmagával törődött, hanem másokkal. Reggelenként - az
Istennel töltött órák után - a menny világosságát hozta az embereknek.
Naponta részesült a Szentlélek keresztségében. Az új nap hajnalán az Úr
felébresztette szendergéséből. Lelkileg megerősítette, hogy szavaival áldást
áraszthasson másokra.” (Krisztus példázatai 91.)

d. Amikor Isten nehéz terveink viselése és reményvesztett csalódások által szól
hozzánk, hogyan kellene válaszolnunk – miért így? Róma 8:18; 1.Péter 1:7.

„Isten kiválasztottaiban, az üldözések és megpróbáltatások alatt Uruk
dicsősége – jelleme- nyilvánul meg. (Ap.tört. 393.)
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Csütörtök
5. A KERESZT AZ ÖSVÉNYEN
a.  Milyen figyelmeztetést kellene megszívlelnünk Júdás keserű

válaszából, amikor Krisztus útjai keresztezték az ő anyagias
gondolkodását és hatalomvágyát? Máté 26:6-11,14,15.

„Valódi önmegtagadást kell gyakorolni mindazoknak, akik Krisztus
követői lesznek. Júdás magára vállalta, hogy követi Krisztust, - és
ugyanakkor feladja önzését, becsvágyó terveit. Neki ugyanazon
kiváltságai voltak, mint a többi tanítványoknak. Ugyanolyan
kiváltságában állt hallgatni Krisztus tanításait, melyek nyilvánvalóan
bemutatták a gyakorlati kegyességet, de Ő nem volt mindig elégedett a
tiszta egyszerű igazsággal. Ez sértette őt és ahelyett, hogy ezt feladta
volna Iskáriótes Júdás munkája az volt, hogy hibákat talált Krisztus
munkálkodásában, szavaiban, és kritizálta, bírálta Krisztus egyszerű
tanításait. Ahelyett, hogy jellemét átformálta volna, birtokba vette őt az
önszeretet, az önbecsülés és a pénz szeretete.” (Our High Calling 287.)

b.  Milyen alapvető alapelvek találhatók a tökéletes keresztény
tapasztalatában? Lukács 9:23.

„Isten kiválasztottaiban, az üldözések és megpróbáltatások alatt, Uruk
dicsősége - jelleme - nyilvánul meg. Míg a világ gyűlöli és üldözi Krisztus
követőit, ők az Úr iskolájában nevelődnek és fejlődnek. A földön a
keskeny utat járják; a nyomorúság és szenvedések izzó kemencéjében
tisztulnak meg. Követik az Urat, súlyos küzdelmek árán; önmegtagadást
gyakorolnak és keserű csalódásokban osztoznak; megismerik azonban a
bűn súlyát és gyötrelmeit, és undorral fordulnak el attól.” (Ap.tört. 393.)

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi az a négy mód, amelyen keresztül Isten beszél hozzánk?
2. Milyen módon tisztulhatunk meg, hogy növekedhessen lelki

ítélőképességünk?
3. Amikor Isten szól egy halk szelíd hang-, vagy az Ő gondviselése által,

hogyan kell válaszoljunk?
4. Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy Isten vezet bennünket még akkor

is, ha nehéz körülmények közé jutunk?
5. Hogyan kell befolyásolja mindennapi döntéseinket a Kálvária helye?

január 24.

január 25.
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Isten igéjében a szegényekre vonatkozóan különleges rendelkezéseket
találunk, legfőképpen a Mózes 3. és 5. könyvében. Vegyünk figyelembe
egyet közülük.

„Ha mégis szegénnyé lesz valaki a te atyád fiai közül valamelyikben
a te kapuid közül a te földeden, amelyet az Úr a te Istened ád tenéked,
ne keményítsd meg a te szívedet, be se zárjad kezedet a te szegény atyádfia
előtt.  Hanem örömest nyisd meg a te  kezedet neki, és örömes adj kölcsönt
neki, amennyi elég az ő szükségére, ami nélkül szűkölködik.”
(5.Móz.15:7,8.)

Nem könnyű feladat azonosítani a valódi szegényeket, akik segítségét
fordulnak hozzánk. Kétségkívül, nagyon sok ember van közöttünk és
kötelességünk megvizsgálni minden esetet, amelyet hozzánk küldenek,
és segíteni azokat, akik a nehéz körülmények miatt teljesen
elszegényedtek, mint például a betegség, munkanélküliség és természeti
katasztrófák.

Az Úr adhat nekünk egy segítő lelkületet, amikor az első szombati
adakozást begyűjtjük a közöttünk élő szegények számára.

A Generál Konferencia Jótékonysági Osztálya

2008. február 2.

Első szombati adakozás

a Jótékonysági Osztály számára
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Megpróbálva a sáfárságban
„Hívá azért azt, és monda néki: Mit hallok felőled? Adj számot

a te sáfárságodról; mert nem lehetsz tovább sáfár.”(Luk. 16:2)

„Minden ajándék, minden talentum, minden fénysugár a miénk, mint
egy szent felelősségként adományozza nekünk, hogy lelkeket nyerjünk
Krisztusnak.”- The Review and Herald, 1894 . február 27.

Javasolt olvasmány: Krisztus példázatai 223-254.

Vasárnap
1. MINDEN JÓNAK ADOMÁNYOZÓJA
a.  Miért adta nekünk Isten legértékesebb ajándékát - habár mi

méltatlanok vagyunk rá –és hogyan kell válaszolnunk erre? Ján. 3:
16, 17; Róma 5: 6-10.

„Krisztus ajándéka, egy felbecsülhetetlen érték a világnak, és nincs
hatalom, amely versenghetne Istennel azáltal, hogy ad egy olyan ajándékot,
amely értékesebb lenne, mint a menny legdrágább kincse. Ezen ajándék
felbecsülhetetlen értéke az embert hálaadásra és dicsőítésre készteti az
örökkévalóságon keresztül. Isten az ember megváltásáért mindenét odaadta
Krisztusban, ezért Isten igény tart szívünkre, elménkre, lelkünkre, és minden
erőnkre. Miközben arra a kincsre tekintünk, amit Isten nyújtott Krisztus
által, fel tudunk kiáltani: Itt van a Szeretet!”-Our High Calling, p. 18

b.  Mit kell megfontolnunk Isten iránti felelősségünk tudatában, aki
minden jó ajándék és talentum adományozója? Róma 14: 10 (u.r.),
12; Ján. 1: 17.

„Ha te valóban Krisztus követője vagy, minden képességed
megszentelődik, és képes leszel elérni a megtéretlen lelkeket, különféle
módok és hatékony módszerek által, miközben képességeidet tevékenyen
Krisztus szolgálatába állítod.” - The Signs of the Times, 1893. május 29,

„Minden emberi lénynek számot kell Istennek adnia arról, hogyan
használta fel a reá bízott talentumokat.”. This Day With God, p. 318.

5. Tanulmány 2008. február 2. Napnyugta: H 16:44
          Ro 17:26

január 27.
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Hétfő
2. RÁÉBREDNI A FELELŐSSÉGÜNKRE
a.  Hogyan befolyásolja állapotunkat az ítélet órájában mindazon dolog,

amit valaha Istentől kaptunk? Luk. 16: 1, 2.

„Isten minden embernek adott képességet a bölcs javuláshoz. Ha helyesen
használjuk fel tehetségünket, dicsőséget sugároznak vissza az Adományozóra.
De Isten legtöbb értékes ajándéka értéktelen lehet, és így az áldás átokká
válhat.”.- Our High Calling p. 218.

„Minden erőnkkel képezni és javítani kell képességeinket, így Mesterünknek
nem okozhatunk csalódást. De el kell érnünk a lehetséges legmagasabb
színvonalat, így másokat befolyásolhatunk, hogy a Példaadó nyomdokait
kövessék. Ne alacsonyítsuk le embertársaink és barátaink Krisztus jelleméről
alkotott fogalmát helytelen szokásaink és cselekedeteink által. - u.o., p.290.

„Miért voltál annyira tétlen? Miért tettél annyira keveset? … Mit nyertél
azáltal, hogy énedet szolgáltad, ahelyett hogy figyelmed legjavát Isten ügyére
szentelted volna?”- The Rev and Herald, 1907. Dec. 5,

„Isten népének talentumait fel kell használni arra, hogy hirdessék a kegyelem
utolsó üzenetét a világnak.”- Coun to Par, Teach, and Stud, p. 494.

„Ha kamatoztatjuk a reánk bízott képességek egyharmadát, a másik
kétharmad Krisztus javára fog dolgozni.” –Bizonyságtételek 6. kötet 439.

b.  Mi a folytonos kötelességünk, amikor felhasználjuk azokat a
tehetségeket és képességeket – akár kicsi, akár nagy-, amelyeket
Istentől kaptunk? 2. Kor. 13: 5, 6.

„Minden energia, minden adottság, egy olyan képesség, amelynek hozzá
kell járulnia Isten dicsőségéhez azáltal, hogy szolgálatába állítjuk. Isten adta
képességeinket nem arra kell használni, hogy saját önző céljainkat elérjük.
Mindig készek legyünk hirdetni az igazságot másoknak, és örvendezzünk, ha
munkájukban egy magasabb szintre jutnak, ami különb annál, mint amellyel
mi bírunk.”

„Isten ajándékát nem használhatjuk fel énünk dicsőítésére, hanem helyezzük
el a pénzváltóknál, így azon javakat Ő haszonnal kamatostól fogja visszakapni.
Ne kíséreljük meg azon képességeinket és javainkat - amelyeket nekünk
adományozott-, világi nagyság elérésére, boldogulásunkra, vagy önző céljaink
kielégítésére felhasználni, mert így tiszteletlenekké válunk az Adományozóval
szemben, meghiúsítjuk küldetésünk célját, amelyért megalkotott bennünket.”
– This Day with God p.132.

„Mi, mint nép nagy világosságot kaptunk. Ó, ha mi ráébrednénk arra, hogy
beteljesítsük Isten szándékát, és átéreznénk egyéni felelősségünket! Akkor
minden adományt, minden képességet arra használnánk fel, hogy a jelen időre
szóló igazságot hirdessük a világnak.”- Pacific Union Rec 1902. augusztus 28.

 január 28.



Szombati Biblia Tanulmányok 2008. január – március28

Kedd
3. MINDEN EGYES LÉLEK ÉS ISTEN KÖZÖTT
a.  Mit válaszolt Krisztus Péternek, mikor János sorsa felől

tudakozódott? Ján. 21: 20-22.

„Nekünk vagy egy személyes munkánk, egy egyéni felelősségünk,
amelyért számot kell adnunk saját üdvösségünk érdekében, amelyet
mindenkinek saját magának kell elvégeznie… Mások hitvallomása és
engedelmessége bennünket nem üdvözít, és helyettünk nem fogják elvégezni
a reánk szabott munkát. Erőfeszítéseik soha nem lesznek a mi neveink alatt
bejegyezve úgy, mintha azokat mi cselekedtük volna…

„Isten mindnyájunknak személyre szóló munkát adott- nem egy hétköznapi
munkát, mint az ültetés, vetés, aratás és a termés begyűjtése, hanem építsük
az Ő országát, vezessünk lelkeket az igazság ismeretére, és tartsuk ezt első, és
legmagasztosabb kötelességünknek. Isten igény tart ránk. Isten képességekkel
ruház fel bennünket, és lehetőséget ad, amennyiben szem előtt tartjuk, és
fejlesztjük azokat. E kötelességeket Isten nem végzi el helyettünk, egyénileg
kell számot adnunk azokról.”- Our High Calling, p. 303.

b.  Mit kellene megfontolnunk, mikor arra vagyunk kísértve, hogy
magunkat másokhoz hasonlítgatjuk? 2. Kor 10: 12.

„Mások bűneivel nem mentegethetjük magunkat, hogy példaként
szolgáljanak előttünk. A mi valódi, igaz példaképünk Krisztus, aki hibátlan,
tiszta és bűntelen.”- Our High Calling, p. 303.

„Mit mondhatunk azokról, akik hosszú évek tapasztalatával bírtak az
igazságban, értékes alkalmaik voltak, hogy növekedjenek a kegyelemben,
és mégis a világhoz fordultak, hogy örömet találjanak annak szórakozásaiban
és élvezeteiben? Ahelyett hogy erőről erőre haladtak volna, észrevétlenül,
fokozatosan eltértek Istentől, és elveszítették lelki életüket… „Képességeink
soha nem foglalhatják el az igazi kegyesség, jámborság helyét, sem az
emberek dicsérete nem ajánlhat bennünket Isten kegyébe.” – u. o. 218.

„Az igazság ismerete túl mindent egybevéve túl értékes ahhoz, hogy
felhalmozzuk, magunkba tartsuk, és a föld mélyébe rejtsük. Még az is, akit a
Mester egy talentummal bízott meg, hűségesen használhatja azt fel.”- u. o. 290.

c . Milyen feladatot bízott Krisztus az ő követőire főpapi imájában? Ján. 3: 18.

„Mi egyénileg felelősek vagyunk. Ez mindnyájunkra vonatkozik.
Szavaink és cselekedeteink Krisztus országát építik, vagy lerombolják?” –
Our High Calling, p. 303.

január 29.
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Szerda
4. KERÜLJÜK EL MÉROZ ÁTKÁT
a.  Milyen kijózanító gondolat jusson eszünkbe talentumainkkal

kapcsolatban azon időben, melyben élünk? Ján 9: 4; Bírák 5: 24.

„Ha megnyílnának a menny könyvei előttünk, nagyon meglepődnénk a
magukat kereszténynek vallók nagy számán, akik a valóságban semmivel sem
járulnak hozzá Krisztus országának építéséhez, akik semmi erőfeszítést nem
tesznek e lelkek megmentéséért. Ilyenek a rest szolgák. Sokan megelégszenek
azzal, hogy tesznek valami keveset, ami szerintük jó, azzal hízelegnek
maguknak, hogy nem okoznak kárt azzal, ha nem szállnak szembe a komoly,
szorgalmas munkásokkal. De ez az osztály rossz példaadása által sokat árt.

A rest szolgát nem azért ítélték el, amit megcselekedett, hanem azért, amit
nem cselekedett meg. Nincs veszélyesebb ellensége Isten ügyének, mint egy
tétlen keresztény. Egy nyílt hitehagyó kevesebbet árthat, mivel nem csap be
senkit, hanem megmutatja mi is ő valójában, egy hangafa a pusztában. A
semmittevés képezi a legnagyobb akadályt.” – Our High Calling p. 302.

b.  Felgyorsult világunkban, amikor a gazdasági túlélésért állandó a
küzdelem, mire kellene gondolni a legjobban mindazoknak, akik
állítják, hogy hisznek a jelenvaló igazságban? Márk 8: 36-38.

„A mennyei Vendég ajtód előtt áll, mialatt te felhalmozod terheidet, hogy
meghiúsítsd az ő belépését. Jézus kopogtat azon jóléten keresztül, melyet neked
nyújt. Áldásokkal halmoz el téged, hogy megpróbálja hűségedet, s azon áldást
másokra kell kiárasztanod. Megengeded önzésednek, hogy győzzön? El fogod
–e pazarolni Isten talentumait, és el akarod veszteni lelkedet azon áldások
bálványozó szeretete által, melyeket Ő néked adott?”- The Review and Herald
1886. november 2.

„Azon időben élünk, amelynek ünnepélyességéről mélyen kellene
elmélkednünk. Mi lesz ezen dolgoknak vége, mi haszna van a nap alatt?” u.o.
1894. március 2.

„Mit fogunk mondani, mit mondhatunk, hogy felkeltsük álmukból azokat,
akik ismerik az igazságot, úgy a prédikátoroknak, mint az egyszerű gyülekezeti
tagoknak, hogy felelősségük tudatára ébredjenek? Hogy vezethetnénk őket arra,
hogy érezzék a terhet azon lelkekért, akik még nem ismerik Isten igazságát, és
megismertessék azt velük? Óh, ha ráébrednének arra mi Isten célja és szándéka,
hogy átéreznék egyéni felelősségüket! Akkor minden adományt és talentumot
arra a munkára használnának fel, hogy a jelenvaló igazságot közöljék a világgal.
A munkások száma nagy arányban növekedne, és a munka hatásában és
méreteiben kiterjedne. Isten népe fényhordozóvá válna ezen elfajult kor
sötétségének közepette.” – Australian Union Conference Record, 1902.
augusztus 1.

január 30.
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Csütörtök
5. AZ IDŐ RÖVIDSÉGÉBEN
a.  Az idők jelei hogyan vannak összefüggésében talentumainkkal? Máté 24: 32, 33.

„Bízhatok- e én a prófécia biztos szavában, ha látom a körülöttem zajló
események gyors változásait, a valódi bizonyítékot, hogy a Király közel van
az ajtó előtt? Átérzem-e azt a felelősséget, mely rajtam nyugszik, látom– e a
világosságot melyet Isten adott? Felhasználok- e minden reám bízott
talentumot, mint az ő sáfára, jól irányított erőfeszítésekkel megszabadítani
a pusztulásra ítélteket? Vagy lágymeleg és közömbös vagyok, részben
összevegyülve ezen gonosz világgal, azon eszközöket, javakat és képességeket
melyeket Isten adott nekem, nagyobb részben használom fel önző céljaim
kielégítésére, többet gondolva saját kényelmemre és életem könnyebbé
tételére, mint Isten ügyének elősegítésére?”- The General Conference
Bulletin 1897. április 1.

„Ha volt valaha idő amikor férfiak és nők a legkomolyabb elhatározással
bírjanak, hogy Krisztussal együttműködjenek a világ megmentésében, az most
van.”- The Review and Herald 1985. április 9.

b.  Mire ihlessen a kijelentés, melynek visszhangoznia kellene minden
szívben? Gal. 6: 14.

„Felhívunk benneteket, hogy minden talentumot arra használjatok fel,
hogy kialakuljon bennetek a Példakép mintájának másolata. Krisztus
meghalt, hogy megmentse és üdvözítse az embereket, és felhív arra, hogy
éljetek úgy, mintha minden pillanatban titeket figyelne azért, hogy lelkeket
menthessetek. Azután keressétek az Urat legkomolyabban.(angolban: Isten
jobb kezénél). Az örök élet ára egy életen át tartó állhatatos, fáradhatatlan
munka. Nézzétek a Golgota keresztjét, és nem lesztek többé fél-szívűek. Ez
élet vagy halál kérdése mindnyájunk számára. Amikor teljesen átadjátok
magatokat, Jézus utakat nyit, hogy Őt szolgáljátok lényetek minden erejével.
Az Úr reátok árasztja a világosságnak sugarait, és tanúskodni fogtok
Krisztusért.” – The Signs of the Times 1892. november 28.

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen példával szemléltette Isten, hogy nekünk adta Fiát?
2. Milyen módokon élhetünk vissza Istenünk adta talentumainkkal?
3. Miért nincs a versengésnek helye egy keresztény életében?
4. Miért van a gazdasági túlélésért való puszta igyekezet bukásra ítélve Isten tervében?
5. Amint Krisztus önfeláldozásáról elmélkedünk, mit kellene tennünk a reánk

bízott talentumokkal?

január 31.
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Magasra tüzött cél
„De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam megett vannak,

elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik
dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban
onnét felülről való elhívása jutalmára.” (Filipi 3:14.)

„Hittel térdelve a kereszt alá, eléri azt a legmagasabb helyet, amelyet
ember a földön elérhet.” (Apostolok története 147.)

Javasolt olvasmányok: Előtted az élet 260-269.

Vasárnap
1. EGYÉNI FELELŐSSÉG
a.  Honnan tudjuk azt, hogy mindnyájunknak fontos része van Isten

magasztos tervében? Márk 13:34. Milyen felelősséget foglal ez
magában? Márk 13:35-37.

„Krisztus rábízza szolgáira azt, “amije” van, hogy szolgálatában
hasznosítsák. Megszabja “kinek-kinek a maga dolgát” (Mk 13 : 34). A
menny örökérvényű tervében mindenkinek megvan a helye. Mindenkinek
együtt kell működnie Krisztussal lelkek megmentésén. Amilyen biztos,
hogy a mennyben megvan az a hely, amelyet Isten nekünk készített, olyan
biztos az is, hogy a földön van olyan feladat Isten szolgálatában, amelyet
személy szerint nekünk kell elvégeznünk” (Krisztus példázatai 224.)

b.  Mi az eredete és feladata az emberiségnek, vajon megértjük ezt
vagy nem? Jób 37:6.

„Isten nem csupán egy kis létszámú kiválasztott emberi csoportnak adott
talentumokat, Ő mindenkire rábízott egy-egy sajátságos adományt, melyet az
Ő szolgálatára használhatnak fel. Sokan, kiknek az Úr értékes képességet
adott, visszautasították azt, hogy Isten ügyének építésére használják fel azokat.
Azonban ők azon kötelesség alatt állnak, hogy a rájuk bízott adományokat
Isten ügyeinek előmozdítására használják fel. Vajon Istennek szolgálunk
mindannyian, vagy a magunk tetszésére, jól gazdagodva a ránk bízott
képességekkel, azok közé tartozunk, akik a rájuk bízott javakat megfelelően
használják fel és  így megdicsőítik Istent vagy azok közé, akik hitüket
megtagadva megrabolják az Adományozót?” (Our High Calling 289.)

6. Tanulmány 2008. február 9. Napnyugta: H 16:55
          Ro 17:36

február 3.
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Hétfő
2. ÉLNI A LEGHASZNOSABBAN
a.  Mint Jézus követői hogyan vegyük fel keresztünket minden nap?

Máté 10:38.39. 16:25.

„Istennek ajánljuk fel minden javunkat és egész valónkat, fontolóra
vesszük azt, ha ezt nem tesszük, nagy veszteséget szenvedünk el? De ha
képességeinket az Ő szolgálatára szenteljük, azok megduplázódnak.”
(Our High Calling 180.)

„Az Úr az embernek tehetséget és képességet adott, melyeket
folyamatosan kell fejlesszen ehhez a munkához Ő minden lehetséges
segítséget megad. Az isteni kegyelem gondoskodásán keresztül majdnem
elérjük az angyalok kiválóságát.” (u.ott 218.)

b. Hogyan kellene válaszolnunk a minden jó ajándék Adományozójának?
Zsoltár 116:12-14.

„Nem a ránk bízott javak mennyisége vagy fejlesztése eredményezi
azt, hogy kiérdemeljük a Menny jóváhagyását, helyeslését, hanem a
hitünkben való kitartás, Isten iránti hűségünk, a szeretettel átitatott szolgálat
hozza az isteni áldást. ’Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű,
sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe.’ (Máté 25:23.) Az
öröm jutalma nem vár addig, míg belépünk Isten városába, hanem ezt a
hű szolga még ebben az életben megízleli.” (Our High Calling 289.)

c.  Milyen fő alapelv kellene alkossa keresztényi tapasztalatunkat?
Filippi 2:4.

„Isten mindent megadott ahhoz, hogy tegyünk valamit. Azok, akik
önmegtagadással és önfeláldozással készek dolgozni, meg fogják találni a
helyüket. De azok akik a biztonságos és a nem fárasztó munkát igénylő
helyeket keresik, azok meg kell hogy térjenek. Isten nem használja fel őket
művében. Egy fenntartás nélküli odaszenteléssel kell felkészíteni magunkat
az Ő szolgálatára. Prédikátoraink ne bábáskodjanak a gyülekezet fölött,
különös figyelmet szentelve némely gyülekezetre. Ezen gyülekezeteknek
nem kellene féltékenynek lenniük és úgy érezni, hogy elvannak hanyagolva,
ha nem kapják meg a prédikátori gondoskodást. Ezen gyülekezeteknek saját
maguknak kellene felvenni a terhet, és a legkomolyabban dolgozni a lelkekért.
A hívőknek saját maguknak meg kell alapozódniuk, szilárdan meggyökerezve
Krisztusban, hogy azután gyümölcsöt teremhessenek az Ő dicsőségére. Egy
emberként törekedjenek egy célra összpontosítani – a lelkek megmentésére.”
(Australasian Union Conference record 1902. aug.1.)
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Kedd
3. ELŐRE ÉS FÖLFELÉ
a.  Milyen tervet kellene elfogadni Isten művének előrehaladása

érdekében? János 9:4; Filippi 3:13,14.

„Isten férfiakra és nőkre vár, hogy felébredjenek és átérezzék
felelősségüket. Ő arra vár, hogy ezen személyek élő kapcsolatba lépjenek
Vele. Mutassuk meg nekik az útjelzőket, hogy előre haladjanak, és ne
késlekedjenek tovább végrehajtani az Úr akaratát.

Tudatában vagyunk annak, mily nagy azok száma, akik figyelik
művűket? Azon helyekről ahonnan a legkevésbé várjuk, onnan fognak
jönni a sürgető hangok, melyek bennünket arra késztessenek, hogy
hirdessük a világnak a kegyelem utolsó üzenetét. A prédikátorok és
gyülekezeti tagok ébredjenek fel! Legyenek gyorsak felismerni és
megragadni minden alkal-mat, lehetőséget és kedvező helyzetet, mely
kínálkozik és a gondviselés folytán útjainkba kerül.” (Australasian Union
Conference record 1902. aug.1.)

b.  Mit kell megértsünk elhívatásunk szentségéről? Efézius 5:8-13.

„Nem szabad színlelésnek lennie azok életében, akikre olyan szent
és ünnepélyes üzenetet bíztak, mint ránk. A világ figyeli a hetediknapi
adventistákat, mert tud valamit hitvallásunk-ról, s magas
követelményeikről. De mikor azt látják, hogy nem ütik meg hitvallásuk
mértékét, gúnyolódva mutogatnak rájuk.”

„Akik szeretik Jézust, azok életük minden ügyét akaratával
összhangba hozzák. Az Úr oldalát választották, s életüknek élénken
ellentétesnek kell lennie a világi emberek életével. Eljön hozzájuk a
kísértő hízelgéseivel és megvesztegetéseivel, mondván: Mindezt neked
adom, ha leborulva imádsz engem.” De a hívők tudják, hogy nincs a
kísértőnek semmije, amit érdemes lenne elfogadniuk, s nem engednek
a kísértésnek. Isten kegyelméből képesek romlatlanul megtartani elvük
tisztaságát. Szent angyalok állnak szorosan mellettük, s az igazsághoz
való állhatatos ragaszkodásukban Krisztus válik láthatóvá. Ők Krisztus
katonái, s hűséges tanúkként hordozzák határozott bizonyságtételüket
az igazság mellett. Megmutatják, hogy van lelki hatalom, mely férfiakat
és nőket képessé tesz arra, hogy egyetlen lépéssel se tántorodjanak el az
igazságtól és igazságosságtól, a világ minden kincséért sem. Az ilyeneket,
bárhol legyenek is, megtiszteli a menny, mert Isten akaratához igazítják
életüket, s nem bánják akármilyen áldozatot is kell hozniuk.”
(Bizonyságtételek 9.kötet 230,240.)

február 5.



Szombati Biblia Tanulmányok 2008. január – március34

Szerda
4. MIT TEGYÜNK?
a.  Mi kellene legyen elsőként gondolatunkban, amikor megkezdődik

vagy megváltozik életutunk? 1.Kor.3:13; 10:24.

„Nekünk gondosan kellene mérlegelnünk a dolgokat, a munkát illetőleg,
amit felveszünk. Ez a munka áldásos lesz a lelkeknek? Isten nem azért adta
nekünk pusztán a munkát, hogy magunkat elfoglaljuk, hanem hogy ez szolgáljon
nevének megdicsőítésére. Sokan vannak azok, akik lefoglalják magukat azzal,
hogy fát, szénát, pozdorját gyűjtenek. De ez meg fog semmisülni…

Isten minden embernek kijelöli kötelességét. Vizsgáljuk meg magunkat
gondosan alaposan, imádkozó lelkülettel, milyen feladatot, kötelességet
kaptunk egyen-egyenként, úgy férfiak és nők, mint akik számadással
tartozunk Istennek? És vajon a mi munkánk teljes egészében lelki dolgokra
korlátozódik, vagy a múlandó és ideiglenes dolgokat összekapcsoljuk a
lelkiekkel? Nekünk hűségesen kell végeznünk a reánk bízott munkát…
Emlékezzünk arra, hogy minden Isten tulajdona, törekvéseink
célkitűzéseink legyenek megszenteltek, mivel nem a magunk tulajdonai
vagyunk. Ha így teszünk, Krisztus katonáivá válhatunk. Minden tett,
cselekedet megszentelt kell legyen, mert ezen elfoglaltságok Istennek reánk
bízott talentumai úgy, mint az idő talentuma is.” (Our High Calling 220.)

b.  Akármi is a foglalkozásunk, milyen legyen a mi magatartásunk
Krisztus tanítása szerint? Máté 20:27.28;  Lukács 22:27.

„Sok ember - akit képességei más munkára ösztönöznének - igyekszik
nagyobb tisztségre. Így, aki sikeres földműves, kézműves vagy ápolónő
lehetett volna, elégtelenül fogja betölteni egy lelkész, ügyvéd vagy orvos
hivatását. Ismét mások, akik felelős tisztséget tölthettek volna be, erő,
odaadás és kitartás hiányában megelégszenek egy “könnyebb” hellyel is.

   Hűségesebben, odaadóbban kell követnünk Isten élettervét! Tegyük
meg munkánkban a tőlünk telhető legjobbat! Hagyjuk újainkat Istenre, és
ügyeljünk a gondviselésének megnyilvánulásaira! Ezek olyan szabályok,
amelyek biztos vezetést nyújtanak foglalkozásunk megválasztásában.

Megváltónk, aki eljött a mennyből, hogy példaképünk legyen, életéből
majdnem harminc évet töltött el közönséges fizikai munkával. Ezalatt
azonban tanulmányozta Isten Igéjét és műveit. Segített, tanított mindenkit,
akit befolyása által elérhetett. Mikor nyilvános szolgálatát megkezdte,
körüljárt, hogy meggyógyítsa a betegeket, vigasztalja a
megszomorodottakat, és hirdesse az evangéliumot a szegényeknek.
Minden követőjére ugyanez a munka vár.” (Előtted az élet 265,266.)
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Csütörtök
5. SEGÍTSÉG FENTRŐL
a.  Mire számíthat Isten hadseregének minden katonája? 1.Péter 2:21-

23.  Kolossé 2:10,  3:10.

„Nem járhatunk saját elgondolásaink szerint, ugyanis ha ezt tesszük,
másoknak a mi példaadásunk által egy emberi mintát, színvonalat mutatunk
be, melyet követni fognak, de ha mi Krisztus lábnyomait követjük, és
lábunkat egyenes ösvényekre helyezzük, akkor kevesebb lesz az esélye, hogy
letérjünk a helyes útról. Tartsuk meg a parancsolatokat és élünk.” The Rev.
and Her.1892.júl.12.)

„Krisztus áldozatán keresztül elérhetjük azt a magasztos színvonalat,
mely elénk van tárva és végül hallhatjuk a szavakat: És ti Ő benne vagytok
beteljesedve.” (Kolossé 2:10.)” (Our High Calling 364.)

b.  Mi volt az, amit a zsoltáríró képes volt őszintén kinyilvánítani azon
bölcsességgel kapcsolatban, melyet nyert és miért? Zsoltárok
119:99. Milyen oktatás és nevelés az, melyre Pál apostol
rámutatott? Efézus 1: 3-6.

„Az emberi műveltség a legmagasabb színvonalra fejleszthető, de ez nem az
a magasabb rendű nevelés, mely által az ember beléphet a mennybe. A világ
művelt emberei, annak ellenére, hogy a legmagasabb tudással, értelemmel
bírnak, nem ismerik az igazságot, amint az Jézusban van. Pál apostol az
Efézusbeliekhez írt levelében megmutatja azt a nevelést, melyet azon állítólagos
nagy értelmemmel bíró egyének nem birtokolnak.(idézve Efézus 1:3-6.)

„Ezen magasztos isteni színvonalat az igaz hívő elérheti. Aki akarja, mindenki
megláthatja a kegyesség titkát. De ez csak Krisztus missziójának és munkájának
helyes megértésén keresztül lehetséges, ez által tökéletessé válhatunk Ő benne.
Megajándékozott minket ama Szerelmesben, hogy Ő hatókörünkön belül
kerüljön. Emberi karjával megöleli az emberi családot, isteni karja megragadja
az Örökkévaló trónját, így az ember üdvösségre juthat azon végtelen áldozat
árán, mely az ő érdekében lett lefizetve.” (The Rev.and Her.1899.júl.18.)

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen munka van részünkre kijelölve egyéni hatáskörünkön belül?
2. Miért sokkolta a világot, amikor hallották Krisztus véleményét az emberi

képességekről?
3. Miért nincs még bevilágítva a világ a hármas angyali üzenet által?
4. Milyen irányelvet kaptunk, melyek meghatározzák helyünket Isten

szőlőskertjében?
5. Írd le azon magas eszményt, mely elénk van tárva!

február 8.
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7. Tanulmány 2008. február 16. Napnyugta: H 17:06
          Ro 17:46

Az értelem fejlesztése
„Felövezvén elmétek derekait” (1 Péter 1:13).
„A szellemi képességek fegyelmezésből és szabályozásból állnak.”–

Our High Calling, p. 219.

Javasolt olvasmány: Előtted az élet, 121-125. oldal

Vasárnap
1. SZELLEMI ERŐT AD
a.  Milyen időtálló intésre van nagy szükség manapság, az úgynevezett

szellemi felvilágosodás napjaiban? 1 Timótheus 6:20,21.

„Az emberi tudomány nem isteni felvilágosítás. Az isteni tudomány,
Isten Lelkének szemléltető oktatása által van, valamint a Benne való
fenntartás nélküli bizalomra ösztönöz. Azt képzeli a világ, hogy ez a hit
lealacsonyító, ha nagyszerű és intelligens értelmükkel figyelmet
tanúsítanak iránta; de itt nagy hibát követnek el. Az emberi
felfogóképességnek ez végképp magas ahhoz, hogy elérhetné.

Az örömüzenet távolról sem ellenkezik az igazi tudással és szellemi
képességekkel. Ez maga a valódi tudomány és szellemi tudás. Az igazi
bölcsesség végtelenül fölötte áll a világ bölcsei fölfogóképességének. A rejtett
bölcsesség: a bensőben a dicsőség reménységeként kialakuló Krisztus; ez a
mennyel egy magasságú bölcsesség.” - Our High Calling, p. 364.

b.  Hogyan biztosít a Biblia nagyobb áldást, mint ahogyan azt a
legtöbben gondolnák? Ésaiás 55:1-3.

„Mint a szellemi fejlődés eszköze, a Biblia hatásosabb, mint bármely
más könyv. Témájának fensége, kifejezéseinek méltóságteljes
egyszerűsége, jelképes beszédének szépsége felüdíti és megnemesíti
gondolatainkat, ahogyan ezt semmi más nem tudja megtenni. Semmi
más nem nyújt olyan szellemi erőt, mint az a törekvésünk, hogy
megragadjuk és felfogjuk a kinyilatkoztatás magasztos igazságait. Az
emberi elme, amely így kapcsolatba kerül a Végtelen gondolataival -
kitágul és megerősödik.” – Előtted az élet, 122. oldal
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Hétfő
2. MIT OLVASUNK?
a.  Mit fog észrevenni az elmélkedő tanuló? Prédikátor 12:14.

„A kereszténynek több szellemi képességgel és élesebb látással kell
rendelkeznie, mint a világi embernek. Isten szavának kutatása
folyamatosan bővíti a gondolkodást és erősíti a szellemi képességet.
Semmi sincs, ami annyira finomítaná és emelkedetté tenné a jellemet,
ami erőt adna minden képességnek, mint az agy állandó azirányú
igénybevétele, hogy fölfogja, megértse a fontos, súlyos igazságokat.

Az emberi elme eltörpül, elgyöngül, amikor közönséges dolgokkal
foglalkozik csupán, soha nem emelkedik az idő és érzék dolgainak
színvonala fölé, hogy megértse a nem látott dolgok titkait. Az értelem
fokozatosan azoknak a dolgoknak színvonalára áll be, amelyekkel
állandóan foglalkozik. Az elme leszűkíti képességeit és elveszti erejét,
ha nem használjuk újabb és újabb ismeretek elsajátítására, ha nem
feszítik meg erejét, hogy fölfogja az isteni hatalomnak a természetben és
Szentírásban rejlő kinyilatkoztatásait.

De a tények és elméletek ismerete, bármilyen fontos is lehet ez
magában véve, csekély érték, hacsak gyakorlati térre nem visszük a
dolgokat. Az olyan embereket, akik javarészt könyvekből tettek szert
ismeretekre, az a veszély fenyegeti, hogy nem veszik eszükbe, hogy ami
a tapasztalati tudást illeti, zöldfülű kezdők csupán.” – Bizonyságtételek,
4. kötet, 545-546. oldal

b.  Hol van a tudás megfelelő forrása, ellentétben a nem megfelelővel?
Jeremiás 2:13.

„Az ismeretség felébreszti a rokonszenvet, a rokonszenv pedig a tevékeny
szolgálat forrása. Abból a célból, hogy felébresszük a gyermekben és ifjakban
a rokonszenv és áldozatkészség lelkületét a távoli területeken élő milliók
iránt, ismertessük meg velük ezeket az országokat és népeiket! Ezen a téren
sokat tehetnének iskoláinkban. Ahelyett, hogy a történelem nagy embereinél:
Nagy Sándornál, Napóleonnál stb. időznének, tanulmányozzák a tanulók
olyan férfiak életét, mint Pál apostol, Luther Márton, Moffatt, Livingston és
Carey, valamint a jelen missziótörekvések feltáratlan történelmét. Ahelyett,
hogy megterhelnék agyukat a nevek sorával és olyan elméletekkel,
amelyeknek életünkben nincs komoly jelentősége, és amelyekre az iskolán
kívül alig gondolnak, tanulmányozzanak minden országot a missziós feladatok
fényében, és ismerkedjenek meg a népekkel és szükségleteikkel!” – Előtted
az élet, 267. oldal
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Kedd
3.  AZ ÉRTELEM RENDELTETÉSE, CÉLJA
a.  Mi által válik megkülönböztethetővé az igaz keresztény ezen a

világon? 2 Korinthus 4:18.

„Míg a világi bölcs felületesen a látszatra hagyatkozik, a látható és
érzékelhető dolgokba belekapaszkodva, addig az, aki az örökkévalóságig
hatóan féli és tiszteli Istent, tisztán látja a legeldugottabb rejtekhelyeket,
és olyan ismeretet és gazdagságot gyűjt amely tartós mint az
örökkévalóság.

Életednek cselekedeteiben válik láthatóvá ennek befolyása, ahogyan
szívedben hordozván az igazság megszentelt elveit, a szeplőtlen
erkölcsösségnek tiszta embere ként élsz a világban. Hogy fedhetetlenül
megállj annak a világnak aljasságától, hamisságától és becstelenségétől,
amelyet Isten büntető igazságszolgáltatásának tüzével kell hamarosan
megtisztítani, annak erkölcsi romlottságától. Így leszel halhatatlanságra
bejegyezve a mennyben, és megbecsült a tiszta angyalok között, mint aki
megméretett és erkölcsi értéke méltányolva lett.” –Our High Calling, p. 80.

b.  Milyen egyszerű rendeletet kapott a jelenvaló igazság minden
elfogadója? Ezékiel 33:7–9.

„Ameddig lehetőségei érnek, az igazság világossága minden
befogadóját ugyanolyan felelősség terheli, mint Izráel prófétáját, akihez
ez az ige szólt.” [idézve Ezékiel 33:7-9]

„Várjuk meg amíg a vég jövendölései mind betelnek, mielőtt szólnánk
róluk? Várjunk míg Isten csapásai a vétkesekre sújtanak, mielőtt
megmondanánk, miként kerülhetnék el azokat? Hol van a mi Isten
szavába vetett hitünk? Szemünkkel kell meggyőződjünk a jövendölt
dolgok beteljesüléséről, mielőtt elhinnénk, amit Isten mondott? A
világosság érthető sugarakban jön hozzánk. Tudomásunkra adja, hogy
az Úr nagy napja a küszöbön áll, sőt az ajtóban. (Máté 24:33). Olvassuk
el és értsük meg, míg nem késő.” – Bizonyságtételek, 9. kötet 10-11.

„Ne csak az igazság hirdetésével, könyveink terjesztésével legyünk
Isten tanúi. A krisztusi élet a legnyomósabb érv, melyet fölhozhatunk a
kereszténység mellett. Másrészt az értéktelen keresztény jellem nagyobb
kárt tesz a földön, mint a világi jellem. Az összes könyv sem tölti be az
istenfélő élet szerepét. Az embereket nem az győzi meg, amit a lelkész
hirdet, hanem a gyülekezet élete. – Bizonyságtételek, 9. kötet 11. oldal
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Szerda
4. EGY MISSZIÓZÓ LELKÜLET
a.  Pál, a legműveltebb apostol, miért változtatta meg evangélizációs

módszerét az Athéni tapasztalatok után? Apostolok cs. 17:15-17; 1
Korinthus 2:2.

„Pál mint római állampolgár előjogokkal rendelkezett. Kitűnő héber
művelődésre is szert tett, hiszen Gamáliel lábánál tanult. Ez mégsem
emelte őt a legmagasabb szintre. Műveltsége ellenére Krisztus
kinyilatkoztatásáig teljes sötétségben élt, mint ma is sokan. Pál teljesen
ráébredt, hogy Krisztus tapasztalatai ismerete szolgálja jelen és örök
javát. Szükségesnek tartotta a magas mérték elérését.

Pál szónoki modorban szokta hirdetni az igét. Királyok és Athén
nevezetes emberei előtt szólta az igét. Szellemi képességei gyakran
segítették előkészíteni az utat az örömüzenet előtt. Athénban ékesszólásra
ékesszólással, bölcseletre bölcselettel, okfejtésre okfejtéssel próbált
felelni. Ezzel azonban nem érte el a remélt eredményt. Később megértette,
hogy emberi bölcsességénél többre van szükség. Isten megértette vele,
hogy fölül kell hatolnia a világi bölcsességen. Magasabb forrásból kell
erőt nyernie. A bűnösök meggyőzése és megtérítéséhez Isten Lelkének
kell bekapcsolódnia s megszentelnie minden lelki fejlődését. Ennie kell
Isten Fiának testét, innia vérét.” - The Review and Herald, July 18,
1899.

b.  Melyik feladat a legfontosabb, ami adva lett mindegyikünknek,
Pálhoz hasonlóan? 2 Timótheus 2:1,2.

„Isten különös értelemben őrállókul és világosság hordozóiul helyezte
a világba a hetedik napi adventistákat. Rájuk bízta a pusztuló világnak
szóló utolsó figyelmeztetését. Isten szavából rájuk ragyog a csodálatos
világosság, rájuk bízta a legünnepélyesebb, legfontosabb feladatot, az
első, a második és a harmadik angyal üzenetének hirdetését. Nincs más,
ami ilyen nagyfontosságú lenne. Nem engedhetik meg, hogy más kösse
le figyelmüket.

A halandókra valaha is bízott legünnepélyesebb igazságot adta
nekünk, hogy hirdessük a világnak. A mi feladatunk ezeknek az
igazságoknak a hirdetése.” – Bizonyságtételek, 9 kötet 10. oldal

február 13.
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Csütörtök
5. AZ ELME FEGYELMEZÉSE
a.  Mi kell legyen a célja minden szellemi fejlődésnek? 1 Péter 1:13-

16; Efézus 4:13.

„[Isten] azt szeretné, hogy legyenek neked magasztos gondolataid, nemes
törekvéseid, igazságról világos megértésed és emelkedett céljai a tetteidnek.

Alapossággal, hűséggel végeztük a mi földi, mulandó munkánkat? Ezek
alaposan meg lesznek vizsgálva. Vannak olyanok, akiket megbántottunk,
akik ellenünk vallanak Istennek napján? Ha igen, mulasztásaink
feljegyeztettek a mennyben és ismét találkozni fogunk velük. Mi a nagy
Munkaadó számára dolgozunk, de vajon a mi lelkiismeretes
erőfeszítéseinket figyelik és értékelik-e az emberek vagy nem. Sem férfi,
sem nő, sem gyermek nem tudja elfogadtatni szolgálatát Istennel, ha
munkája hanyag, rendszertelen és színlelt, legyen az akár világi akár
vallásos szolgálat. A valódi keresztény figyelme egyedül Isten dicsőségére
irányul minden dologban, bátorítva céljaiban és erősítve elveiben, arra
gondolva – Krisztust szolgálom ez által.” - Our High Calling, p. 369.

b.  Mi a legmagasabb szint, amit az emberi értelem megvalósíthat? 2
Korinthus 10:5; Filippi 2:5-8.

„Az önuralom egy olyan erő, amit mindenki birtokolhat. Elnyerhető az
által, ha akaratodat Isten oldalára helyezed és Isten akaratát a tied helyébe.

„Krisztus… tudja és akarja, ha mi engedelmeskedünk neki, az értelem
kamráit és a lélek rejtekhelyeit betölteni Szent Lelkével. Akaratunk így
lesz tökéletes harmóniában Isten akaratával. Lelkünk és akaratunk
azonosulhat annyira Lelkével és akaratával, hogy gondolkodásban és
törekvésben egyé válunk Vele.” – Our High Calling, p. 219.

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKITŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan kapcsolható össze az evangélium az emberi kutatással, amely a

folyamatosan fejlődő ismeretre irányul?
2. Milyen csapdától kell nekünk óvakodnunk ma az “információ korában”?
3. Mi által lesz a valódi keresztény különleges a világ számára?
4. Pál milyen módon fejlődött a bölcsességben, míg Korinthusban volt, ami

számunkra is lecke?
5. Mi a legmagasabb műveltség, amit elérhetünk, és milyen célból van az?

február 14.
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“Kérjetek és adatik néktek”
“Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen” (János 16:24).

„Imánk ne legyen önző könyörgés, amelyben csupán önmagunknak
kérünk. Azért kérjünk, hogy adhassunk.” - Krisztus példázatai, 93.

Javasolt olvasmány: Krisztus példázatai, 91 – 99. oldal

Vasárnap
1. AZ ÚR IMÁJA ÉLET
a.  Miért olyan fontos az ima? János 16:24; 1 Korinthus 10:12.

„Isten tervét képezi az is, hogy a hittel elmondott imánkra válaszként megadja
azt, amit kérés nélkül nem árasztott volna reánk. – A nagy küzdelem, 467.

„Az ima kötelesség és kiváltság is. Elő segítség kell, amit egyedül
Isten adhat, és ez a segítség nem jön kéretlenül. Ha túlságosan
önelégültek vagyunk ahhoz, hogy érezhetnénk Isten segítségének
szükségességét, akkor nem fogjuk megkapni azt, amikor a legnagyobb
szükségünk lenne rá. Ha túlságosan függetlenek és önteltek vagyunk
ahhoz, hogy komoly imában naponta odavessük önmagunkat, a
megfeszített és feltámadt Megváltó érdemeiért, Sátán kísértéseinek
alanyai maradunk..” - Our High Calling, p. 129.

b.  Milyen vágyat fejeztek ki Krisztus tanítványai, ami a mi vágyunk is
kell legyen? Lukács 11:1. Hogyan válaszolt a tanítványok
kérésére? Lukács 11:2-4.

„Ám az Üdvözítő nem szorítkozik kizárólag ezen szavakra. Az
emberiséggel egyesítve magát, adja elő az imáról alkotott eszményét…
Arra tanít bennünket, hogy hálaadással jöjjünk Istenhez, hogy
szükségleteinket adjuk tudtul néki, hogy bűneinket valljuk be előtte s
hogy ígéretére támaszkodva, kegyelmét kérjük.” – Gondolatok K, 67.

február 17.
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Hétfő
2. A FELTÉTELEKNEK TELJESÍTÉSE
a.  Hogyan várhatjuk el, hogy az Úr teljesítse ígéreteit? János 15:7.

„Aki az ígéretekre hivatkozva, de a feltételek teljesítése nélkül kér
Istentől, megsérti Jahvét. Krisztus nevének emlegetésével formál jogot
az ígéretek teljesítésére, de cselekedeteivel nem bizonyítja, hogy szereti
Krisztust, és hisz benne.

Jól meg kell vizsgálnunk, hogy milyen alapon közeledünk Istenhez.
Sokan nem teljesítik az imameghallgatás feltételeit. Ha kérünk, de nem
engedelmeskedünk, olyan kötelezvényt akarunk az Úrral kiegyenlíttetni,
amelynek feltételeit mi magunk nem teljesítettük. Az Úr elé tárjuk
ígéreteit, és kérjük, hogy teljesítse őket. Ha ezt engedetlenségünk ellenére
is megtenné, meggyalázná saját nevét.” – Krisztus példázatai, 94. oldal

„Megígért ajándékait csak akkor kapjuk meg, ha engedelmeskedünk.
Ez a feltétel. Egész mennyet betöltő áldás van Istennél a vele
együttműködők számára. Az engedelmesek bátran igényelhetik ígéretei
teljesítését.” - Krisztus példázatai, 95. oldal

b.  Mi az egyik oka annak, hogy sok ima megválaszolatlan marad?
Malakiás 3:6-8.

„Hogy igényelhetjük áldását, ha megtartjuk magunknak azt, ami az
övé?! Ha hűtlen sáfárok vagyunk a földi dolgokban, hogyan várhatjuk
el, hogy megbíz minket a menny dolgaival?! Talán itt kell keresnünk a
meg nem hallgatott imák titkát.” - Krisztus példázatai, 95. oldal

c.  Hogyan szemléltette Jézus az állhatatos ima fontosságát? Lukács
18:1-7.

„Az Úr sokszor késlelteti a választ, hogy megpróbálja hitünket és
kérésünk őszinteségét. Ha Igéje szerint kérünk, higgyünk ígéretében,
és imádkozzunk olyan céltudatos kitartással, amit nem lehet megtagadni.

Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer, és megkapod. Hanem arra
szólít, hogy lankadatlanul, állhatatosan imádkozzunk. Ha kitartunk a
könyörgésben, buzgóságunk erősbödik, és még jobban vágyunk arra,
amit kérünk.” - Krisztus példázatai, 95-96. oldal

február 18.
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Kedd
3. AZ ATYA TRÓNJÁNAK KÖZELEDÉSE
a.  Mi a kulcsfontosságú pont ami az imát illeti, és miért? Máté 5:23,24; 6:12.

„Elhidegültél testvéredtől, mert úgy gondolod, hogy megsértett téged?
Nem fáj a szívetek egymásért? Szívedben nincs keserűség, irigység,
gyanakvás, gonosz feltételezése, téves ítélet, testvéreid iránt? Nincs ott
versengés, előnyért vagy megbecsülésért való vágy, és felsőbbségnek
igénye? Keresztények között nem kellene ilyen érzéseknek léteznie. -
Gospel Workers (1892), p. 429.

b.  Miután befejezte imáját az Úr a hegyi beszédekor, milyen nélkülözhetetlen
gondolatot tett különösen előtérbe, hogy segítsen minket? Máté 6:14,15.

„Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti
mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Aki nem hajlandó
megbocsátani, önmaga zárja el azon forrást, amelyből egyedül nyerhetne
isteni irgalmasságot. Sohase gondoljuk, hogy jogunk van bocsánatunkat
megvonni azoktól, akik bennünket megsértettek, mert irányunkban való
igazságtalanságukat nem akarják beismerni. Bizonyosan kötelességük
lenne szívüket bűnbánat és beismerés által megalázni; ám de mi legyünk
tökéletes irgalommal eltelve azok iránt, akik ellenünk vétkeztek, akár
megbánják bűnüket, akár nem. Még ha oly súlyosan megbántottak is
bennünket, se tápláljuk magunkban a szomorúság érzetének árnyékát
sem, hanem bocsássunk meg oly tökéletesen mindazoknak, akik
jogtalanságot követtek el ellenünk, mint ahogy mi kívánjuk, hogy Isten
megbocsássa, amit ellene vétkeztünk.” – Gondolatok K, 73-74. oldal

c.  Miért olyan fontos ezen utolsó napokban a bűnbocsátó lelkület?
Jakab 5:9.

„Aki telve van irigységgel tekinti annak azt akit irigyel és utál, és
arra törekszik, hogy önmagát jobbnak mutassa vetélytársánál. Hogyha
meg nem vizsgálja, meg nem bánja bűnét és neheztel az ellen akit ő
irigyel, Krisztusnak minden szeretete ki fog halni szívéből.” - The Signs
of the Times, February 5, 1894.

 „Ne engedjünk be szívünkbe neheztelést. Mikor szidalmaznak, ne
vágjunk vissza. Jaj féltékenység és aljas gyanúsítás, mennyi bajt is okoztál
már! Hogyan változtattad keserűséggé és gyűlöletté a barátságot és
szeretetet! Kevésbé büszkének, kevésbé érzékenynek, kevésbé magunkat
szeretőknek és az én számára halottnak kell lennünk.” – Bizonyságtételek
2. kötet, 566. oldal

február 19.
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Szerda
4. KRISZTUS TÖMJÉNFÜSTJÉNEK ILLATA
a. Hogyan kellene visszatükröződnie imaéletünkben a zsoltáríró

hozzáállása, különösen abban, ahogyan másokra tekintünk? Zsoltárok
66:18-20; Lukács18:10-14; Róma 2:1-4.

„Ha igazságtalanságot rejtegetünk szívünkben, és tudatosan
vétkezünk, az Úr nem hallgathat meg bennünket; csak a bűnbánó és
összetört szív imája kedves előtte. Ha minden felismert igazságtalanságot
jóvátettünk, remélhetjük, hogy Isten meghallgatja kérésünket. Érdemeink
sohasem ajánlanak bennünket Isten kegyelmébe; egyedül Krisztus
érdeme és szolgálata vált meg, és az Ő vére tisztít meg bennünket; a mi
munkarészünk az, hogy az imameghallgatás feltételeinek eleget tegyünk.”
– Jézushoz vezető út, 72. oldal

„Milyen kegyetlen dolog bírálni, bűnösnek tartani, és ítéletet hozni
embertársadon, amikor neki halvány fogalma sincs arról, hogy te nem
vagy az ő barátja…

„Érdeklődjünk tisztelettudóan: mit kíván tőlem az Úr, hogy tegyek az én
embertársammal való kapcsolatomban? - The Rev and Her, Aug. 16, 1892.

b. Milyen bizonyosságot kapunk, ahogyan keressük a tiszta kapcsolatot
Istennel és másokkal – beleértve azokat is akik megbánthatnak
minket? Efézus 2:13; 4:31,32.

c.  Melyik igazság erősíti meg imaéletünket? Lukács 11:5-8,13; 1
János 5:14,15.

„Mi sem mindig kapunk azonnal választ imánkra, de Krisztus arra tanít,
hogy imádkozzunk tovább. Az imának nem az a rendeltetése, hogy Istent
megváltoztassa, hanem hogy minket összhangba hozzon Istennel. Amikor
kérünk tőle valamit, talán szükségesnek látja, hogy önmagunkba nézzünk,
és bűnbánatot tartsunk. Isten próbára tesz; megaláz, hogy meglássuk, miért
nem tud Szentlelke általunk munkálkodni.” - Krisztus példázatai, 94.

d.  Miért hiábavaló a legtöbb elmondott imánk? Jakab 4:2,3.

„Imánk ne legyen önző könyörgés, amelyben csupán önmagunknak
kérünk. Azért kérjünk, hogy adhassunk.” - Krisztus példázatai, 93.
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Csütörtök
5. MESTERÜNK MISSZIÓJÁT FOLYTATNI
a.  Milyen komoly elgondolkoztató kihívás jön mindazokra, akik igazán

a krisztusi példa szerint vágynak imádkozni? Máté 6:10.

„Önzően bezárod érdeklődésedet saját családod és gyülekezeted iránt?
Kicsinyességed miatt sajnálkozik az Úr! Neked olyan hervadhatatlan
buzgóságod, olyan széleskörű szereteted kell legyen, hogy átkarold a világot.
Rengeteg férfi, nő  és gyermek van, akik soha nem hallották az igazságot,
és tömegek haladnak a sír felé anélkül, hogy éreznének Isten iránt
bármilyen számadási kötelezettséget is. Hogyan tudod ismételgetni az Úr
imáját, „Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben,
úgy a földön is” gondtalanul ülve otthonodban anélkül, hogy az igazság
fáklyáját segítenéd vinni másoknak. Hogyan tudod fölemelni kezed Isten
előtt és kérni az Ő áldását magadra és családodra, mikor csak oly kicsinykét
segítesz másokon?” - Historical Sketches of SDA Missions, pp. 287, 288.

b.  Mi lehet a mi legnagyobb szükségünk, amiért imádkoznunk kell?
1 János 4:16.

„A szeretet alapelvének betöltése az igaz megszentelődés. Azok akik
világosságban járnak a világosság gyermekei lesznek és szét fogják árasztani
a fényt azokra, akik körülöttük vannak kedvességgel, gyengédséggel, és
félreérthetetlen szeretettel.” - The Youth’s Instructor, 1894.  November 8.

 „A személyes szolgálatot sok titkos imának kell megelőznie, mert a
lélekmentés tudományához nagy bölcsesség kell. Mielőtt emberekhez
közelednél, beszélgess Istennel! A mennyei trón előtt - a kegyelem királyi
székénél - készülj fel az emberekért végzendő szolgálatra!” - Krisztus
példázatai, 98-99.

„Sokan szeretnének másokon segíteni, de úgy érzik, hogy nincs hozzá
sem tudásuk, sem lelki erejük. Mondják el kéréseiket a kegyelem
trónjánál! Könyörögjenek Szentlélekért! Isten állja minden ígéretét.” -
Krisztus példázatai, 97.

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Melyik négy alkotóelem kell, hogy része legyen imáinknak?
2. Milyen akadályok gátolják meg, imáink megválaszolását?
3. Hogyan tekint Isten az Ő gyermekeivel szembeni viselkedésünkre?
4. Miért késleltetheti az Úr a választ könyörgéseinkre?
5. Hogyan mutatja be a Prófétaság Lelke az igazi megszentelődést?

február 21.
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Erode egy helyhatósági város, 100 km-re helyezkedik el Coimbatore
várostól a Cauvery folyó partján. India legdélibb államának, Tamil Nadu-
nak negyedik legnagyobb városa. Dombok veszik körbe csaknem teljesen,
tengerszintfeletti magassága 1600 m. A város nevének eredete, Erode –
elmos, talán két folyó létezéséhez tartozik.

India különböző államaiból telepedtek meg itt az emberek. Az 5,5
milliós lakosság legnagyobb része hindunak vallja magát; a második
legnagyobb csoport az iszlám.

Erode városban a munkánk 1998-ban kezdődött 12 taggal. A mostani
tagság 79 személyből áll. Nagyon nehéz az evangéliumot terjeszteni itt,
mert érvényben van egy megtérés, áttérés ellenes rendelet. Ennek
ellenére az Úr megáldotta az Ő művét és K. I. Rajasekar testvér
segítségével fejlődik a misszió Erode városban.

Vásároltunk egy kis ingatlant 2000 – ben. Az épület megsérült egy
viharos forgószéltől. Az imaterem, a misszió iroda és a lelkészek lakása
javításra szorul. Imáitok és pénzügyi támogatásaitok fogják lehetővé tenni
számunkra, hogy lehessen az Úrnak egy emlékműve ebben a városban.
Az Úr áldjon meg benneteket és a ti nagylelkűségeteket!

Testvéreitek a Dél Indiai Unióból

2008. március 1.

Első szombati adakozás

az indiai Erode számára
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A Mester áltál megformázva
„Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk és Te a mi alkotónk,

és kezed munkája vagyunk mi mindnyájan.” (Ésaiás 64:7).
„A gyülekezet ébredjen föl, s lásson kijelölt munkájához. Minden

művelt és műveletlen gyülekezeti tag hirdetni tudja az igazságot.” –
Bizonyságtételek 9. kötet 15.

Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek 9. kötet 10-15.

Vasárnap
1. HIT ÁLTAL ÁTADNI
a.  Milyen előjogot érhet el Isten családjának minden tagja, és mi

szükséges ahhoz, hogy ezt megfelelően használni tudjuk? Ésaiás
64:7; Zsidók 13:6.

„Te az vagy ami a fazekas kezében az agyag, és ha átadod magad
Krisztusnak, akkor megbecsült edénnyé alakít és használhatóvá válsz a
Mester számára. Az egyetlen dolog ami útját állja a léleknek, ha nem
válik szegénnyé lelkiekben és így nem az isteni Fazekas mintája szerint
formálódik. Az aki lelki szegénységében a magasabb Forrásra fog
tekinteni mintsem önmagára, hátha elnyerhetné a kegyelmet amely
gazdaggá teszi őt Istenben. Míg úgy nem érzi, hogy önmaga semmire
sem képes és azt mondja: „Az Úr az én segítségem.” - The Signs of the
Times, 1892. május 16.

b. A nehézségekben való formálódásnak milyen értelmezése tudja
vigasztalni szívünket? Jób 23:10.

„Az a tény, hogy próbákat kell elviselnünk, tanúsítja azt, hogy az Úr
valami értéket lát bennünk, amit fejleszteni akar. Ha nem látna bennünk
semmi olyat, amivel nevének dicsőséget szerezhetnénk, akkor nem
fordítana időt a csiszolásunkra. Értéktelen köveket nem vet kohójába.
Értékes érc az, amelyet Ő tisztít…

Mint az agyag a fazekas kezében, úgy vagyunk mi is az Ő kezében. Ne
próbáljuk mi végezni a fazekas munkáját! A mi részünk: engedni, hogy a
nagy Mester formáljon bennünket.” – A nagy Orvos lábnyomán, 340-341.

9. Tanulmány 2008. március 1. Napnyugta: H 17:28
          Ro 18:05
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Hétfő
2. MÉLTÓSÁG A FÁRADSÁGOS MUNKÁBAN
a.  Bármilyen feladatunk legyen is, mire legyünk tekintettel?

Prédikátor 9:10.

„Ha nem is mi választottuk azt a munkát, amit végeznünk kell, fogadjuk
el azt úgy, hogy azt Isten választotta részünkre. Ha tetszik, ha nem, el kell
végeznünk azt a munkát, ami éppen ránk vár.” - A nagy Orvos lábny, 341.

b.  Milyen hozzáállással kell élénkítenünk a mai napok fáradozásait?
Kolossé 3:23,24.

„Könnyebb az számunkra, hogy több ismeretet szerezzünk, mint hogy
a valóságban többet cselekedjünk, aztán a próbában megbotlunk
kicsinyke dolgokban, mintha azok nagy nehézségek lettek volna. Ne
törekedj arra, hogy valami nagy szolgálatot végezz, amikor a jelen
kötelessége nincs hűséggel végezve általad. Foglalkozz a naponkénti
gondokkal, felelősséged komoly tudatával az alázatosság talentumát
használd fel arra, hogy helyesen alkalmazol minden erőt, minden
gondolatot, amit Isten adott neked. Isten nem az alacsonyrendű dolgok
csekély mértékét kéri, hanem a legmagasztosabbat; mindenkinek meg
kell tennie az ő kijelölt munkáját vidám fürgeséggel, Isten ajándékai
mértékének megfelelően. Az első dolog, elérni saját gyarlóságod szerény
érzékelését. Meglátni azt, hogy a tizedét sem birtokolod annak az
ismeretnek, amit birtokolnod kellene. Meglátni azt, hogy hogyan
vesztegeted el előjogaidat és milyen sok a tartozásod Isten kegyelméért.”
- The Review and Herald, 1888. május 1.

c.  Mit tanulhatunk meg a kalitkába zárt madártól? Milyen céllal
engedte meg Isten a szenvedésnek árnyékát? 1 Péter 4:12,13.

„A kalitkába zárt madár teljes napvilágnál és más zenei hangok
hallatán nem énekli azt az éneket, amit a gazdája meg akar tanítani
neki. Megtanul itt is egy dallamfoszlányt, ott is egy trillát, de sohasem
önálló, teljes dallamot. Ha azonban a gazda letakarja a kalitkát, és olyan
helyre teszi, ahol a madár csak azt az éneket hallja, amit neki kell
megtanulnia, a sötétben újra meg újra megpróbálkozik vele, míg végül
megtanulja, és aztán rázendít a teljes melódiára. Attól kezdve a
világosságban is mindig el tudja azt a dallamot énekelni. Isten is így
bánik gyermekeivel. Van egy ének, amit meg akar tanítani nekünk, és
ha a szenvedések sötétjében megtanuljuk azt, azután már mindig el tudjuk
énekelni.” - A nagy Orvos lábnyomán, 341.
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Kedd
3.  A GONDVISELÉS TITOKZATOS MÓDJAI
a.  Mire kell gondoljunk amikor azt látjuk, hogy mások mi mindent

képesek megtenni? Róma 14:12.

„Semmiképpen se siránkozzunk azon, hogy nincs nagyobb képességünk,
amit a Mester szolgálatára használhatnánk. Amíg elégedetlenkedsz és
panaszkodsz, értékes időt veszítesz és értékes lehetőségeket pazarolsz. Mondj
köszönetet az Úrnak képességeidért és könyörögj azért, hogy megismerhesd
kötelezettségeidet ami neked lett adva. Ha nagyobb hasznavehetőségre vágyol
akkor láss neki a munkának és szerezd meg amiért siránkozol. Kezdj neki
kitartó türelemmel, és a tőled telhető legjobbal attól függetlenül, hogy mások
mit tesznek. [Róma 14:12.] Ne azok legyenek szavaid, hogy „Ó én nagyobb
munkát végeztem! Ilyen és ilyen pozícióim voltak!

Tedd meg kötelességed ahol vagy. A legjobb befektetéseket tedd meg
ami a rád bízott képességgel lehetséges, pontosan ott ahol a te munkád
Isten előtt a legnagyobb jelentőséggel bír. Tégy félre minden zúgolódást
és viszályt. Ne a felsőbbségért dolgozz. Ne irigyeld mások talentumait,
mert attól nem fog gyarapodni a te képességed, hogy nagy és jó munkát
végezhess. Szerénységgel használd adományod.” - The Review and
Herald, 1888. május 1.
b.  Miért engedi meg az Úr, hogy próbáink és kísértéseink legyenek? 5

Mózes 8:2.

„Isten lépésről lépésre vezeti népét. Olyan helyzetekbe viszi őket, melyek
fölszínre hozzák szívük indítékait. Némelyek kitartanak egyik ponton, de a
másikon elbuknak. Minden előre tett lépésnél az Úr kissé közelebbről
vizsgálja szívüket. Ha valaki szembenállónak találja szívét Isten világos
munkálkodásával, ez győzze meg, hogy győzedelmeskednie kell,
máskülönben az Úr végezetül elveti őt.

Ez a föld az a hely amely Isten jelenlétének megjelenésére készül.
Sajátosan fog megmutatkozni itt, hogy milyen erők befolyásolják szíveiket
és irányítják cselekedeteiket. Ha ez az isteni igazság ereje, akkor
jótékonyságra vezeti őket, amit nemes szívvel és nagylelkűen végeznek, mint
ahogyan mennyei Uruk. Azonban ezzel szemben önzés, mohóság, és
büszkeség fog megnyilvánulni bennük biztos eredményként, amint a gonosz
ösztönzésnek engednek.

Mindenkinek, aki megfelelően összekapcsolódott Isten ügyével,
lehetősége lesz megismerni, hogy mi van saját szívében.” - The Review and
Herald, 1880. április 8.

„Nem a tűzből kipattanó parázs vagy képzelet erejére van szükségünk,
hanem a szív erejére.” - Our High Calling, p. 162.
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Szerda
4. BECSÜLETNEK ALÁZATOS EDÉNYEI
a.  Miért tanít az evangélium alázatosságra? 1 Korimthus 1:18-31.

„Az iskolázottság legmagasabb foka, amit az emberi lény elérhet az
isteni Tanító általi nevelésben van. Ez az az ismeret amelyre különösen
nagy szükségünk fog lenni, ahogyan közeledik a föld történelmének
lezárása, és mindenki jól teszi ha megszerzi az ilyenfajta műveltséget.
Az Úr elvárja, hogy az emberek részt vegyenek oktatásában. Ez egy
magasztos elvégzendő munka…

Mózes megtanulta Egyiptom minden tudományát. Megkapta Isten
gondviselésének nevelését, de nagy részét még nem tanulta meg és
balgaságnak tekintette. Ezen hatás lett kitörölve a viszontagságok negyven
éve alatt, míg a juhokról és a gyenge bárányokról gondoskodott. Ha sokan,
akik kapcsolatba kerültek Isten művével, magányban lehetnének mint
Mózes, és a körülmények következtében kényszerítve lennének, hogy
valami szerény foglalkozást kövessenek addig míg szívük meg nem lágyul,
sokkal hűségesebben pásztorkodnának mint ahogyan most bánnak Isten
választott népével. Nem lennének hajlamosak arra, hogy felnagyítsák
saját képességeiket, vagy hogy azt próbálják bemutatni, hogy a fejlődő
műveltség bölcsességét Isten hangja ismeretének helyére kellene tenni.”
- Fundamentals of Christian Education, p. 360.

b.  Hogyan válunk fényezett edényekké a Fazekas kezében? 2
Timótheus 2:19-21.

„Amikor az én-t beleszőjük munkáinkba, akkor a mások elé tárt
igazság nem szenteli, lágyítja és nemesíti meg saját szívünket és nem
tesz bizonyságot arról, hogy a Mester számára alkalmas edények vagyunk.
Egyedül buzgó ima által lehetünk értékes kapcsolatban Jézussal, és ez
áldott kapcsolat által szavainkat és lelkületünket Krisztus Lelke teszi jó
illatúvá. Nincs olyan szív, mely ne tudná elviselni a virrasztást. Jézus,
drága Megváltónk, felszólít az éberségre. Az önmagunk feletti felügyelet
egy pillanatra sem szünetelhet. Szívünket szorgalmasan kell őriznünk,
mert abból indul ki minden élet.” – Szemelvények, 1 kötet 371-372. oldal

„Milyen edények felelnek meg a Mesternek? Az üres edények. Miután
megtisztítjuk lelkünket minden szennytől, készen állunk a szolgálatra.
Megüresítettük magunkat? Kigyógyultunk önző terveinkből? Óh,
kevesebbet foglalkozzunk önmagunkkal!” - Ye Shall Receive Power, p. 111.
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Csütörtök
5. EDÉNYEK A GYŐZELEMÉRT
a.  Mi által formálódnak és alakulnak az edények, hogyan dolgozik a

Mester rajtuk? 2 Korinthus 5:14.

„Jellemük igazi próbáját készséges teherhordásukban állják ki, amikor
megállnak a nehéz helyzetben, és elvégzik azt a munkát, amelyet el kell
végezniük, még akkor is, ha ez nem hoz számukra földi elismerést vagy
jutalmat!” – Előtted az élet, 293. oldal

„Nem a képességeid tesznek eredményessé - ha meg is növeled őket
-, hanem az, amit az Úr tesz érted. Sokkal kevésbé bízzunk abban, amit
az ember tud tenni, és sokkal inkább abban, amit Isten tehet minden
hívő lélekért! Az Úr szeretné, ha hittel hozzá fordulnál. Szeretné, ha
nagyszerű dolgokat várnál tőle. Szeretné megértetni veled mind a földi,
mind a lelki dolgokat. Ő fogékonyabbá tehet.” – Krisztus példázatai, 96-
97. oldal

„Az evangéliumnak befejező munkájában hatalmas területet kell
elfoglalnia, ezért a munka elvégzése érdekében nagy segítségre van
szükség a nép köreiből, jobban mint valaha. A Mester elhívja az ifjabbakat
és idősebbeket is a mezőről, a szőlőskertből, a műhelyekből, és elküldi
őket, hogy közöljék üzenetét. Sokan közülük csak kevés nevelést kaptak,
azonban Krisztus olyan képességeket lát bennük, amelyek érdemesítik
őket szándékának végrehajtására. Ha szívüket adják munkájukba és
továbbra is tanulók maradnak, akkor alkalmassá teszi őket az Érette
való munkálkodásra.

[Krisztus] jelenléte által fogja segíteni azokat, akik együtt érző,
részvétteljes szívvel vannak irántuk, habár kezük durva és ügyetlen.
Megváltónk azok által fog munkálkodni, akik kegyelmet látnak a
nyomorúságban és nyereséget a veszteségben. Amikor a világ Világossága
elvonul előttünk, akkor a viszontagságokban kiváltságot látnak, a
zűrzavarban rendet, és a látszólagos kudarcban sikert.” - Előtted az élet,
267-268. oldal

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miét csak a lelki szegények képlékenyek eléggé a formázáshoz?
2. Mire gondoljunk a naponkénti fáradságos munka ábrázolásával?
3. Milyen aktuális próba fedi fel szívem állapotát?
4. Hogyan lett Mózes becsesebb edénnyé átformálva – és hogyan válhatunk mi is azzá?
5. Miért akar Isten kiválasztani a munkára edényeket, amelyek nyilvánvalóan oly

kicsinyke értékűek?
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A környezetünkre árasztott világosság

„Sionért nem hallgatok és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg
földerül, mint fényesség az Ő igazsága, és szabadulása, mint a
fáklya tündököl. (Ésaiás 62:1).

„Az Isten által népének adott világosságot nem szabad a gyülekezetre
korlátoznunk, mely már ismeri azt, hanem szét kell vetítenünk a világ
sötét helyeire.” – Bizonyságtételek. 9. kötet 14. oldal

Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek  9. kötet 14-17.
                                    Bizonyságtételek  6. kötet 421–439.

Vasárnap
1. AZ IDŐ HÍVÁSA
a.  Milyen sürgető hívása van Istennek mindazok számára, akikre a

jelenvaló igazság bízatott? Ésaiás 54:1,2.

„Az Isten által népének adott világosságot nem szabad a gyülekezetre
korlátoznunk, mely már ismeri azt, hanem szét kell vetítenünk a világ
sötét helyeire. Akik a világosságban élnek, amint Krisztus is a
világosságban van, együttműködnek az Üdvözítővel – mások előtt is
feltárják, amit előttük már megnyitott az Úr. Isten szándéka, hogy minden
törzs, nemzet, nyelv és nép tudomására hozza a jelen igazságot. Az
embereket ma a világi haszon és világi élvezetek keresése köti le. Ezrek
és ezrek nem szakítanak időt, hogy lelkük megmentésére gondoljanak.
Eljött az idő, amikor Krisztus közeli eljövetele üzenetének az egész világon
föl kell harsannia.” – Bizonyságtételek  9. kötet 14.

b.  Miért képes Istennek népe határozott tettekre a fejlődő missziós
erőkifejtésekben szent bátorsággal? Ésaiás 54:3,4.

„Félreérthetetlen bizonyítékok utalnak a vég közeledtére. Hirdessük
határozott hangon a figyelmeztetést.” – Bizonyságtételek  9. kötet 14.

10. Tanulmány 2008. március 8. Napnyugta: H 17:38
          Ro 18:14
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Hétfő
2. SZÉLESEDŐ LÁTÓKÖRÜNK
a.  Hol kell legfőbb energiánkat újraélesítenünk? Ésaiás 56:8; 62:1,2.

„Azok által akik ismerik az igazságot idő, energia és szándék van romlásra
ítélve, mint hogy inkább megvilágítanák a mit sem sejtőket. Akiknek az
elveszett juhokat kellene keresniük, úgy ápolják gyülekezetünket, mintha
azok lennének a beteg bárányok. Ha népünk másokat akar vezetni, akiknek
segítségre van szükségük, önmaguk kell hogy vezetve legyenek a Főpásztor
által, és ezrek fognak ujjongani a nyájban azokból akik most még a pusztában
kóborolnak. Népűnk fölötti körbe-körbe szálldosás helyett menjenek a
munkába, hogy lelkeket keressenek és az elveszetteket megmentsék.
Dolgozzon minden lélek, de nem a gyülekezeteink közötti látogatással, hanem
a világ sötét helyeit látogassátok ahol nincsenek gyülekezetek.

Azokon a helyeken ahol az igazság színvonala soha nem volt felemelve,
ugyanazon munkamennyiség eredményeként több lélek fog megtérni,
mint bármikor korábban.” - The Review and Herald, 1895.június 25.

„Készítsük elő az utat a Béke Fejedelmének eljövetelére. Sok tennivaló
vár ránk a városokban, ahol még nem hallottak a jelen igazságról. Nem
szabad létrehoznunk úgy intézményeket, hogy méretben és
nagyszerűségben a világ intézményeivel vetekedjenek, hanem vigyük
előre az Úr munkáját az Úr nevében olyan fáradhatatlan kitartással és
lobogó lelkesedéssel amilyent Krisztus vitt munkájába. Népünknek nagy
szüksége van szívük Isten előtti megalázására, s hogy bocsánatért
könyörögjünk az evangélium küldetésének betöltésében való
hanyagságunkért.” – Bizonyságtételek  9. kötet 14.

b.  Mi mutatja, hogy erőtlen gyülekezetnek látszunk? Máté 21:28;
Márk 13:34.

„A legjobb orvosság amit a gyülekezetnek adhatsz, nem a prédikáció,
vagy a szent beszéd, hanem ha munkatervet készítesz számára. Ha
munkába állítják, a csüggedő hamar elfeledkezik csüggedtségéről, a
gyenge megerősödik, a tudatlan értelmessé válik s mindannyian
felkészülnek, hogy feltárják az igazságot, ahogyan Jézusban van. Benne
mindenkor biztos Segítőt találnak, mert megígérte, hogy üdvözíti
mindazokat, akik hozzá járulnak.” – Evangélizálás, 175.

Minden hatóerő működtetve lesz, de nem a gyülekezet számára, hanem
azokért akik a tévedés sötétjében vannak.” - The Review and Herald,
1895.június 25.
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Kedd
3. ÉBREDÉS ÉS MEGÚJULÁS!
a.  Mi kell legyen a hívők minden gyülekezésének komoly könyörgése

és hogyan lehet megválaszolva ezen ima? Habakuk 3:2; 2
Timótheus 2:15.

„Azt a munkát, amelyet azokért végzünk, akik ismerik az igazságot és
mégsem táplálkoznak Krisztussal, jobb lenne ha arra fordítanánk, hogy
elvigyük az igazságot földünk városaiba. Ki hajlandó arra, hogy elmenjen
ezekbe a városokba és Krisztus alázatosságát magára öltve dolgozzon a
Mesternek? El tudja képzelni bárki is tétlen kezekkel azokat, akik
hajlandók részt venni a házról – házra való munkában, miközben azt
mondják nekik: „Nem kell hogy menj, hacsak mi nem küldünk”? Isten
munkásokat hív és mindennek vége elközelgett. Ha a gyülekezetünkre
használt munka egy tizede azokra volna feláldozva, akik tudatlanságban
pusztulnak el és bűnben élnek, sokan már régen bűnbánatot éreznének
miatta.” - The Review and Herald, 1895. június 11.

 „Mihelyt a lelkek megtértek, állítsd őket azonnal munkába. S amint
dolgoznak, képességeikhez mérten megerősödnek. Éppen ha ellenkező
befolyásokkal kerülünk szembe, akkor erősödünk hitünkben. Amint a
világosság felragyog szívükben, szétárassza sugarait. Tanítsátok az
újonnan megtérteket, hogy Krisztussal közösségbe kell lépniük,
tanúbizonyságának kell lenniük, hogy Őt megismertessék a világgal.

Senki se álljon elő, hogy vitába keveredjék, de beszéljék el Jézus
szeretetének egyszerű történetét” – Evangélizálás, 175.

b.  Milyen hozzáállást kell ápoljunk a Jézusról való tanúságtételben?
1 Péter 3:15.

„Mégha egy gyülekezet szegény, tanulatlan és egyszerű tagokból állna is,
befolyásuk - amennyiben hívő és imádkozó emberekről van szó - most és
mindörökké éreztetni fogja hatását. Akik egyszerű hittel, Isten Szavának
ígéreteiben bízva járnak, azok sok jót vihetnek véghez. Ha égni hagyják
lámpásaikat, akkor Krisztus megdicsőül bennük és előbbre viszik Jézus
országlásának ügyét. Ha érzik Isten előtti felelősségüket, akkor keresni fogják
az alkalmat a munkálkodásra és fényforrásként fognak ragyogni a világban.
Isten megváltási tervébe illeszkedő munkájukban az őszinteség és az odaadó
buzgóság példaképei lesznek. Az egyszerű és a tanulatlan ember is - ha akar
- Krisztus iskolájának tanulójává válhat, s ott valódi bölcsességet tanulhat.
A szelíd élet, a gyermeki bizalom, az őszinte tisztaság és hit hatékony befolyást
áraszt az emberekre.” – Szemelvények 1. kötet, 249-250.
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Szerda
4. MOST VAN AZ IDEJE
a.  Mi történik ha elutasítjuk vagy elhanyagoljuk Krisztus megbízatását?

Máté 6:23.

„Add át másoknak is az igazság ismeretét! Ez Isten terve az emberiség
tanítására. Ha nem állsz a számodra kijelölt helyen, és világosságodat
nem hagyod fényleni, akkor majd téged is a sötétség leple vesz körül.” -
Szemelvények 1. kötet, 250. oldal

b.  Milyen biztosítékunk van, még akkor is mikor néhányan visszautasítják
fáradozásainkat? Ezékiel 33:7-9.

„Minden városunkban vannak olyanok, akiknek soha nem volt
bemutatva az igazság; akik még nem hallották az Úr közeledő
visszatérésének figyelmeztető üzenetét; akik még nem hallották, hogy
mindennek vége elközelgett. Miként fogják ezek az emberek meghallani
az evangélium meghívását, hacsak a hírvivők el nem mennek hozzájuk
Krisztus Lelkével? Hogyan fogják megtudni, hogy bűneik megbocsátható
a megfeszített és feltámadott Megváltó kegyelme által? Erőszakos háborút
kell indítani olyan odaadó, önfeláldozó lelkülettel, amit sokan nem
ismernek. Amint lehetőség kínálkozik, amint az ajtók megnyílnak, az
élet ígéretei ellenállásra bírják az embereket, nehogy az igazság működni
kezdjen. Ahogyan az ajtó nyitva van a misszionárius részére, nyitva lesz
az igazság ellenfelének is. Azonban ha az igazság be van mutatva, ahogyan
az Jézusban van, a hallgatók okolhatók elutasításáért.” - The Review
and Herald, 1895. július 2.

c.  Látván az idő rövidségét, mit tartsunk emlékezetünkben? János 9:4.

„Mit kellene tennünk, hogy megismerjük kötelességeinket? Mit
kellene tennünk, hogy igazán ki tudjuk használni a meglévő alkalmakat?
Könyörgésre, megfontoltságra, alázatos imára van szükség, és imádságban
való tusakodásra az Ő Szent Lelkének adományaiért.” - The Review and
Herald, 1895. július 2.

„Az idő most, egyedül most alkalmas a munkára - amíg tart a ma.
Senki nem kaphatott olyan parancsot, hogy azért kutassa a Bibliát, hogy
- ha lehetséges - kiderítse a próbaidő lejártának idejét. Istennek nincs
ilyen üzenete egyetlen halandó számára sem. Nem akar megbízni egy
halandót sem annak kijelentésével, amit az emberek elől rejtve őriz.” -
Szemelvények 1. kötet, 183.

március 5.
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Csütörtök
5.  ALKALMASSÁ VÁLNI KRISZTUSNAK VALÓ ÁTADÁS ÁLTAL
a.  Annak ellenére, hogy nem vagyunk rátermettek, talán lehetnek

hittérítő érzelmeink Krisztusért, milyen nézetet kell gyorsan
magunkévá tenni? 2 Korinthus 3:5,6; János 14:26.

„Sok szolgálatkész szív és kéz van, de elbátortalanodnak attól, hogy
képességeiket a munkába állítsák. Kritizálják őket ha próbálnak valamit
tenni, és végül szunnyadni engedik talentumaikat félve az akkori
bírálattól, amikor bátran használták azokat és a mű fejlődött… Sokan,
akiknek lehetőséget kellene adni, hogy eredményes munkássá fejlődjenek
az Úr számára, mint árnyék tűnnek el…

Ne legyenek titkos egyesülések gyülekezeteinkben. „Ti pedig
mindnyájan testvérek vagytok.” (Máté 23:8). A lelkészek munkája a
tagság munkája is. Szívnek a szívvel kell összekapcsolódni. Nyomuljunk
előre, együttes erővel. Nem kész Krisztus minden igaz követője elfogadni
tanítását? Nem kellene mindenkinek gyakorlati tapasztalatok alkalmai
által megtanulnia Krisztus módszereit?

Ébredjetek gyülekezeti tagok. Lelkészek és munkások, törekedjetek
előre az okok iránt való érdeklődéssel, kezeitek segítsenek nekik ébren
maradni és tartsátok is úgy őket. A képességek mértéke ne legyen
összehasonlítva. Lehet valakinek kevés műveltsége és gyarlónak ítélhetik,
mégis betöltheti kijelölt helyét ugyanúgy mint a legképzettebb, ha
gyakorolja a hitet és alázatosan jár Istenével. Aki átadja önmagát minden
fenntartás nélkül a Szent Lélek befolyásának, a legjobb képzettséggel
tehet megfelelő szolgálatot a Mesternek. Isten fogja indítani azokat, akik
nem foglalják el kötelességük helyét az Ő művében… Kapjanak
szabadságot, hogy megvalósíthassák, amit a Szent Lélek mutat nekik.
Ne tegyetek bilincseket a szerényebb képességűekre akiket Isten
használni akar.” - The Review and Herald, 1895. július 9.

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi Isten szándéka népével a történelem mostani idejében?
2. Hogyan tud egy gyenge gyülekezet újraéledni?
3. Újonnan megtértek miről tudnak egyszerű, vitathatatlan tanúbizonyságot tenni?
4. Miért válik egyre inkább nagyobb kihívássá a Krisztusról való tanúságtétel?
5. Miként lehetünk veszélyesek testvéreinkre a Szent Lélek elfojtásában?

március 6.
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Önfeláldozásra való hívás
„Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek

erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk.
Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak
javára, épülésére. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett,
hanem a mint meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai
hullottak reám.” (Róma 15:1-3).

„Tételezzük fel, hogy Krisztus hitvalló követői, Krisztus képviselői a
földön. A világiak nem vennék észre és nem szereznék meg ugyanazt az
ismeretet, amit ők megtanultak Jézustól? Nem lesz ez olyan, mint egy
hatalom?” – Igehirdetések és beszédek, 2. kötet, 96. oldal

Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek  9. kötet, 18-26, 30-32.
                                    Bizonyságtételek  6. kötet, 445–453.

Vasárnap
1. ROHANÁS, ROHANÁS – DE HOVA?
a.  Elfoglalt életünkben, hogyan lehetünk megkísértve, hogy ne

törődjünk a hármas angyali üzenettel kapcsolatos hivatásunkkal?
Lukács 21:34,35.

„Azzal legyünk megterhelve, hogy egy megromlott világ számára
visszük szorgalmasan a kegyelem utolsó üzenetét. Szívünkbe kell legyen
ültetve az igazság, és tanítsuk azt másoknak mint ahogy az Jézusban
van. A világ egy nagyon ünnepélyes időszakban van, az emberi lényeknek
meghatározó, hogy mi lesz az örökké tartó sorsuk… Ki hajlandó
Krisztussal együttdolgozni?” - The Review and Herald, 1894. október 9.

b. Milyen akadályok lesznek, ami sokunkat meggátol, hogy helyesen
összpontosítsunk Krisztus utasításainak teljesítésére? Lukács 12:15-21.

„Az ok amiért a múltban nem végeztek többet, hogy ezek az emberek
olyan erősnek tartották magukat, hogy azt gondolták alkalmasak arra,
hogy cselekedjenek néhány nagyszerű dolgot. Sátán megkísértette őket
mert önteltek voltak.” - The Review and Herald, 1894. október 9.

11. Tanulmány 2008. március 15. Napnyugta: H 17:48
          Ro 18:23
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Hétfő
2. BÁTRAN EGYEDÜL
a.  A gyorsléptű mai társadalomban, mire és hova összpontosuljon a mi

fő törekvésünk? Lukács 2:49.

„Sok város teljesen elhanyagoltunk. Népünk magát gyöngíti le, ha
egyetlen helyre zsúfolódik össze. Mikor túl sűrűn ültetik a faiskolák fáit,
képtelenek egészségesen és erőteljesen fejlődni. Ültessétek át a fákat a
sűrűn ültetett faiskolákból. Isten nem dicsőül meg, ha annyi előnyt
zsúfoltok egyetlen helyre. Adjatok nekik elég helyet. Ültessétek
csemetéiteket szerte szét, ahol nem támaszkodnak egymásra. Majd
engedjetek nekik teret a növekedésre. Az Úr követeli ezt tőletek.” –
Bizonyságtételek  8. kötet, 106.

„Istennek nem szándéka, hogy népe telepeket létesítsen, vagy nagy
csoportokban együtt éljen. Krisztusnak a tanítványai képviselői a földön.
Isten terve hogy szétszórtan éljenek, az egész országban, a városokban
és a falvakban, lámpásként a föld sötétségének közepette. Isten
lélekmentőivé kell lenniük, hitükkel és életükkel tenni bizonyságot az
Üdvözítő eljövetelének közelségéről.

Gyülekezeti tagjaink alig láttak az elvégzendő munkához. Ne
költözzetek máshova kizárólag világi előnyökért. Ahol viszont lehetőség
nyílik a megélhetésre, költözzenek oda hitben megalapozott családok
lélekmentőnek, helységenként egy-két család. Szeressék az embereket,
tartsák magukat felelősnek értük, s tanulmányozzák, miként vezethetnék
őket az igazsághoz. Könyveinket terjeszthetik, összejöveteleket tarthatnak
otthonukban, összeismerkedhetnek szomszédjaikkal s elhívhatják őket
összejöveteleikre.” – Bizonyságtételek  8. kötet, 184.

b.  Amint törekszünk előre menni Krisztus szőlőskertjében, Megváltó
melyik tapasztalata lehet a miénk? Ésaiás 63:3.e.r.; Zsoltárok 102:8.

„A munkások álljanak kizárólag Isten mellett, sírva imádkozva,
felebarátaik üdvösségéért fáradozva… Noha sokan többre becsülik az
emberek dicséretét, mint Isten helyeslését, ti csak munkálkodjatok
alázatosan. Mikor a kegyelem trónja elé hozzátok embertársaitokat,
tanuljatok meg hinni, és kérjétek Istent, érintse meg szívüket.” –
Bizonyságtételek 8. kötet, 184.

március 10.
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Kedd
3. SOHASEM KÉNYELMES
a.  Amikor a sötét területek missziós erőkifejtéseit nézzük, ahová talán

az Úr indított hogy költözzünk, mit tartsunk emlékezetünkben?
Lukács 14:33.

„Ha a hívő családok a föld sötét helyeire költöznének, olyan helyekre,
ahol lelki sötétség borítja az embereket s hagynák, hogy Krisztus élete
ragyogjon át rajtuk, akkor nagyszerű munkát végezhetnének el. Kezdjék
el tevékenységüket csendesen és feltűnés nélkül. Mindaddig ne
támaszkodjanak az egyházterület pénzalapjára, míg az érdeklődés annyira
széleskörű nem lesz, hogy nem lehetnek meg többé igehirdető segítsége
nélkül.

Amikor [Bibliai szemináriumot] szakmai továbbképző tanfolyamokat s
hasonló összejöveteleket szervezünk, ne tartsuk őket nagy, megalapozott
gyülekezeteink közelében. Hadd erősítsék inkább a művet s terjesszék az
igazság ismeretét oly környéken, ahol az csaknem ismeretlen. Lehet, hogy
ez nem kényelmes, de megkérdem: Kényelmes volt e Krisztusnak elhagynia
a mennyei udvarokat? Kényelmes volt e maga mögött hagynia tisztességét,
dicsőségét, főparancsnoki tisztét s megalázni magát – eggyé válni velünk?
Nem az el nem bukott lényekhez ment, hanem azokhoz, akik a legjobban
rászorultak. Nekünk, akikre munkáját bízta, követnünk kell példáját…

Veszély rejlik a késlekedésben. Az az ember akit megtaláltál volna,
az a lélek, aki előtt megnyithattad volna a Szentírást, egyszer csak
elérhetetlenné válik. Sátán készítette valamelyik hálójában fönnakadnak
s lehet, hogy holnap már Isten főellenségének a tervein dolgozik. Miért
halasszuk el holnapra? Miért ne lássunk azonnal munkához?” –
Bizonyságtételek 6.kötet, 442-443.

b.  Milyen ihletett látomást kellene mélységesen, imádkozó lelkülettel
megfontolni, különösen azoknak akik fiatalok? Jeremiás sir. 3:27.

„Megmutatták nekem, hogy különösen az igazságot valló fiatal
embereknek kell megtanulniuk az önmegtagadás leckéjét. Ha többet
áldoznának érte, többre becsülnék az igazságot. Hatna szívükre,
megtisztítaná életüket és értékesebbnek és szentebbnek tartanák.

A fiatalok nem veszik vállukra Isten ügyének terhét és nem tartják
magukat felelősnek érte. Isten mentette volna fel őket? Ó, dehogy! Ők vonják
ki magukat… Ha nincs bennük az egyszerűség és önzetlenség lelkülete,
sohasem lesz övék a halhatatlan örökség.” – Bizonyságtételek  1. kötet, 171.
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Szerda
4. MEGELÉGEDETTSÉG A LEMONDÁSBAN
a.  Hogyan bátoríthat és késztethet Pál önfeláldozása? Apostolok cs.

20:18,20,33-35.

Önfenntartó misszionáriusok sok helyen eredményesen dolgozhatnak.
Pál apostol önfenntartó misszionáriusi munkával világszerte
megismertette Krisztust…

[idézve Apostolok cselekedetei 20:18,20,33-35] Sokan ma is, ha
ugyanaz az önfeláldozó lelkület hatná át őket, hasonló módon jó munkát
végezhetnének. Induljanak el együtt ketten vagy többen az evangélizációs
munkában! Látogassák meg az embereket, imádkozzanak, énekeljenek,
tanítsák, magyarázzák a Szentírást, és szolgáljanak a betegeknek! Egyesek
könyvevangélistaként tarthatják fenn magukat, mások pedig, az
apostolhoz hasonlóan valamilyen kézművességet vagy egyéb munkát
végezhetnek. És miközben munkájukat végezve felismerik
tehetetlenségüket, alázatosan Istenre támaszkodva áldott tapasztalatokban
lesz részük.” – A nagy Orvos lábnyomán, 99-100.

b.  Hogyan valósította meg Pál személyes nagy győzelmét? Filippi 4:11,12.

c.  Hogyan tükrözik tisztán vissza céljaink az életben Mesterünk misszióját
– fényességben, sugarak ragyogásában - Pál tapasztalatához
hasonlóan? Róma 15:1-3; Apostolok cs. 10:37,38.

„A keresztény családok hivatása, hogy elmenjenek sötétségben tévelygő
lakóközösségekbe, külföldi területekre, hogy megtudják mire van szükségük
embertársaiknak, és munkálkodjanak a Mester ügyéért. Ha ilyen családok
telepednének le a föld sötét helyein, a lelki sötétségben élő emberek között,
és Krisztus életét sugároznák, milyen nemes munka valósulhatna meg!

Ez a munka önfeláldozást igényel. Amíg sokan minden akadály
elhárulására várnak, elvégezetlenül marad az a munka, amelyet
elvégezhetnének, és tömegek halnak meg remény és Isten nélkül.
Egyesek anyagi előnyökért vagy tudományos ismeretekért bizonytalan
területekre merészkednek, és szívesen viselnek el áldozatot és
nehézséget; de embertársaik érdekében milyen kevesen költöznek
családjukkal olyan területekre, amelyek nélkülözik az evangéliumot!” -
A nagy Orvos lábnyomán, 100-101.
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Csütörtök
5. A MI ERŐNK ÉS ERŐFORRÁSAINK
a.   Mi van biztosítva amikor megosszuk másokkal a jelenvaló

igazságot? Zsoltárok 126:6; Ésaiás 58:8.

„[idézve Ésaiás 58:8]… Ti az élő Istennek gyülekezetei, tanulmányozzátok
az üzenetet s gondoljátok meg, hogy hitetek, lelkiségetek, az isteni erő hiánya
mennyire hátráltatják Isten országának eljövetelét. Ha mennétek és végeznétek
Krisztus munkáját, Isten angyalai megnyitnák előttetek az utat, előkészítenék
a szíveket az örömhír befogadására. Ha mindegyikőtök élő hittérítő lenne,
sebesen hirdetnétek a jelen üzenetet az összes országokban, minden népnek,
nemzetnek és nyelvnek. Ez az a munka, melyet el kell végeznünk, mielőtt
Krisztus eljönne hatalommal és dicsőséggel. Őszinte imára hívom fel a
gyülekezetet, hogy felfogják felelőségeiket. Isten munkatársai vagytok e
egyénenként? S ha nem miért nem? Mikor szándékoztok elvégezni a mennyei
kijelölt munkátok?” – Bizonyságtételek 6. kötet, 438.

„Az Úr önkéntességre hívja azt aki önmegtagadó lesz, aki eltűri a
nehézségeket mint Krisztus keresztjének jó katonája.” - The Signs of the
Times, 1899. június 21.

b.  Még ha nem is tekinthetjük önmagunkat gazdagnak, mi kell legyen
törekvésünk az anyagi javakat figyelembe véve, amiket Isten ránk
bízott? Lukács 12:33-40.

„Átutazók, zarándokok, és idegenek vagyunk a földön. Ne költsük
javainkat olyan kívánságok kielégítésére, melyek elfojtására Isten utasít.
Járjunk inkább jó példával ismerőseink előtt. Ha korlátozzuk
szükségleteinket, helyesen képviseljük Istent… Ha keveset teszel a
pusztulók megsegítésére, mint kötelességed, ne feledd, hogy közönyöd
bűnnek számít.” – Bizonyságtételek  6. kötet, 452.

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mindenki elfoglalt mostanában. Mire összpontosítok elsődlegesen, igazán?
2. Hogyan kötődhetünk a barátokhoz és a családhoz, amik meggátolhatják Isten

iránti törekvéseinket?
3. Mit kellene megértsünk mindannyian már gyermekkorunkban, amilyen korán csak lehet?
4. Miért Pál példája egy kötelességre ösztönző minta számunkra a történelem ezen

kritikus időszakában?
5. Még ha nem is tudunk sötétebb területekre költözni, hogyan tudjuk ott

előmozdítani az igazságot?

március 13.
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Szembenézni a megpróbáltatásokkal és
az ellenállásokkal

„Én pedig nagy örömest áldozok és esem áldozatul a ti
lelketekért, még ha ti, a kiket én igen szeretek, kevésbé szerettek
is engem.” (2.Korinthus 12:15.)

„Nagy jutalom vár a mennyben azokra, akik az üldöztetés és kínzás
ellenére is bizonyságot tettek Krisztusról. Míg világi emberek földi javak
után törtetnek, addig Jézus a mennyei kincsekre mutat. Ő a jutalmat
nem kizárólag a jövő életre ígéri; kiosztását már itt is megkezdi.”
(Gondolatok a Hegyi beszédről 35.)

Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek 9.kötet 43-48.

Vasárnap
1. ŐSRÉGI KIPRÓBÁLT SZÁZADOK ÉS AZ IGAZSÁG
a.  Ma a lelkek elérésének új munkamódszereiről hallunk. Mégis, mi

van megírva nemzedékünknek ma is? Lukács 10:1-3.

„Éjjeli látásban Isten népe hatalmas megújulási mozgalmának a képe
vonult el előttem. Sokan dicsőítették Istent. Betegek gyógyultak meg s
más csodák estek. A közbenjárás lelkülete nyilvánult meg, pontosan
úgy, mint pünkösd nagy napja előtt. Százak és ezrek családokat látogattak,
s megnyitották előttük Isten szavát. A Szentlélek hatalma meggyőzte a
szíveket s a valódi megtérés lelkülete vált nyilvánvalóvá.”
(Bizonyságtételek 9.köt.126.)

„A könyvárusoknak – akiket sokszor az igazság elfogadása miatt
elbocsátottak a munkahelyükről – megengedték, hogy eltartsák magukat,
és az iroda pénzügyileg támogassa őket. A reformáció idejében azok a
papok, akik elhagyták templomaikat, és nem volt semmilyen anyagi
eszközük a létfenntartáshoz, miközben áthaladtak az országon, Luther
könyveit árusították, amit így gyorsan elterjesztettek Európa szerte. A
könyvevangéliumi munka a világosság terjesztésének egyik leghatékonyabb
eszköze volt, és annak bizonyul ma is.” – Life Sketches p.305.

12. Tanulmány 2008. március 22. Napnyugta: H 17:58
          Ro 18:31
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Hétfő
2. EGYÉNI FELELŐSSÉG
a.  Miért kell nagy figyelmet fordítani lelkiismeretünkre? Zsoltárok

62:13; Galata 6:4.

„Isten az igazság megőrzőjévé választott téged nem azért, hogy megtartsd,
hanem hogy azt másoknak tovább add. Házról házra kellene járnotok, mint a
krisztusi kegyelem hűséges szolgái. Ha így tevékenykedve gondolkozol,
tervezel az Úr folyamatosan, új módszerekkel ajándékoz meg elhatározásodban
és általa, értelmed összekapcsolódik a mennyei hatalmasságokkal. A
langymeleg állapot, a késleltetett engedelmesség teljesítése megsebesíti a
lelket, azt a lelket, akiért Krisztus meghalt. Ha megtalálnánk az eltemetett
gyöngyöket a roncsvárosokban, készek lennénk előre haladni a Mester által
megkövetelt munkában. Néhányan egyszerűen dolgoznak, felkeltik az
érdeklődést az igazság iránt, míg mások nyilvános előadásokat tartanak
előadótermekben.” – The Rewview and Herald, 1895. június 11.

b.  Milyen védelemre van szükségünk az igazság tanítása közben, és
miért? Efézus 6:10-13.

 „Sátán minden lehetséges módon azon fog mesterkedni, hogy megbénítsa
az értelmet, megvakítsa a szemeket, becsukja az emberek fülét az igazsággal
szemben, de mindennek dacára a mű halad előre. A házról házra történő
munkálkodás során nem lehet elhanyagolni a szegényes körülmények között
élőket, akiket általában figyelmen kívül hagynak.” The Review and
Herald, 1895. június 11.

„Azok, akik nem fogják elfogadni a figyelmeztetés utolsó ünnepélyes
üzenetét, kiküldetve világunkba elferdítik a Szentírást; megtámadják a
jellemet, a hitre és a Biblia igazságát védelmező tantételekre vonatkozóan
hamis állításokat gyártanak. Minden létező eszközt megragadnak, hogy
eltereljék a figyelmet az igazságról. Bemutatók, előadások, kiállítások,
látványosságok, játékok, lóversenyek és a szórakoztatás más különböző
formáit veti be Sátán a hadműveletbe. Egy alulról jövő mérhetetlen hatalom
fogja izgalomba hozni a tömeget és szembeállítani a mennyei üzenettel.” –
Sons and Dughters of God, p. 280.

c.  Milyen reménységünk legyen, miközben tényleg szembenézünk
valóságos felelősségünkkel? 2. Timótheus 3:12-15.

 „A bűnös emberek, vonzó tanítók száma növekedni fog, de egyre
rosszabbak lesznek, mert becsapják magukat és megtévesztenek másokat.
De a nagyobb ellenállást csak akkor győzhetjük le biztosan, ha már van
tapasztalatunk.” –  Our High Calling, p.362.

március 17.
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Kedd
3. NE LEPŐDJ MEG!
a.  Istent szolgálva egy bűnös világban, milyen ellentétet kell látnunk?

Titus 2:12-13.

„Sok keresztényéletről beszélő ember magával ragad bennünket a
gyönyörűségekbe és a világi élvezetekbe. Úgy gondolom, ez az elragadtatás
egyáltalán nem érték, nem megmentés. Vajon miért? Van-e tanácstalanság,
nyomorúság, fájdalom elszenvedése a keresztény életben? Ó igen, ez egy elvárt
dolog. De a bűnös, akiről szó van, miközben élvezi a világ gyönyörűségeit,
mentes-e ezektől az életbetegségektől? Tényleg ritkán látjuk őket nagy bajban
és nehéz helyzetben?…

„A keresztények néha azt hiszik, hogy nehéz dolgokon mennek át, ezért ez
egy nehéz időszak nekik,  ilyenkor megragadják a népszerűtlen igazságot, és
Krisztus követőinek vallják magukat. Az út ugyan nehéznek látszik, és sok
áldozatot kell hozniuk, de valójában miután már elindultak ezen az úton egyáltalán
nem hoznak áldozatot. Miért? Mert, ha tényleg örökbe fogadták őket Isten
családjában, milyen áldozatot kéne hozni? Krisztus követése miatt megszakad
néhány baráti kapcsolat, világot szerető rokoni kapcsolat. Szemléld a változást –
nevük be van írva az Élet Könyvébe, ami a Bárányé; a magasztos, felemeltetett,
üdvözítésben részesülnek, az isteni család várományosai és Krisztussal együtt
részesei a hervadhatatlan örökéletnek. Áldozat-e az, ha az igazság részeseivé
leszünk a tévedés helyett, a világosságé a sötétség helyett, igazságosságot nyerünk
a bűn helyett, és az elvesztett magas rang örökösévé leszünk, ami egy szeplőtlen
kincs, mely soha el nem tűnik.” – Our High Calling p. 201.

b.  Hogyan lehetnek az akadályok valóban hasznunkra abban, hogy
megerősödjünk? Róma 5:3,4;  Filippi 1:27-30.

„Hittel menjetek munkába. Erősen tartsátok emlékezetetekben a korábban
megszerzett tapasztalatok minden részletét. Bármilyen erős legyen is a
szembenállás, nem szabad meggyengülni. Hit által erősen ragadd meg Krisztust.
Munkálkodás és könyörgés, szemlélés és várakozás, remény és bizalom mind
hagyd Istenre. Ő képes egy hegységet megsemmisíteni a benne lévő picinyke
hernyóval együtt.”

„A gyülekezetnek bizonyítania kell Krisztus szolgálatának sikerét,
keménynek kell lennie. Nem engedhetik meg maguknak, hogy a munkában
ellankadjanak. A mennyei intelligencia kész együttműködni az emberi
közvetítővel, hogy siettesse a munkát. Bármi áron is visszaszorítja az ütközetet
az ellenség sorompójához, sőt megrohamozza a fellegvárat is. Nem engedheted
meg magadnak, hogy meghiúsítsd Isten tervét, vagy eltéríts valakit szándékától,
vagy elkedvteleníts bárkit. Krisztus fennhatósága örökkévaló. Hatalma, ereje
legyőzhetetlen. Az Úr Szent Lelkén keresztül munkálkodik az emberi
közvetítővel.” – The Review and Herald, 1895. július 2.
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Szerda
4. ERŐ A KITARTÁSBAN
a.  Mit válaszoljunk, ha valaki el akarja terelni figyelmünket az Istenért

végzett lelkiismeretes munkáról? Nehémiás 6:3.

„Az Isten szavának becsületes követői lázadóknak fognak minősülni.
Szülők, akiket Sátán elvakított, durvák és kemények lesznek hívő
gyermekükhöz. A gazda és a gazdasszony sanyargatja az Isten
parancsolatait megtartó szolgát. »A szeretet meghidegül!« Gyermekek
elvesztik örökségüket és otthonukat. Szó szerint fognak teljesedni Pál
szavai: » Mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban,
üldöztetni fognak« (2Tim 3:12). Az igazság egyes követőit, akik nem
hajlandók megünnepelni a vasárnapot, börtönbe vetik, másokat elűznek
hazájukból, egyesek pedig rabszolgasorsra jutnak. Az ember ezt most
lehetetlennek tartja. De amikor Isten visszavonja mérséklő Lelkét a
földről, és a mennyei elveket gyűlölő ember Sátán hatalmába kerül, az
események megdöbbentően fognak alakulni. A szív nagyon kegyetlen
tud lenni, ha eltávozik belőle Isten félelme és szeretete.

   Amikor közeledik a vihar, sokan, akik hitet tettek a harmadik angyal
üzenete mellett, de az igazságnak való engedelmesség híján nem
szentelődtek meg, elhagyják helyüket, és az ellenség soraiba lépnek.
Mivel egyesülnek a világgal, és azonosulnak szellemével, szinte egészen
magukévá teszik a világ szemléletét. És amikor a próba jön, csak a könnyű
és népszerű utat tudják választani. Tehetséges, kellemes emberek, akik
valamikor szívesen követték az igazságot, képességeiket megtévesztésre
és félrevezetésre használják. Korábbi testvéreik legelkeseredettebb
ellenségeivé válnak. Amikor a szombatünneplőknek a törvény előtt kell
hitüket megvédeniük, ezek a hitehagyók Sátán legaktívabb eszközeiként
fogják meghazudtolni és vádolni őket.” (A nagy küzdelem 541.)

b. Milyen példát adott Mesterünk arra, hogy megálljunk a szembeszállás
idején? Ésaias 42:4.

„Hirdetnünk kell az élet igéjét azok közt, akiket annyira reménytelen
eseteknek tartunk, mintha már most a sírjukban nyugodnának. Bár nem
látszanak hajlamosnak arra, hogy meghallgassák az igazság világosságát,
mégis kérdések és ingadozás nélkül tegyük meg a ránk eső részt.”
(Bizonyságtételek 6.kötet 442.)

március 19.



Szombati Biblia Tanulmányok 2008. január – március66

Csütörtök
5.  VAN MEGOLDÁS, EZ NEM KÉRDÉS
a.  Hogyan lehetünk valóban veszélyes helyzetben akkor, amikor a

megpróbáltatást saját hittestvéreinktől kell elszenvednünk?
Malakiás 2:10. Márk 3:25.

„Nincs időnk most bírálgatásra. Igaz együttérzésre és határozott
segítésre van inkább szükség. Egyénenként fontoljuk meg, mire van
testvéreinknek szükségük. Ne szóljunk hát mást ebben az ügyben, csakis
bátorító szavakat. Fordítsuk minden erőnket a fölemelő tettekre.”
(Bizonyságtételek 6.kötet 455,456.)

b.  Mire emlékezzünk az előttünk álló próbáknál? Zsoltárok 138:7.

„Az ösvény, mely a bűntől mentes szabadsághoz vezet, az én keresztre
feszítésével kezdődik, és ellenkezik a sötétséggel. Ne csüggedj el az
előtted lévő súlyos próbák miatt, amivel találkozni fogsz, mint például a
„Jákób éjszakája”. Munkálkodj komolyan, aggodalmaskodva, de ne a
jövőért aggódj, hanem a máért. Törekedjünk Krisztus igazságának
megismerésre, ahogyan az Őbenne van jelen, és szerezzünk személyes
tapasztalatot most. A próbaidő ezen értékes utolsó óráiban, mélységes
és élő tapasztalatra van szükségünk, hogy megerősödjünk. Ily módon
formáljuk át jellemünket és biztosítva lesz a szabadítás a nehéz időben.”
– Our High Calling p. 321

„Csak azok nyerik meg az örökéletet, akik örömmel áldoznak fel érte
mindent, érték lesz a szenvedés, érték lesz az én keresztre feszítése és
minden bálvány feláldozása. A rendkívüli dicsőség örök ereje fog
ellensúlyozni minden földi kincs elvesztését és túlszárnyalni minden
földi vonzást.” – u.ott  p. 189.

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Isten hírnökei hol kezdjék el a látványos munkát?
2. Hogyan szemléljük a dolgokat, miközben szembeállnak az igazság bemutatásával?
3. Mire van szüksége az egyháznak a sikeres munkához?
4. Milyen érzéki befolyást sugalmaz Nehémiás példája megújulásával kapcsolatban?
5. Mi az a titok, ami Isten birtokában van és megvéd bennünket a nehéz időben?

március 20.
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Serkenj fel Jézusért!
„Annak okáért mondja: Serkenj föl aki aluszol és támadj fel

a halálból, és felragyog te néked a Krisztus.” (Efézus 5:14.)

„Isten hatalmas munkát fog végezni az egész földön, ha szolgái örömteli
szívvel ajánlják fel önmagukat a láthatatlan munkáért az Ő dicsőségére.”
– The Review and Herald, 1904. december 1,

Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek 8.kötet 244-254.
 Bizonyságtételek 9.kötet 52-60.
 A nagy küzdelem 544.545.

Vasárnap
1. A MENNYEI VEZETÉS
a.  Miért oly különböző Isten vezetési módszere az emberitől?

1.Kor.1:26-31.

„Mindenki végezze munkáját összhangban Istennel, az Ő Szent Lelke
által kijelölt úton. A lélek egyedül Istennek tartozik felelősséggel.  Azokat
használ fel eszközül, akiket akar…  Elmegy azok mellett, akik nem
követik az Ő tanácsait, mivel elégséges képességet éreznek ahhoz, hogy
az ő saját bölcsességükben dolgozzanak. Isten másokat fog használni, és
akik azt gondolják, hogy feltételezhetően bölcsek, teljesen alkalmatlanok
lesznek.” – The Review and Herald, 1985. július 23,

b.  Mi az a mérleg, ami alapul kell hogy szolgáljon nekünk? Zsoltárok
19:8-12; Efézus 5:1,2.

„Egy engedetlen cselekedet Isten törvényével szemben egy
felelősséggel bíró ember részéről, nem tudja ellensúlyozni e világ
hatalmasai által, vagy nem adhat elégtételt annak minden érdemeivel
sem. Sátán már jelen van legvonzóbb kísértéseivel, mert azon
munkálkodik, hogy mindenkit meggyőzön, és arra kényszeríti az
embereket, hogy érvénytelenítsék Isten parancsolatait.” – The Review
and Herald, 1894. október 9,

13. Tanulmány 2008. március 29. Napnyugta: H 18:08
          Ro 18:40

március 23.
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Hétfő
2.  HOGYAN SZEREZHETJÜK VISSZA AZ ELVESZTEGETETT IDŐT?
a.  Mi az a kulcsfontosságú sürgős üzenet ma, amire éppúgy

szükségünk van, mint az Efézusbelieknek? Efézus 5:14-17.

„Pál inti az efézusi testvéreket, hogy pótolják az eltékozolt időt, mivel
gonosz időket élnek meg. Ez az intés nagyon is rád illik. Egy részt
lehetetlen jóvátenni az elfecsérelt időt, mert ha már elmúlt, örökre múlt
el. Isten mégis fölszólít, hogy újulj meg. Légy most annyira buzgó a
jótettekben, amennyire elhanyagoltad eddig a kötelességedet. Fordulj
meg, térj az ellenkező irányba. Kettőzd meg szorgalmadat, hogy biztosítsd
hivatásodat és kiválasztásodat. Tartsd meg Isten parancsait, akkor majd
boldog leszel, őrizd a tanítását, mint a szemed fényét. A lehető legjobban
használj ki minden percet, fordítsd valamennyit örök érdekeidre s a
környezeted megmentésére. Ezzel mentheted meg mind magadat, mind
azokat, kiket többé-kevésbé a te példád irányít. Olyan indítóokok ezek,
amelyeket alaposan meg kellene fontolnod.

Ébredj föl, ébredj! Munka vár rád, napod pedig gyorsan hanyatlik.
Gyöngeség vesz erőt rajtad. De minden, ami vagy, képességed utolsó
morzsája is az Istené, s az ő szolgálatában kell becsületesen és önzetlenül
fölhasználnod azokat. Munkálkodj, míg nappal van, mert ’eljő az éjszaka,
mikor senki sem munkálkodhatik’ (Jn. 9:4.).

Jöjj testvérem, gyere, amint vagy, bűnösen, szennyezetten. Vesd
Jézusra bűneid terhét, s hittel tarts igényt érdemeire. Siess, míg a
kegyelem várakozik, gyere, valld be bűneid, alázd meg magadat s Isten
majd nagylelkűen megbocsát. Ne merd megvetni ezt az alkalmat. Hallgass
a könyörület hangjára, mely most kérlel, kelj föl halálból, hogy Krisztus
világosságot nyújthasson neked. Minden múló pillanat az
örökkévalósághoz visz közelebb. Ne hagyd, hogy büszkeségből és
hitetlenségből továbbra is visszautasítsd a fölajánlott kegyelmet. Ha ezt
teszed, végül is magadra maradsz panaszoddal: „elmúlt az aratás,
elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg!” (Jer. 8:20)

Várakozz mélységes alázattal az Isten előtt. Mától kezdve tökéld el,
hogy az Úré leszel, megteszed teljes kötelességedet, föltétlenül bízol a
kegyelmes elfedezésben. Ha ezt teszed, semmitől sem kell félned. Békés
és boldog lesz életed hátralevő része. Egyúttal biztosítod magadnak azt
az életet is, mely mindaddig megmarad, míg Isten él.” (Bizonyságtételek
5.kötet 353, 354.)

Habár gyönge, eltévelyedett bűnös lehetsz, az Úr mégis felajánlja
neked a Vele való szövetségét. Hív téged, hogy jöjj az isteni útmutatáshoz.
Egyesülj vele és így cselekedheted az Isten cselekedeteit.
(Bizonyságtételek  6.kötet 438.)
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Kedd
3. IDEJE FELÉBREDNI!
a.  Pál szavai pontosan visszatükrözik ünnepélyes felelősségünket a

„pogányok”, az emberek eléréséhez. Mire van szükségünk ehhez,
ezen az utolsó órákban? Efézus 3:6-13.

„Az a feladat, hogy hirdessétek az üzenetet, amivel megbíztalak titeket;
ragadjátok meg azokat a szavakat, melyeket Pál az  efézusi gyülekezetnek
címzett, mintha személyesen nektek szólna. Az elidegenedés, lemondás által
és a vélemények változtatgatásával Sátán megakadályozta a munka
körvonalazódását az apostolok szavaiban. Ha a hívők elrejtették volna énüket,
ha visszautasították volna a Sátán által kieszelt terveket, akkor nem gátolták
volna Isten munkáját. Hol tartanánk most? Évek óta vár szétküldetésre az
üzenet rámutatva arra, hogy az már készen van. De ez a munka még nincs
befejezve. A hívők megtorpantak közvetlenül a befejezés előtt az ösvény
túloldalán az irigység, a gonosz feltételezések és a kicsinyesség miatt.
Sóhajtoztak a legmagasabb rangért. A kereskedelmi ügylet elterelte
figyelmüket, elemésztette anyagi forrásukat, amit a megmentés lehetőségének
hirdetésére kellett volna fordítaniuk. Az ellenség a hívők értelmét a
legkülönfélébb módon bitorolja. Az idő gyorsan elmúlik, a munka nincs
elvégezve, és a világban egyre növekszik a baj. Hálásak lehetünk Isten Szent
Lelkének, hogy még mindig küzd a lelkekért. Testvéreim és nővéreim
felszólítalak titeket, hogy öltsétek magatokra Isten minden fegyverzetét, hogy
azokat, akiket még soha életükben nem érintett a mi hitünk igazsága, most
magával ragadja.” – The Review and Herald, 1906. május 10,

 „A lustaság és hitetlenség helyét foglalja el a szilárd hit és buzgó
istenfélelem. A vallásos szolgálatok nem lesznek többé unalmasok, s az
igazság gyönyörűséget hoz számunkra, ha hittel ragadjuk meg Krisztust.
Társas összejöveteleinket, melyek most egyhangúak és élettelenek, életre
kelti majd a Szentlélek. Naponta gazdag tapasztalatokban részesültök, amikor
gyakoroljátok a kereszténységet, amit vallotok. Bűnösök térnek majd meg.
Az igazság szava megérinti őket, s azt mondják majd, amit azok mondtak,
akik Krisztust hallgatták: Csodálatos dolgokat láttunk és hallottunk ma.”

„Annak tudatában, hogy a gyülekezet mit végezhetne el, ha megtenné Isten-
szabta kötelességét, mégis tovább alszanak-e a hívők, vagy ráébrednek a
megtiszteltetésre, melyet Isten könyörületes gondviselése ruházott rájuk?
Fölveszik-e az öröklött felelősséget, befogadják-e a jelen világosságot s átérzik-
e szükségét, hogy fölkeljenek, szembenézni a sürgős kényszerhelyzettel, mely
most mutatkozik? Óh, bárcsak mindenki fölriadna s megmutatná a világnak,
hogy hitük élő hit; hogy létfontosságú kérdés mered a világ elé; hogy Jézus
hamar eljön. Hadd lássák az emberek, hogy igazán hisszük, hogy az
örökkévalóság mezsgyéjén járunk.” (Bizonyságtételek 6.kötet 437.)
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Szerda
4. KÉSZÜLJ!
a.  Mi az a titok, amiről felvilágosítást kap a világ? Zsoltárok 25:9;

2.Korintus 3:5; 5:7; Efézus 6:10, 11, 14-18.

„Nem a legtekintélyesebb, vagy a legtehetségesebb ember hozza meg a
legnagyszerűbb és legtartósabb eredményeket. Kik a leghatékonyabb
munkások? Akik felelnek a hívásra: ’Vegyétek föl magatokra az én igámat, és
tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok (Máté 11:29)”.

„Isten akikre az értelmesség tehetségét bízta, nem hajlandók az ő
dicsőségére használni ezt az ajándékot, akkor vizsga és próba után a
maguk képzelgéseire hagyja őket s olyan embereket fogad, akik ugyan
nem látszanak olyan gazdagon megajándékozottnak, akiknek nincs annyi
önbizalmuk. A gyöngébbeket fogja erőssé tenni, mert az Istenben bíznak,
hogy megtegye értük, amire maguk képtelenek. Isten elfogadja teljes
szívből jövő szolgálatukat, és ki fogja egészíteni hiányosságaikat.”
(Bizonyságtételek 6.kötet 443,444.)

b.  Közülünk sokakat hívnak el, hogy szemtanúja legyen az
igazságnak? Zsoltárok 119:46; Máté 10:18.

„Nincs messze az az idő, mikor elhívják Isten népét, hogy bizonyságot
tegyen a föld uralkodói előtt. Húszból egy valósítja meg azokat a gyorsléptű
előkészületeket, melyre szükség van a nagy válság idejében. Nincs idő a
hiábavalóságra, kicsinyességre, az értelem megnyerésére lényegtelen
dolgokban.”

„Királyok, kormányzók, nagy emberek hallani fognak rólad azok
jelentésein keresztül, akik ellenséges viszonyban vannak veled, és a te
hitedet és jellemedet hamis színben tüntetik fel előttük. Azonban azok,
akiket hamisan vádoltak lehetőségük lesz, hogy megjelenjenek vádlóik
előtt és saját maguk válaszoljanak. A fényhordozás kiváltságuk lesz azok
előtt, akiket a föld nagy embereinek hívnak …

„Most lehetőséged van Isten szavainak tanulmányozása által elnyerni
a legnagyobb értelmi képességet. De ha hanyag vagy és nem ásol mélyre
az igazság bányáiban, nem készülsz el a válságos időre, ami hamarosan
eljön ránk …

„Senki ne gondolja, hogy azért nincs szüksége tanulásra, mert ő nem
felszentelt prédikátor. Nem tudhatod, hogy Isten mit igényel tőled.” –
Our High Calling, p. 355.

március 26.
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Csütörtök
5. HAMAROSAN … EGY KÜLÖNLEGES JELENET
a.  Milyen felkészülésre van szükségünk ahhoz, hogy végrehajtsuk Krisztus

ránk bízott megbízatását? 2.Korintus 13:5. 6;  1.Péter 3:10,11.

„Vajon őrködtök-e, ítélkeztek-e saját lelkületetek, kedélyállapototok
és szavaitok felett, ahogyan másoké felett, nehogy Istenre szégyent
hozzatok, és igazságát helytelenül képviseljétek! Ítélőképességetek javára
szolgálna, ha megtennétek. Akkor az igazság, az élő Ige olyan volna,
mint égő tűz tagjaitok közé rekesztve, mely tisztán, félreérthetetlen
határozottsággal sugározna, és Krisztust szemléltetné a világnak.” -
Bizonyságtételek a lelkészeknek, 138. oldal

b.  Mutasd be azok dicső tapasztalatait, akiket Krisztus elhívott az
evangéliumi munka záró óráiban! Jeremiás 20:9; 1.Korintus 9:16;
2.Korintus 5:14.

„Isten alázatos emberekkel dolgozik tovább, akik érzékelik az igazságon
keresztül rájuk ragyogó fénysugarakat, szemlélik azt. Ők visszautasítanak
előléptetéseket a társadalomban. Sokan közülük sietnek erre – arra Isten
Szentlelke által kényszerítve és viszik az igazság fénysugarait másoknak. Az
igazság Isten szava, mint a tűz csontjaikban, feltölti őket égő vággyal, hogy ott is
világosságot gyújtsanak, ahol sötétség van. Sokan, még a tanulatlanok közül is
hirdetik Isten szavait. A Szentlélek gyerekeket ösztökél, hogy menjenek tovább
és hirdessék a mennyei üzenetet. A Szentlélek kiöntetik mindenkire, aki odafigyel
a figyelmeztetésekre.” – The Review and Herald, 1895. július 23,

„Sietessük  előre a kereszt győzelmeit. Jelszavunk az előrehaladás, örökké az
előrehaladás. Hitünk lényege a „jövő országa” egyáltalán nem valósítható meg,
míg az egész világot be nem ragyogja az Úr dicsősége.” – Life Sketches, p. 375.

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK:
1. Melyik mérleg fogja visszatükrözni és mutatni az igazságot?
2. Hogyan szerezhetjük vissza az Istentől eltékozolt időt?
3. Hogyan téríthetnek el a nagy megbízatástól?
4. Miért kéne minden hívőnek folyamatosan tanulmányozni a jelenvaló igazság

lényeges pontjait?
5. Mutasd be a megjövendölt, különleges jelenetet, ami a Szentlélek ereje által

láthatóvá válik!

március 27.

március 28.


