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Előszó

A következő két negyedévi szombatiskolai tanulmány tárgya: „A frigyláda 
népe” majd ezt követi a „Menedékváros” című tanulmány. Ez a két negyed-
évi lecke úgy lett megtervezve, hogy nekünk jobban összefüggő és a gyakor-
latban alkalmazható éleslátást adjon az ősi Izrael tapasztalatából, amint az ő 
napjaikban az ígéret földjére előkészültek, fontos párhuzamot bemutatva szá-
munkra, amint az örökkévaló ígéret földje felé haladunk, ahová nemsokára 
elérhetünk.

„Izrael pusztai életének történetét Isten Izraelének tanulságára jegyezték 
fel az idők végezetéig. A feljegyzések arról, hogy Isten milyen bánásmódban 
részesítette a pusztában vándorlókat, amikor éhségnek, szomjúságnak és fá-
radtságnak voltak kitéve, és amikor tapasztalták Isten hatalmának enyhíté-
sükre történt meglepetésszerű megnyilvánulásait, mind figyelmeztetéssel és 
utasítással teljesek minden időben élő népe számára az idők végezetéig. Mert 
a héberek különféle tapasztalata egy előkészítő iskola volt megígért kánaáni 
otthonuk számára. Isten azt akarja, hogy népe ezekben a napokban alázatos 
szívvel és tanítható lelkülettel tekintse át azokat a próbatételeket, amelyeken a 
hajdani Izrael keresztülment, hogy így felkészülésük során oktatást nyerjenek 
és előkészülhessenek a mennyei Kánaánra.” PP 248.

Izrael pusztai vándorlása alatt döntő és fontos jelentősége volt a szent 
frigyládának. Az összes nemzet közül Isten hívta el és választotta ki Izraelt 
és ismerte el mint egyedül megkülönböztetett népet az egész földön, hogy 
imádják Őt az Úr Jehovát, az egyedül igaz Istent a menny és a föld Teremtőjét. 
A szövetség ládája hitüknek egy fontos jelképe volt. A kegyelem trónja alatt a 
ládában három tárgy volt:

1. A két kőtábla, melyre Isten felírta a tíz parancsolatot
2. A mannás korsó
3. Áron kihajtott vesszeje
„Ezek a tárgyak nagyon fontosak és sokatmondóak voltak az ő jelentésük-

ben és jelentőségükben. Szintén fontos észben tartani, hogy a földi szentély 
ládája a mennyei frigyláda hű másolata volt.” – ST June 24, 1880

Ezen negyedévben „A frigyláda népe” tanulmánysorozatban tanulni fo-
gunk a két kőtábláról és a mannás korsóról, és a következő negyedévben „A 
menedékváros” tanulmány sorozatban tanulni fogunk Áron kihajtott vessze-
jéről.

Amint a hivők komolyan figyelik a mennyei szentélyt, nekünk kétségkívül 
meg kell értenünk, mi van a szövetség ládájában, és mit jelent ez részünkre!

„Izrael vándorlásának egész ideje alatt „az Úr szövetségének ládája me-
gyen vala ő előttük… hogy kiszemelje nékik, hol kelljen megszállniuk.” (4Móz 
10:33.) A Kélát fiai által hordozott szent ládának, amely Isten szent törvényét 
tartalmazta, élenjáró harcosként kellett vezetnie a népet.” – PP 336.

Hasonlóan, amint mi nézünk a menny felé, imádkozzunk azért, hogy a 
mennyei frigyláda vezesse utazásunkat felfelé, a tisztaság és tökéletesség felé a mi 
Jézus Krisztusunk kegyelme és ereje által, aki a mi egyedüli Nagy Főpapunk!

    A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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Oroszország területe 
17045400 km2. 85 különböző 
területből áll (tartományok, 
területek és autonóm tarto-
mányok). Sajnálatos, hogy a 
85 terület közül csak 21-ben 
vannak olyan keresztények, 
akik ismerik a jelen időre 
szóló Bibliai igazságot. Na-
gyon gyakran csak egy néhány 
gyülekezeti tag van egy egész 
területen.

Az ország népessége 145 
millió. 160 különböző etnikai 
csoport létezik: 79,8 % Orosz, 
3,8 % Tatár, 2 % Ukrán, 1,2 % Baskír, 11 % Csuvas, 0,9 % Csecsen, 0,8 
% Örmény, és 10,3 % egyéb.

Az országban a következő vallású emberek élnek: orosz ortodox 
(pravoszláv), iszlám, protestánsok (evangélikusok, baptisták, hetednapi 
adventisták, evangéliumi pünkösdiek, Jehova tanúi), buddhisták, zsidók 
és római katolikusok, 60%-a a népességnek istentagadó (ateista).

Jelenleg csodálatosak a lehetőségek a misszió munkára. Köszönetet 
mondunk minden hittestvérünknek az egész világon, akik adakoztak a 
Jekatyerinburgi imaházunkra, amelyet felépítettünk. Jekatyerinburg az 
Urali terület fővárosa és ott nagy szükség van a missziómunkára. De más 
területekre is ki kell terjesztenünk az üzenetet, hogy oda is misszionári-
usokat tudjunk küldeni, ezen alkalommal kérjük a ti segítségeteket. Az 
Úr kegyelméből még mindig kaptunk egy kevés időt, hogy prédikáljuk 
az evangéliumot, és mi fel akarjuk ezt használni a lelkek megmentésére, 
akik még soha nem hallottak a jelen időre szóló igazságról.

Ezen misszió terv végrehajtásához kérjük a ti pénzügyi segítségeteket, 
és kérjük imádkozzatok érettünk!

Isten áldása legyen mindazokon akik készek támogatni ezen fontos 
missziós tevékenységet.

A ti testvéreitek és testvérnőitek az Orosz területről

2008. JÚLIUS 5.ELSŐ SZOMBATI
 adakozás

Oroszország részére
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Törekedni a tökéletességre
„Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, 

törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cse-
lekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek.” – Zsid 6:1.

„Nem vagyunk még tökéletesek, azonban kiváltságunk, hogy meg-
szabaduljunk énünk, továbbá a bűn béklyóitól, és tökéletesség felé ha-
ladjunk.” – AT 386.

Javasolt olvasmány: Apostolok története 363-368.

Vasárnap június 29.
1. CSECSEMŐK KRISZTUSBAN

a. Hogyan válhat valaki kereszténnyé? Ján 3:5; 1Pét 1:23.

„A megváltozott szív az, mely által Isten gyermekivé válhatunk a Bib-
lia erről mint újjászületésről beszél.” – JVÚ 55.

„Ha az igazság életünket uraló alapelvvé válik, a lélek is újjászületik… 
Az újjászületés eredménye, ha Krisztust, mint Isten Igéjét elfogadjuk. Ha 
a Szentlélek isteni igazságokat táplál a szívben, az értelmet is megújítja 
és az eddig szunnyadó erőket felébreszti Isten szolgálatára.” – AT 356.

b. Milyen tapasztalatnak örvendtek a hívők Efézusban keresztény 
életük kezdetén? Jel 2:2.3; Apcs 4:32-34.

„A Szentlélek kitöltése után a tanítványok szétszéledtek, hogy hir-
dessék a feltámadt Üdvözítőt. Egyetlen vágyuk a lelkek megmentése 
volt. A szentek édes közösségének örvendeztek. Gyöngédek, figyel-
mesek, önfeláldozóak voltak, bármi áldozatra készek az igazságért. 
Amint naponta érintkeztek, kimutatták a szeretetet, melyre Krisztus 
utasította őket. Önzetlen szavakkal és tettekkel iparkodtak fölébresz-
teni a szeretetet mások szívében is.” – 8B 181.

1.Tanulmány 2008. július 5. Napnyugta: H  20:43
  Ro 21:17

zoltan
Note
Accepted set by zoltan

zoltan
Note
Completed set by zoltan

zoltan
Note
None set by zoltan

Péter 1. levele 1:23.
Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké.

János evangéliuma 3:5.
Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.

Jelenések könyve 2:2.3.
2. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket;3. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el.”

Apostolok cselekedetei 4:32-34.
32. A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy vala; és senki semmi marháját nem mondá magáénak, hanem nékik mindenök köz vala.33. És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem vala mindnyájukon.34. Mert szűkölködő sem vala ő közöttük senki; mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván, elhozák az eladottak árát”.

zoltan
Note
Unmarked set by zoltan

Zoli
Note
Unmarked set by Zoli
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Hétfő  június 30.
2. NÖVEKEDÉS
a. Mit várunk a csecsemőktől, amint ők növekednek? 1Pét 2:2.

„Az Ige tanulmányozásának lehetőségével megtisztelve az Úr gazda-
gon terített asztalt adott elénk. Sokaknak válik hasznára az Ő Igéjéből 
való táplálkozás, amely Őt jelképezi, az Ő testét és vérét, lelkét és életét. 
Ezen ige fogyasztása által fejlődik lelki erőnk, növekedünk a kegyelem-
ben és az igazság ismeretében. Az önuralom szokása kialakul és meg-
erősödik. A gyermekkor gyengeségei: ingerlékenység, akaratosság, ön-
zés, meggondolatlan elhamarkodott szavak, indulatos tettek eltűnnek és 
helyükbe lép a keresztényi felnőttkornak megtisztelő volta.” – CT 207.
b. Lelki értelemben véve, miért fontos megfelelő táplálékkal táplál-

ni egy növekedő gyermeket? 2Pét 3:18; Efé 4:14.15.

„A megszentelődés munkája az otthonban kezdődik. Azok, akik ott-
honukban keresztények, a gyülekezetben és a világban is keresztények 
lesznek.” – ÉM 263.

„Ha te mint újszülött csecsemő az ige tiszta hamisítatlan tejére vágysz, 
növekedhetsz az által, nem lesz étvágyad, hogy fogyassz a gonosz beszéd 
edényéből, minden ilyen fajta táplálékot egyszer s mindenkorra vissza-
utasítasz, mert azok akik megízlelték az Úr jóságát és kegyelmét, nem 
táplálkoznak többé az ostobaság, haszontalanság, együgyűség, bolondság 
és rágalmazás edényéből. Határozottan így fognak szólni: „Vigyétek el ezt 
innen! Nem akarok ebből fogyasztani! Ez nem a mennyei kenyér! Ennek 
evése és ivása ördögi gonosz lelkületre utal, mert az ördög az atyafiak vá-
dolója.” – FE 458.

„Amikor (Isten éhező, szomjazó népe) (Isten) igéjével táplálkozik rá-
jön, hogy az lélek és élet. Az ige lerombolja a természetes földi életet, és új 
életet ad Krisztus Jézusban. A Szentlélek Vigasztalóként hat a lélekre. Ke-
gyelmének átalakító ereje által Isten képmása formálódik a tanítványok-
ban. Új teremtés lesz. Szeretet veszi át a gyűlölet helyét, a szív isteni hason-
latosságot nyer. Ezt jelenti élni „minden igével, amely Istennek szájából 
származik”. Ez a kenyér evése, amely a mennyből száll alá.” – JÉ 326.

Péter 1. levele 2:2.
Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek.

Péter 2. levele 3:18.
Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki [legyen] dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.

Efézusbeliekhez írt levél  4:14-15.
14. Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által;15. Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban.
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Kedd július 1.
3. SZÁMADÁSI KÖTELEZETTSÉG MÉRTÉKE
a. Hogyan bánik Isten azokkal, akik a jelenvaló igazság korlátozott 

ismeretével bírnak? Apcs 17:30; Jak 4:17.

„Az angyal mondta: Akkor váltjátok ki Isten kárhoztatását és rosszalló 
tekintetét, ha a világosság jön hozzátok és a világosságot félresepritek, vagy 
elvetitek, de ha még világosságot nem kaptatok, nem vagytok bűnösök, 
mert ott nem volt világosság, amit visszautasíthattatok volna.” - 1B 111.
b. Mire számíthatnak azok akiknek kiváltságukban áll hallani és 

megérteni az igazságot? Péld 4:18; Zsid 6:1.

„Szomorú dolog az, amikor egy nép állítja, hogy ők reformátorok és 
megállnak a megújításban.” – 4SP 185.

„Isten annyit vár el népétől, amennyi kegyelmet és igazságot nyújt 
nekik. Minden igazságos követelményének teljesen eleget kell tenniük. 
Felelős, számadásra kötelezett lényeknek abban a világosságban kell jár-
niuk, ami rájuk ragyog. Ha nem hajlandók erre, világosságuk sötétséggé 
válik, és ugyanakkor lesz ez a sötétségük, amennyi világossággal előtte 
rendelkeztek.” – 2B 123.

„Sokan kételkedéssel és fenntartásokkal fogadják az Úrnak szolgáin 
át szóló szavát. Sokan még halogatni fogják a kapott figyelmeztetések 
és intések iránti engedelmességet, addig várva, míg a kétely minden ár-
nyéka el nem távozik szívükből. Az olyan hitetlenség, amely tökéletes 
tudást követel meg, soha engedelmeskedni nem fog annak a bizonyíték-
nak, amit Isten jónak látott, hogy nyújtson. Az Úr elvárja népétől, hogy 
a bizonyíték súlyán, nem pedig tökéletes tudáson nyugvó hite legyen. 
Krisztus azon követőinek, kik elfogadják a világosságot, amit Isten küld 
nekik, feltétlenül engedelmeskedniük kell Isten hozzájuk intézett sza-
vának, még ha számos hang ellene kiált is. Lelki látást követel az, hogy 
felismerjük az Isten hangját.

Akik nem lépnek a tettek mezejére, amikor az Úr szól hozzájuk, ha-
nem több megcáfolhatatlan bizonyítékra, kedvezőbb alkalmakra várnak, 
azok a sötétben fognak járni, mert Isten visszavonja tőlük a világosságát. 
A mai napon nyújtott bizonyíték, ha elvetik, talán soha meg nem ismét-
lődik.” – 3B 258.

Apostolok cselekedetei 17:30.
E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek

Jakab apostol levele 4:17.
Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak.

Példabeszédek 4:18.
Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely [minél tovább] halad, [annál] világosabb lesz, a teljes délig.

Zsidókhoz írt levél 6:1.
Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek.
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Szerda  július 2
4. AZ ISMERET ELVETÉSE
a. Fog-e büntetés és romlás jönni a népre az Isten által számunkra 

adott tudomány hiányos ismerete vagy annak elutasítása miatt?  
Hós 4:6.

„Nem a tudás hiánya annak az oka, hogy Isten népe közül sokan 
vesznek el. Nem azért ítélik el őket, mert nem ismerik az utat, az iga-
zságot és az életet. Az igazság, melyet megértettek, a fény, amely lelkük-
re ragyogott, de amelyet elhanyagoltak vagy elutasítottak, az ítéli majd 
el őket. Akik sohasem nyertek világosságot, amit elutasíthattak volna, 
azokat nem ítélik el. Mit tehetett volna még Isten a szőlőjéért, amit nem 
tett meg? Fény, becses világosság ragyog Isten népére. Ez mégsem menti 
meg őket, ha csak ők is hozzá nem járulnak a megmentéshez a világos-
ság által, hacsak teljesen aszerint nem élnek, s ha tovább nem adják azt a 
sötétségben veszteglőknek.” – 2B 123.
b. Miért veszélyes elhanyagolni a világosság követését, amelyben 

kiváltságunkban áll részesülni? Gal 3:1.

„Egyre halmozódnak a vallásos ismeretek, és ezzel arányban hasonlóak 
a kötelezettségeink. Nagy világosság ragyogott és ragyog a gyülekezetekre, 
s ez a világosság, mivel nem hajlandók abban járni, elítéli őket. Ha vakok 
lennének, nem lenne bűnűk. De fölismerték a világosságot, sok igazságot 
hallottak, mégsem bölcsek még sem szentek. Sokan évek óta tapodtat sem 
haladtak előre az ismeretben és a fényleges megszentelődésben. Ők lelki 
törpék. Ahelyett, hogy előre haladnának a tökéletességre, visszafelé vonul-
nak, a sötétségbe, Egyiptom szolgaságába. Nem gyakorolják az istenfélel-
met, nem törődnek a valódi megszentelődéssel.” – 2B 123.124.

„Isten azon kegyelem szerint igényel tőlünk, melyet nekünk jutta-
tott és nem fogad el kevesebbet, mint amennyit követel. Teljesen eleget 
kell tennünk összes méltányos követelményeinek. Ahhoz, hogy eleget 
tegyünk felelősségeinknek, arra a magasztos talapzatra kell kiállnunk, 
melyet a szent, nekünk szóló igazság készített elő számunkra.” – 3B 65.

„Minden személy, aki egy ismert tévedést ápol úgy a hitben, mint gya-
korlatban a varázslás hatalma alatt van, és ezt kiterjeszti másokra is. Sátán 
alkalmazza őt, hogy más lelkeket is becsapjon.” – ST May 18, 1882.

Hóseás próféta könyve 4:6.
Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról.

Galátziabeliekhez írt levél  3:1.
Óh balgatag Galátziabeliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, [mintha] ti köztetek feszíttetett [volna] meg?
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Csütörtök július 3.
5. NINCS MEGÁLLÁS
a. Hogyan tarthatjuk fenn a folyamatos fejlődést, amint Jézussal 

járunk? Zsid 13:12; Fili 3:15;  1Thes 4:4.

„Krisztus szava az élet kenyere, melyet minden léleknek nyújt, hogy 
éljen az által. E kenyér elutasítása halált jelent. Aki elhanyagolja, hogy 
Isten Igéjéből táplálkozzon nem lát életet. Elfogadni az Igét jelenti azt, 
hogy hiszünk abban, és ez Krisztus testének evése és vérének ivása. 
Krisztusban lakozni és megmaradni azt jelenti, hogy az Ő Igéjében lako-
zunk és megmaradunk abban; a szívet és a jellemet ez hozza összhangba 
az Ő parancsolataival.” – SW 52.
b. Meddig folytassuk növekedésünket? Zsid 6:1; Mt 5:48.

„Legyünk fejlődő keresztények. Még mindig nem állhatunk meg. 
Nekünk ma előbbre kell legyünk, mint ahol tegnap voltunk. Tanuljunk 
mindennap, hogy több legyen hitünk és Jézusba vetett bizodalmunk. 
Ekképpen növekedünk. Nem lehetünk tökéletesek egy pillanat alatt, a 
megszentelődés egy egész élet munkája.” – 3SM 193.

„Minden életerős keresztény naponta fog fejlődni az isteni életben. 
Amint halad a tökéletesség felé, naponta tapasztalni fogja az Istenhez 
való megtérést, s ez a megtérés nem teljes, amíg el nem éri a tökéletes 
keresztény jellemet, amíg teljesen föl nem készült a halhatatlanság utol-
só simítására.” – 2B 505.

„Az Úr maga választja ki eszközeit, és naponként más-más körülmé-
nyek között próbálja ki, hogy miként illeszkednek bele tervébe. Azokat 
választja ki, akik szívük őszinteségével törekszenek tervét véghezvinni. 
Nem azért választja ki őket, mert tökéletesek, hanem mert a vele való 
közösség útján tökéletesek lehetnek.” – KP 226.
c. Hogyan láthatjuk saját magunkat úgy, amilyenek a valóságban 

vagyunk? Ésa 6:1.5, 2Kor 13:5.

„Krisztus minden követője naponta vizsgálja meg magát, hogy telje-
sen kiismerje viselkedését.” – 2B 511.

„S minél több tapasztalatot nyerünk, annál közelebb húzódunk a 
menny tiszta fényéhez, annál inkább felismerjük magunkban azt, ami-
nek meg kell változnia.” – 3B 542.

Zsidókhoz írt levél  13:12.
Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett.

Filippibeliekhez írt levél  3:15.
Valakik annakokáért tökéletesek [vagyunk], ilyen értelemben legyünk: és ha valamiben másképen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek.

Thessalonikabeliekhez írt 1. levél  4:4.
Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét

Zsidókhoz írt levél  6:1.
Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek.

Máté evangéliuma 5:48.
Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

Ézsaiás könyve 6:1.5.
Amely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot;”„Akkor mondék: Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan ajkú nép közt lakom: hisz a királyt, a seregeknek Urát láták szemeim!

Korintusbeliekhez írt 2. levél  13:5.
Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.
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Péntek  július 4.
ÁTTEKINTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Amikor valóban odaszenteljük magunkat Üdvözítőnknek, hogyan 

fognak elsőbbrendű céljaink megváltozni?
2. A megfelelő lelki fejlődés érdekében, milyen eledellel kell táplálkoz-

nunk?
3. Valóban folytatói vagyunk – vagyok – az igazi reformáció folyamatá-

nak, mint ahogyan reformátoroknak neveztetünk?
4. Mi a valódi oka a rombolásnak?
5. Milyen pontban pihenhetünk meg elégedetten, keresztény utunkban?

„Mindnyájan jó munkát végeztünk, mások áldására, ha Istentől kérünk ta-
nácsot és engedelmesen, hittel követjük azt. Az igazak ösvénye a haladás útja 
erőről-erőre, kegyelemről-kegyelemre, dicsőségről-dicsőségre. Az isteni fény 
egyre fényesebben ragyog, előrehaladásunkkal arányban minősítve minket 
arra, hogy megfeleljünk az előttünk álló kötelességeknek és nehéz helyzetek-
nek.

Amikor próbák szorongatnak benneteket, amikor csüggedés és sötét hitet-
lenség uralja gondolataikat, amikor önzés alakítja tetteiteket, akkor nem érzitek, 
hogy Istenre van szükségetek, akaratának mély és alapos ismeretére. Nem isme-
ritek az Isten akaratát, s nem is ismerhetitek, amíg magatoknak éltek. Jó szán-
dékra és elhatározásitokra támaszkodtok, s életetek végösszege nem más, mint 
elhatározások születése, és meg nem valósítása. Arra van mindnyájatoknak 
szüksége, hogy haljatok meg magatok számára, hogy ne ragaszkodjatok életek-
hez, hanem adjátok át magatokat Istennek. Boldog örömmel megnyugtatnálak 
benneteket, ha módomban állna. Örömmel magasztalnám jó tulajdonságaito-
kat, jó szándékotokat és jótetteiteket. Azonban Isten jobbnak tartotta, ha nem 
tárja elém ezeket. Inkább azokat az akadályokat mutatta meg, melyek hátráltat-
ják, hogy a szentség nemes emelkedett jellemét nyerjétek el, amelyre szüksége-
tek van ahhoz, hogy el ne veszítsétek a mennyei nyugalmat és a hervadhatatlan 
dicsőséget, amelyet Urunk szeretne, ha elnyernétek. Fordítsátok magatokról Jé-
zusra a tekinteteteket. Ő minden mindenben. A megfeszítet és feltámadt Üdvö-
zítő vérének érdemei elégségesek, hogy lemossátok a legkisebb és legsúlyosabb 
bűnt is. Bízó hittel ajánljátok hát lelketeket Istennek, a hűséges Teremtőnek. Ne 
rettegjetek, és ne aggódjatok szüntelen, hogy Isten elhagy titeket. Ő soha el nem 
hagy, ha csak ti el nem távolodtok tőle. Jézus, ha megnyitjátok előtte szívetek aj-
taját, beköltözik szívetekbe. Akkor, ha meghaltok önzésteknek és Istennek éltek, 
tökéletes összhang jöhet létre köztetek és az Atya és Fiú között.” – 3B 542.543.



Szombati Bibliai Tanulmányok, 2008. július - szeptember 11

2. Tanulmány  2008. július 12. Napnyugta:  H 20:39
Ro 21:13

Leckék a pusztából
„Mert amelyek régen megírattak, ami tanulságunkra írattak 

meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által 
reménységünk legyen.” Róm 15:4.

„Semmi félnivalónk nincs a jövőtől, kivéve, ha elfeledkezünk az 
útról, amelyen az Úr vezetett bennünket, és az Ő tanításáról múltunk 
történelmében.” – GCDB January 29, 1893.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtétel a gyülekezeteknek 2.köt.124-133.

Vasárnap  július 6.
1. TÖRTÉNELEM
a. Mi volt egy nagyon régi szokás Isten népe között, amikor különle-

ges események történtek és miért? 1Sám 7:12;  Józs 4:5-7; Mal 3:16.

„Minden szabadítást, minden áldást amelyben Isten a múltban része-
sítette az Ő népét, frissen meg kell őriznünk emlékezetünk csarnokában, 
mint a jövőben kiárasztandó további gazdagabb, növekedő áldás biztos 
ígéretét. Az Úr áldásai népének szükségleteihez igazodnak.” – TII 109.
b. Miért oly fontos a történelem tanulmányozása? Préd 1:9; Róm 15:4.

„A Biblia minden része Istentől ihletet és hasznos. Az ószövetségi Szent-
írást se részesítsük kevesebb figyelemben, mint az Újszövetséget! Amikor az 
Ószövetséget tanulmányozzuk, tapasztaljuk, hogy élő források fakadnak fel 
ott, ahol a figyelmetlen olvasó csak pusztaságot lát.” – EÉ 189.190.

„Meglepő az a hasonlóság, ahogy Isten századról-századra a nagy 
reformációs és vallásos mozgalmak útján a földön dolgozik. Isten mindig 
ugyanolyan elvek alapján bánik az emberrel.” – NK 307.

Sámuel 1.könyve 7:12.
Sámuel pedig vett egy követ, és felállítá Mispa és Sén között, és Ében-Háézernek nevezte el, mert mondá: Mindeddig megsegített minket az Úr!

Józsué könyve 4:5-7.
5. És monda nékik Józsué: Menjetek át az Úrnak, a ti Isteneteknek frigyládája előtt a Jordán közepébe, s vegyen fel mindegyikőtök egy-egy követ az ő vállára, az Izráel fiai nemzetségeinek száma szerint,6. Hogy legyen ez jelül köztetek. Ha kérdezik majd ezután a ti fiaitok, mondván: Mire valók néktek ezek a kövek?7. Mondjátok meg nékik, hogy kétfelé vált a Jordánnak vize az Úr frigyládája előtt, mikor általment a Jordánon; ketté vált a Jordánnak vize, és ezek a kövek emlékeztetőül lesznek az Izráel fiainak mindörökre.

Malakiás könyve 3:16.
Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét.

Prédikátor könyve 1:9.
Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt.

Rómabeliekhez írt levél  15:4.
Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.
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Hétfő július 7.
2. IZRAEL A PUSZTÁBAN
a. Milyen különleges bibliai történet jelképezi Isten népének állapotát, 

amint közeledünk a föld történelmének lezárásához? 1Kor 10:6-15.

„Napjaink keresztényeinek tapasztalata nagyon hasonlít a hajdani 
Izrael utazásaihoz. Kérünk, olvassátok el az 1.Kor 10.fejezetét, különösen 
a 6-15.versekig.” 1B 268.
b. Hogyan sikerült Sátánnak megakadályozni azt, hogy Izrael be-

lépjen az ígéret földjére? Mi volt az ő célja és milyen figyelmezte-
tés ez részünkre? Zsid 3:9-12.16.17.

„Sátán elhatározta, hogy uralmát megtartja Kánaán földén. Amikor 
pedig Kánaán Isten gyermekinek lakóhelyévé lett, és Isten törvénye lett az 
ország törvénye, akkor kegyetlen és rosszindulatú gyűlölettel gyűlölte Izraelt, 
kitervelve megsemmisítésüket. A gonosz lelkek munkálkodása által idegen 
isteneket mutatott be nekik. A törvényszegés miatt, amelyet elkövettek, a 
választott nép végezetül szétszóródott az ígéret földéről.” – PP 639.

„A hitetlenség és kételkedés bűne Izraelt messze a tévedés útjára vezette, 
azáltal, hogy bizalmuk megingott, megszűnt Isten Fiában. Pontosan akkor, 
amikor dicsőíteniük kellett volna Istent, naggyá tenni és felmagasztalni az Ő 
nevét, beszélni az Ő jóságáról és hatalmáról, akkor váltak hitetlenekké és tele 
voltak zúgolódással és panasszal. A nagy csaló minden lehetséges eszközön 
keresztül elvetette közöttük az egyenetlenség és viszálykodás lelkületét, hogy 
szívükben megteremjen az irigység és gyűlölet Mózes ellen továbbá, hogy 
lázadást szítsanak Isten ellen.”  - ST April 25, 1895.

„Némelyek mindig gonosznak és sötétnek látják a jövőt maguk előtt 
és felnagyítják a tényleg létező nehézségeket annyira, hogy szemeik meg-
vakulnak azoknak az áldásoknak láttán, amelyekért hálásaknak kellene 
lenniük. Azok az akadályok, amelyekkel szembetalálják magukat, ahelyett, 
hogy Istenhez, az erő egyetlen forrásához vezetnék őket, eltávolítják őket 
Istentől, mert ezek az akadályok mindig csak nyugtalanságot és zúgolódást 
keltenek szívükben.

Jól tesszük-e, ha ennyire átadjuk magunkat a hitetlenségnek? Tulajdon-
képpen miért is lennénk hálátlanok és bizalmatlanok Isten iránt? Jézus 
Krisztus a mi barátunk és az egész menny érdekelt a jólétünkben. Aggodal-
maskodásunk és félelmünk a jövőtől megszomorítja Isten Szentlelkét. Nem 
szabad átadni magunkat olyan aggodalomnak, amely csak nyugtalanít, rág 
és lázít bennünket, és nem segít meg próbatételeink elhordozásában. Semmi 
helyet nem szabad adni szívünkben az Istennel szembeni bizalmatlanságnak, 
amely leköti időnk java részét a jövő szükségleteinek biztosításával, mintha 
boldogságunkat csak ezekben a földi dolgokban találnánk.” – PP 249.

1 Korintusbeliekhez írt 1. levél  10:6-15.
6. Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok kívántak.7. Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani.8. Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren.9. Se a Krisztust ne kísértsük, amint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt.10. Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által.11. Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.12. Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.13. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.14. Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást.15. Mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg ti, amit mondok.

Zsidókhoz írt levél  3:9-12,16,17.
9. Ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem és látták az én cselekedeteimet negyven esztendeig.10. Azért megharagudtam arra a nemzetségre és mondám: mindig tévelyegnek szivökben; ők pedig nem ismerték meg az én útaimat.11. Úgy hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba.12. Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon;16. Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák? Nemde mindazok, akik kijövének Égyiptomból Mózes által?17. Kikre haragudott vala pedig meg negyven esztendeig? avagy nem azokra-é, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában?”
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Kedd július 8.
3. EGY ELKÜLÖNÜLT NÉP
a. Miután Isten alapelvei különböznek a világ elveitől, mire hív fel 

Ő bennünket? Ámos 3:3; 2Kor 6:14-17; Mk 14:38.

„Szent hitünk hangosan kiált: szakadjatok el!” – 1B 229.
„Krisztus elvárja követőitől, hogy vonuljanak ki a világból, szakad-

janak el tőlük, tisztátalant ne érintsenek. Akkor övék az ígéret, hogy a 
Magasságos fiai és leányai, a királyi család gyermekei lesznek. De ha 
nem tesznek eleget a feltételeknek, akkor az ígéret nem fog, nem tud 
megvalósulni rajtuk.” 2B 441.

„(Izrael történelmében) miután gonosz a lelkek idegen istenek imá-
dását vezették be, így rábírták Isten választott népét a törvényszegésre. 
Ezt igyekszik Sátán napjainkban is megismételni. Isten elválasztja népét 
a világ utálatosságától, hogy megtarthassák az ő törvényét. Ezért „[...] 
atyánkfiainak vádolója” dühében nem ismer határokat… Az ígéret földe 
éppen előttünk van és Sátán elhatározta, hogy elpusztítja Isten népét és 
kirekeszti őket örökségükből.” – PP 639.
b. Mi az eredménye annak, ha önként kapcsoltba lépünk a világgal? 

Jak 4:4. 

„Aki önként ilyen kapcsolatra lép, annak bizonyos mértékben alkal-
mazkodnia kell társa életmódjához és szokásához. Az így eltöltött idő 
rosszabb az elpazaroltnál. A gondolatok, a szavak, az elvek szilárdságát 
támadják és a lélek bástyáit gyengítik.” – PP 524.

„A városban élő szülőkhöz az Úr ezt a figyelmeztető kiáltást küldi: 
gyűjtsétek házaitokba gyermekiteket! Gyűjtsétek őket össze, távol 
azoktól, akik semmibe veszik Isten parancsolatait, akik gonoszságot 
tanítanak és művelnek. Fussatok ki a városokból, amilyen gyorsan csak 
tudtok!” – ÉTT 310.311.
c. Milyen kérdést tegyünk föl önmagunknak? 2Kor 13:5.

„Isten minden gyermekének kötelessége föltenni a kérdést: Meny-
nyiben különültem el a világtól? Inkább viseljünk el egy kis kényelmet-
lenséget és maradjunk a biztos úton.” – 1B 262.

Ámós próféta könyve 3:3.
Vajjon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?

Korintusbeliekhez írt 2. levél  6:14-17.
14. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?15. És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?16. Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.17. Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket”

Márk evangéliuma 14:38.
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen.

Jakab apostol levele 4:4.
Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.

Korintusbeliekhez írt 2. levél  13:5.
Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.
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Szerda  július 9.
4. A MODERN VÖRÖS-TENGER
a. Miért kellett Izraelnek negyven évig a pusztában vándorolni? 

4Móz 32:11-13.

„Előzőleg nem volt semmi okuk a panaszkodásra. Isten most okot 
adott nekik a sírásra. Ha bánkódtak volna bűnük miatt, amikor Isten 
őszintén eléjük tárta azt, akkor az ítéletet nem mondták volna ki felet-
tük.” – PP 355.
b. Milyen csodát tett Isten Izráel érdekében, amikor elkezdték 

pusztai vándorlásukat és hogyan ismétlődött ez meg vándor-
lásuk végén? 2Móz 14:21.22.29.30;  Józs 3:15-17; 4:18. Hogyan 
vonható ez párhuzamba az adventhívők történelmével?

„Az ősi Izrael történelme megdöbbentően szemlélteti az adventhívők 
közösségével történteket. Isten éppúgy vezette népét az adventmozga-
lomban, mint Izrael Egyiptomból kivonuló fiait. 

A nagy csalódás megpróbálta a várakozók hitét, miként a zsidókét a 
Vörös-tengernél. Ha továbbra is bíztak volna abban a kézben, amely a 
múltban vezette őket, meglátták volna Isten szabadítását. Ha mindazok, 
akik az 1844-es mozgalomban vállvetve munkálkodtak, elfogadták 
volna a harmadik angyal üzenetét is, és a Szentlélek erejével hirdették 
volna, az Úr hatalmas dolgokat tett volna általuk. Fényözön áradt volna 
a világra. A föld lakossága már évekkel ezelőtt meghallotta volna az intő 
üzenetet, a munka befejeződött volna, és Krisztus eljött volna, hogy 
népét megváltsa. 

Nem Isten akarta azt, hogy Izrael negyven évig vándoroljon a pusztá-
ban. Ő szerette volna őket egyenesen Kánaán földjére vezetni, és szent, 
boldog népként letelepíteni. De „nem mehettek be hitetlenség miatt” 
(Zsid 3:19). Bűnbeesésük és hitehagyásuk miatt elpusztultak a pusztá-
ban, és Isten másokat támasztott, és őket vitte be az Ígéret Földjére. Azt 
sem Isten akarta, hogy Krisztus eljövetele olyan messzire halasztódjék, és 
népe oly sokáig a bűn és a fájdalom világában maradjon. Hitetlenségük 
miatt azonban elidegenedtek Istentől. Mivel nem akarták végezni azt 
a munkát, amit Isten rájuk bízott, az Úr másokat támasztott az üzenet 
hirdetésére. Jézus a világ iránti irgalomból halogatja eljövetelét, hogy 
a bűnösöknek alkalmuk legyen meghallgatni az intést, és Jézusban 
menedéket találni, mielőtt Isten kiönti haragját.” – NK 407.408.

Mózes 4.könyve 32:11-13.
11. Nem látják meg azok az emberek, akik feljöttek Égyiptomból, húsz esztendőstől fogva és feljebb, azt a földet, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, mivelhogy nem tökéletesen jártak én utánam;12. Kivéve a Kenizeus Kálebet, a Jefunné fiát és Józsuét, a Nún fiát, mivelhogy tökéletesen jártak az Úr után.13. És megharaguvék az Úr Izráelre, és bujdostatá őket a pusztában negyven esztendeig; míg megemészteték az egész nemzetség, a mely gonoszt cselekedett vala az Úr szemei előtt.

Mózes 2.könyve 14:21.22.29.30.
21. „És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel hajtá a tengert és szárazzá tevé a tengert, és kétfelé válának a vizek.22. És szárazon menének az Izráel fiai a tenger közepébe, a vizek pedig kőfal gyanánt valának nékik jobbkezök és balkezök felől.29. De Izráel fiai szárazon menének át a tenger közepén; a vizek pedig kőfal gyanánt valának nékik jobb-és balkezök felől.30. És megszabadítá az Úr azon a napon Izráelt az Égyiptombeliek kezéből; és látá Izráel a megholt Égyiptombelieket a tenger partján.”

Józsué könyve 3:15-17; 4:18.
15. És amint a láda hordozói a Jordánhoz jutának, és a ládahordozó papok bemárták lábaikat a víznek szélébe (a Jordán pedig az egész aratási idő alatt telve vala minden ő partja felett):16. Megálla a víz, amely felülről foly vala alá, és álla egy rakásban, nagy messzire Ádám városánál, amely Czarthan mellett vala; a puszta tengere, a Sóstenger felé aláfolyó [víz] pedig egészen elfuta, és általméne a nép Jérikhó előtt.17. A papok pedig, az Úr frigyládájának hordozói, ott állának a szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izráel szárazon megy vala át, mindaddig, míg az egész nép teljesen általméne a Jordánon.”Józsué 4:18  És lőn, hogy amint a papok, az Úr frigyládájának hordozói, feljöttek vala a Jordán közepéből, és érintik vala a papok talpai a szárazt: visszatére a Jordán vize az ő helyére, és folyt vala, mint az előtt, minden partja felett.
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Csütörtök   július 10.
5. HASONLÓ MEGPRÓBÁLTATÁSOK
a. Milyen eseményekkel fog Isten népe szembenézni ezen utolsó 

napokban? 4Móz 11.4; 1Kor 10:6.

„Nem Isten akarata volt, hogy Krisztus eljövetele ilyen sokáig késsen. 
Nem Isten rendelte úgy, hogy népe, Izrael negyven évig vándoroljon 
a pusztában. Ő megígérte, hogy egyenesen Kánaán földjére vezeti be 
őket, és letelepedésük után egy szent, egészséges, boldog nép lesznek. 
De azok, akiknek ezt először hirdették, „nem mehettek be hitetlenség 
miatt”. Szívük telve volt zúgolódással, lázadással és gyűlölettel, és Isten 
velük nem teljesíthette szövetségét.”

„Negyven évig zárta ki a hitetlenség, zúgolódás és lázadás a hajdani 
Izraelt Kánaán földéről. Korunk Izraelét ugyanazok a bűnök akadályoz-
ták meg, hogy beléphessen a mennyei Kánaánba. Ebben az esetben sem 
Isten ígéreteiben volt a hiba. A hitetlenség, a világiasság, a megszentelet-
lenség és a viszálykodás Isten állítólagos népe között az, ami itt tartott 
bennünket oly sok évig, a bűn és a bánat világában.” – Ev 696.

b. A kívánság volt a probléma, amivel az Izraeliták szembenéztek a 
pusztában (1Kor 10:6.) Ezzel összefüggésben milyen kívánsággal 
kell nekünk szembenéznünk napjainkban? Fil 3:19; 1Sám 15:23.

„Amikor Isten kivezette Izrael gyermekeit Egyiptomból, az volt a 
célja, hogy tiszta, boldog és egészséges népként telepítse le őket Kánaán 
földén. Vegyük szemügyre azokat az eszközöket, amelyek segítségével 
ezt megvalósíthatta volna. Fegyelem alá vetette őket, ami – ha jó kedvvel 
követik – jót eredményezett volna nekik és utódaiknak. Nagy mértékben 
meg vonta tőlük a húst. Követelőzésüknek eleget téve adott ugyan húst 
közvetlenül a Sínai hegyhez való érkezés előtt, de csak egyetlen napig. 
Isten ugyan olyan könnyűszerrel adhatott volna nekik húst is, mint man-
nát, de ez a megszorítás a nép javára történt. Az volt a szándéka, hogy 
szükségleteiknek megfelelőbb táplálékot nyújt az izgalmi állapotot okozó 
ételnél, amelyhez sokan Egyiptomban hozzászoktak. Egészségesebb 
állapotba kívánta hozni megromlott étvágyukat, hogy majd örvendeni 
tudjanak annak a tápláléknak, - a föld gyümölcseinek – a melyet Isten 
eredetileg nyújtott Ádámnak és Évának az Édenben.” – ÉTT 292.

„Előttünk van Izrael gyermekeinek története, ügyeljünk arra, hogy ne 
találtassunk ugyanazokban a bűnökben, ugyanúgy követve a hitetlenség 
és lázadás útját.” – RH April 18, 1893.

Mózes 4.könyve11:4.
De a gyülevész nép, amely köztök vala, kívánságba esék, és Izráel fiai is újra síránkozni kezdének, és mondának: Kicsoda ád nékünk húst ennünk?

Korintusbeliekhez írt 1. levél  10:6.
Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképen azok kívántak.

Filippibeliekhez írt levél  3: 19.
Kiknek végök veszedelem, kiknek Istenök az ő hasok, és akiknek dicsőségök az ő gyalázatukban van, kik [mindig] a földiekkel törődnek.

Sámuel 1.könyve 15:23.
Mert, [mint] a varázslásnak bűne, [olyan] az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király.
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Péntek július 11.
ÁTTEKINTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan lehet a történelem tanulmányozása nagyon értékes részünkre?
2. Melyik bibliai történetet állhat példaként, Isten gyülekezete számára az utol-

só napokban?
3. Milyen hatással van a hívőkre a hitetlenekkel való önkéntes barátkozás és szö-

vetkezés?
4. Korunk Izraelének történetében milyen eseménnyel hasonlítható össze a Vö-

rös-tengeren való átkelés?
5. Melyek azok a bűnök, melyek késleltetik Krisztus második eljövetelét?

„Nem az Egyiptom iskoláiban kapott oktatás volt az, ami Mózest arra ké-
pesítette, hogy győzzön ellenségei felett, hanem a tartós, tántoríthatatlan hit, 
amely nem lankadt, nem fogyott el a legmegpróbálóbb körülmények között 
sem. Isten parancsára Mózes előrehaladt bár látszólag semmi sem volt lábai 
előtt, amire léphetett volna. Több mint egy millió ember sorsa függött tőle, és 
ő vezette őket előre lépésről – lépésre, napról – napra. Isten megengedte ezeket 
az elhagyatott utazásokat a pusztán keresztül azért, hogy népe tapasztalatot 
nyerjen és megedződjön a megpróbáltatásokban és viszontagságokban, hogy 
amikor veszélybe kerülnek, meg tudják azt, hogy segítséget és szabadítást egye-
dül csak Istentől remélhetnek. Így ismerhették meg Istent és megtanulhatták, 
hogy Őbenne bízzanak, és élő hittel szolgálják Őt.” – CT 408.409.

„A legvonzóbb és legmegtévesztőbb álruhában fognak jönni a kísértések 
és nagy veszélyünk az, hogy elfordulunk Isten egyszerű parancsolatitól és 
emberek tanításait követjük. Kövessük az Úr igéjét, egybefonódva az igazság-
gal, hordozva a keresztet, megtagadva önmagunkat, hiszen nem biztonságos 
másképpen tenni, mint hordozni a keresztünket. Amint megkapod a világos-
ságot, járj abban. Jelölj ki magadnak egy magasztos és változhatatlan célt, és 
határozd el szilárdan Isten kegyelme által, hogy ezen túl Érte élsz, és semmi e 
világi indíték ne csaljon meg téged, hogy megtagadd az isteni tízparancsolat 
törvényét, így tagadva meg a te Megváltódat és Istenedet. Keresd Isten taná-
csát, és meg fogod találni az engedelmesség ösvényét az Ő parancsolataiban 
az igazak ösvényén, „mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes 
délig.” (Péld 4:18)

„Az első lépés az engedelmesség ösvényén az, ha alárendeled magad Isten 
akaratának. Úgy tűnhet, ezt nehéz megtenni, mivel Sátán fel fog hozni minden 
nehézséget és akadályt, és megsokszorozza igyekezetét, hogy zavart idézzen 
elő a gondolkodásodban, de kezdd el az első lépést és a következő létrafok 
elérése, a második lépés már könnyebb lesz. Fokról fokra kell mászni és haladni 
fölfelé, de Isten ott van a létra tetején, és dicsősége be fogja ragyogni minden 
lépésedet, amint előre haladsz. A hit és önmegtagadás útja egy fölfelé irányuló 
út, a menny felé és amint te előrehaladsz, a kétely és a gonoszság félrevezető 
felhőjét magad mögött fogod hagyni.” – RH October 9, 1894.
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3. Tanulmány 2008. július 19. Napnyugta:  H 20:34
Ro 21:06

A frigyláda követése
„Mihelyt meglátjátok az Urat, a ti Isteneteknek frigyládáját és a 

Lévi nemzetségéből való papokat, akik hordozzák azt, ti is induljatok 
meg a ti helyetekről és menjetek utána.” – Józs 3:3.

„Tanulmányozzuk alaposan Izrael tapasztalatát, Kánaánba vivő 
útjukon. Tanulmányozzuk Józsué könyvének 3.és 4. fejezetét, véssük 
emlékezetünkbe előkészületeiket és a Jordán folyón keresztül való át-
haladásukat az ígéret földje felé.” – TII 28.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és próféták 305-307.

Vasárnap július 13.
1. A VEZETÉS ELFOGADÁSA
a. Hol táboroztak az Izraeliták mielőtt beléptek az ígéret földjére? 

Józs 3:1.

„Az izraeliták még mindig a Jordán keleti partján táboroztak, amely 
Kánaán elfoglalásának első akadálya volt. Az Úr első parancsa így szólt 
Józsuénak: "[...] kelj fel és menj át ezen a Jordánon te és mind ez a nép arra 
a földre, amelyet én adok nékik" (Józs 1:2). Utasítást nem kaptak az utat 
illetően, hogy merre haladjanak, de Józsué tudta: ha Isten valamit parancsol, 
a véghezvitelhez utat is készít a nép számára. És ebben a hitében a rettent-
hetetlen vezető azonnal intézkedett a továbbvonulásra.” – PP 450.
b. Az előkészület ideje alatt, - amikor a nép készült a Jordánon való át-

kelésre, - milyen esemény jelezte a várva várt elindulást? Józs 3:2.3.

„A frigyláda a sereg előtt kellett járjon. Ha látják Jahve jelenlétének a 
papok által hordozott jegyét elindulni a tábor közepén lévő helyéről és a folyó 
felé haladni, akkor induljanak el helyeikről és menjenek utána.” – PP 451.

Józsué könyve 3:1.
Felkele azért Józsué jó reggel, és elindulának Sittimből, és eljutának a Jordánhoz, ő és Izráel fiai mindnyájan, és meghálának ott, mielőtt általmentek volna

Józsué könyve 3:2.3.
2. Lőn pedig három nap mulva, hogy általmenének a vezérek a táboron;3. És parancsolának a népnek, mondván: Mihelyt meglátjátok az Úrnak, a ti Isteneteknek frigyládáját és a Lévi [nemzetségéből való] papokat, a kik hordozzák azt, ti is induljatok meg a ti helyetekről és menjetek utána.
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Hétfő   július 14.
2. ISTEN JELENLÉTÉNEK JELKÉPE
a. Miért volt megparancsolva, hogy a nép és a frigyláda között nagy tá-

volság kellett legyen? Mit biztosított ezen szabály követése? Józs 3:4.

„A meghatározott időben indultak el, a papok vállán vitt frigyláda 
vezette az élcsapatot. A népnek a rendelkezés szerint vissza kellett ma-
radnia, úgy hogy közte és a láda között majdnem egy kilométer távolság 
kellett legyen. Mindenki feszült érdeklődéssel nézte, mint mennek le a 
papok a Jordán partjához.” – PP 452.
b. Milyen előkészületet kellett tenni újra a népnek – Isten parancsa 

szerint – amint folytatták útjukat? Józs 3:5.

„Amikor a Sittim akácosaiban levő táborhelyet elhagyták, levonult a 
sereg a Jordán partjára. Mindnyájan tudták, hogy isteni segítség nélkül 
az átkelést nem remélhetik. A Jordán ebben az évszakban - tavasszal 
- a hegyek hóolvadása következtében annyira megáradt, hogy a folyó 
kilépve medréből lehetetlenné tette a szokásos gázlókon való átkelést. 
Isten azt akarta, hogy Izrael átkelése a Jordánon csoda legyen. Isteni 
utasításra Józsué megparancsolta a népnek, szenteljék meg magukat. El 
kellett távolítaniuk minden bűnüket és minden külső tisztátalanságtól 
szabaddá kellett tenni magukat. "Mert holnap" - mondotta - "az Úr 
csodákat cselekszik köztetek" (Józs 3:5).” – PP 451.
c. Ezen rendkívüli és emlékezetes esemény idején Józsué milyen pa-

rancsot adott a népnek az indulásra, amelyet rendben és istenfélő 
módon kellett végrehajtani? Józs 3:6.7.

„Amikor a hajdani Izrael vándorolt, a frigyláda előttük ment. A 
kegyelem trónja alatt, mely befedte a ládát, volt a törvény két kőtáblája. 
A frigyláda Isten jelenlétének jelképe volt, és az Úr dicsősége, mely az 
Ő igazsága, követni fogja népét.” – RH February 20, 1894.

Józsué könyve 3:4.
Csakhogy legyen köztetek és a között mintegy kétezer singnyi távolság; közel ne menjetek ahhoz, hogy megismerhessétek az útat, a melyen mennetek kell, mert nem jártatok ezen az úton soha ez előtt.

Józsué könyve 3:5.
Józsué pedig monda a népnek: Tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csudákat cselekszik köztetek.

Józsué könyve 3:6.7.
6. A papoknak is szóla Józsué, mondván: Vegyétek fel a frigyládát, és menjetek át a nép előtt. Felvevék azért a frigyládát, és mennek vala a nép előtt.7. Az Úr pedig monda Józsuénak: E napon kezdelek téged felmagasztalni az egész Izráel szemei előtt, hogy megtudják, hogy amiképen vele voltam Mózessel, te veled is veled leszek.
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Kedd  július 15
3. A JORDÁNON TÖRTÉNŐ ÁTKELÉS CSODÁJÁNAK CÉLJA
a. A Jordánon történt csodálatos átkelés, hogyan adott a népnek egy 

meggyőző biztosítékot az ígéret földjének meghódítása érdek-
ében tett jövendő erőfeszítéseikre vonatkozólag? Józs 3:8-10.

„Amikor az emoreusok és a kanaániták királyai meghallották, hogy 
Isten megállította a Jordán vizét Izrael előtt, szívük megolvadt. Az 
izraeliták már a midiániták öt királyát, továbbá Szihont, az emoreusok 
hatalmas királyát és Ógot, Básán királyát megverték. Most a megáradt és 
sebes Jordánon való átkelés rémületbe ejtett minden környező nemzetet. 
Mindez a kanaánitáknak és az izraelitáknak, de magának Józsuénak 
is félreérthetetlen jelét adta annak, hogy az élő Isten, a menny és föld 
Királya népe között van, és hogy ő népét sem el nem hagyja, sem attól 
el nem marad.” PP 453.
b. Mit tanulhatunk azon módból, ahogyan néhány személy el lett 

híva, hogy a nép előtt járva, élő hitüket azáltal mutassák ki, hogy 
beléptek a Jordán megáradt sebes vizébe? Józs 3:14.15.

„A papok engedelmeskedtek vezetőjük parancsának és mentek a 
nép előtt, hordozva a szövetség ládáját. Az Izraelita seregek menetelő 
sorokba álltak össze és követték az isteni jelenlét ezen jelképét. A széles 
menetoszlop felsorakozott a Jordán partján, és amint a papok lábukkal 
a folyó szélében beléptek a vízbe, a folyó szét nyílt és felülről megállt a 
víz, a másik oldalon pedig elfolyt lefelé és kiszáradt lett a folyómeder. A 
papok továbbhaladtak, hordozva Isten ládáját, és Izrael népe követte őket. 
A Jordán medrében félúton a papok arra voltak utasítva, hogy álljanak 
meg, mindaddig, amíg a héberek serege átkel. E tény erősen bevésődött 
az emlékezetükbe, hogy azon hatalom, mely megállította Jordán vizét, 
ugyanaz volt, mely lehetővé tette negyven évvel azelőtt atyáiknak, hogy 
átkeljenek a Vörös-tengeren.” – 4B 157.

„Fiatal emberek, akik sohasem voltak sikeresek az élet hétköznapi 
kötelességeinek teljesítésében, hasonlóképpen előkészületlenek lesznek 
a magasabb kötelességek teljesítésére. Egy vallásos tapasztalat csak küz-
delmeken, csalódáson, szigorú önfegyelmezésen, komoly imán keresztül 
nyerhető el. A mennybe vezető úton egyszerre csak egy lépést kell meg-
tenni és minden megtett lépés erőt ad a következőhöz.” – CT 100.

Józsué könyve 3:8-10.  
8. Te azért parancsolj a papoknak, a kik a frigyládát hordozzák, mondván: Mikor bementek a Jordán vizének szélébe, álljatok meg a Jordánban.9. Ekkor monda Józsué Izráel fiainak: Járuljatok ide, és halljátok meg az Úrnak, a ti Isteneteknek szavait!10. És monda Józsué: Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, és hogy kétség nélkül elűzi előletek a Kananeust, a Khittheust, a Khivveust, a Perizeust, a Girgazeust, az Emoreust és a Jebuzeust.

Józsué könyve 3:14.15.
14. És lőn, hogy a mint megindula a nép az ő sátraiból, hogy általmenjen a Jordánon, és a papok, a frigyládának hordozói, a nép előtt:15. És a mint a láda hordozói a Jordánhoz jutának, és a ládahordozó papok bemárták lábaikat a víznek szélébe (a Jordán pedig az egész aratási idő alatt telve vala minden ő partja felett).
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Szerda  július 16.
4. ISTEN GONDVISELÉSÉNEK EMLÉKEI
a. Amint az Izraeliták hitben haladtak előre, milyen csoda tette lehető-

vé az egész népnek, hogy bejuthattak Kánaán földére? Józs 3:11-17.

„ (A nép) látta, hogy a szent frigyládával (a papok) egyre közelednek 
a haragos, háborgó folyamhoz, végül a hordozók beléptek a vízbe. Akkor 
a felső vízáradat megállt, míg az alsó rész tovább folyt és a folyamágy 
üresen maradt. 

  Isteni parancsra a papok a meder közepébe mentek és ott megálltak, 
míg a nép leszállt a mederbe és átment a túlsó partra. Így vésődött az 
egész Izrael tudatába az a tény, hogy a Jordán vizét visszatartó hatalom 
ugyanaz, mint amely negyven évvel ezelőtt atyáik előtt a Vörös-tengert 
nyitotta meg. Mikor az egész nép átkelt, a frigyládát is átvitték a nyugati 
partra. Még alig érte a biztos partot és éppen csak érintette a papok talpa 
a szárazföldet, a bezárt víz szabadon engedve lezúdult visszatarthatatlan 
áradatként a folyó természetes medrébe.” – PP 452.

b. Mit kért Isten a néptől, amikor átkeltek a folyón? Józs 4:1-5. Miért 
van szükségünk Isten csodáinak kézzel fogható emlékeztetőire? 
Jel 12:11.

„Legyen mondanivalója az Úrnak a gyülekezet minden egyes tagjá-
nak, mert ha így tesznek, megáldatnak. Feljegyzik az emlékezés köny-
vébe azoknak nevét, akik nem hagyják el a maguk gyülekezetét, hanem 
gyakran intik egymást. A maradék nép a Bárány vére, s bizonyságtételük 
szava által fog győzni. Sokan azt várják, hogy egyedül a Bárány vére által 
győzzenek, anélkül, hogy ők maguk is különös fáradozásokat tennének. 
Láttam, hogy Isten kegyelmesen adta nekünk a nyelvünket is és mi fele-
lősek vagyunk annak helyes használatáért. Dicsőítsük Istent ajkunkkal, 
beszéljünk hódolattal igazságáról, és végtelen kegyelméről s győzzünk 
bizonyságtételünk szava és a Bárány vére által.” – TL 64.

„Úgy válunk győzőkké, ha másoknak segítünk győzni a Bárány vére 
s bizonyságtételünk szava által.” – TII 245.

Józsué könyve 3:11-17.
11. Íme az egész föld Urának frigyládája előttetek megy át a Jordánon!12. Most azért válaszszatok magatoknak tizenkét férfiút Izráel nemzetségeiből, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből.13. És mihelyt megnyugosznak majd a Jordán vizében a papok talpai, a kik az Úrnak, az egész föld Urának ládáját hordozzák: a Jordán vize ketté szakad, és a felülről aláfolyó víz megáll egy rakásban.14. És lőn, hogy a mint megindula a nép az ő sátraiból, hogy általmenjen a Jordánon, és a papok, a frigyládának hordozói, a nép előtt:15. És a mint a láda hordozói a Jordánhoz jutának, és a ládahordozó papok bemárták lábaikat a víznek szélébe (a Jordán pedig az egész aratási idő alatt telve vala minden ő partja felett):16. Megálla a víz, a mely felülről foly vala alá, és álla egy rakásban, nagy messzire Ádám városánál, a mely Czarthan mellett vala; a puszta tengere, a Sóstenger felé aláfolyó [víz] pedig egészen elfuta, és általméne a nép Jérikhó előtt.17. A papok pedig, az Úr frigyládájának hordozói, ott állának a szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izráel szárazon megy vala át, mindaddig, míg az egész nép teljesen általméne a Jordánon.

Józsué könyve 4:1-5.  
1. Mikor pedig az egész nép teljesen általment vala a Jordánon, szóla az Úr Józsuénak, mondván:2. Vegyetek magatokhoz a népből tizenkét férfiút, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből.3. És parancsoljátok nékik, mondván: Vegyetek fel innét a Jordán közepéből, arról a helyről, a hol bátorsággal állanak a papok lábai, tizenkét követ, és vigyétek át azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, a hol megháltok ez éjszaka.4. Előhivá azért Józsué a tizenkét férfiút, a kiket az Izráel fiai közül rendelt vala, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből;5. És monda nékik Józsué: Menjetek át az Úrnak, a ti Isteneteknek frigyládája előtt a Jordán közepébe, s vegyen fel mindegyikőtök egy-egy követ az ő vállára, az Izráel fiai nemzetségeinek száma szerint,

Jelenések könyve 12:11.
És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig.
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Csütörtök július 17.
5.A LELKI KÖZÖSSÉG HELYE
a. Miért volt szükség arra a tizenkét emlékkőre, amelyet fel kellett ven-

ni a Jordán közepéből, a száraz folyómederből? Józs 4:6-10. 20-24.

„Az elkövetkezendő nemzedék e csodát illetően nem maradt bizo-
nyíték nélkül. Amikor a papok a ládát tartva a Jordán közepében álltak, 
az előzetesen kiválasztott tizenkét férfi - nemzetségenként egy-egy - 
mindegyike felvett a folyó medréből egy követ, ahol a papok álltak, és 
átvitték a nyugati partra. Ezekből a kövekből első táborozásuk helyén 
emlékoszlopot állítottak.” – PP 452.
b. Mi volt az első dolog, ami belépett a folyóba, és mi volta az utol-

só, amely az átkelés után kijött onnan? Józs 3:15; 4:18. Miért kell 
figyelnünk Isten frigyládájára? 4Móz 10:33.

„Izrael vándorlásának egész ideje alatt "[...] az Úr szövetségének ládája 
megyen vala ő előttök [...] hogy kiszemelje nékik: hol kelljen megszáll-
niok" (4Móz 10:33). A Kéhát fiai által hordozott szent ládának, amely 
Isten szent törvényét tartalmazta, kellett előharcosként vezetnie a népet. 
Mózes és Áron ment a láda előtt. Az ezüst kürtöket hordozó papok pedig 
mindig a közelükben tartózkodtak. Ezek a papok Mózestől kapták meg 
azokat az utasításokat, amelyeket a trombiták hangjával közöltek a néppel. 
Mindegyik csoport vezetőjének az volt a kötelessége, hogy határozott 
utasításokat adjon azokról a mozdulatokról, amelyeket meg kellett tennie 
a menetelő népnek a trombiták jelzése szerint. Azt, aki elmulasztotta 
teljesíteni az így kapott parancsot, halállal büntették meg. 

Isten a rend Istene. Minden mennyel kapcsolatos dolog tökéletes 
rendben van. Alávetettség és teljes fegyelem jellemzi az angyali seregek 
mozdulatait is. Siker, eredmény csak a rend és az összehangolt cse-
lekmény útján érhető el. Isten ma is éppen azt - s nem kisebb rendet 
és rendszert - követeli meg tőlünk ügyeinek szolgálatában, mint amit 
Izraeltől akkor és ott megkövetelt. Mindazok, akik érette munkálkodnak, 
végezzék azt bölcsen és nem hanyagsággal vagy felületesen. Isten csak 
azoknak a munkájára nyomhatja rá elismerésének pecsétjét, akik az ő 
munkáját hittel és lelkiismerettel végzik.” – PP 336.
c. Hol volt található az Istennel való érintkezés központja az ősi Iz-

raelben? 2Móz 25:21.22. Milyen forráson férkőzhetünk ugyan-
ahhoz a központhoz ma? 1Thes 5:17; Zsid 4:16.

Józsué könyve 4:6-10; 20-24.
6. Hogy legyen ez jelül köztetek. Ha kérdezik majd ezután a ti fiaitok, mondván: Mire valók néktek ezek a kövek?7. Mondjátok meg nékik, hogy kétfelé vált a Jordánnak vize az Úr frigyládája előtt, mikor általment a Jordánon; ketté vált a Jordánnak vize, és ezek a kövek emlékeztetőül lesznek az Izráel fiainak mindörökre.8. És úgy cselekedének Izráel fiai, a mint megparancsolta vala Józsué, és felvevének a Jordán közepéből tizenkét követ, a mint megmondotta vala az Úr Józsuénak, az Izráel fiai nemzetségeinek száma szerint, és általhozák magokkal az éjjeli szállásra és ott letevék azokat.9. Tizenkét követ állíta fel Józsué a Jordán közepén is, azon a helyen, a hol állottak vala a frigyládát vivő papok lábai; ott is vannak mind e mai napig.10. A papok pedig, a ládának hordozói, állanak vala a Jordán közepén, a míg végbe mene mind az a dolog, a mit parancsolt vala az Úr Józsuénak, hogy mondja meg a népnek, egészen úgy, a mint Mózes parancsolta vala Józsuénak. A nép pedig sietett és általméne.Józsué könyve 4:20-24.  20. Azt a tizenkét követ is, a melyeket a Jordánból hoztak vala, Gilgálban állatá fel Józsué.21. És szóla Izráel fiainak, mondván: Ha fiaitok kérdezik majd apáiktól, mondván: Mire valók ezek a kövek?22. Tudassátok majd a ti fiaitokkal, mondván: Szárazon jött át Izráel ezen a Jordánon.23. Mert kiszárította az Úr, a ti Istenetek a Jordán vizét ti előttetek, míg általjövétek rajta, a miképen cselekedett vala az Úr, a ti Istenetek a Veres tengerrel, a melyet megszárított előttünk; míg általjövénk rajta.24. Hogy megismerje a földnek minden népe az Úrnak kezét, hogy bizony erős az; hogy féljétek az Urat, a ti Isteneteket minden időben.

Józsué könyve 3:15; 4:18.
És amint a láda hordozói a Jordánhoz jutának, és a ládahordozó papok bemárták lábaikat a víznek szélébe (a Jordán pedig az egész aratási idő alatt telve vala minden ő partja felett)Józsué könyve 4:18.  És lőn, hogy amint a papok, az Úr frigyládájának hordozói, feljöttek vala a Jordán közepéből, és érintik vala a papok talpai a szárazt: visszatére a Jordán vize az ő helyére, és folyt vala, mint az előtt, minden partja felett.

Mózes 4. könyve 10:33.
Elmenének azért az Úr hegyétől háromnapi járásnyira, és az Úr szövetségének ládája megyen vala ő előttök háromnapi járásnyira, hogy kiszemelje nékik: hol kelljen megszállaniok.

Mózes 2. könyve 25:21.22.
21. A fedelet pedig helyezd a ládára felül, a ládába pedig tedd a bizonyságot, a melyet adok néked.22. Ott jelenek meg néked, és szólok hozzád a fedél tetejéről, a két Kérub közül, melyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, a miket általad parancsolok az Izráel fiainak.

Thessalonikabeliekhez írt 1. levél 5:17.
Szüntelen imádkozzatok.

Zsidókhoz írt levél 4:16.
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.
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Péntek július 18.
ÁTTEKINTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Miért volt elvárva az Izraelitáktól vándorlásuk alatt, hogy szemük előtt tart-

sák azt, hogy hűségesnek találtassanak minden megpróbáló helyzetben?
2. Mi volt összekapcsolva a frigyládával, ami ezt olyan fontossá tette?
3. Mi volt a szándéka Istennek azáltal, hogy Izrael új nemzedéke egy csoda által 

lépett be az ígéret földére és ezzel egy új tapasztalatot nyert?
4. Az emlékművek állításának és a különleges események megörökítésének mi a 

célja a mi életünkben?
5. Ha mi azt akarjuk, hogy meg legyünk védve, mit kell nekünk figyelmünkben 

tartanunk?

„Úgy kell igaz állapotban megtartanunk szívünket és értelmünket, hogy 
felfrissítsük emlékezetünket a leckékkel, melyekre az Úr az ószövetségben 
élő népét tanította igéjének tanításai akkor mindig szívükhöz szólók és mély 
benyomást keltők lesznek számunkra, amint az Úr terve szerint annak kellett 
lennie az ő számukra.” – TII 28.

„Minden szabadítást, minden áldást, mellyel Isten a múltban részesítette 
népét frissen meg kell őriznünk emlékezetünk csarnokában, mint a jövő ki-
árasztandó további gazdagabb, növekedett áldás biztos ígéretét. Az Úr áldásai 
népének szükségleteihez igazodnak.” – TII 109.

„(Éli idejében) Isten megengedte, hogy szövetségének ládáját elvigye (Izrael) 
ellensége a filiszteusok, s megmutassa Izraelnek, milyen hiábavaló volt a frigy-
ládába - Isten jelenlétének jelképébe – vetett bizalmuk, miközben megrontották 
a frigyládában lévő parancsolatokat. Isten meg akarta alázni őket azáltal, hogy 
elvette tőlük a szent frigyládát, bizalmuk és dicsekvésük erejét.” – 1SP 404.

„Izrael bízott Isten frigyládájában, és Isten helyett imádta azt, ami Őt képvi-
selte. Isten eltávolította népe között lévő jelenlétének jelképét, Isten jelenlétének 
és hatalmának biztosítékát. Így a zsidó nemzet már nem volt többé egy választott 
nép, királyi papság. Elfeledkeztek Istenükről és szétszórattak a világ minden 
részére. Azok, akik hűségesek, állhatatosak és igazán engedelmesek voltak az Ő 
parancsolatainak, az Úr kegyelmében részesítette és megerősítette őket… Még 
fogságuk földjén is kinyilvánította jelenlétét. Mindazok részére, akik hűségesek 
voltak, bárhol tartózkodtak nyitva volt az út, hogy Istenhez közeledjenek ima 
és könyörgés által és mennyei közösségbe lépjenek Ő vele.” – 5MR 210.

„Milyen kevesen is tudják, hogy kedvenc bálványaik vannak, és bűnöket 
dédelgetnek. Isten látja ezeket a bűnöket, melyekhez ti talán vakok vagytok. 
Ezért fáradozik metsző késével, hogy mélyebbre hatoljon és leválassza rólatok 
a melengetett bűnöket. Ti akarjátok magatoknak megválasztani a megtisztítás 
folyamatát.” – 3B 543. 
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Törvények és rendelkezések
„Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, 

amelyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izraelnek rendelésekül 
és ítéletekül.” – Mal 4:4.

„Az az Isten aki mindenki szívében olvas, napvilágra fogja hozni a 
sötétség rejtett dolgait, ahol gyakran a legkevésbé feltételeznénk, azzal a 
céllal, hogy félregördítsük az igazság haladását akadályozó botránkozás 
köveit, és hogy Istennek tiszta és szent népe legyen, akik hirdessék 
parancsait és rendelkezéseit.” – 1B 314.
Javasolt olvasmány: Jézus élete 250-253. 729.730.

Vasárnap   július 20.
1. ISTEN TÖRVÉNYE ÉLETÜNKBEN
a. A frigyládában lévő mely tárgy nyilatkoztatja ki Teremtőnk jel-

lemét? Mt 22:36-40; 1Ján 4:7.8; 5:3.

„Isten törvénye olyan szent, mint Isten maga. E törvény Isten 
akaratának kinyilatkoztatása, jellemének tükörképe, szeretetének és 
bölcsességének kifejeződése.” – PP 26.

 „Igéjében Isten feltárta az örök életre való kiválasztás feltételeit: 
parancsolatai iránti engedelmesség a Krisztusba vetett hit által. Isten a 
törvényével összhangban levő jellemet választja, és aki eléri kívánalma-
inak normáját, beléphet a dicsőség országába.” – PP 166.
b. Azon felül, hogy hisszük az igazságot és megértjük azt, mire van 

még szükségünk üdvösségünk érdekében? Mt 5:20; 19:17-19; Jak 
2:10; Gal.5:6.

„Hihetitek a teljes igazságot, de ha nem ültetitek át életetekbe elveit, 
hitvallomástok soha nem fog üdvözíteni benneteket.” – 2B 161.

„A Krisztus által tanított igazság a szív és az élet alkalmazkodását 
jelenti Isten kinyilatkoztatott akaratához.” – JÉ 254.

4. Tanulmány 2008. július 26. Napnyugta: H 20:26
Ro 21:00

Máté evangéliuma 22:36-40.
36. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?37. Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.38. Ez az első és nagy parancsolat.39. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.40. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.

János apostol 1. levele 4:7.8; 5:3.
7. Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.8. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.”1Ján. 5:3. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek.

Máté evangéliuma 5:20; 19:17-19
„Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.”

Máté evangéliuma 5:20; 19:17-19.
Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.Máté 19:17-19. 17. Ő pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.18. Monda néki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy;19. Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat.

Jakab apostol levele 2:10.
Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.

Galátziabeliekhez írt levél 5:6.
Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.



Szombati Bibliai Tanulmányok, 2008. július - szeptember24

Hétfő   július 21.
2. A TÍZPARANCSOLAT VILÁGOSABBÁ TÉTELE
a. Isten az ő nagy szeretetében milyen további felvilágosítást kül-

dött azoknak, akik nem értették meg törvényét? 5Móz 4:1.2.

„(Isten) egyre közelebb jött népéhez, amely oly könnyen eltért tőle, 
azért nem akarta őket csupán a törvény tíz parancsolatára hagyni. 
Megparancsolta Mózesnek, írja le parancsai szerint azokat a végzéseket 
és törvényeket – részletes utasításokat adva elvégzendő kötelességeik 
felől -, amelyek által megőrzik a kőtáblára vésett tízparancsolatot. Ezek 
a különleges utasítások és rendelkezések azért adattak, hogy a tévelygő 
embert az erkölcsi törvény iránti engedelmességre késztesse, melynek 
áthágására oly hajlamos.

Ha az ember megtartotta volna Isten törvényét, amint azt Ádámnak 
adta bűnbeesése után, amint azt Noé is megtartotta a bárkában, és 
Ábrahám is megtartotta, akkor nem lett volna szükség a körülmetélés 
elrendelésére. És ha Ábrahám utódai megtartották volna a szövetséget, 
amelynek jele vagy záloga volt a körülmetélés, akkor sohasem süllyedtek 
volna bálványimádásba, és nem kellett volna Egyiptomba menniük szen-
vedni, és arra sem lett volna szükség, hogy Isten a Sinai hegyről kihirdesse 
az Ő törvényét, és ezt a kőtáblákra vésse, és határozott utasítással védje 
meg azt Mózesnek adott törvényeiben és rendelkezéseiben.

Mózes úgy írta le ezeket a végzéseket és rendeleteket, ahogyan Isten 
szájából hallotta, amikor vele volt a hegyen. Ha Isten népe engedelmes-
kedett volna a Tízparancsolat alapelveinek, nem lett volna szükség a 
Mózesnek adott és általa könyvbe írt különleges utasításokra, melyek 
Isten és egymás iránti kötelességeikre vonatkoztak. A világos utasítások 
- amelyeket az Úr Mózesnek adott népe egymás iránti és az idegenek 
iránti kötelességeikre vonatkozólag a Tízparancsolat alapelveinek leegy-
szerűsítései, és határozott módon adattak, nehogy tévelyegjenek.” – 1SP 
264.265.
b. Minthogy a rendeletek részletesen magyarázzák Isten törvényét, 

nem tartalmaznak-e többet, mint csak Mózes írásait?  Ésa 8:20; 
2Kir 17:13; Luk 24:44.45. Tartalmazzák-e a rendeletek a törvény 
megsértésének helyreállítását? Ésa 58:12.

„Isten törvénye életünk szabályozására adatott, és annak alapelvei 
messze hatóak. Nincs olyan bűn, nincs olyan igazságtalanság, ami meg-
menekülne a törvény kárhoztatásától. A nagy törvénykönyv az igazságot 
tartalmazza, csakis az igazságot.” – 1Sz 292.

Mózes 5. könyve 4:1.2.
1. Most pedig hallgass ó Izráel a rendelésekre és végzésekre, amelyekre én tanítlak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy élhessetek, és bemehessetek, és bírhassátok a földet, amelyet az Úr, a ti atyáitoknak Istene ád néktek.2. Semmit se tegyetek az ígéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek.

Ésaiás próféta könyve 8:20.
A tanításra és bizonyságtételre [hallgassatok]! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnalok:

Királyok 2. könyve 17:13.
És mikor bizonyságot tett az Úr Izráelben és Júdában minden prófétája és minden látnoka által, ezt mondván: Térjetek meg a ti gonosz útaitokról, és őrizzétek meg az én parancsolataimat és rendeléseimet, az egész törvény szerint, a melyet parancsoltam a ti atyáitoknak; és amelyet ti hozzátok küldöttem az én szolgáim, a próféták által.

Lukács evangéliuma 24:44.45.
44. És monda nékik: Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem.45. Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjöket, hogy értsék az írásokat.

Ésaiás próféta könyve 58:12.
És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.



Szombati Bibliai Tanulmányok, 2008. július - szeptember 25

EL
SŐ

 S
ZO

M
B

AT
I A

D
A

K
O

ZÁ
S 

M
IS

SZ
IÓ

IS
K

O
LÁ

K
 R

ÉS
ZÉ

R
E 

A
Z 

EG
ÉS

Z 
VI

LÁ
G

O
N

Kedd   július 22.
3. RENDELETEK MELYEK NEM JÓK
a. Adott Isten valaha olyan rendeleteket, melyek nem szolgálták az 

emberiség javát – és ha igen, miért? Ezé 20:19-26; Zsol 81:12.13. 
Nevezz meg ennek egy példáját a húsevéssel összefüggésben! 
5Móz 12:20.21.

„Ez esetben, (amikor az Úr fürjeket hozott Izrael táborába) az Úr 
megadta a népnek azt, ami nem volt jó nekik, mivel mindenáron azt 
követelték. Nem voltak hajlandók engedelmesen elfogadni az Úrtól 
azokat a dolgokat, amelyek javukra váltak volna.” – ÉTT 292.

„Mivel (az Izraeliták) csökönyösen követelték a kimúlt állatok húsát, 
Isten azt adta nekik, amit előtte visszatartott tőlük.” – MM 277.
b. Miért ad Isten olyan törvényeket, melyek ellentétben vannak az 

Ő örökkévaló alapelveivel? Ezé 14:1-5; Mk 10:5.

„A bűn: törvénytelenség, és a megváltásra most még hatalmas kar 
nagy erővel fog lesújtani, amikor a törvényszegő átlépi az isteni béketűrés 
határait. Isten értelmi vakságban és Sátán csalásaiban fogja hagyni azokat, 
akik elfordulnak az igaz élet keresésétől és nem kutatják az igazságot a 
Szentírásban, hogy cselekedeteik ítéletet ne hozzanak rájuk. A megátal-
kodott és az engedetlen olyan mértékben lesz saját érdektelenségének és 
szíve keménységének következményére hagyva, mint amilyen mértékben 
az isteni szeretet pajzsként fogja körülvenni a bűnbánó és engedelmes 
embert. Mindez azért van, mert nem fogadják szívükbe az igazság sze-
retetét, ami által üdvözülhetnének.” – 1Sz 290.

„Isten nem személyválogató. Minden nemzedékből azokat fogadja el, 
akik félik az Urat és jót cselekednek. Akik zúgolódnak, hitetlenkednek 
és lázadnak, azok nem nyerik el az Ő jóindulatát és áldásait, amelyeket 
azoknak ígért, akik szeretik az igazságot, és a szerint járnak. Akik ren-
delkeznek a világossággal, de nem követik azt, hanem semmibe veszik 
Isten követelményeit, észreveszik, hogy áldása átokká, kegyelme ítéletté 
változik. Isten azt akarja, hogy alázatot és engedelmességet tanuljunk, 
amint az ősi Izrael történetét olvassuk, amely választott és különleges 
népe volt mégis pusztulást hozott magára saját útjának követése által.” 
– ÉTT 293.

Ezékiel próféta könyve 20:19-26.
19. Én vagyok a ti Uratok, Istentek: az én parancsolatimban járjatok, az én törvényimet tartsátok meg, és azokat cselekedjétek.20. És az én szombatimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek.21.De pártot ütének a fiak ellenem, parancsolataimban nem jártak, s törvényeimet meg nem tartották, hogy azokat cselekedjék, amelyeket az ember ha cselekszik, él azok által; szombataimat megfertéztették; mondám azért, hogy kiöntöm búsulásomat rájok, teljessé teszem haragomat rajtok a pusztában.22. De visszavontam kezemet, s cselekedtem az én nevemért, hogy meg ne gyaláztassék a pogányok előtt, akiknek szeme láttára kihoztam őket.23. Föl is emelém én kezemet nékik a pusztában, hogy elszélesztem őket a pogányok közé, és szétszórom őket a tartományokba;24. Mivelhogy törvényeimet nem cselekedték, s parancsolataimat megvetették, és szombataimat megfertéztették, s atyáik bálványai után voltak szemeik.25. És én is adtam nékik nem jó parancsolatokat, s törvényeket, amelyek által ne éljenek.26. S megfertéztetém őket ajándékaikkal, mikor [tűzön] vittek át minden elsőszülöttet, hogy elpusztítsam őket, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.

Zsoltárok könyve 81:12.13.
 De nem hallgatott népem az én szómra, és Izráel nem engedelmeskedett nékem.Ott hagytam azért őt szívöknek keménységében, hogy járjanak a magok tanácsa szerint.

Mózes 5. könyve 12:20.21.
„Mikor az Úr, a te Istened kiszélesíti a te határodat, amiképen igérte vala néked, és ezt mondod: Húst ehetném! mivelhogy a te lelked húst kíván enni: egyél húst a te lelkednek teljes kívánsága szerint.Ha messze van tőled a hely, amelyet az Úr, a te Istened választ, hogy oda helyezze az ő nevét, és leölsz, amint parancsoltam néked, a te barmaidból és juhaidból, amelyeket az Úr ád majd néked: akkor egyél [azokból] a te kapuidban a te lelkednek teljes kívánsága szerint.”

Ezékiel próféta könyve 14:1-5.
1. És jövének hozzám férfiak Izráel vénei közül, és leülének én előttem.2. És lőn az Úrnak beszéde hozzám, mondván:3. Embernek fia! Ezek a férfiak fölvették bálványaikat szívökbe, és vétkeik botránkozását orczáik elé állították. Vajjon engedjem-é, hogy megkérdezzenek engem?4. Ezokáért szólj velök, és mondjad nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Valaki az Izráel házából bálványait szívébe fölveszi, és vétkének botránkozását teszi orczái elé, és megy a prófétához: én, az Úr felelek meg annak énmagam által bálványainak sokasága miatt;5. Hogy megragadjam Izráel házát az ő szívökben, akik elfordultak tőlem bálványaik miatt mindnyájan.”

Márk evangéliuma 10:5.
És Jézus felelvén, monda nékik: A ti szívetek keménysége miatt írta néktek ezt a parancsolatot.
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Szerda   július 23.
4. ELŐNYÖS RENDELETEK PÉLDÁI
a. Miután az előnyös rendeletek közül néhányat alkalmazni kell az 

egészségügyi reformban, mi lesz az eredménye, ha engedelmes-
kedünk azoknak? 1Móz 1:29; 2Móz 15:25.26.

„Az egészség megőrzésének fontosságát tanítani kell, mint egy bibliai 
követelményt. Isten törvényeinek engedelmeskedni annyit jelent, mint 
összhangban lenni az élet törvényeivel.” – CT 295.

„(Az Úr) szövetséget kötött (népével), hogy ha mindenben engedel-
meskednek neki, megóvja őket a betegségtől.” – 2Sz 392.
b. Hogyan mutatja be az újszövetség azt, hogy az egészségügyi ren-

delések befolyásolják a testet és a lelket is? 3Ján 2;  1Kor 6:19.20.

„Az Úr közeledő második eljövetelére előkészülő népre egy nagy 
munka vár az egészségügyi alapelvek hirdetésén keresztül. A népet ok-
tatni kell az emberi szervezet szükségleteivel és z egészséges élet értékével 
kapcsolatban, amint az be van mutatva a Szentírásban, hogy testünket, 
amit Isten teremtett, oda kell ajándékoznunk Istennek élő áldozatul, 
mint ami okos istentiszteletünket. Egy nagyszerű munka van amit el kell 
végezni a szenvedő emberiségért: enyhíteni szenvedéseiket a természetes 
eszközök és gyógymódok által, amit Isten biztosított, és tanítani őket, 
hogyan előzhetőek meg a betegségek az étvágy és a test indulatainak 
szabályozása által. Meg kell tanítani az embereket arra, hogy a természet 
törvényinek áthágása, Isten törvényének az áthágása.” – 6B 224.

„A nevelés tudománya teljesen magába fogalja az élettan ismeretét, 
amely megszerezhető. Senki sem értheti meg kellőképpen Isten iránti 
kötelezettségeit, hacsak világosan meg nem érti kötelezettségeit saját 
maga iránt, mint Isten tulajdona iránt. Aki bűnös tudatlanságban marad 
az élet és egészség törvényeiről, vagy aki szándékosan megszegi ezeket, 
vétkezik Isten ellen.” – CT 295.

„Soha ne veszítsük szem elől, hogy az az egészségügyi megújulásnak 
nagyszerű célkitűzése, hogy biztosítsa az értelem, a lélek és test lehető 
legkitűnőbb kifejlődését. A természet összes törvényei – melyek mind 
az Isten törvényei – a mi javunkra lettek megalkotva. Ha betartjuk 
azokat, már ebben az életben elősegíti boldogságunkat, és segíteni fog 
bennünket az örök életre való előkészületünkben.” – KÉ 130.

Mózes 1. könyve 1:29.
És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.

Mózes 2. könyve 15:25.26.
25. Ez pedig az Úrhoz kiálta, és mutata néki az Úr egy fát és beveté azt a vízbe, és a víz megédesedék. Ott ada néki rendtartást és törvényt és ott megkísérté.26. És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, ami kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.

János apostol 3. levele 2. vers
Szeretett [barátom], kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek.

Korinthusbeliekhez írt I. levél 6:19.20.
19. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?20. Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.
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Csütörtök   július 24.
5. ÖRÖK ÉRVÉNYŰ RENDELETEK
a. Mit olvashatunk ezen utolsó napokban a rendeletekről, és azon 

eredményekről, amelyek Isten népe engedelmeskedésének kö-
vetkezményei? Mal 4:2.4.

„A folytonos törvénytaposás következtében Isten a Sinai hegyértől 
félelmetes jelenetek közt ismételte el az erkölcsi törvényt. Krisztus adta 
át Mózesnek azokat a vallásos elveket, melyeknek a mindennapi életet 
igazgatniuk kell. Az volt az utasítások kifejezett célja, hogy megőrizzék 
a tízparancsolatot. Ezek nem árnyékszerű jelképek voltak, melyeknek 
Krisztus halálával el kell múlniuk, érvényüket kell veszíteniük. Kötele-
zőnek kell megmaradniuk, míg az idő tart. E parancsoknak az erkölcsi 
törvény tekintélye szerzett érvényt, egyúttal világosan és határozottan 
meg is magyarázzák azt.” – TII 180.

„Amint férfiak, nők és gyermekek hirdetik az evangéliumot, az Úr 
meg fogja nyitni a vakok szemét, hogy lássák rendeléseit, s az igazán 
bűnbánó ember szívébe be fogja írni törvényét. Isten éltető lelke emberi 
eszközökön át működve egy akaratra vezeti a hívőket, egy lélekre, hogy 
egyesülten szeressék Istent, s megtartsák parancsait – elkészülve itt lenn 
az elragadtatásra.” – TII 252.
b. Miért Illés népe által lesz befejezve ezen rendeletek helyreállítási 

munkája az utolsó napokban? Mal 4:5.6; Mt 11:4.

„Akiknek Krisztus második eljövetelét kell előkészíteni, azokat a hű 
Illés jelképezi, mint ahogy János is Illés lelkületével jött, hogy előkészítse 
az utat Krisztus első eljövetelére. A reform nagy tárgyát meg kell vitatni 
és a hallgatóságot is gondolkodásra kell késztetni. Kapcsoljuk össze az 
üzenetet a mindenben megtartott mértékletességet, hogy elfordítsuk Is-
ten népét a bálványimádástól, a falánkságtól és a ruházkodásban és más 
dolgokban megnyilvánuló divathóborttól és fényűzéstől.” – 3B 62.

„Sokan nem engedelmeskednek Isten parancsolatinak, pedig állítják, 
hogy ezt teszik. Ha megbízható emberek módjára engedelmeskednének 
Isten minden rendelésének, akkor olyan hatalommal rendelkeznének, 
ami meggyőződést váltana ki a hitetlenek szívéből.” – 2B 446.447.

„A Mózes által a hajdani Izraelnek adott utasításokat Isten mai nép-
ének tanulmányoznia kell és engedelmeskedni is kell azoknak, melyeket 
az Úr adott, éles és szilárd körvonalakkal együtt.” – TII 170.

„Hogyan mehetünk el közönyösen (Isten követelményei) mellett, a 
magunk útjait választva, a magunk belátását követve, egyre messzebb távo-
lodva Istentől, akárcsak a héberek? Isten a nép keményszívűsége és bűnös 
hitetlensége miatt nem tehet hatalmas dolgokat érettünk.” – ÉTT 293.

Malakiás próféta könyve 4:2.4.
2. És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.”4. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül.

Malakiás próféta könyve 4:5.6
5. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.

Máté evangéliuma 11:4.
És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok
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Péntek   július 25.
ÁTTEKINTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Miért vár el Isten többet, mint csupán szellemi elfogadását az igazságnak?
2. Hogyan ismertette meg újra Isten az ő törvényének alapelveit népével?
3. A lázadás miatt hogyan nyilatkoztatta kis Isten akaratát, mit adott népének, 

és mi volt ennek az eredménye?
4. Milyen néhány különös példája van a jó rendeléseknek?
5. Mielőtt Krisztus visszajön, mit foglal magába a helyreállítás folyamata?

„Mózes első könyvétől Jelenések könyvéig az örök élet ígérete ugyanazon 
nyilvánvaló feltételekhez van kötve. Isten megköveteli azoktól, akik készek 
belépni a mennybe, hogy szeplő, sömörgözés vagy valami afféle nélkül 
legyenek. Tartsd meg a parancsolatokat, és élni fogsz, ez Isten követelménye. 
Mondhatja valaki: az én lelkiismeretem nem ítél el engem, ha nem tartom 
meg Isten parancsolatait. Azonban Isten szavában olvashatunk a jó és 
rossz lelkiismeretről, és az a tény hogy a te lelkiismereted nem ítél el téged, 
mert nem tartod meg Isten törvényét, nem bizonyítja azt, hogy te nem 
vagy bűnös Isten meglátása szerint. Vizsgáld meg lelkiismeretedet Isten 
szava szerint, és akkor megláthatod, vajon életed és jellemed összhangban 
van-e az igazságosság színvonalával, ahogyan azt Isten kinyilatkoztatta. 
Megállapíthatod vajon rendelkezel-e egy értelmes hittel, és milyen a te 
lelkiismereted? Az emberi lelkiismeretben nem bízhatsz, hacsak alá nem 
rendeli azt az isteni kegyelem befolyásának. Sátán előnyben részesít egy 
fel nem világosult lelkiismeretet, és azáltal sok embert vezet az öncsalás 
minden formájába, mert ők nem tették Isten szavát tanácsadójukká.” – RH 
September 3, 1901.

„A házasságra, örökösödésre és szigorú ítélkezésre vonatkozó rendelések 
szoros kapcsolatban álltak egymással, - különlegesek voltak és ellentétben 
álltak más nemzetek szokásaival és viselkedésével, - úgy alkotta meg Isten, 
hogy népét elkülönítve tartsa más nemzetektől. Erre azért volt szükség, 
hogy megvédje Isten népét attól, hogy olyanná váljanak, mint körülöttük 
élő nemzetek, akik nem szerették és nem félték Istent, a mi korunkhoz 
hasonlóan, amikor csaknem egyetemes Isten törvényének áthágásai és a 
modern bálványok imádása félelmetes méreteket ölt. Ha a régi Izraelnek 
ilyen védelemre volt szüksége, ami időnkben még több védelem szükséges, 
hogy távol tartson bennünket Isten törvényének áthágóitól és azon zavaros 
elméletektől, melyet ők vallanak. Az emberi szívek hajlamosak arra, hogy 
Istentől eltávolodjanak, azért olyan fontos a korlátozás és a fegyelmezés.” 
– RH May 6, 1875.

„Előttünk van a hajdani Izrael riasztó példája, de a figyelmeztetés is, 
hogy ne kövessük őket. Azért maradt fenn hitetlenségük és lázongásuk 
története, hogy külön figyelmeztessen minket, nehogy nyomdokaikba 
lépjünk, nehogy zúgolódjunk az Isten követelményei ellen.” – 3B 172.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS

misszióiskolák részére az egész világon

2008. AUGUSZTUS 2.

Mennyire nagy szükség van az ok-
tatásra! Ezen utolsó napokban Isten 

parancsa az, hogy oly módon 
kell kiképezni ifjú férfiak és nők 
hadseregét, hogy ők állhatatos, 
elvhű jól kiegyensúlyozott ke-
resztények legyenek, képesek 
legyenek arra, hogy megértsék 
és magyarázzák a Szentírást. 

A világ felvilágosításának nagy 
munkája van előttünk, köteles-

ségünk lelkiismeretesen kutatni a 
Szent Igét, melyből megtudhatjuk, 

mi az igazság, és alkalmassá válhatunk 
arra, hogy azt mások számára bemutassuk.

„Bármely területen az oktatás hiánya munkásaink között fájóan 
nyilvánvaló. Tudatában vagyunk annak, hogy az oktatás nem csak az élet 
egyszerű kötelességeinek megfelelő teljesítéséhez nélkülözhetetlen, hanem 
a hasznavehetőség minden ágában nélkülözhetetlen a sikerhez. 

Látva az oktatás hiányát Isten művében, és az élet különböző területein 
való felelősségek teljesítésének sikereiben, hálásak lehetünk az iskoláért, 
amely ……-ban nyílt meg, lelkiismeretes hívők irányításával az igazság 
mentén ezen alkalommal. Tekintettel ezen új vállalkozás sikerére és 
az ebből származó előnyökre melyet e vállalkozás fog eredményezni 
nektek és gyermekeiteknek, kérjük testvéreinket és testvérnőinket, hogy 
támogassák jó szívvel és működjenek együtt azokkal, akik azért jönnek 
az iskolába, hogy hordozzák a mű terheit.” – FE 202.

Atyafiak és testvérnők, Isten az Ő kegyelméből megnyitotta az utat, 
hogy néhány misszióiskolát alapítsunk, hogy az ifjúságot előkészítse az 
Úr szőlőjében elvégzendő munkára. Miután a reformáció üzenete a Föld 
majdnem minden szegletébe eljutott, nagy szükségünk van jól képzett 
munkásokra. Ezért több misszióiskolára van szükség az egész világon.

2008. augusztus 2-án hálásan emlékezünk e fontos ügyre a ti segítsé-
getekkel, hogy ezen alapvető létfontosságú szükséglet be legyen töltve. 
Isten áldjon meg gazdagon benneteket.

M.Natarajan a Generál Konferencia Nevelési Osztálya



Szombati Bibliai Tanulmányok, 2008. július - szeptember30

A két törvény
„Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből 

igazuljunk meg.” – Gal 3:24.

„(Gal.3:24.)… Ebben a versben elsősorban az erkölcsi törvényről 
beszél a Szentlélek Pál apostolon keresztül. A törvény rámutat bűneinkre, 
és Krisztusra szoruló állapotunkra. Arra indít, hogy – Isten felé tanúsított 
bűnbánat és az Úr Jézus Krisztusban való hit által.” – 1Sz 222.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és próféták 322 – 333.

Vasárnap   július 27.
1. AZ ÖRÖKKÉVALÓ ERKÖLCSI TÖRVÉNY
a. Mi volt a célok egyike, amiért Jézus a földre jött? Mitől ment meg 

bennünket? Mt 1:21. Hogyan ismerhetjük fel a bűnt életünkben? 
Róm 3:20. 7:7.12; Zsol 19:8.

„Azért, mert a törvény megváltozhatatlan volt; azért mert az emberek 
csak a törvény előírásának való engedelmesség útján menekülhettek 
volna meg; azért emelték fel Jézust a keresztre.” – JÉ 671.

„Tökéletes engedelmessége által Krisztus lehetővé tette minden em-
bernek, hogy engedelmeskedjék Isten parancsolatinak.” – KP 213.

„A törvény nélkül az embernek nincs igazi fogalma Isten tisztaságáról és 
szentségéről, sem pedig a maga bűnösségéről és tisztátalanságáról. Nem látja 
be igazán bűnös voltát, és nem érzi a megtérés szükségességét.” – NK 417.
b. Hogyan viszonyult Krisztus az erkölcsi törvényhez? Ésa 42:21; 

Mt 5:17-20. 27.28; Luk 16:17. Mit írt Pál az erkölcsi törvényről? 
Róm 2:12.13.17.21-27; 3:31. 8:7.

„Sátán arra törekszik, hogy tönkretegye a Tízparancsolat erejét, 
képviselőit arra sarkallja, hogy mondják azt, hogy Krisztus felszegezte 
azt a keresztjére. A kereszt egy megdönthetetlen érvelés Isten törvénye 
jellegének változhatatlanságáról. Krisztus azért halt meg, hogy ezáltal 
gondoskodjon a bűnösök megváltásáról, így téve eleget a megtört törvény 
követelményének.” – ST March 12, 1896.

5. Tanulmány 2008. augusztus 03. Napnyugta: H 20:17
Ro 20:51

Rómabeliekhez írt levél 3:20; 7:7.12.
3:20. Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.Róma 7:7 Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.Róm 7:12 Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó.

Zsoltárok könyve 19:8.
Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt.

Ésaiás próféta könyve 42:21.
Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt nagygyá teszi és dicsőségessé.

Máté evangéliuma 5:17-20. 27. 28.
17. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.18. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.19. Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.20. Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.Mt 5:27.28 27. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!28. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.

Lukács evangéliuma 16:17
Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogynem a törvényből egy pontocskának elesni.

Rómabeliekhez írt levél 2:12.13.17.21-27.
12. Mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el: és akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg,13. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, a kik a törvényt betöltik.”17. Ímé, te zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodol, és Istennel dicsekedel.21.Aki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-é? aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-é?22. Aki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodol-é? aki útálod a bálványokat, szentségtörő vagy-é?23. Ki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Istent gyalázod-é?24. Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint meg van írva.25. Mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod; de ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenséggé lett.26. Ha tehát a körülmetéletlen pogány megtartja a törvénynek parancsolatait, az ő körülmetéletlensége nem körülmetélkedésül tulajdoníttatik-é néki?27. És a természettől fogva körülmetéletlen ember, ha a törvényt megtartja, megítél téged, aki a betű és körülmetélkedés mellett is a törvényeknek megrontója vagy.

Rómabeliekhez írt levél 3:31; 8:7.
3:31. A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.Róma 8:7 Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
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Hétfő   július 28.
2. MELYIK TÖRVÉNY MELYIK?
a. Melyik törvényt nevezzük „vezérlő mesterünknek” és miért? Gal. 3:24.

„Amikor az ember gondolatai a Kálvária keresztje felé irányulnak, 
tökéletlen látásával Krisztust ismeri fel a szégyenteli kereszten. Miért halt 
meg? - A bűn következménye miatt. Mi a bűn? - A törvénytelenség. Az 
ember szemei megnyílnak a bűn jellegének megértésére. Az áthágott tör-
vény nem bocsáthat meg a törvényszegőnek. A törvény tanítómesterünk, 
mely büntetést szab ki ránk. Hol a megoldás? - A törvény Krisztushoz 
vezet bennünket, aki azért feszíttetett keresztre, hogy igazságában ré-
szesíthesse a bukott, bűnös embert.” – 1Sz 313.

„Melyik törvény a Krisztushoz vezérlő mester?” - „Mind a ceremoniá-
lis, mind pedig az erkölcsi törvény, azaz a Tízparancsolat” - válaszolom. 

Krisztus volt az alapja a teljes zsidó rendszernek. Ábel halála Káin 
engedetlenségének következménye volt, aki nem fogadta el Istennek azt 
a tervét, mely szerint Jézus Krisztus - áldozatokban elővetített - vére sze-
rezhet számára szabadulást. Káin elutasította a vérontást, mely Krisztus 
vérének a világért való kiontását jelképezte. A teljes szertartás Istentől 
származott, a rendszer alapja pedig Krisztus volt. A törvény tanítómesteri 
munkájának kezdete, hogy a bűnös embert elgondolkodtassa Krisztusról, 
a zsidó vallási életforma megalapozójáról. 

A szentély szolgálatában valamiképpen résztvevők mindegyike 
folyamatos tanítást kapott Krisztus közbenjárásáról az emberek érdek-
ében. Ez a szolgálat úgy lett eltervezve, hogy minden szívben szeretetet 
ébresszen Isten törvénye iránt, mely nem más, mint országának törvénye. 
Az áldozati szertartás Isten Krisztusban megnyilvánuló szeretetének 
példabeszéde az Ő szenvedéséről, áldozathaláláról, a bűnös emberiség 
vétkeinek felvállalásáról, valamint arról, hogy az ártatlan bűnné lett az 
emberekért.” – 1Sz 221.
b. Mit mond a Biblia a ceremoniális törvényről? Ef 2:15; Kol 2:14; 

Zsid 10:1.

„A ceremoniális törvény más cél betöltésére volt hivatott, Krisztusnak 
az emberiség megmentéséért létrehozott tervében. Az Úr azért rendelte 
el az áldozatok jelképrendszerét, hogy így a bűnös felismerje a nagy 
áldozatot, Krisztust.” – FLB 106.

Galátziabeliekhez írt levél 3:24
Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.

Efézusbeliekhez írt levél 2:15
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén.

Kolossébeliekhez írt levél 2:14
Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára.

Zsidókhoz írt levél 10:1
Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennélfogva azokkal az áldozatokkal, a melyeket esztendőnként szünetlenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat.
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Kedd július 29.
3. A JÖVENDŐ DOLGOK ÁRNYÉKAI
a. Miért szűnt meg a ceremoniális törvény, mely a jövendő dolgok 

árnyéka volt? Kol 2:16.17.20;  Zsid 10:4; 9:11.12.15.

„Sokan vannak olyanok, akik megpróbálják összekeverni ezt a két 
törvényrendszert. A ceremóniális törvényről beszélő helyeket használják 
fel annak bizonyítására, hogy az erkölcsi törvényt Isten eltörölte. Ez 
azonban a Szentírás üzenetének elferdítése, kiforgatása. A két törvény-
rendszer közötti különbség átfogó és világos. A szertartási törvények 
rendszere olyan jelképekből áll, amelyek Krisztusra mutatnak, az ő 
áldozatára és papságára. Ezt a szertartási törvényt, áldozataival és ren-
deleteivel együtt a hébereknek addig kellett végrehajtaniuk, míg a jelkép 
nem találkozott a valósággal Krisztus halálában, aki Isten bárányaként 
elveszi a világ bűneit. Ezután az összes áldozati felajánlásoknak meg 
kellett szűnniük. Ezt a törvényt Krisztus „[...] eltette az útból, odasze-
gezvén azt a keresztfára” (Kol 2:14).” – PP 324.

„Isten népe, melyet az Úr az Ő külön kincsének jelent ki, a kettős 
törvény kiváltságában részesült. Erkölcsi és szertartás törvényben. 
Az első visszafelé mutatott a teremtésre, hogy emlékezetben tartsa 
az élő Istent, aki a világot alkotta, s kinek a követelményei minden 
üdvrendben, mindenki számára kötelezők, s melyek minden időben 
érvényesek lesznek, végig az örökkévalóságon. A szertartás törvényt 
az erkölcsi törvény megszegése miatt adta. A szertartástörvény iránti 
engedelmesség a jövőben történő megváltást jelképező áldozatból állt. 
Egyik sem téveszthető össze a másikkal.” – TII 184.
b. Ki volt az elsők között, aki bemutatott egy állat áldozatot és mit 

jelentett ez? Zsid 11:4; Ján 1:29; Zsid 9:28.

„A kereszt eltörölte a jelképes szolgálatot. Isten valóságos Báránya fel-
áldoztatott a bűnös emberért, a valóság elnyelte az árnyékot.” – TII 164.

„A Megváltó élete és halála minden Reá mutató próféciát betöltött. 
Ő volt az alapja minden kijelentett előképnek.” – 1Sz 219.

Zsidókhoz írt levél 10:4.
10:4. Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöketZsid 9:11.12.15 11. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül,12.  És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.15. És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.

Kolossébeliekhez írt levél 2:16.17.20
16. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában:17. Melyek [csak] árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.20. Ha meghalván a Krisztussal, [megszabadultatok] e világ elemi tanításaitól, miért terheltetitek magatokat, mintha e világban élők volnátok, efféle rendelésekkel:

Zsidókhoz írt levél 11:4.
Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert a felől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél.

Zsidókhoz írt levél 9:28.
Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják idvességökre.

János evangéliuma 1:29
Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!
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Szerda   július 30.
4. KRISZTUS VÉRE JELKÉPEKBEN
a. Miért voltak előírva az állatáldozatok? Zsid 9:22; 10:10-14.

„A megváltás tervében elengedhetetlen a vér kiontása, mivel az 
ember bűne következtében valakinek meg kell halnia. Az áldozati állat 
Krisztus előképe volt. Az embernek a leölt áldozatban kellett fölismerni 
Isten szavának ideiglenes beteljesedését: „Bizony meghalsz.” Az áldo-
zatból kifolyt vér kifejezte a megbékélést is.” – RH March 3, 1874.
b. Miután Izrael gyermekei Egyiptomban a szolgaság alatt szen-

vedtek, milyen különleges szolgálat volt bevezetve megszaba-
dulásuk után, mely jobban kifejezte Jézus Krisztus ábrázolását? 
3Móz 23:5; 1Kor.5:7.8.

„Krisztus olyan szertartást akart a tanítványokra hagyni, melyre igen 
nagy szükségük volt – mely kiszabadítaná őket az eddig elengedhetetlen-
nek tartott szertartásokból és melyeket az evangélium örömüzenetének 
elfogadása fölöslegessé tett. A régi szertartások folytatása sértette volna 
Jehovát.” – TII 150.

„Krisztus megtartotta az erkölcsi törvényt, és felmagasztalta azt 
azáltal, hogy az ember képviselőjeként eleget tett rendeléseinek. Azok 
az izraeliták, akik az Úrhoz fordultak, és Krisztust az áldozatokban 
bemutatott előképek valóságaként fogadták el, felismerték az „elmú-
landónak” végét” – 1Sz 219.
c. Mi volt az, amit az állatok vére nem tudott elvégezni, kiteljesíte-

ni? Zsid 7:19; 10:4. Csak hogyan történhet meg a teljes megtisz-
títás? Apcs 4:12; 10:43; Ján 1:29.

Zsidókhoz írt levél 9:22. 10:10-14.
9:22. És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.10:10-14  10. Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által.11. És minden pap naponként szolgálatban áll és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, a melyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket.12. Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára,13. Várván ímmár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei.14. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.

Mózes 3. könyve 23:5
Az első hónapban, a hónapnak tizennegyedikén, estennen az Úrnak páskhája.

Korinthusbeliekhez írt I. levél 5:7.8.
7. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.8. Azért ne régi kovászszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.

Zsidókhoz írt levél 7:19. 10:4.
7:19. Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, a mely által közeledünk az Istenhez10:4. Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket.

Apostolok cselekedetei 4:12; 10:43.
4:12. És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.10:43.  Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatját veszi az ő neve által mindenki, aki hiszen ő benne.

János evangéliuma 1:29.
Másnap látá Jánost ő hozzá menni, és monda:Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!
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Csütörtök július 31.
5. ELVETVE
a. A zsidó nemzet történetében sokszor mi volt számukra oly nehe-

zen érthető? Ésa 1:11-15. Miért? Ésa 1:6. Mit értettek meg ezáltal 
az első keresztények?

„A zsidók büszkélkedtek Isten által kijelölt szolgálatukkal, és arra a 
következtetésre jutottak, hogy amit Isten egykor előírt a héber istentisz-
telet módjának, lehetetlen, hogy felhatalmazást adjon valamikor is annak 
bármely előírása megváltoztatására. Elhatározták, hogy a keresztényeknek 
csatlakozniuk kell a zsidó törvényekhez és szertartásokhoz. Nehezen 
tudták felismerni a célját annak, amit Krisztus eltörölt halála által. Nehe-
zen tudták megérteni, hogy a ceremoniális áldozatok csak Isten Fiának 
halálára mutattak előre, amelyben az árnykép találkozott a valósággal, és 
érvénytelenné tette az Istentől elrendelt szertartásokat és a zsidó vallási 
áldozatokat. – LP 64.65.

„(Pál) tudta, hogy a különleges ceremóniáknak nemsokára teljesen 
meg kell szűnniük, mivel az amit előre vetítettek, beteljesedtek, és az 
evangélium világosságát annak dicsőségében ráárasztotta a zsidó vallásra, 
és új jelentőséget adott régi szertartásainak.” – LP 65.

„(ApCsel 15:13-29),… (Jakab apostol) véleménye az volt, hogy a cere-
moniális törvényt, különösen a körülmetélkedést semmiképpen nem lenne 
bölcs dolog ráerőltetni a pogányokra vagy ajánlani számukra.” - LP 69.
b. Míg a zsidók az áldozati szertartásos rendszert úgy értelmezték, 

hogy engedélyezi a bűn elkövetését, a valóságban, milyen áldoza-
tok voltak Isten előtt kedvesek? Zsol 51:19-21; Ésa 1:16-18.

„Pál sem sajátmagát sem a megtérteket nem kötelezte a zsidó ceremó-
niák és szokások különféle formáinak, fajtáinak és áldozati szertartásainak 
megtartására, mert ő felismerte, hogy a tökéletes és végérvényes áldozat 
megtörtént Isten Fiának halálában. A tisztább látás, a világosság és ismeret 
kora most jött el. Habár Pál korábbi neveltetése megvakította szemeit, 
hogy ne lássa ezen világoságot, és keserű szembenállásra vezette őt Isten 
művével szemben, ámde Krisztus megjelenése a Damaszkuszi útján 
megváltoztatta egész életének irányát. Jelleme és munkája nagyszerűen 
illusztrálja azokat, akiknek istene az Úr. Isten tanítása az értelmet egy 
sokkal tevékenyebb lelki életre vezeti, és tovább viszi a hívőt a puszta 
szertartásoknál…”- LP 105.

Ésaiás próféta könyve 1:11-15.
11. Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága? ezt mondja az Úr; megelégeltem a kosok egészen égőáldozatait és a hízlalt barmok kövérét; s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm;12. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kivánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok?13. Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek.14. Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem; terhemre vannak, elfáradtam viselni.15. És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek; sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel rakvák kezeitek.

Ésaiás próféta könyve 1:6.
Tetőtől talpig nincs e [test]ben épség, [csupa] seb és dagadás és kelevény, a melyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak.

Ésaiás próféta könyve 1:16-18.
16. Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt cselekedni;17. Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.18. No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.

Zsoltárok könyve 51:19-21.
19. Isten előtt [kedves] áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!20. Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kőfalait.21. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai; az égő és egész áldozat: akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal.
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Péntek   augusztus 1.
ÁTTEKINTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Miért kell nekünk tisztán megérteni a Tízparancsolat alapelveit?
2. Miért érvénytelenítette Krisztus halála az összes ceremoniális törvényt?
3. Mit teszünk valójában, ha folytatjuk a ceremoniális törvény megtartását – be-

leértve a Páskát – a keresztre feszítés után?
4. Valójában kinek a vére tisztíthat meg bennünket a bűntől?
5. Vannak olyan rendeletek melyek közvetlenül kapcsolódnak a ceremoniális 

törvényhez, valamint a erkölcsi törvényhez is, melyiket tanulmányozzuk és 
alkalmazzuk ma?

„A zsidók megszokták a véres áldozatot, s majdnem szem elől 
tévesztették azt a tényt, hogy az állatok vérének kiontását a bűn tette 
szükségessé. Nem érzékelték, hogy ez Isten drága Fiának vérét jelképezi 
- mely kiontatik a világ bűneiért.” – JÉ 495.

„Az erkölcsi törvény soha nem volt árnyék- vagy előkép. Már az 
ember teremtése előtt is létezett, és meg fog maradni mindaddig, amíg 
Isten trónja fennáll. Isten nem változtathatta meg törvényének egyetlen 
előírását sem az ember megváltása érdekében, mert a törvény nem más, 
mint kormányzásának alapja. A törvény változhatatlan, végtelen és örök-
kévaló. Az ember megváltása és a törvény dicsőségének helyreállítása 
érdekében Isten Fia felajánlotta életét bűnért való áldozatul. Aki nem 
ismert bűnt, bűnné lett érettünk. Meghalt értünk a Kálvárián. Halála 
megmutatja Isten csodálatos szeretetét az emberek iránt, és törvényének 
változhatatlanságát.” – 1Sz 227.

„Láttam, hogy a szombat parancsolata nem volt a keresztre szegezve. 
Ha úgy lett volna, akkor a többi kilenccel sem lenne másként, ami azt 
jelentené, hogy a többi kilenc parancsolatot is éppúgy áthághatnánk, 
mint ahogy a negyediket, a szombatot megszegik. Láttam, hogy Isten 
sohasem törölte el vagy változtatta meg a szombat parancsát, mert Isten 
nem változik.” – TL 9.

„Miután Krisztus meghalt a kereszten, mint bűnért való áldozat, 
a ceremoniális törvény nem volt többé érvényes. Mégis kapcsolatban 
volt az erkölcsi törvénnyel, és dicsőséges volt. Az egész törvény magán 
viselte az istenség pecsétjét és kifejezte Isten szentségét, ítéletét és 
igazságosságát. És ha ez a megszűnő intézmény közreműködése ilyen 
dicsőséges volt, mennyivel dicsőségesebb volt a valóság, amikor Krisztus 
megjelent, mindazoknak felajánlva életadó megszentelő Szentlelkét, 
akik hisznek?” – LHU 147.
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A mannás korsó
„Mert sátor építtetett, az első, amelyben vala a gyertyatartó, meg az 

asztal és a kenyerek felrakása, ezt nevezték szenthelynek. A második 
kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentének, 
melyben vala az arany füstölő oltár, és a szövetség ládája beborítva 
minden felől arannyal, ebben a mannás aranykorsó, és Áron kihajtott 
vesszeje, meg a szövetség táblái.” – Zsid 9:2-4.

„A szentek szentjében láttam a frigyládát, amelynek oldalai és teteje 
tiszta aranyból volt…A frigyszekrényben volt az arany mannás korsó, 
Áron kivirult vesszeje és a kőtáblák, amelyek könyvhöz hasonlóan voltak 
összehajtva.” – TL 8.
Javasolt olvasmányok:  Pátriárkák és próféták, 246-253.
   Tapasztalatok és látomások, 8.9.

Vasárnap  augusztus 3.
1. SZABADULÁS
a. Mi volt a legfontosabb események egyike Izrael történelmében, 

és hogyan emlékeztek meg erről minden évben? 2Móz 12:11.

„A húsvét az egyiptomi fogságból, rabszolgaságból való megszabadí-
tásnak a megemlékezésére szolgált. Isten parancsolta meg a zsidóknak 
azt, hogy évről-évre, mikor a gyermekek megkérdezik ennek az elrendelt 
ünnepnek értelmét, akkor a megszabadítás történetét ismét és ismét 
beszéljék el nekik. Ezt a csodálatos megszabadulást ilyen módon kellett 
frissen megtartani minden egyes nemzedék emlékezetében.” – JÉ 559.

b. Mennyi ideig tartott feljutni Egyiptomból Sin pusztájába, (amely 
Élim és a Sinai hegy között van)? 2Móz 15:27; 16:1.

„Elimből mielőtt bevonultak volna Sin pusztaságába, néhány napig 
itt maradtak. Már egy hónapja távol voltak Egyiptomtól, amikor először 
letáboroztak a pusztában.” – PP 247.

6. Tanulmány 2008. augusztus 9. Napnyugta: H 20:06
 Ro 20:41

Mózes 2. könyve 12:11
És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálczáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskhája az.

Mózes 2. könyve 15:27; 16:1
27. És jutának Élimbe, és ott tizenkét forrás vala és hetven pálmafa; és tábort ütének ott a vizek mellett.16:1  És elindulának Élimből és érkezék Izráel fiainak egész gyülekezete a Szin pusztájába, mely Élim között és Sinai között van, a második hónapnak tizenötödik napján, Égyiptom földéről való kijövetelök után.
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Hétfő   augusztus 4.
2. ZÚGOLÓDÁS
a. Mit tettek az Izraeliták amikor megérkeztek az első fő állomás 

helyre, kifejezve a létbizonytalanság teljes érzését? 2Móz 16:2.

„Az Izraeliták élelmiszere fogytán volt. Miként lássák el élelemmel ezt 
a hatalmas sokaságot? Kétség támadt a szívekben és zúgolódni kezdtek. 
Még a nép kormányzói és vénei is csatlakoztak azokhoz, akik panasszal 
voltak tele az Isten által kijelölt vezetők ellen…

Eddig még nem szenvedtek éhségtől. Jelenlegi szükségleteikről is 
gondoskodott Isten, de féltek a jövőtől. Nem tudták elképzelni, hogy 
miként fog majd megélni ez a hatalmas sokaság a pusztában, amelyen 
át kell vonulniuk. Képzeletükben már maguk előtt látták éhező gyerme-
keiket. Az Úr pedig megengedte a nehézségeket, az élelem csökkenését, 
hogy teljes szívvel hozzá forduljanak, aki mindeddig Szabadítójuk volt. 
Ha szükségükben őt hívják segítségül, akkor megajándékozza őket 
szeretete és gondoskodása nyilvánvaló jeleivel. Isten megígérte nekik, 
hogyha engedelmeskednek parancsainak, akkor nem betegednek meg. 
Részükről bűnös hitetlenség volt az, amikor előre úgy látták, hogy ők és 
gyermekeik éhségtől halnak meg.” – PP 247.
b. Ha megfigyeljük az Izraeliták összes zúgolódását pusztai tartózko-

dásuk során, ki volt a valódi célpontja az effajta zúgolódásnak? Ma 
ha zúgolódunk ki a panaszaink valódi célpontja? 2Móz 16:6-10.

„Istennek nem tetszik, ha olyanok ellen zúgolódnak, akik a leg-
nehezebb küzdelmet vívták az üzenet hirdetésének kezdetén, és sok 
nehézséget elviseltek, amikor a munka még nehezen haladt. Isten becsüli 
Krisztus tapasztalt szolgáit, akik a súlyos terheket viselték, amikor még 
kevesen segítették őket. Az Úr gondosan őrködik azok felett, akik hűsé-
gesnek bizonyulnak. Fájlalja, ha a fiatalok szívesen fedeznek fel hibákat 
és gáncsolják Isten szolgáit, azokat, akik a korunknak szóló igazság ter-
jesztésében őszültek meg. Gáncsoskodásotok és zúgolódásotok ellenetek 
szól majd az Úr napján!” – ESz 197.198.

Mózes 2. könyve 16:2
És zúgolódék Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a pusztában

Mózes 2. könyve 16:6-10.
6. És monda Mózes és Áron Izráel minden fiainak: Estve megtudjátok, hogy az Úr hozott ki titeket Égyiptom földéről;7. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét; mert meghallotta a ti zúgolódástokat az Úr ellen. De mik vagyunk mi, hogy mi ellenünk zúgolódtok?8. És monda Mózes: Estve húst ád az Úr ennetek, reggel pedig kenyeret, hogy jól lakjatok; mert hallotta az Úr a ti zúgolódástokat, melllyel ellene zúgolódtatok. De mik vagyunk mi? Nem mi ellenünk van a ti zúgolódástok, hanem az Úr ellen.9. Áronnak pedig monda Mózes: Mondd meg az Izráel fiai egész gyülekezetének: Járuljatok az Úr elé; mert meghallotta a ti zúgolódástokat.10. És lőn, mikor beszéle Áron az Izráel fiai egész gyülekezetének, a puszta felé fordulának, és ímé az Úr dicsősége megjelenék a felhőben.
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Kedd  augusztus 5.
3. FÜRJEK EGY NAPRA
a. Egyetlen hónapnyi utazás elteltével miután vágyakoztak az Iz-

raeliták, amely bemutatja számunkra, hogy rossz vágyaink mire 
vezetnek? 2Móz 16:3.

„Egyiptomi tartózkodásuk alatt étvágyuk megromlott. Isten célja ét-
vágyuk tiszta, egészséges állapotra való helyrehozása volt, hogy örömmel 
fogyasszák a gyümölcsöket, melyeket Ádámnak adott Édenben. Az Úr 
most készült második Édenbe telepíteni őket. Jó földre, ahol örömmel 
táplálkozhatnak a tőle kapott gyümölcsből és gabonából. El akarta venni 
az Egyiptomba fogyasztott felhevítő étrendet. Azt szerette volna, hogy 
tökéletes egészségnek és erőnlétnek örvendezzenek, amikor belépnek a 
jó földre.” – TII 160.
b. Mivel táplálta Isten kívánságaikat és igényeiket? 2Móz 16:11-15. 

Mit tanuljunk meg Isten azon módszeréből, ahogyan lépésről-
lépésre vezeti népét?

„Nem várhatjuk el a világiaktól, hogy azonnal elfogadják azt, amit 
népünk már évek óta elsajátított. Még most is sok olyan lelkész van, aki 
a rendelkezésre álló világosság ellenére sem gyakorolja az egészségügyi 
reformot. Nem várhatjuk el azoktól, akik mögött e tárgyban nincs gya-
korlati tapasztalata, hogy azonnal megtegyék az étkezés nagy lépését saját 
vágyaiknak kielégítése és az egészségügyi reform legszigorúbb étrendje 
között.” – ÉTT 222.
c. Mennyi ideig kapták a fürjeket táplálékul? Van arról feljegyzés, 

hogy milyen negatív eredménye lett annak, hogy ők húst fo-
gyasztottak? 2Móz 16:12.

„A manna adásakor, éppen mielőtt Izrael eljutott a Sinai hegyhez, 
az Úr egy napig húst is ajándékozott nekik válaszul hangos követelőzé-
sükre.” – PP 338.

„Gyakran zúgolódtak és lázongtak a Vörös-tengertől a Sinai hegyig 
tartó vándorlás alatt, de Isten megszánta tudatlanságukat és vakságukat, 
bűnüket nem látogatta meg ítélettel.” PP 339.

Mózes 2. könyve 16:3.
S mondának nékik Izráel fiai: Bár megholtunk volna az Úr keze által Égyiptom földén, amikor a húsos fazék mellett ülünk vala, amikor jól lakhatunk vala kenyérrel; mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy mind e sokaságot éhséggel öljétek meg.

Mózes 2. könyve 16:11-15.
11. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:12. Hallottam az Izráel fiainak zúgolódását, szólj nékik mondván: Estennen húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr a ti Istentek.13. És lőn, hogy estve fürjek jövének fel és ellepék a tábort, reggel pedig harmatszállás lőn a tábor körűl.14. Mikor pedig a harmatszállás megszűnék, ímé a pusztának színén apró gömbölyegek valának, aprók mint a dara a földön.15. Amint megláták az Izráel fiai, mondának egymásnak: Mán ez! mert nem tudják vala mi az. Mózes pedig monda nékik: Ez az a kenyér, melyet az Úr adott néktek eledelül.

Mózes 2. könyve 16:12.
Hallottam az Izráel fiainak zúgolódását, szólj nékik mondván: Estennen húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr a ti Istentek.
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Szerda augusztus 6.
4. A MANNA HASZNÁLAT LECKÉJE
a. Milyen volta a manna, mennyi ideig kapták ezt táplálékul és mi-

ért? 4Móz 11:7-9;  2Móz 16:35; Józs 5:10-12.

„Negyven évig naponta emlékeztette őket ez a csodálatos eledel Isten 
kifogyhatatlan gondoskodására és gyengéd szeretetére.” – PP 252.

b. Mivolt a fő célja ennek a csodálatos gondoskodásnak? 2Móz 
16:4.ur.  Zsol 105:45; Jak 1:2-4.12.

„Isten gyermekei mindenkor próba alatt állnak a nyomorúság ke-
mencéjében. Ha kiállják az első próbát, nem szükséges másodszor is 
átesniük a nyomorúságon, de ha elbuknak, az Úr újra meg újra elhozza 
rájuk a próbát, minden ízben súlyosabban és erősebben…”

A szomorúságnak, a próbának mindenkihez el kell érkezni, s ez csak 
annyiban áldás, amennyiben a csiszolás, a megszentelődés, s a léleknek, 
mint az Úr szolgálatára alkalmas eszköznek kifinomítását végzi.” – TII 
86.87.
c. Hogyan volt ez a szombatünneplésnek egyfajta próbája? 2Móz 

16:5.16-20. 22-26.

„Még mielőtt a Sínai hegynél Izrael megkapta a törvényt, a szombat-
nap megünneplése háromszoros csodát élt át. Dupla mennyiségű manna 
hullott a hatodik napon, szombaton nem volt manna, és a pénteki napon 
de szombatra begyűjtött manna édes és romlatlan maradt, míg a többi 
napon gyűjtött manna másnapra eltéve megromlott és fogyasztásra 
alkalmatlanná vált. Itt van a döntő bizonyítéka annak, hogy a szombat 
ünneplése már a teremtésnél be lett vezetve.” – ST February 28, 1884.
d. Hogyan mutat rá ez a tapasztalat arra, hogy Izrael gyermeki 

tisztában voltak a törvény követelményeivel, még mielőtt a Sínai 
hegyhez érkeztek volna? 2Móz 16:27-30.

Mózes 2. könyve 16:35.
Az Izráel fiai pedig negyven esztendőn át evék a Mánt, míg lakó földre jutának; Mánt evének mind addig, míg a Kanaán földének határához jutának.

Mózes 2. könyve 16:4.
..., hogy megkísértsem: akar-é az én törvényem szerint járni, vagy nem?

Mózes 2. könyve 16:5. 16-20. 22-26.
5.A hatodik napon pedig úgy lesz, hogy mikor elkészítik amit bevisznek, az kétannyi lesz, mint amennyit naponként szedegettek.16. Az Úr parancsolata pedig ez: Szedjen abból kiki amennyit megehetik; fejenként egy ómert, a hozzátok tartozók száma szerint szedjen kiki azok részére, akik az ő sátorában vannak.17. És aképen cselekedének az Izráel fiai és szedének ki többet, ki kevesebbet.18. Azután megmérik vala ómerrel, és annak aki többet szedett, nem vala fölöslege, és annak, aki kevesebbet szedett, nem vala fogyatkozása: kiki annyit szedett, amennyit megehetik vala.19. Azt is mondá nékik Mózes: Senki ne hagyjon abból reggelre.20. De nem hallgatának Mózesre, mert némelyek hagyának abból reggelre; és megférgesedék s megbüszhödék. Mózes pedig megharagudék reájok.”22. A hatodik napon pedig két annyi kenyeret szednek vala, két ómerrel egyre-egyre. Eljövének pedig a gyülekezet fejedelmei mindnyájan és tudtára adták azt Mózesnek.23. Ő pedig monda nékik: Ez az, amit az Úr mondott: A holnap nyugalom napja, az Úrnak szentelt szombat; amit sütni akartok, süssétek meg, és amit főzni akartok, főzzétek meg; ami pedig megmarad, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre.24. És eltevék azt reggelre, aszerint amint Mózes parancsolta vala, és nem büszhödék meg s féreg sem vala benne.25. És monda Mózes: Ma egyétek azt meg, mert ma az Úrnak szombatja van; ma nem találjátok azt a mezőn.26. Hat napon szedjétek azt, de a hetedik napon szombat van, akkor nem lesz.

Mózes 4. könyve 11:7-9.
7 . A manna pedig olyan vala mint a kóriándrum magva, a színe pedig mint a bdelliomnak színe.8. Kiomol vala pedig a nép, és szedik vala [a mannát], és őrlik vala kézimalmokban, vagy megtörik vala mozsárban, és megfőzik vala fazékban, és csinálnak vala abból pogácsákat: az íze pedig olyan vala, mint az olajos kalácsé.9. Mikor pedig a harmat leszáll vala a táborra éjjel, a manna is mindjárt leszáll vala arra.

Józsué könyve 5:10-12.
10. És Gilgálban táborozának Izráel fiai, és megkészíték a páskhát a hónapnak tizennegyedik napján, estve, Jérikhónak mezején.11. És evének a föld terméséből a páskhának másodnapján kovásztalan kenyeret és pörkölt gabonát, ugyanezen a napon.12. És másnaptól kezdve, hogy ettek vala a föld terméséből, megszűnék a manna, és nem volt többé mannájok az Izráel fiainak; hanem Kanaán földének gyümölcséből evének abban az esztendőben.

Zsoltárok könyve 105:45.
Azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, és törvényeit megőrizzék. Dicsérjétek az Urat!

Jakab apostol levele 1:2-4. 12.
2. Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek,3. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.4. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.12. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek.

Mózes 2. könyve 16:27-30.
27. És lőn hetednapon: kimenének a nép közül, hogy szedjenek, de nem találának.28. És monda az Úr Mózesnek: Meddig nem akarjátok megtartani az én parancsolataimat és törvényeimet?29. Lássátok meg! az Úr adta néktek a szombatot; azért ád ő néktek hatodnapon két napra való kenyeret. Maradjatok veszteg, kiki a maga helyén; senki se menjen ki az ő helyéből a hetedik napon.30. És nyugoszik vala a nép a hetedik napon.
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Csütörtök   augusztus 7.
5. EGY KORSÓ ELTÉVE MINT EMLÉKEZTETŐ
a. Tekintettel Isten hatalmas csodáira a száraz pusztában Mit adott 

az Ő csodálatos gondoskodásának örökös emlékeztetőjéül? 
2Móz 16:32.33.

b. Hova lett ez a mannás korsó helyezve? Ezért hogyan értékeljük 
az egészséges étrendet a tízparancsolattal kapcsolatban? 2Móz 
16:34; Zsid 9:3.4.

„A szentek szentjében láttam a frigyládát, amelynek oldalai és teteje 
tiszta aranyból volt… A frigyszekrényben volta az arany mannás korsó, 
Áron kivirágzott vessze s a kőtáblák, amelyek a könyvhöz hasonlóan 
voltak összehajtva.” – TL 8.9.

„A frigyládában az angyalok kiterjesztett szárnyai alatt volt az arany 
mannás korsó, egy főzetnyi sárgásszínű mannával, és láttam egy vesz-
szőt, melyről Jézus azt mondta, hogy Ároné volt, láttam ezt kirügyezni, 
virágozni és gyümölcsöt teremni.” – WLF 16.
c. A manna megőrzése milyen szombattal kapcsolatos kötelességre 

figyelmeztet még bennünket? 2Móz 16: 23.

„Az Úr ma is éppoly igényes szombatjával kapcsolatban, mint amikor 
kiadta Izrael népének az előbb említett különleges utasításokat. Meg-
kívánta tőlük, hogy a hatodik napon süssék meg, amit meg akarnak 
sütni, és főzzék meg azt, amit meg akarnak főzni a szombati nyugalom 
napra való előkészületül. Azok, akik elhanyagolják a hatodik napon a 
szombatra való előkészületet, és akik főznek szombatnapon, megszent-
ségtelenítik a negyedik parancsolatot, és Isten törvényének áthágóivá 
válnak. Mindazok, akik valóban gondosan megünneplik a szombatot, 
a parancsolat szerint, semmilyenfajta ételt nem fognak elkészíteni 
szombaton. Ők készek arra, hogy Istent féljék, aki adta az Ő törvényét 
a Sínairól, és készek megtagadni magukat és táplálásukra szolgáló 
ételt a hatodik napon készítik el, még ha ez nem is olyan ízletes. Isten 
megtiltotta Izrael gyermekinek, hogy süssenek és főzzenek szombaton. 
Ez a tilalom vonatkozik minden szombattartóra, mint egy Jehovától 
származó ünnepélyes parancs. Az Úr őrködik az Ő népén, hogy szom-
baton ne hódoljanak a falánkságnak, ezt az időt Isten különítette el a 
szent elmélkedésre és az istentiszteletre.” – 1SP 225.226.

Mózes 2. könyve 16:32.33.
32. És monda Mózes: Ezt parancsolja az Úr: Egy teljes ómernyit tartsatok meg abból maradékaitok számára, hogy lássák a kenyeret, amellyel éltettelek titeket a pusztában, mikor kihoztalak titeket Égyiptom földéről.33. Áronnak pedig monda Mózes: Végy egy edényt és tégy bele egy teljes ómer Mánt és tedd azt az Úr eleibe, hogy megtartassék maradékaitok számára.

Mózes 2. könyve 16:34.
Amint parancsolta vala az Úr Mózesnek, eltevé azt Áron a bizonyságtétel ládája elé, hogy megtartassék.

Mózes 2. könyve 16:23.
23. Ő pedig monda nékik: Ez az, amit az Úr mondott: A holnap nyugalom napja, az Úrnak szentelt szombat; amit sütni akartok, süssétek meg, és amit főzni akartok, főzzétek meg; ami pedig megmarad, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre.

Zsidókhoz írt levél 9:3.4.
3. A második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentének,4. Melyben vala az arany füstölő oltár és a szövetség ládája beborítva minden felől aranynyal, ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje meg a szövetség táblái,
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Péntek   augusztus 8.
ÁTTEKINTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. A jövő feletti bizonytalanság miért vált ki bennünk félelmet nagyon gyakran, és 

tesz bennünket zúgolódóvá Isten ellen és az általa kiválasztott vezetők ellen?
2. Mennyi ideig kapott Izrael húst, összehasonlítva a mannával?
3. Hogyan vezeti Isten a népet fokról fokra a reform lépéseiben?
4. Mire tanít bennünket a manna tapasztalata a szombat megtartásról?
5. Mit kell megtanulnunk abból a tényből, hogy a manna a frigyládába lett helyezve?

„Sokan azok közül, akik visszatekintenek Izraelre, elcsodálkoznak hitetlen-
ségükön és gyakori zúgolódásaikon és úgy érzik, hogy ők maguk nem lettek 
volna ilyen hálátlanok. Amikor a hitüket valami megpróbálja, akkor ők sem 
tanúsítanak több hitet vagy nagyobb türelmet, mint amennyit a hajdani Izrael 
tanúsított. Valahányszor nehéz helyzetbe kerülnek, azonnal elkezdenek zúgolód-
ni azért az eljárásért, amelyet Isten csak azért alkalmazott velük szemben, hogy 
megtisztítsa őket. Bár jelenlegi szükségleteiket Isten kielégítette, de a jövőjüket 
mégsem hajlandók teljesen rábízni Istenre. Állandóan aggodalmaskodnak a 
szegénység miatt, amelytől gyermekeik szenvednek majd. Némelyek mindig 
gonosznak és sötétnek látják a jövőt maguk előtt és felnagyítják a tényleg létező 
nehézségeiket annyira, hogy szemeik megvakulnak azoknak az áldásoknak 
láttán, amelyekért hálásaknak kellene lenniük.” – PP 248.249.

„Isten lépésről-lépésre vezeti népét. Különböző megpróbáló pontokhoz viszi 
őket, azzal a céllal, hogy felszínre hozza, mi is lakik szívükben. Van, aki megállja 
helyét az egyik ponton, de elbukik a másikon. Minden előrehaladottabb ponton 
megvizsgálja, és kipróbálja őket – mindig kissé alaposabban. Ha Isten állítólagos 
népének tagjai az ő szívüket szembe találják ezzel a megtisztító munkával e 
munkának meg kellene győzni őket, hogy nekik van egy elvégeznivaló munká-
juk, hogy győzzenek, mert ha ezt nem teszik, ki lesznek vetve az Úr szájából. Az 
angyal így szólt: „Isten egyre szorosabb és szorosabb helyzetekbe fogja vezetni 
népét, hogy meg vizsgálja és igazolja mindegyiküket”. Némelyek hajlandók 
elfogadni az egyik pontot, de amikor Isten a következő pontokhoz vezeti őket, 
visszariadnak, elhúzódnak, mert rájönnek, hogy valamely melengetett bálvá-
nyukat sújtja. Itt van alkalmuk rájönni, mi lakik szívükben mi zárja ki onnan 
Jézust. Valamit többre becsülnek az igazságnál, és nem készek befogadni Jézust. 
Egyéneket vizsgál és tesz próbára egy ideig, hogy lássa: hajlandóak-e lemondani 
bálványaikról és engedelmeskedni az Igaz Tanú tanácsának. Ha valaki nem 
hagyja, hogy az igazságnak való engedelmesség által megtisztuljon ha nem haj-
landó legyőzni önzését, büszkeségét, gonosz szenvedélyeit, akkor Isten angyalai 
azt mondják: „Összenőttek bálványaikkal, hagyjuk őket magukra”, és tovább 
mennek, végezve feladatukat, otthagyják ezen személyeket legyőzetlen gonosz 
jellemvonásaikkal együtt, a gonosz angyalok kénye-kedvére. Akik minden 
ponton megütik a mértéket, megállnak minden vizsgán és győznek, bármibe 
kerüljön is, ezek engedelmeskednek a Hű és Igaz Tanúbizonyság tanácsának, ezek 
részesülni fognak a késői esőben és elő készülnek az átváltozásra.” – 1B 180.
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Hús utáni vágyakozás
„Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak.” 

- Jak 4:17.

„Mikor az egészségügyi megújulásról szólunk némelyeknek, gyakran 
ilyen választ kapunk: sokkal többet tudunk, mint a mennyit megvaló-
sítunk. Nem értik meg, hogy felelősek minden egyes testi jólétükkel 
kapcsolatos világosságért és valamennyi szokásuk nyitva áll Isten felül-
vizsgálata előtt.” – ÉTT 180.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtétel a gyülekezeteknek 6.köt.369-379.

Vasárnap  augusztus 10.
1. ISTENNEK VOLT EGY TERVE
a. Mikor érkeztek meg az Izraeliták a puszta nagy nevelési köz-

pontjába, és mit várt el Isten tőlük, mivé váljanak? 2Móz 19:1-6; 
5Móz 7:6; 1Pét 2:9.

„ Hamarosan a Sinai hegynél való letáborozásuk után Mózest fel-
hívták a hegyre, hogy találkozzék Istennel. Egyedül kapaszkodott fel a 
meredek és göröngyös ösvényen és közeledett ahhoz a felhőhöz, amely 
Jahve jelenlétét takarta el szemei elől. Izrael most közeli és különleges 
kapcsolatba került a Magasságossal - hogy Isten kormányzása alatt 
egyházzá és nemzetté egyesüljön.” – PP 259.

„Isten törvénye iránti engedelmességük nyomán fakadó jólétüket a vi-
lág népei csodálták volna. Aki minden mestermunkához bölcsességet és 
ügyességet tudott nekik adni, továbbra is tanítani akarta őket, és törvényei 
iránti engedelmességük jellemüket nemessé és emelkedetté tette volna. 
Engedelmességük megóvta volna őket a más népeket sújtó betegségektől. 
Nagyszerű értelmi képességeket kaptak volna. Jólétükkel Isten dicsőségét 
és hatalmának magasztos voltát kellett volna megmutatniuk. Isten papok 
és fejedelmek birodalmává akarta Izraelt tenni. Mindent megadott nekik 
ahhoz, hogy a föld legnagyobb népévé legyenek.” – KP 195.

7. Tanulmány 2008. augusztus 16. Napnyugta: H  19:55
Ro 20:29

Mózes 2. könyve 19:1-6.
1. A harmadik hónapban azután hogy kijöttek vala Izráel fiai Égyiptom földéről, azon a napon érkezének a Sinai pusztába.2. Refidimből elindulván, érkezének a Sinai pusztába és táborba szállának a pusztában; a hegygyel átellenben szálla pedig ott táborba az Izráel.3. Mózes pedig felméne az Istenhez, és szóla hozzá az Úr a hegyről, mondván: Ezt mondd a Jákób házanépének és ezt add tudtára az Izráel fiainak.4. Ti láttátok, amit Égyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket.5. Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.6. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.

Mózes 5. könyve 7:6.
Mózes 5. könyve 7:6.
Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe [vagy] te; téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy néki, minden nép közül e föld színén.

Péter apostol 1. levele 1:9.
Elérvén hitetek czélját, a lélek idvességét.
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Hétfő augusztus 11.
2. „ISKOLA” A SÍNAI HEGYNÉL
a. Milyen alapelveket tanultak meg Izrael gyermekei, amíg a Sínai 

hegy körül táboroztak? 2Móz 19:10.11; 20:1-17.

„A népbe bele kellett vésődjön, hogy mindannak, ami Isten szolgá-
latával kapcsolatos, a legnagyobb tisztelettel adózzon… Személyüket és 
ruházatukat meg kellett tisztítaniuk minden tisztátalanságtól. Amikor 
pedig Mózes rámutat bűneikre, alázkodjanak meg böjtöléssel és imádko-
zással, hogy szívük megtisztulhasson minden romlottságtól.” – PP 260.
b. Mit tanulhatunk Izraeltől, amint mi keressük a módját, hogy se-

gítsünk másoknak egészségügyi dolgokban?  Zsol 78:24.

„Minden esetben hassatok az emberek lelkiismeretére, nyerjétek meg 
az akaratot, kínáljatok ízletes tápláló ételeket, és akkor szívesen változ-
tatnak, sőt nemsokára nem is fogják a húst kívánni.” – NOL 219.
c. Miután vágyakozott ismét Izrael amint a Sinai hegytől elindul-

tak? 4Móz 11:4-6. Mire figyelmeztet ez bennünket? 

„Isten továbbra is égből hullatott kenyérrel táplálta a héber sokaságot, 
mégis elégedetlenek voltak. Romlott étvágyuk húst követelt, amit Isten 
bölcsességében csak nem teljesen megvont tőlük. Sátán a betegség és 
nyomorúság szerzője, ott közelíti meg Isten népét, ahol a legragyogóbb 
siker kecsegteti. Attól kezdve uralkodott nagymértékben az emberek 
étvágyán, hogy sikeres kísérletet tett Évával, rábeszélve őt, egyen a tiltott 
gyümölcsből. Kísértéseivel előbb az elegy sokasághoz, a hívő egyiptomi-
akhoz fordult, őket szította lázongó zúgolódásra. Ők nem voltak megelé-
gedve azzal az egészséges táplálékkal, amellyel Isten gondoskodott róluk. 
Romlott étvágyuk nagyobb változatosságot, különösen húst követelt.

A zúgolódás rövidesen megfertőzte a nép csaknem teljes közösségét 
Isten először nem elégítette ki érzéki étvágyukat, hanem büntetéssel 
látogatta meg őket, a legbűnösebbeket pedig égből sújtó villámmal 
emésztette meg. Ez ahelyett, hogy alázatra késztette volna őket, növelte 
lázadásukat.” – ÉTT 290.291.

Mózes 2. könyve 19:10.11. 20:1-17.
2Móz 19:10. Az Úr pedig monda Mózesnek: Eredj el a néphez és szenteld meg őket ma, meg holnap és hogy mossák ki az ő ruháikat;11. És legyenek készek harmadnapra; mert harmadnapon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sinai hegyre.”2Móz 20:1-17. 1. És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:2. Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából.3. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.4. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak.5. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek.6. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.7. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi.8. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.9. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;10. De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, [se] szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belől van;11. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ád te néked.13. Ne ölj.14. Ne paráználkodjál.15. Ne lopj.16. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.17. Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé.

Mózes 4. könyve 11:4-6.
4. De a gyülevész nép, amely köztök vala, kívánságba esék, és Izráel fiai is újra síránkozni kezdének, és mondának: Kicsoda ád nékünk húst ennünk?5. Visszaemlékezünk a halakra, amelyeket ettünk Égyiptomban ingyen, az ugorkákra és dinnyékre, a párhagymákra, vereshagymákra és a foghagymákra.6. Most pedig ami lelkünk eleped, mindennek híjával lévén; szemünk előtt nincs egyéb mint manna.

Zsoltárok könyve 78:24.
És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik.
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Kedd  augusztus 12.
3. ÚJRA HÚS UTÁN VÁGYAKOZVA
a. Milyen fajta hús után vágyakoztak az Izraeliták? 4Móz 11:5; 1Kor 

15:39. Érinti-e a halakat napjainkban a szennyezettség átka?

„Az úr átka sújtja a földet, az embereket, az állatokat, a tenger halait, 
a törvényszegés majdnem egyetemes lesz és az átok ugyanolyan széles 
ugyanolyan mély lesz mint a törvényszegés. A hús fogyasztásával be-
tegséget szerez az ember.” – ÉTT 321.
b. Habár más táplálékok is meg vannak említve, valójában miután 

vágyakozott a nép? 4Móz 11:10-13. 21-23. 31.32.

c. Mennyi ideig ették a húst ez alkalommal, összehasonlítva az 
előbbivel? 2Móz 16:12;  4Móz 11:18-20.

„Egyszer, amikor (az Izraeliták) a mannában részesültek, éppen 
mielőtt elértek a Sinai hegyhez az Úr az ő hangos követelőzésükre hús 
ételt adott. Csak egyetlen napig ettek húst, mégis meg lett vonva tőlük 
akkoriban, mert ez nem a legjobb táplálék volt részükre. Zúgolódásuk 
most Isten bölcsessége ellen irányult, mintha Isten nem tudta volna, 
mire van nekik szükségük pusztai vándorlásuk során. Az ellenség 
megrontotta az ő képzelőerejüket.” – ST August 12, 1880.

„Az úr tudta, hogy a húsfogyasztás miként hat az emberi szervezet-
re. Olyan népet akart, mely testi megjelenésében hosszú vándorlásuk 
dacára is isteni hitellevelet viseli magán…

Állatiasítani kell-e a zöldségeket, állati szervezetbe kell-e előbb 
kerülniük, mielőtt a mienkbe szívódnának föl? Kimúlt állatok húsán át 
kellene elnyernünk zöldség-étrendünket? Isten természetes állapotában 
adta ősszüleinknek a gyümölcsöt. Ádámra bízta a kertet, hogy gondozza, 
ezt mondva: „az legyen néktek eledelül” (1Móz 1:29) Egyik állatnak 
sem kellett elpusztítani a másikat, eledelért. A bukás után Isten elnézte 
a húsevést, hogy megrövidítse az ember életét. Az emberek szívének 
keménysége miatt engedte meg. – KB 41

Mózes 4. könyve 11:5.
Visszaemlékezünk a halakra, amelyeket ettünk Égyiptomban ingyen, az ugorkákra és dinnyékre, a párhagymákra, vereshagymákra és a foghagymákra.

Mózes 4. könyve 11:21-23.
21. És monda Mózes: Hatszáz ezer gyalogos e nép, amely között én vagyok, és te azt mondod: Húst adok nékik, és esznek egy egész hónapig?!22. Nemde juhok és ökrök vágattatnak-é nékik, hogy elég legyen nékik? vagy a tengernek minden hala összegyűjtetik-é nékik, hogy elég legyen nékik?23. Akkor monda az Úr Mózesnek: Avagy megrövidült-é az Úrnak keze? Majd meglátod: beteljesedik-é néked az én beszédem vagy nem?

Mózes 4. könyve 11:10-13. 
10. És meghallá Mózes, hogy sír a nép, az ő nemzetsége szerint, kiki az ő sátorának nyílása előtt; és igen felgerjede az Úr haragja, és nem tetszék az Mózesnek.11. És monda Mózes az Úrnak: Miért nyomorítád meg a te szolgádat? és miért nem találék kegyelmet a te szemeid előtt, hogy ez egész népnek terhét én reám vetéd?12. Avagy tőlem fogantatott-e mind ez egész nép? avagy én szűltem-e őt, hogy azt mondod nékem: Hordozd őt a te kebleden, amiképen hordozza a dajka a csecsemőt, arra a földre, amely felől megesküdtél az ő atyáinak?13. Hol vegyek én húst, hogy adjam azt mind ez egész népnek? mert reám sírnak, mondván: Adj nékünk húst, hadd együnk!

Mózes 4. könyve 11: 31.32.
31. És szél jöve ki az Úrtól, és hoza fürjeket a tengertől, és bocsátá a táborra egynapi járásnyira egy felől, és egynapi járásnyira más felől a tábor körül, és mintegy két sing magasságnyira a földnek színén.32. Akkor felkele a nép [és] azon az egész napon, és egész éjjel, és az egész következő napon gyűjtének magoknak fürjeket, aki keveset gyűjtött is, gyűjtött tíz hómert, és kiteregeték azokat magoknak a tábor körül.

Mózes 4. könyve 11: 18-20.
18. A népnek pedig mondd meg: Készítsétek el magatokat holnapra, és húst esztek; mert sírtatok az Úr hallására, mondván: Kicsoda ád nékünk húst ennünk? mert jobban vala nékünk dolgunk Égyiptomban. Azért az Úr ád néktek húst és enni fogtok.19. Nem [csak] egy napon esztek, sem két napon, sem öt napon, sem tíz napon, sem húsz napon;20. Hanem egy egész hónapig, míglen kijön az orrotokon, és útálatossá lesz előttetek; mivelhogy megvetettétek az Urat, aki közöttetek van; és sírtatok ő előtte mondván: Miért jöttünk ide ki Égyiptomból?

Mózes 2. könyve 16:12.
Hallottam az Izráel fiainak zúgolódását, szólj nékik mondván: Estennen húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr a ti Istentek.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 15:39.
Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké.
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Szerda augusztus 13.
4. SZENVEDVE A KÖVETKEZMÉNYEK MIATT
a. Az Izraeliták nagy világosságot kaptak, mégis mit tettek, hogy 

jogosan kellett szenvedni az Isten tervétől való szándékos elhajlá-
sért? 4Móz 11:33.34; Zsol 78:30.31;  1Kor 10:5.6.9-11.

„(Az Izraeliták) átadták magukat Mózes és az Úr elleni zendülő zú-
golódásnak, és Isten ellen, mivel nem kapták meg azt, ami ártalmasnak 
bizonyult számukra. Romlott étvágyuk uralta őket, ezért Isten húst adott 
nekik mint kívánták, és megengedte, hogy elszenvedjék érzéki étvágyuk 
kielégítésének következményeit. Súlyos láz irtott ki nagyon sokat a 
népből. Akik a legvétkesebbek voltak a zúgolódásban, azok, amint meg-
ízlelték a húst, amelyre vágytak, máris le lettek ölve. Ha hagyták volna, 
hogy az Úr válassza meg táplálékukat, hálásak és elégedettek lettek volna 
azzal az eledellel, amelyből nyugodtan ehettek, anélkül, hogy ártottak 
volna maguknak, akkor nem estek volna ki az Úr kegyéből, akkor nem 
sújtotta volna őket büntetés lázongó zúgolódásaik miatt. Akkor nem 
haltak volna meg ezer számra.” – 1SP 284.285.

„Néhányan az önmegtagadást valódi szenvedésnek tekintik. Kielégí-
tik romlott étvágyukat. Az egészségtelen étvágy megfékezése még sok 
hitvalló keresztényt is meghátrálásra vezet, mintha az egyszerű étrend 
következménye miatt éheznének. Izrael gyermekeihez hasonlóan ők is 
előnyben részesítenék a rabszolgaságot, beteg testüket, sőt a halált is, csak 
ne fosszák meg őket a húsos fazekaktól. A maradéknak csak a kenyeret 
és vizet ígérte meg Isten a nyomorúság idejére.” – 1SP 224.
b. A törvényadás után Isten figyelembe vette az Izraeliták tudatlan-

ságát? Apcs 17:30; Jak 4:17; Ján 9:41.

„Gyakran zúgolódtak és lázongtak a Vörös-tengertől a Sinai hegyig 
tartó vándorlás alatt, de Isten megszánta tudatlanságukat és vakságukat, 
bűnüket nem látogatta meg ítélettel. Közben a Hóreben kijelentette magát 
nekik. Ennek következtében nagy világosságot kaptak, ami által tanúi 
lettek Isten fenségének, hatalmának és dicsőségének. Ezután azonban elé-
gedetlenségükkel és hitetlenségükkel még nagyobb bűnt vettek magukra, 
és vétkesebbé lettek Isten előtt. Zúgolódásuk most már lázadás volt és mint 
ilyent, meg kellett kapják az azonnali és kiemelkedő büntetést, ha Izraelt 
meg akarta őrizni az Úr az anarchiától és az összeomlástól.” – PP 339.

Mózes 4. könyve 11: 33.34.
33. A hús még foguk között vala, és meg sem emésztették vala, amikor az Úrnak haragja felgerjede a népre és megveré az Úr a népet igen nagy csapással.34. És elnevezék azt a helyet Kibrot-thaavának: mert ott temeték el a mohó népet

Zsoltárok könyve 78:30.31.
30. Még fel sem hagytak a kivánságukkal; az étel még a szájukban vala:31. Mikor az Isten haragja felgerjede ellenök, és főbbjeik közül [sokakat] megöle, és Izráelnek ifjait levágá;

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 10:5.6. 9-11.
5. De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.”6. Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok kívántak.”9. Se a Krisztust ne kísértsük, amint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt.10. Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által.11. Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.

Apostolok cselekedetei 17:30.
E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:

Jakab apostol levele 4:17.
Jakab apostol levele 4:17.
Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak.

János evangéliuma 9:41.
Monda nékik Jézus: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti bűnötök megmarad.
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Csütörtök augusztus 14.
5. SZÁMADÁSI KÖTELEZETTSÉG: A HÚSEVÉS BŰNNÉ VÁLIK
a. Hogyan összegzi a zsoltáríró a Héberek két tapasztalatát a pusztá-

ban a húsételekkel kapcsolatban? Zsol 78:18-29.

„Sátán attól kezdve uralkodott nagymértékben az emberek étvágyán, 
hogy sikeres kísérletet tett Évával, rábeszélve őt, egyen a tiltott gyümölcsből. 
Kísértéseivel előbb az elegy sokasághoz, a hívő Egyiptomiakhoz fordult, 
őket szította lázongó zúgolódásra. Ők nem voltak megelégedve azzal az 
egészséges táplálékkal, amellyel Isten gondoskodott róluk. Romlott étvá-
gyuk nagyobb változatosságot, különösen húst követelt.” – ÉTT 290.

„A természet törvényeinek bármilyen megsértése Isten törvényének 
a megsértése.” – TII 180.

„Borzalmas bűn, ha visszaélünk az Istentől kapott egészségünkkel. 
Mert minden visszaélés gyöngévé tesz bennünket, veszteséget okoz az 
embernek bármennyit tanult is” – 3B 150.
b. Izrael zúgolódásának milyen különös megörökítése összegezhető az 

ihletés által? Zsol 78:17.32. Milyen figyelmeztetést kellene megszív-
lelnünk? 1Kor 10:5.6; Ésa 22:12-14. (veö. Ésa 22:20-22; Jel 3:7.)

„Kötelességünk megtanulni, hogy hogyan őrizzük meg testünket a le-
hető legegészségesebb állapotban. Az is szent kötelességünk, hogy élnünk 
azon világosság szerint, melyet Isten kegyelmesen közöl velünk. Ha bezár-
juk szemünket a világosság előtt, mert félünk, hogy meglátjuk helytelen 
tetteinket, melyekről nem akarunk lemondani, bűnünk nem enyhébb, 
hanem súlyosabb lesz. Ha egy esetben elfordulunk a világosságtól ezt egy 
másik alkalommal még jobban le fogjuk becsülni. Ugyanolyan bűn az, ha 
testünk törvényeit sértjük meg, mintha a tízparancsolat egyikét törnénk 
meg, mert egyiket sem követhetjük el Isten törvényének megszegése 
nélkül. Nem szerethetjük Istent teljes szívünkből, elménkből, lelkünkből 
és erőnkből, ha ugyanakkor jobban szeretjük étvágyunkat, ínyenc falatja-
inkat. Ezzel naponta aláássuk erőnket, mellyel Istent dicsőíthetnénk meg, 
pedig Ő teljes erőnket, teljes értelmünket várja el tőlünk.” – 2B 70.

„A negyven évig tartó hitetlenség, panaszkodás és lázadás kizárta az 
ősi Izraelt Kánaán földjéről. Ugyanezek a bűnök késleltették a modern 
Izrael bejutását a mennyei Kánaánba. Egyik esetben sem Isten ígéretei 
voltak a hibásak. Az Úr hitvalló népe körében megnyilvánuló hitetlenség, 
világiasság, szentségtelenség és viszálykodás azok, amik ebben a bűnös 
és fájdalmas világban tartanak hosszú évekig.” – 1Sz 62.

Zsoltárok könyve 78:18-29.
18. És megkísérték Istent az ő szívökben, enni valót kérvén az ő kivánságuk szerint.19. És szólának Isten ellen, mondván: Avagy tudna-é Isten asztalt teríteni a pusztában?20. Ímé, megcsapta a kősziklát és víz ömlött és patakok özönlöttek; de vajjon tud-é kenyeret is adni? avagy készíthet-é húst az ő népének?21. Meghallotta az Úr és megharagudott ezért, és tűz gyulladt fel Jákób ellen, és harag gerjedt fel Izráel ellen;22. Mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segedelmében,23. És ráparancsolt a felhőkre ott fenn, és az egek ajtait megnyitotta.24. És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik.25. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget,26.  Megindítá a keleti szelet az egekben, és elhozá erejével a déli szelet;27. És hullata rájuk annyi húst, mint a por, és annyi madarat, mint a tenger fövénye.28. És leszállítá azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz köröskörül.29. Evének azért és igen megelégedének, és amit kivántak, azt hozá nékik.

Zsoltárok könyve 78:17. 32.
17. Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a Felségest a pusztában;30. Mindamellett is újra vétkezének, és nem hivének az ő csodadolgaiban.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 10:5.6.
5. De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.6. Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok kívántak.

Ésaiás próféta könyve 22:12-14.
12. És fölhív az Úr, a seregek Ura ama napon sírásra és gyászolásra, ti magatok megkopaszítására és gyászruha-öltésre,13. És ímé öröm és vígasság; barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás; együnk, igyunk, mert holnap meghalunk!14. És megjelenté magát füleimben a seregek Ura: Meg nem bocsáttatik e bűn tinéktek, míg meg nem haltok; szól az Úr, a seregek Ura.

Ésaiás próféta könyve 22:20-22.
20. És lesz ama napon, hogy elhívom szolgámat, Eliákimot, a Hilkiás fiát,21. S felöltöztetem őt öltözetedbe, és öveddel megerősítem, és uralmadat kezébe adom, és ő lesz atyjok Jeruzsálem lakosainak és a Júda házának;22. S az ő vállára adom a Dávid házának kulcsát, és a mit megnyit, senki be nem zárja, és amit bezár, nem nyitja meg senki;

Jelenések könyve 3:7.
A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja:
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Péntek augusztus 15.
ÁTTEKINTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Miért volt Isten szándéka az hogy az Izraeliták majdnem egy évet töltöttek el a 

Sínai hegynél?
2. Kik voltak rendszerint az első a zúgolódásban és milyen különleges kívánságuk 

volt?
3. Mennyi ideig kapott Izrael a második alkalommal húst? Elég volt nekik ez az idő, 

hogy kigyógyuljanak a húsételek utáni kívánkozásukból?
4. Kik bűnhődtek a legjobban engedetlenségük legnagyobb következményeként?
5. Miért kell lemondani a húsételekről azoknak, akik ismerik a jelenvaló igazságot?

„Ha az Izraeliták a megszokott egyiptomi táplálékot kapták volna, olyan 
kormányozhatatlan szellemet tanúsítottak volna, mint ma a világ. A mai 
kor étrendjében sok mindent találunk, amit az Úr nem engedélyezett Izrael 
gyermekinek. Az emberi család mai állapota szemlélteti, hogy milyenek 
lettek volna Izrael gyermeki, ha Isten megengedte volna nekik Egyiptom 
szókásainak és viselkedésének követését.” – TII 16.

„Sokan így vélekednek: Tudom azt, hogy rossz szokásink vannak, me-
lyek károsítják egészségünket, bár szokásainkat átformálhatnánk, de ezt 
megtenni a jövőben előttünk lehetetlennek tűnik még akkor is, ha tudjuk, 
hogy ez lenne a helyes. A bűn ezen veszélyes elnézése által ezek a személyek 
ellene munkálkodnak legjobb érdekeiknek, és boldogságuknak már ebben 
az életben, és így cselekedve kizárják magukat abból, hogy megszerezzék 
az örök életet. Sok tisztán látó, világosan gondolkodó ember, még mindig 
a bűn útját járja, magukat azzal mentegetve, hogy nagyon kellemetlen 
kitűnni mások közül, mivel a világ többsége inkább választja, hogy háborút 
viseljenek saját maguk ellen, legfőbb evilági és örök érdekeik ellen. Azok is 
bátorkodnak ugyanígy cselekedni, akiknek nagyobb az ismeretük, megvetik 
a világosságot és ismertet mely által felelőssé válnak a természeti törvények 
áthágásának következményeiért. Isten nem felelős a szenvedésért, amely kö-
veti a természeti törvények és az iránta való erkölcsi kötelezettségek áthágást. 
A világosságot ismerő bűnösök a legrosszabbak, mert ők inkább választják 
a sötétséget, mint a világosságot. A törvényeket melyek irányítják az élő 
szervezetet megismerhetik, ha akarják, de a vágy olyan erős közöttük, hogy 
kövessék napjaink népszerű, érzéki gyönyöröket hajhászó bűneit, melyek 
szembeállnak az erkölcsi és fizikai egészséggel, hogy érzéketlenné, közöm-
bösség válnak annak fontossága iránt, és nem gyakorolnak jó benyomást 
másokban elvük és példájuk által.

Ezen fontos tárgy elhanyagolása őket egy félelmetes számadásra fogja 
kötelezni. Nemcsak a természet törvényeinek áthágása miatt bűnhődnek 
és szenvednek, de rossz példaadásuk másokat is arra vezet, hogy hasonlóan 
áthágják ezen törvényeket.” – HR October 1, 1871.
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A mannás korsó visszautasítása
„Így szólt az Úr: Álljatok az utakra és nézzetek szét, és kérde-

zősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, 
hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek! És azt mondták: Nem 
megyünk!” – Jer 6:16.

„Az igazi mértékletesség erre tanít: tartózkodjunk minden károstól, és 
használjuk józanul azt, ami egészséges! Kevesen látják be, hogy étkezési 
szokásaik mennyire kihatnak egészségükre, jellemükre, ezen világon való 
hasznosságukra és örök sorsukra vonatkozólag.” – PP 523.
Javasolt olvasmányok: Próféták és királyok 11-13. 185.186.281.282.

Vasárnap augusztus 17.
1. AZ EREDETI ÉTREND

a. Isten mint az emberi szervezet Alkotója milyen étrendet rendelt 
teremtése mesterművének? 1Móz 1:29.

„Isten azt a táplálékot adta ősszüleinknek, amelyet terve szerint az 
emberiségnek fogyasztani kellene, Nem gondolt arra, hogy bármely te-
remtményének kioltsák életét. Édenben nem fordulhatott elő haláleset. A 
kert fáinak gyümölcse kielégítette az ember szükségletét.” – ÉTT 288.

„Az az étrend, amelyet Isten kezdetben az embernek előírt, nem 
tartalmazott állati eredetű táplálékot.” – NOL 216.
b. Milyen táplálék vált szükségessé, miután a bűn belépett világunk-

ba? 1Móz 3:18; Zsol 104:14.

„Étrendünk álljon zöldségfélékből, gyümölcsökből és gabonafélékből. 
Egyetlen dekagramm hús se jusson gyomrunkba. Természetellenes a hús 
fogyasztása. Vissza kell térnünk az Istennek az ember teremtésénél tervbe 
vett eredeti szándékához.” – ÉTT 294.

8. Tanulmány 2008. augusztus 23. Napnyugta: H 19:42
  Ro 20:17

Mózes 1. könyve 1:29.
És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.

Mózes 1. könyve 3:18.
Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét.

Zsoltárok könyve 104:14.
Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből,
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Hétfő augusztus 18.
2. EGY IDEIGLENES KEDVEZMÉNY
a. Mikor és milyen körülmények miatt lett a húsételek fogyasztása 

megengedve? 1Móz 8:13-19. 9:3.4. Hogyan változott meg az em-
berek élettartama ezután? Hasonlítsd össze 1Móz 9:29; 11:32; 
25:7; Zsol 90:10. verseket.

„Az özönvízig, amikor a föld egész növényzete elpusztult, Isten nem 
is engedte meg az embernek a hús fogyasztását.” – NOL 216.

„Az özönvíz után az emberek meglehetősen sok húst fogyasztottak. 
Isten látta, hogy az ember útja megromlott, hogy hajlamos lett Teremtőjé-
vel szemben magát fennhéjázóan magasztalni és saját szívének hajlamait 
követni. Megengedte a hosszú életű embernek, hogy állati eredetű táplá-
lékot fogyasszon és ezzel megrövidítette bűnös életét.” – ÉTT 288.
b. Még ezen engedékenyebb időszak alatt is mi volt szigorúan meg-

tiltva minden körülmény között? 1Móz 9:4.5;  3Móz 3:17, 7:26.27;  
Apcs 15:20.29; 21:25. Miért?

„A megengedett húsok zsíros részének és vérének fogyasztása is 
szigorúan tilos volt.”

„Csak jó állapotban levő állatok húsát fogyaszthatták. Széttépett, 
elhullott állatot nem ehettek, sem olyant, amelynek vérét nem folyatták 
ki gondosan.” – NOL 216.

„A húst zsírszagot árasztva szolgálják fel, mert így felel meg a romlott 
ízlésnek. Fényűzésként fogyasztják az állat vérét és zsírját. Az Úr külön-
leges utasítást adott, hogy ezeket ne együk. Miért? Mert fogyasztásuk 
beteges vér keringését idézné elő az ember szervezetében.” – ÉTT 305.
c. A pusztában mit próbált Isten helyreállítani az Ő népe között és 

mi volt az eredmény? Jer 6:16.er. Milyen munka lesz elvégezve, 
mielőtt Krisztus visszatér? Ésa 58:12; Apcs 3:20.21.

„Újra meg újra elém tárták, hogy Isten lépésről-lépésre próbál visz-
szavezetni minket eredeti tervéhez, hogy az ember a föld természetes 
termékeiből éljen.” – ÉTT 380.

Zsoltárok könyve 90:10.
A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolczvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, amely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk.

Mózes 1. könyve 8:13-19.
13. És lőn a hatszáz egyedik esztendőben, az első hónak első napján, felszáradának a vizek a földről, és elfordítá Noé a bárka fedelét, és látá, hogy ímé megszikkadt a földnek színe.14. A második hónapban pedig, a hónak huszonhetedik napján megszárada a föld.15. És szóla az Isten Noénak, mondván:16. Menj ki a bárkából te és a te feleséged, a te fiaid, és a te fiaid feleségei te veled.17. Minden vadat, mely veled van, minden testből, madarat, barmot, és minden földön csúszó-mászó állatot vígy ki magaddal, hogy nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön.18. Kiméne azért Noé és az ő fiai, az ő felesége, és az ő fiainak feleségei ő vele.19. Minden állat, minden csúszó-mászó, minden madár, minden a mi mozog a földön, kijöve a bárkából az ő neme szerint.

Mózes 1. könyve 9:3.4.
3. Minden mozgó állat, amely él legyen nektek eledelűl; amint a zöld fűvet, nektek adtam mindazokat.4. Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek.

Mózes 1. könyve 9:29.
És vala Noé egész életének ideje kilenczszáz ötven esztendő; és meghala.

Mózes 1. könyve 11:32.
Vala pedig Tháré kétszáz öt esztendős, és meghala Tháré Háránban.

Mózes 1. könyve 25:7.
S ezek Ábrahám élete esztendeinek napjai, melyeket élt: száz hetvenöt esztendő.

Mózes 1. könyve 9:4.5.
4. Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek.5. De a ti véreteket, amelyben van a ti éltetek, számon kérem; számon kérem minden állattól, azonképen az embertől, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét.

Mózes 3. könyve 3:17; 7:26.27.
3:17.Örökkévaló rendtartás legyen a ti nemzetségeiteknél minden ti lakhelyeteken: semmi kövért és semmi vért meg ne egyetek!”7:26.27. 26. És semmi vért se egyetek meg bármely lakhelyeteken: se madárnak, se baromnak vérét.27. Valaki megeszik valami féle vért, az az ember gyomláltassék ki az ő népe közül.

Apostolok cselekedetei 15:20.29; 21:25.
20. Hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértől.29. Hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fúlvaholt állattól, és a paráznaságtól; melyektől ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben!21:25. A pogányokból lett hívők felől pedig mi írtunk, azt végezvén, hogy ők semmi ilyenfélét ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzák meg magokat mind a bálványoknak áldozott hústól, mind a vértől, mind a fúlvaholt állattól, mind a paráznaságtól.

Jeremiás próféta könyve 6:16 er.
Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok,

Ésaiás próféta könyve 58:12.
És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.

Apostolok cselekedetei 3:20.21.
20. És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett.21. Kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míglen újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által eleitől fogva.
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Kedd  augusztus 19.
3. TISZTA / TISZTÁTALAN: EGYIK SEM VOLT IGAZÁN JÓ
a. Hogyan tettek különbséget a héberek a húsok között, az enge-

délyezett és az egészségtelen tiltott húsok között? 3Móz 11:1-42; 
5Móz 14:3-21.

„Az élelmiszereknek a tiszta és tisztátalan közti megkülönböztetése 
nem csupán szertartási és önkényes rendelkezés volt, ha nem egészségügyi 
elveken alapult. E megkülönböztetésre vezethető vissza az a csodálatos 
életképesség, mely évezredeken át jellemezte a szidó népet.” – PP 523.

„Kánaánban való belépésekor Izrael engedélyt kapott a hús fogyasz-
tására, de óvatos korlátozásokkal, amelyeknek csökkenteniük kellett a 
húsevés káros következményeit. Tiltva volt a disznóhús és egyéb tisztá-
talannak minősített állatok – emlősök, madarak és halak – fogyasztása.” 
– NOL 216.
b. Honnan tudjuk azt, hogy a hús használata – még a tiszta állatok 

húsa is – még mindig nem tetsző volt Istennek, és soha nem szol-
gált javára Isten választott népének, sem fizikailag, sem lelkileg? 
Hasonlítsd össze 5Móz 12:20, Zsol 106:15.

„Az Úr rendkívüli utasításinak semmibe vétele különböző nehézsé-
geket és betegségeket hozott az emberre… Ha azt viszik szervezetükbe, 
amiből nem tudnak jó húst és vért előállítani, akkor el kell viselniük Isten 
szava semmibevételének következményeit.” – ÉTT 305.

„Izrael sokat vesztett azzal, hogy eltért az Isten által megszabott 
étrendtől. Húsos étrendet kívántak, és viselték ennek következményeit. 
Jellemükben nem valósították meg a mennyei eszményképet, és nem 
váltották valóra Isten szándékát. Az Úr „megadá nékik, amit kívántak, de 
ösztövérséget bocsáta lelkükbe.” Többre értékelték a földieket a lelkieknél, 
és nem jutottak el az Isten által szándékozott szent felsőbbrendűségre.” 
– NOL 216.
c. Mire számíthatnak azok, akik ellenszegülve Istennek egészségtelen 

húsételeket fogyasztanak? Ésa 66: 15-17. vesd össze 2Thess 1:7-9.

Mózes 3. könyve 11:1-42.
1. Szóla ismét az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván nékik:2. Szóljatok Izráel fiainak, mondván: Ezek azok az állatok, amelyeket megehettek minden barmok közül, amelyek vannak e földön:3. Mindazt, aminek hasadt a körme, és egészen ketté hasadt körme van, és kérődző a barmok közt, megehetitek.4. De a kérődzők és a hasadt körműek közül ne egyétek meg ezeket: A tevét, mert az kérődző ugyan, de nincs hasadt körme; tisztátalan ez néktek.5. A hörcsököt, mert kérődző ugyan, de nem hasadt a körme; tisztátalan ez néktek.6. A nyulat, mert kérődző ugyan, de nem hasadt a körme; tisztátalan ez néktek.7. És a disznót, mert hasadt körmű ugyan és egészen ketté hasadt körme van, de nem kérődzik; tisztátalan ez néktek.8. Ezeknek húsából ne egyetek, és holttestöket se illessétek; tisztátalanok ezek néktek.9. Mindazokból, amelyek a vizekben élnek, ezeket ehetitek meg: Aminek úszószárnya és pikkelye van a vizekben, tengerekben és folyóvizekben, azokat mind egyétek meg.10. Aminek pedig nincsen úszószárnya és pikkelye a tengerekben és folyóvizekben, legyen az akármely vízben nyüzsgő, és akármely vízben élő állat; mind útálatos az néktek.11. De legyenek [is] útálatosak néktek; azoknak húsából ne egyetek, és holttestöket is útáljátok.12. Aminek nincs úszószárnya és pikkelye a vizekben, mind útálatos az néktek.13. A szárnyas állatok közül pedig ezeket útáljátok; meg ne egyétek, útálatosak ezek: a sas, a saskeselyű és a halászó sas.14. A sólyom és a héja az ő nemével.15. Minden holló az ő nemével.16. A strucz, a bagoly, a kakuk és a karvaly az ő nemével.17. A kuvik, a hattyú és a füles bagoly.18. A bölömbika, a pelikán és a gém.19. Az eszterág és a szarka az ő nemével, a büdös banka és a denevér.20. Minden szárnyas féreg, amely négy lábon jár, útálatos néktek.21. Csak azt ehetitek meg a négylábú szárnyas férgek közül, amelynek lábain felűl [szökő]-szárai vannak, hogy szökdécselhessen azokkal a földön.22.  Ezeket egyétek meg azok közül: az arbé-sáskát az ő nemével, a szolám-sáskát az ő nemével, a khargol-sáskát az ő nemével és a khagab-sáskát az ő nemével.23. Minden egyéb négylábú szárnyas féreg pedig útálatos legyen néktek.24. És ezekkel tisztátalanokká teszitek magatokat; mindaz, aki illeti holttestüket, tisztátalan legyen estvéig.25. Mindaz pedig, aki hordozza azoknak holttestét, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvéig.26.Minden barom, amelynek hasadt a körme, de nincs egészen ketté hasadva, és nem kérődzik, tisztátalan legyen néktek; valaki illeti azt, tisztátalan legyen.27. Minden állat, amely a négylábúak között a talpán jár, tisztátalan legyen néktek; mindaz, aki azoknak holttestét illeti, tisztátalan legyen estvéig.28. Aki pedig hordozza azoknak holttestét, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvéig. Tisztátalanok azok néktek.29. A földön csúszó-mászó állatok között pedig ezek legyenek tisztátalanok: a menyét, az egér és a gyík az ő nemével.30. A sündisznó, a kaméleon, a tarka gyík, a csiga és a vakondok.31. Ezek tisztátalanok néktek minden csúszó-mászó között; valaki illeti ezeket holtuk után, tisztátalan legyen estvéig.32. És minden, amire ezek közül holtuk után esik valamelyik, tisztátalan legyen; akármely faedény, akár ruha, vagy bőr, vagy zsák; akármely eszköz, amivel dolgozni szoktak, vízbe tétessék, és tisztátalan legyen estvéig, ezután tiszta legyen.33. Akármely cserépedény pedig, a melybe beleesik [valami] azokból, mindazzal együtt, ami benne van, tisztátalan legyen, és az [edényt] törjétek el.34. Minden megehető eledel, a melyhez [az] [ilyen edényből] víz jut, tisztátalan, és minden megiható ital is minden [ilyen] edényben tisztátalan legyen.35. És minden, amire azoknak holttestéből esik [valami], tisztátalan; kemencze és tűzhely lerontassék; tisztátalanok azok és tisztátalanok legyenek néktek.36. De a forrás, a kút, az egybegyűlt víz tiszta legyen; de ami azoknak holttestéhez ér, tisztátalan.37. Hogyha azoknak holttestéből reáesik is valamely vetőmagra, a mely elvetendő, tiszta legyen [az].38. De ha vizet töltenek a magra, és úgy esik rá azoknak holttestéből, tisztátalan az ilyen néktek.39. Hogyha olyan hullik el a barmok közül, amely eledeletek néktek; aki annak holttestét illeti, tisztátalan legyen estvéig.40. Aki pedig eszik annak holttestéből, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvéig. És mossa meg ruháit az is, aki hordozta annak holttestét, és tisztátalan legyen estvéig.41. Mindaz is, ami csúszik-mászik a földön, útálatos legyen, meg ne egyétek.42. Mindazt, ami hason csúszik, és mindazt, ami négy, sőt mindazt, ami több lábon jár, a földön csúszó-mászó bármely állatot, meg ne egyétek ezeket mert útálatosak ezek.

Mózes 5. könyve 14:3-21.
3. Semmi útálatosságot meg ne egyél.4. Ezek azok az állatok, amelyeket megehettek: az ökör, juh, kecske,5. Szarvas, őz, bival, vadkecske, zerge, vad bika és jávor.6. És mindazt az állatot, amelynek hasadt a körme és egészen ketté hasadt körme van, és kérődző az állatok között, megehetitek.7. De a kérődzők és hasadt körműek közül ne egyétek meg ezeket: a tevét, a nyulat és hörcsököt, mert kérődznek ugyan, de körmük nem hasadt; tisztátalanok legyenek ezek néktek.8. És a disznót, mert hasadt ugyan a körme, de nem kérődzik; tisztátalan legyen ez néktek. Ezeknek húsából ne egyetek, holttestöket se illessétek.9. Ezeket ehetitek meg mindazokból, melyek vízben [élnek]: aminek úszó szárnya és pikkelye van, mind megegyétek;10. Valaminek pedig nincsen úszó szárnya és pikkelye, meg ne egyétek; tisztátalan az néktek.11. Minden tiszta madarat megehettek.12. Ezek pedig, amelyeket meg ne egyetek közülök: a sas, a saskeselyű és a halászó sas.13. A keselyű, a héja és a sólyom az ő nemével.14. Minden holló az ő nemével.15. A strucz, a bagoly, a kakuk és a karvaly az ő nemével.16. A kuvik, a fülesbagoly és a bölömbika.17. A pelikán, a gém és a hattyú.18. Az eszterág és a szarka az ő nemével; a büdösbanka és a denevér.19. Minden szárnyas féreg is tisztátalan legyen néktek; meg ne egyétek.20. Minden tiszta szárnyast megehettek.

Mózes 5. könyve 12:20.
Mikor az Úr, a te Istened kiszélesíti a te határodat, amiképen igérte vala néked, és ezt mondod: Húst ehetném! mivelhogy a te lelked húst kíván enni: egyél húst a te lelkednek teljes kívánsága szerint.

Zsoltárok könyve 106:15.
És megadá nékik, amit kivántak; és ösztövérséget bocsáta lelkökbe.

Ésaiás próféta könyve 66:15-17.
16. Mert ímé, az Úr eljő tűzben, s mint forgószél az ő szekerei, hogy megfizesse búsulásában az Ő haragját, és megfeddését sebesen égő lánggal.17. Mert az Úr tűzzel ítél és kardjával minden testet, és sokan lesznek az Úrtól megöltek.Akik magokat megszentelik és mossák a [bálvány] kertekért, egy [pap] megett, a középen; akik disznóhúst esznek és férget és egeret, együtt pusztulnak el mind, mondja az Úr.

Thessalonikabeliekhez írt 2. levél 1:7-9.
7. Néktek pedig, akik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival.8. Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangyéliomának.9. Akik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az ő hatalmának dicsőségétől,
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Szerda  augusztus 20.
4. A FRIGYLÁDÁBÓL ELTÁVOLÍTVA!
a. Mit cselekedtek folyamatosan az Izraeliták, hogyan teljesítették Isten 

tervét, melyet a mannás korsó jelképezett? Jer.6:16.ur.  Ezé 20:23.24.

„ Az ember édeni táplálékának megválasztásával az Úr egyszersmind 
a legjobb étrendet mutatta meg; Izraelt étrendjének megválasztásával 
Isten ugyanerre a leckére tanította. Kihozta őket Egyiptomból, és vállalta 
nevelésüket, hogy olyan nép legyen, amelyet sajátjának nevezhet. Általuk 
akarta megáldani és tanítani a világot. Olyan táplálékkal látta el őket, 
amely ezt a célt a legjobban szolgálta. Nem hússal, hanem mannával; 
„mennyei kenyérrel”. Adott ugyan nekik húst egy rövid ideig, de csakis 
azért, mert elégedetlenkedtek, és Egyiptom húsosfazekai után zúgolódva 
kívánkoztak. A húsevés következtében a nép ezrei megbetegedtek és 
meghaltak. Mégsem fogadták soha szívesen a hús nélküli étrend kor-
látozásait. Az továbbra is nyílt vagy titkos elégedetlenség és zúgolódás 
forrása volt.” – NOL 216.
b. Mivel Izrael folyamatosan visszautasította Isten tervét, egyedül 

csak mi maradt a szövetség ládájában, amikor Salamon templo-
mát felszentelték? 1Kir 8:9; 2Kró 5:10.

c. Napjaink Izraele hogyan ismétli a hajdani Izrael hibáját? 1Kor 10:6.

„Isten adta a világosságot az egészségügyi reformhoz, és akik azt 
visszautasítják, Istent utasítják vissza. Némelyek, akiknek több ismeretük 
volt azt mondták, hogy ez az egész dr. Kellogg-tól származik, ezért ellene 
küzdöttek.” – RH April 14, 1903.

„Nem szükséges a húsétel az egészséghez és az értelem vagy a test 
erejéhez. Ha az Úr nem adott volna meg mindent a növényvilágból, ami 
részünkre lényeges és nélkülözhetetlen akkor lenne mentség a húsevésre, 
de napjainkban az állatok olyan betegek, hogy azok húsának fogyasztása 
nagyon veszélyes, és alkalmatlan a fogyasztásra. A húsétel nem volt része 
kezdetben az ember részére biztosított tápláléknak. Ez a bűnbeesés után 
történt, amikor az ember osztályrésze a halál lett, Isten engedélyezte, hogy 
a hosszú ideig élő ember elfogyaszthatja a tiszta állatok húsát.” – KC 21.

Jeremiás próféta könyve 6:16 ur.
Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek! És azt mondták: Nem megyünk!

Ezékiel próféta könyve 20:23.24.
23. Föl is emelém én kezemet nékik a pusztában, hogy elszélesztem őket a pogányok közé, és szétszórom őket a tartományokba;24. Mivelhogy törvényeimet nem cselekedték, s parancsolataimat megvetették, és szombataimat megfertéztették, s atyáik bálványai után voltak szemeik.

Királyok 1. könyve 8:9.
És nem volt egyéb a ládában, mint csak a két kőtábla, amelyeket Mózes a Hórebnél helyezett bele, mikor az Úr szövetséget kötött az Izráel fiaival, mikor kijövének Égyiptom földéből.

Krónika 2. könyve 5:10.
Nem volt egyéb a ládában, hanem csak Mózes két táblája, melyeket ő a Hóreb [hegyén] tett vala [abba], a mikor az Úr szövetséget kötött Izráel fiaival, mikor kijövének Égyiptomból.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 10:6.
Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképen azok kívántak.
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Csütörtök augusztus 21.
5. A FRIGYLÁDA ELTÁVOLÍTÁSA IZRAELBŐL
a. Habár Isten próbálta együttmunkálkodni Izraelel még azután is, 

hogy visszautasították a mannás korsót és csak a kőtáblákat tar-
tották meg, végül is milyen hatással volt rájuk a Tízparancsolat? 
Jer.7:4-12; 2Kró 36:15.16.

b. A Tízparancsolat visszautasításának eredményeként – melyet a szö-
vetség ládája tartalmazott – mit tett végül Isten a templommal és 
magával a frigyládával is? Jer 7:13-16; 25:7-11;  2Kró 36:17-20.

„Izrael bűnei miatt a csapás – amelyet Isten megmondott, hogy eljön 
a templomra, ha népe eltávozik tőle – a templom építése után néhány 
száz évvel bekövetkezett…

Mivel Izrael áthágta Isten parancsolatait és gonoszul cselekedett, Isten 
megengedte, hogy fogságba kerüljenek, megalázta és megbüntette őket. 
Mielőtt a templom elpusztult, Isten tudatta néhány hűséges szolgájával 
a templom végzetét, amely Izrael büszkesége volt, melyet bálványozott, 
miközben vétkezett Isten ellen. Izrael fogságát is kijelentette nekik. 
Ezek a igaz emberek közvetlenül a templom pusztulása előtt elvitték 
a kőtáblákat tartalmazó szent frigyládát, amely tartalmazta a kőtáblát, 
és gyász és szomorúság közepette elrejtették egy barlangba ahol Izrael 
népének bűne elől rejtették el, és többé nem adták vissza nekik. A szent 
frigyláda még mindig el van rejtve. Azóta sohasem háborgatták, mióta 
eldugták.” – 1SP 414.
c. Milyen reménysugár volt megjósolva ebben a sötét korszakban? 

Mal 4.5. Magyarázd meg ezen jövendölésnek kétszeres beteljesü-
lését! Mt 17:11-13.

„János étrendje csakis zöldségfélékből, növényi sáskából és vadmézből 
állt, ami ugyancsak megrovás volt az étvágy feneketlen kielégítése az 
ínyenckedés ellen, ami akkor mindenfelé burjánzott…

Akiknek Krisztus második eljövetelét kell előkészíteni, azokat a hű Illés 
jelképezi, mint ahogy János Illés lelkületével jött, hogy előkészítse az utat 
Krisztus első eljövetelére. A reform nagy tárgyát a nép elé kell tárni és meg 
kell tárgyalni, hogy gondolkodásra késztessen és felébresszen. Kapcsoljuk 
össze az üzenettel am mindenben megtartott mértékletességet.” – 3B 62.

Jeremiás próféta könyve 7:4-12.
4. Ne bízzatok hazug beszédekben, mondván: Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez!5. Mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti útaitokat és cselekedeteiteket; ha igazán ítéltek az ember között és felebarátja között;6. [Ha] jövevényt, árvát és özvegyet meg nem nyomorgattok, és ezen a helyen ártatlan vért ki nem ontotok, és idegen istenek után sem jártok a magatok veszedelmére:7. Akkor lakozom veletek ezen a helyen, a földön, amelyet a ti atyáitoknak adtam, öröktől fogva mindörökké.8. Ímé, ti hisztek a hazug beszédeknek, haszon nélkül!9. Nemde loptok, öltök és paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak áldoztok és idegen istenek után jártok, akiket nem ismertek:10. És eljőtök, és megállotok előttem e házban, a mely az én nevemről neveztetik, és ezt mondjátok: Megszabadultunk; hogy ugyanazokat az útálatosságokat cselekedhessétek!11. Vajjon latrok barlangjává lett-é ez a ház ti előttetek, amely az én nevemről neveztetik? Ímé, én is látok, azt mondja az Úr.12. Mert menjetek csak el az én helyemre, amely Silóban van, ahol először lakoztam az én nevemmel, és lássátok meg, hogy mit cselekedtem azzal az én népemnek, Izráelnek gonoszságáért!

Jeremiás próféta könyve 7:13-16.
13. Most pedig, mivelhogy mindezeket a cselekedeteket megcselekszitek, azt mondja az Úr, és mivelhogy szüntelen szóltam, és szóltam ti néktek, de nem hallottátok, és kiáltottam néktek, de nem feleltetek:14. Azért úgy cselekszem e házzal, amely az én nevemről neveztetik, amelyben ti bizakodtok, és e hellyel, amelyet néktek és a ti atyáitoknak adtam, amint Silóval cselekedtem.15. És elvetlek titeket színem elől, amint elvetettem mind a ti atyátokfiait, Efraimnak minden magvát.16. És te ne imádkozzál e népért, se jajszót, se könyörgést ne emelj érettök, és nálam közben ne járj; mert én meg nem hallgatlak téged!

Jeremiás próféta könyve 25:7-11.
7. De nem hallgattatok reám, azt mondja az Úr, hogy felingereljetek engem a ti kezeitek munkájával a ti veszedelmetekre.8. Azért ezt mondja a Seregeknek Ura: Mivelhogy nem hallgattatok az én beszédemre:9. Ímé, kiküldök én és felveszem északnak minden nemzetségét, azt mondja az Úr, és Nabukodonozort, a babiloni királyt, az én szolgámat, és behozom őket e földre és ennek lakóira és mind e körül való nemzetekre, és elveszem őket és csudává és szörnyűséggé teszem őket és örökkévaló pusztasággá.10. És elveszem tőlök az öröm szavát, a vígasság szavát, a vőlegény szavát és a menyasszony szavát, a malmok zörgését és a szövétnek világosságát.11. És ez egész föld pusztasággá és csudává lészen, és e nemzetek a babiloni királynak szolgálnak hetven esztendeig.

Krónika 2. könyve 36:15.16.
15. És az Úr, az ő atyáiknak Istene elküldé hozzájok követeit jó idején, mert kedvez vala az ő népének és az ő lakhelyének.16. De ők az Isten követeit kigúnyolták, az ő beszédeit megvetették, és prófétáival gúnyt űztek; míglen az Úrnak haragja felgerjede az ő népe ellen, s többé nem vala segítség.

Krónika 2. könyve 36:17-20.
17. És reájok hozá a Káldeusok királyát, aki fegyverrel ölé meg ifjaikat az ő szent hajlékukban, s nem kedveze sem az ifjaknak és szűzeknek, sem a vén és elaggott embereknek, mindnyájokat kezébe adá.18. És az Isten házának mindenféle edényeit, nagyokat, kicsinyeket, és az Úr házának kincseit, s a királynak és az ő vezéreinek kincseit, mindezeket Babilóniába viteté.19. Az Isten házát meggyújták, Jeruzsálem kőfalait lerontották, palotáit mind elégeték tűzzel, és minden drágaságait elpusztították.20. És akik a fegyver elől megmenekültek, azokat elhurczolta Babilóniába, és néki és fiainak szolgáivá lettek mindaddig, míg a persiai birodalom fel nem támadott;

Malakiás próféta könyve 4:5.
Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja

Máté evangéliuma 17:11-13.
11. Jézus pedig felelvén, monda nékik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít;12. De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerék meg őt, hanem azt mívelék vele, amit akarának. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd ő tőlük.13. Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik.
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Péntek augusztus 22.
ÁTTEKINTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen étrendet próbált Isten helyreállítani az Izraeliták között?
2. Mi a különbség a tiszta és a tisztátalan húsétel között? Mi volt megtiltva min-

den nemzedéknek?
3. Honnan tudjuk azt, hogy Izrael népe vétkezett azáltal, hogy húst követelt?
4. Miután a zsidók az étrend reformot folytonosan visszautasították, mi volt végül 

eltávolítva a frigyládából?
5. Mivel a frigyládában lévő törvény alapelveit Izrael folyamatosan elvetette, en-

nek eredményeképpen, mi történt végül magával a szövetség ládájával?

„Ahhoz, hogy megtudjuk, melyek a legmegfelelőbb tápanyagok, 
meg kell vizsgálnunk, hogy Isten eredetileg milyen étrendet tervezett 
az ember számára. Isten, aki az embert teremtette, és tudja, mire van 
szüksége, megszabta Ádám táplálékát: „Imé – így szól – néktek adok 
minden maghozó füvet… minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van 
az legyen néktek eledelül.” -1Móz1:29. Az Édenből kirekesztett ember-
nek, akinek a bűn miatt megátkozott földet művelve kellett kenyerét 
megkeresnie, hogy egye, a mezőnek füvét is.

Gabonából, gyümölcsből és zöldségfélékből áll az az étrend, amelyet 
a Teremtő számunkra választott. Ezek az ételek a lehető legegyszerűbb 
és legtermészetesebb módon elkészítve a legegészségesebbek, és legtáp-
lálóbbak, olyan erőt, szívósságot és szellemi frissességet biztosítanak, 
ami a bonyolult táplálékból nem meríthető.” – NOL 206.207.

 „Nincs-e már itt az ideje annak, hogy mindenki igyekezzék lemon-
dani a húsról? Miként táplálkozhatnak még mindig hússal és egyéb 
testet-lelket károsító ételekkel azok, akik a mennyei angyalok társaságára 
méltó tisztaságra és szentségre törekszenek? Miként olthatják ki Isten 
teremtményeinek életét, hogy húsukból élvezettel lakmározzanak? 
Inkább térjenek vissza a kezdetben kapott tápláló és ízletes ételekhez!” 
– NOL 219.

„Krisztus az éhség legszörnyűbb kínjait szenvedte el, mégis kiállta 
a kísértéseket. Ugyanazzal az Igével felelt Sátánnak, melyet Mózesen 
keresztül adott a pusztában vándorló Izraelnek, amikor ételük meg-
fogyatkozott és ők húst követeltek: „Nem csak kenyérrel él az ember, 
hanem minden igével, amely Istennek szájából származik.” – Mt 4:4. 
Úgy kijelentésével mint példájával, Krisztus az embereknek bemutatta, 
hogy a földi táplálék miatti éhség nem a legnagyobb szerencsétlenség, 
ami megtörténhet velük.” – Con 43.
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A modern mannás korsó
„És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben és megláttaták 

az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lönek villámlások és 
szózatok és mennydörgések és földindulás és nagy jégeső.” – Jel 11:19.

„Olyan legyen ma az isten által nyújtott és továbbra is nyújtandó 
világosság az egészséges élelem kérdésével kapcsolatban, mint amilyen 
a manna volt Izrael gyermeki számára.” – ÉTT 208.
Javasolt olvasmányok: A Nagy Orvos lábnyomán 216-219.

Vasárnap augusztus 24.
1. A KERESZTÉNYSÉG ALAPVETŐ ELVEI
a. Mi az igazság első pontjainak egyike, amit magáévá kell tennie 

az embernek a keresztényi élete kezdetén? 3Ján 2. Gal 5:22.23.

„Amikor az üzenet elér azokhoz, akik még nem hallottak a jelen 
időre szóló igazságról, akkor felismerik, hogy nagy reformációnak kell 
végbemennie étrendjükben. Belátják, el kell hagyniuk a húsételeket, 
mert a hús vágyat ébreszt a szeszesital után, azonfelül beteggé teszi a 
szervezetet. A húsételek fogyasztásától elgyengül testi, szellemi és erkölcsi 
erejük.” – ÉTT 207.

„Tegyél félre mindent, ami ártalmas az egészségre. Fogyassz egyszerű 
egészséges ételeket. A gyümölcs kiváló és megkímél sok főzéstől. Hagyd 
el a dús egészségtelen kalácsokat, süteményeket, tortákat, édességeket 
és más ételeket, melyeket csak az étvágy ingerlésére találtak ki hozzáse-
gítenek, hogy étvágyad megkísértsen. Fogyassz egy étkezésre kevesebb 
fajta ételt és egyed azt hálaadással.” – MM 274.
b. Az egészségügyi reform miért játszik egy élénk és fontos szere-

pet egy hívő életében? 1Kor 3:16.17.

„Még csak kevesen vannak, akik eléggé éberek, hogy megértsék, 
milyen sok köze van étkezési szokásaiknak egészségükhöz, jellemükhöz, 
hasznavehetőségükhöz e világon és örök sorsukhoz.” – 1B 453.

9. Tanulmány 2008. augusztus 30. Napnyugta: H  19:29 
Ro 20:04

János apostol 3. levele 2. vers
Szeretett [barátom], kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek.

Galátziabeliekhez írt levél 5:22.23.
22. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.23. Az ilyenek ellen nincs törvény.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 3:16.17.
16. Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?17. Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.
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Hétfő  augusztus 25.
2. VISSZAKERÜL A FRIGYLÁDA ISTEN NÉPÉHEZ
a. Melyik prófécia beszél arról, hogy a szövetség ládája még egyszer 

vissza lesz adva Isten igaz népének? Hol van most ez a frigyláda 
és mi található benne? Jel 11:18.19;  Zsid 9:3.4.23.24.

„A következő látomást 1847-ben adta nekem az Úr…
 A szentek szentjében láttam a frigyládát, amelynek oldalai és teteje 

tiszta aranyból volt. A frigyláda mindkét végén egy-egy dicső kerub állott, 
szárnyukat a láda fölé terjesztve. Arcukkal egymás felé fordultak és a 
frigyládára néztek alá. Az angyalok között az arany tömjénező állott. A 
frigyláda felett, hol az angyalok álltak, fenséges mennyei fény ragyogott, 
hasonlóan Isten királyi székéhez. Jézus a frigyszekrény mellett állott s mi-
dőn a szentek imája felszállt hozzá, a tömjénező illatozott és Ő a szentek 
könyörgését azok illatával együtt az Atya elé vitte. A frigyszekrényben 
volt az arany mannás korsó, Áron kivirult vesszeje és a kőtáblák, amelyek 
könyvhöz hasonlóan voltak összehajtva.” – TL 8.
b. Amikor Isten rábízza a frigyládát egy népre, és ők megígérik, 

hogy megőrzik azt örökre, nem számít hogy mit tesznek ezután? 
Róm 11:17-24.

„Nincs kizárva, hogy rövidesen megszűnik köztünk a prófétálás s a hang, 
mely fölrázta népünket nem háborítja többé érzéki szunnyadásukat.

Akkor majd Isten elvégzi szokatlan művét a földön, s a megszentelt kezek 
nem hordozzák többé a frigyládát, akkor jaj lesz népünknek. Bárcsak föl-
ismernéd te is legalább ezen a napon, ami békességedre szolág. Jaj bárcsak 
népünk teljes erejével bűnbánatot tartana akár Ninive, és teljes szívükkel 
hinnének, hogy elfordítsa tőlük tüzes haragját az Úr.!” – 5B 77.78.
c. Milyen ígéret ad nekünk egy állandó biztosítékot, hogy Istennek min-

dig lesz egy népe, amely hordozza a frigyládát? Róm 9:27; 11:1-5.

„Sátán kitervelt minden lehetséges módot, hogy semmi ne jöjjön közénk, 
mint nép közé, ami megfedd és megint bennünket, hogy hagyjuk el tévedé-
seinket. De van egy nép, amely hordozni fogja Isten frigyládáját. Néhányan 
el fognak hagyni bennünket, akik többé nem fogják hordozni a frigyládát. 
De ők nem tudnak falakat emelni, hogy elzárják az igazságot, mert az igazság 
előre fog haladni és fejlődni fog egészen a végső célig.” – BL 411.

Jelenések könyve 11:18.19.
18. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és a kik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják.19. És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában; és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső.

Zsidókhoz írt levél 9:3.4.23.24.
3. A második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentének,4. Melyben vala az arany füstölő oltár és a szövetség ládája beborítva minden felől aranynyal, ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje meg a szövetség táblái,23. Annakokáért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai effélékkel tisztíttassanak meg, magok a mennyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal.24. Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk.

Rómabeliekhez írt levél 11:17-24.
17. Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának;18. Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.19. Azt mondod azért: Kitörettek [az] ágak, hogy én oltassam be.20. Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;21. Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez.22. Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt akik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol.23. Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket.24. Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba.

Rómabeliekhez írt levél 9:27. 11:1-5.
Rómabeliekhez írt levél 9:27. 11:1-5.
9:27. Ésaiás pedig ezt kiáltja Izráel felől: Ha Izráel fiainak száma [annyi] volna is, mint a tenger fövenye, a maradék tartatik meg.11:1-5. 1. Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen; mert én is izráelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségéből való.2. Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Avagy nem tudjátok-é, mit mond az írás Illésről? amint könyörög Istenhez Izráel ellen, mondván:3. Uram, a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták; és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.4. De mit mond néki az isteni felelet? Meghagytam magamnak hétezer embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak.5. Ekképen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint.
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Kedd augusztus 26. 
3. A NAGY ENGESZTELÉSI NAP ÉTRENDJE
a. Milyen napban élünk amint közeledünk az idők végéhez? Ésa 

22:12.20.22; Jel 3:7.

„Sokan (akik tanulmányozták a szentély témáját) próbálták nagy 
erőfeszítéssel ezeknek az embereknek a hitét megdönteni. Amennyiben 
a földi templom a mennyei templom formájára és mintájára épült, 
lehetetlen volt nem látni, hogy a földi frigyládában elhelyezett törvény 
a mennyei frigyládában foglalt törvény pontos másolata. A mennyei 
szentélyről szóló igazság elfogadásával együtt el kellett volna ismerni 
Isten törvényének és a negyedik parancsolatnak, illetve a szombat 
megtartásának kötelező voltát. Ezért volt a Szentírás harmonikus magya-
rázata - amely rávilágított Krisztus mennyei szentélyszolgálatára - olyan 
elkeseredett és ádáz támadások céltáblája. Az emberek be akarták zárni 
az ajtót, amelyet Isten kinyitott, és ki akarták nyitni azt, amelyet bezárt. 
De az, „aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem 
nyitja”, kijelentette: „Ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki 
be nem zárhat” (Jel 3:7-8). Krisztus megnyitotta a szentek szentjének 
ajtaját, illetve megkezdte ott szolgálatát.” – NK 387. 388.
b. Milyen gyakorlat biztosít bepillantást azon különös napra, hogy 

miként ünnepeljük meg a nagy engesztelési napot? 3Móz 23:28.29.

„Az igazi böjt, amit mindenkinek javasolnunk kell, tartózkodjanak 
mindennemű izgató élelemtől. Éljünk helyesen az egészséges és egyszerű 
táplálékkal, amelyről Isten bőségesen gondoskodott.” – ÉTT 74.
c. Mi fog történni azokkal, akik ismerik a világosságot, még-

is ragaszkodnak a húsevéshez a nagy engesztelési napon? Ésa 
22:13.14. (vesd össze 3Móz 23:27-30; Zsol 106:14.15.)

„Tisztán és világosan kijelentették nekem, hogy Isten népe szilárdan 
álljon ki a húsevés ellen. Küldte volna Isten harminc éven át népének 
azt az üzenetet: ha tiszta vért és tiszta gondolkodást akarnak, akkor 
hagyjanak fel a húsétel fogyasztásával, - ha nem akarta volna, hogy en-
gedelmeskedjenek ez üzenetnek? A húsfogyasztással a testies természet 
erősödik, a lelki pedig gyengül.” – ÉTT 296.

Ésaiás próféta könyve 22:12.20.22.
12. És fölhív az Úr, a seregek Ura ama napon sírásra és gyászolásra, ti magatok megkopaszítására és gyászruha-öltésre,20. És lesz ama napon, hogy elhívom szolgámat, Eliákimot, a Hilkiás fiát,22. S az ő vállára adom a Dávid házának kulcsát, és amit megnyit, senki be nem zárja, és amit bezár, nem nyitja meg senki;

Ésaiás próféta könyve 22:13.14.
13. És ímé öröm és vígasság; barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás; együnk, igyunk, mert holnap meghalunk!14. És megjelenté magát füleimben a seregek Ura: Meg nem bocsáttatik e bűn tinéktek, míg meg nem haltok; szól az Úr, a seregek Ura.

Jelenések könyve 3:7.
A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja:

Mózes 3. könyve 23:28.29.
28. Semmi dolgot ne végezzetek azon a napon, mert engesztelésnek napja az, hogy engesztelés legyen érettetek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt.29. Mert ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, irtassék ki az ő népe közül.

Mózes 3. könyve 23:27-30
27. Ugyanennek a hetedik hónapnak tizedikén az engesztelés napja van: szent gyülekezéstek legyen néktek, és sanyargassátok meg magatokat, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak.28. Semmi dolgot ne végezzetek azon a napon, mert engesztelésnek napja az, hogy engesztelés legyen érettetek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt.29. Mert ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, irtassék ki az ő népe közül.30. És ha valaki valami dolgot végez ezen a napon, elvesztem az ilyent az ő népe közül.

Zsoltárok könyve 106:14.15.
Epekedés epeszté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon.És megadá nékik, amit kivántak; és ösztövérséget bocsáta lelkökbe.
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Szerda augusztus 27.
4. REFORMÁCIÓ A SZOLGÁLATBAN
a. Milyen szolgálatnak kell előkészíteni egy népet, hogy szembenéz-

zen ezen világ történelmének utolsó válságával? Ezé 44:23.

„Csak azokat válasszuk felelős helyekre ebben a munkában, akik 
megbecsülik ezeket az elveket és megtanulnak értelmes emberek módjára 
Isten félelmében vigyázni a testükre. Akik régóta élnek az igazságban és 
mégsem tudnak különbséget tenni az igazság és a gonoszság elvei között, 
akiknek csak ködös fogalmuk van az igazságról, könyörületről és az Isten 
szeretetéről, azokat föl kell mentenünk a felelősségek alól. Minden gyüle-
kezetnek szüksége van tiszta, éles bizonyságtételre, a trombita határozott 
hangjára.” – 6B 375.

„Isten most olyan munkásokat hív, akik teljesen az ő munkájával és 
ügyével azonosítják érdekeiket. A munkát végző lelkészeket életre kell 
keltenie a hirdetett igazságok lelkületének és erejének, s akkor majd 
hallgatnak rájuk. A gyülekezet csak ritkán emelkedik magasabbra, mint 
lelkipásztora.” – 2B 645.

„Mert az egészség törvénye ellen elkövetett minden áthágást tulajdon 
testében kell megfizetnie a büntetést az áthágónak.” – 4B 408.

„Nekünk adatot az egészségügyi reform előrehaladásának munkája…
Vigyázzatok, hogyan helyezkedtek szembe az egészségügyi reform 

munkájával. Az előre fog haladni, hiszen az az Úr eszköze, hogy csök-
kentse világunkban a szenvedést és megtisztítsa az Ő népét.” – ÉTT 34.
b. Lehetséges hűségesen vezetni Isten népét jó példaadás nélkül? 

3Móz 10:8-11; 1Kor 11:1.

„Senkit sem válasszunk meg népünk tanítójának, amíg tanítása vagy 
életmódja ellentmond az étrend bizonyságtételének, melyet Isten szol-
gáira bízott, mert ez csak zavart kelt. Aki semmibe veszi az egészségügyi 
reformot, az nem alkalmas arra, hogy az Úr hírnöke legyen.” – 6B 378.

„Népünk körében reformációra van szükség, de annak először Isten 
szolgái közt kell elkezdődnie…

A lelkészek szolgálatának egyik fontos része az, hogy hűségesen 
bemutassák a gyülekezetnek az egészségügyi reformot, a mint az a har-
madik angyal üzenetével összefügg, ugyanannak a munkáinak a szerves 
elkülöníthetetlen részeként. Nekik is el kell fogadniuk, és sürgetniük kell 
mindazokat, akik állítják, hogy hisznek az igazságban.” – 1B 436.

Mózes 3. könyve 10:8-11.
8. Áronnak pedig szóla az Úr, mondván:9. Bort és szeszes italt ne igyatok te és a te fiaid veled, mikor bementek a gyülekezet sátorába, hogy meg ne haljatok. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeitekben.10. Hogy különbséget tehessetek a szent és közönséges között, a tiszta és tisztátalan között.11. És hogy taníthassátok Izráel fiait mindazokra a rendelésekre, amelyeket az Úr szólott vala nékik Mózes által.”

Ezékiel próféta könyve 44:23.
 És az én népemet tanítsák, hogy mi a különbség szent és köz között, és a tisztátalan és tiszta között való különbséget ismertessék meg velök.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 11:1.
Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé.
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Csütörtök  augusztus 28.
5. ELŐKÉSZÜLET A MÁSODIK ELJÖVETELRE
a. Milyen étrendet szükséges gyakorolni a hívőknek mielőtt Jézus 

eljön? 1Kor 9:25-27.

„Ha az Izraeliták hajlandók lettek volna megtagadni étvágyukat, 
engedelmeskedni Isten korlátozásainak, akkor a gyengeség és betegség 
ismeretlen lett volna köztük leszármazottaik testileg és értelmileg erősek 
lettek volna. Világosan felfogták volna az igazságot és a kötelességet, éles 
látok és megbízható gondolkodásúak lettek volna. Ők azonban nem 
voltak hajlandók alávetni magukat Isten követelményeinek, és így nem 
érték el az általa eléjük szabott mértéket, valamint azt az áldást sem, ami 
övék lehetett volna.” – ÉTT 292.293.

„Minden gondatlan cselekedet, bármilyen visszaélés a csodálatos 
mechanizmussal az emberi lakóhely (Isten) meghatározott törvényeinek 
semmibevevése által, Isten törvényének megsértése. Ez a törvény tartal-
mazza azt, hogy miként bánjunk a lét minden részével.” – HL 20.

„Ádám az étvágy kielégítésével bukott el; Krisztus az étvágy megtaga-
dása által győzött. Az Éden visszanyerésének egyedüli reménye a szilárd 
önfegyelem.” – ÉTT 132.

„Az Úr ismételten kijelentette nekünk Szentlelke által, hogy lé-
pésről-lépésre akar bennünket eredeti szándékához vissza vezetni, 
és pedig: hogy az ember a föld terményeiből éljen. Akik várják az Úr 
eljövetelét, a húsevést egészen elfogják hagyni. Gondoljunk mindig 
erre és igyekezzünk ezt állhatatosan megvalósítani. Mindaddig, amíg 
húst eszünk, bizonyságot teszünk arról, hogy ez Istentől kegyelemből 
nyújtott világosággal még nem élünk teljesen összhangban. Különösen 
azok, akik betegápolással foglalkoznak, éljenek csupán gyümölccsel, 
gabonaneműekkel, és zöldségfélékkel.” – KÉ 128.
b. Milyen jellemet segít elő ez a megváltoztatott étrend? Efé 5:26.27.

„Akik viszont étvágyuk bűnös kielégítésébe merülnek, azoknak 
lehetetlen eljutni a keresztény tökéletességre.” – 2B 400.

„Az embereknek kevesebbet kell foglalkozniuk azzal, hogy mit egye-
nek és mit igyanak, vagyis az ideiglenes táplálékkel, hanem sokkal többet 
a mennyei táplálékkal, ami egész vallásos tapasztalatuknak hangsúlyt és 
életerőt ad.” – ÉTT 74.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 9:25-27.
25. Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant.27. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos;28. Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.

Efézusbeliekhez írt levél 5:26.27.
26. Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által,27. Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.
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Péntek augusztus 29.
ÁTTEKINTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen kapcsolat van valakinek az étrendje és lelkiessége között?
2. Amint Isten népe belépett a keresztény korszak utolsó időszakába mi volt meg-

őrizve a mennyben, ami vezeti őket ezen idő alatt?
3. Milyen korlátozás volt érvényben Izraelben az engesztelés napján? Hogyan 

tudjuk megtenni ezt ma?
4. Hogy az igazi reformáció sikeres legyen, hol kell azt kezdeni?
5. Hogyan készít elő bennünket étrendünk az átváltozásra, hogy mennyei ottho-

nunkba juthassunk?

„Izrael gyermekeinek hitetlensége és zúgolódása Isten mostani népét 
ábrázolja. Sokan csodálkozva tekintenek vissza azok hitetlenségére és 
folytonos zúgolódására, miután az Úr oly sokat tett értük, és ismételten 
bizonyítékát adta szeretetének és gondoskodásának. Úgy gondolják, 
nem kellett volna oly hálátlanoknak lenniük. De akik ezt gondolják, 
jelentéktelenebb dolgok miatt zúgolódnak és elégedetlenkednek. Nem 
ismerik önmagukat. Isten gyakran megvizsgálja őket, kis dolgokban 
megpróbálja hitüket, és ők sem viselik el jobban a próbákat, mint a régi 
Izrael.” - 1SP 223.

„Azok, akik kielégítik étvágyukat... fel kell, hogy ébredjenek és 
gondolkodjanak az okokról és azok eredményeiről. Meg kell értsék, 
hogy betegség okozói ők mivel nem ismerik a helyes táplálkozást és 
öltözködést.” – Te 196.

„Napjaink Izraele nagyobb veszélyben van, hogy elfeledkeznek Isten-
ről és bálványimádókká válnak, mint az ősi Izrael volt. Még a hitvalló 
szombattartók közül is sokan válnak bálványimádókká. Isten nyoma-
tékosan megparancsolta az Ő hajdani népének, hogy tartózkodjanak 
a bálványimádástól, mert így el fognak térni az élő Isten szolgálatától, 
az Ő átka fog megnyugodni rajtuk. Viszont ha szeretni fogják Őt teljes 
szívükből, teljes lelkükből és minden erejükkel, bőségesen megfogja 
áldani kosaraikat és csüreiket, és el fog távolítani közülük minden 
betegséget.” – 1B 609.

„Isten a múltban támasztott férfiakat, és Ő még mindig alkalmas férfi-
akra vár, akik előkészülnek arra, hogy végre hajtsák az Ő parancsát, akik 
akadályokon törnek keresztül, amelyek a valóságban csak omladozó falak. 
Amikor Isten Lelke megnyugszik, ezen a férfiakon ők elkezdenek munkál-
kodni. Ők hirdetni fogják Isten szavát, hangjukat trombitaként emelik fel 
kezükben az igazság nem csökken és nem veszíti el erejét. Rámutatnak az 
emberek bűneire és hirdetik Jákob házának vétkeit.” – BL 411.

„A mi istenünk egy féltőn szerető Isten, Ő egy tiszta, szeplőtelen és 
szent népet akar.” – RH June 12, 1855.
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Kedves hívő testvéreink!
Ezt a felhívást Ezé 36:26. szavaival 

kezdem, ezzel a bibliaverssel üdvö-
zöllek benneteket: „És adok néktek 
új szívet, és új lelket adok belétek, 
és elvszem a kőszívet testetekből, és 
adok néktek hússzívet.” 

Los Angeles, Kalifornia állam 
legerősebb gazdasági központjainak 
egyike. Ez egy nagyváros, melynek la-
kossága eléri a 21 milliót. Itt megtalálható 
a kultúrák legnagyobb keveredése, és minden 
népcsoport az egész világról. Kapernaumhoz – a történelmi városhoz 
– hasonlóan, ahol Jézus prédikálta az evangéliumot. Los Angeles is egy 
nagy stratégiai központ ahol lehet prédikálni az evangéliumot.

A Reform Mozgalom ebben a városban már sok évtizeddel ezelőtt 
megkezdte a munkát. Ma szembenézünk az egyik legnehezebb prob-
lémával ami elképzelhető, a pénzhiánnyal. Gyülekezetünk itt nagyon 
gyorsan növekedik. A Monterey Park gyülekezet nagyon cselekvő és 
része a délnyugati USA Területnek. A gyülekezet tagjai évek óta szor-
galmasan fáradoznak, hogy pénzt gyűjtsenek erre a vállalkozásra, de az 
összegyűlt pénz még kevés, ugyanis az árak folyamatosan növekednek 
az ingatlan piacon. Los Angeles egyike a világ legdrágább városainak. 
Mi bérelünk egy gyülekezeti termet egy másik felekezettől, de a költség 
nagyon magas. Minden héten több mint százan gyűlünk össze az ima-
teremben. Az itt élő atyafiak és testvérnők mindent elkövetnek, hogy 
megvalósuljon ez a vállalkozás. Most eljött az ideje, hogy felemeljük 
kezünket és kérjük a ti segítségeteket.

Mi nagyra becsüljük a ti fáradozásaitokat, hogy a Monterey Park-
ban lévő gyülekezetünknek segítséget adtok abban, hogy tudjunk 
vásárolni egy saját ingatlant, és mi köszönjük ezt nektek.

Szolgátok az Úr szőlőskertjéből.

Liviu Tudoroiu, Dél-nyugat USA Terület vezetője

2008. SZEPTEMBER 6.
ELSŐ SZOMBATI 

ADAKOZÁS
Los Angeles, Kalifornia, 

USA részére
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Mi az egészségügyi reform?
„Boldog vagy te ország, kinek a te királyod nemes ember, és a te 

fejedelmid idejében esznek a testnek erejéért, és nem az italért.” – 
Préd 10:14.

„Az emberi gépezetet uraló minden törvényt eredetében, jellemében 
és fontosságában ugyanolyan isteni igazságnak kell tekintenünk, mint 
Isten szavát.” – ÉTT 160.
Javasolt olvasmány: Medical Ministry 259-284.

Vasárnap  augusztus 31.
1. AZ EGÉSZSÉGÜGYI REFORM ALAPELVEI
a. Milyen messze terjedően függ össze fizikai és lelki jólétünk az 

egészségügyi reform alapelveinek való engedelmességgel? 5Móz 
5:33; 6:5;  30:16.19.

„Az igazi mértékletesség erre tanít: tartózkodjunk minden károstól, 
és használjuk józanul azt, ami egészséges!” – PP 523.
b. Mi kapcsolódik gyakran a káros (gonosz) dolgok elhagyásához, 

ha nem helyettesítjük megfelelő pótlással? 2Pét 2:22. Hogyan 
különülhetünk el sikeresen azoktól a dolgoktól, melyek nem 
szolgálnak javunkra? 5Móz 11:22.28.

„A húst - elhagyása esetén - pótolni kell gabona magvakkal, zöldséggel 
és gyümölccsel, amelyek egyrészt táplálóak, másrészt étvágygerjesztőek. 
Erre különösen a gyenge fizikumúaknak van szükségük, valamint az 
állandóan kimerítő munkát végzőknek. Egyes országokban, ahol nagy a 
szegénység, a hús a legolcsóbb étel. Ilyen körülmények között nehezebb 
változtatni, de azért nem lehetetlen. Tekintetbe kell venni azonban az 
emberek helyzetét és egy életen át megrögződött szokások hatalmát is. 
Még a helyes eszméket sem szabad helytelenül kezelni. Senkit sem szabad 
hirtelen változtatásra biztatni. A húst tápláló és olcsó ételekkel kell pótolni. 
Ebben a dologban nagyon sok múlik a szakácson.” – NOL 219.

10. Tanulmány 2008. szeptember 6. Napnyugta: H 19:15
Ro 19:51

Mózes 5. könyve 5:33; 6:5; 30:16.19.
5:33.  Mindig azon az úton járjatok, amelyet az Úr, a ti Istenetek parancsolt néktek, hogy éljetek, és jó legyen dolgotok, és hosszú ideig élhessetek a földön, a melyet bírni fogtok.6:5.  Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.30:16.  Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.19.  Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;

Péter apostol 2. levele 2:22.
De betelt rajtok az igaz példabeszéd [szava]: Az eb visszatért a saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fertőjébe.

Mózes 5. könyve 11:22.28.
22.  Mert ha szorosan megtartjátok mind e parancsolatot, amelyet én parancsolok néktek, hogy aszerint cselekedjetek; ha szeretitek az Urat, a ti Istenteket, ha minden ő útain jártok, és ő hozzá ragaszkodtok:28.  Az átkot pedig, ha nem engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, és letértek az útról, amelyet én ma parancsolok néktek, és idegen istenek után jártok, akiket nem ismertetek.
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Hétfő szeptember 1.
2. A TERMÉSZET BŐSÉGESEN TÁPLÁL
a. Hol volt első szüleink otthona? 1Móz 2:8.

„Ősszüleink otthonának példaképül kellett szolgálnia gyermekeiknek 
a föld benépesítésekor. Az az otthon, amelyet Isten keze tett széppé, nem 
volt fényűző hely. A büszke ember pompás és drága építményekben talál 
gyönyörűséget és saját keze munkájával kérkedik; Isten azonban egy 
kertbe helyezte Ádámot.” – PP 23.
b. Miért volt Ádám és Éva ilyen kellemes környezetbe helyezve, és 

mit ismertek fel ők ebben? 1Móz 2:9;  1:29. Milyen változás tör-
tént a bűnbeesés után? 1Móz 3:18.19;  Zsol 104:13-15.

„A természet bőven ontja a gyümölcsöt, a gabonát, és a szállítási 
lehetőségek javulása folytán évről évre többen juthatnak hozzá a külön-
böző országok termékeihez. Ezért sok, néhány évvel ezelőtt még drága 
luxuscikknek minősített élelmiszer ma már mindenki számára elérhető 
mindennapi fogyasztásra. Ez különösen áll a szárított és konzervált 
gyümölcsökre.” – NOL 206.

„Isten fáradozik az ő népért. Nem kívánja, hogy híjával legyenek a 
segélyforrásoknak. Visszavezeti őket az eredetileg az embernek szánt 
étrendre. Táplálékuknak az Isten adta anyagokból kell állnia.” – 7B 86.

„Töltsetek kevesebb időt a tűzhelynél, oly ételek készítésével amelyek 
az étvágyat ingerlik, aminek következtében az életerők lerombolódnak, 
amelyeket Isten nektek egy nemesebb cél szolgálatára rendelt. Egyszerű 
és tápláló étel nem fog annyi munkát követelni. Több időt kell szentelni 
alázatos komoly imára, kérvén Istent értelemért, hogy miként neveljük 
gyermekinket Isten félelmében. Az értelem egészsége függ a test egészsé-
gétől. Mint keresztény szülők, kötelesek vagyunk elvek és példa által ok-
tatni őket, hogy nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy 
éljünk. Bátorítsuk gyermekeinkben a nemes értelem és tiszta erkölcsös 
jellem szeretetét. Annak érdekében, hogy megerősítsük bennük az erkölcsi 
érzéket, a lelki dolgok szeretetét, nekünk szabályozni kell életmódunkat, 
fel kell adnunk az állati eredetű ételeinket, és használjunk gabonanemű-
eket, zöldségféléket és gyümölcsöt étrendünkhöz.” – SA 66.

Mózes 1. könyve 2:8.
És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, akit formált vala.

Mózes 1. könyve 2:9; 1:29.
9.  És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját.1:29.  És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.

Mózes 1. könyve 3:18.19.
18.  Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét.19.  Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.

Zsoltárok könyve 104:13-15.
13.  Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából; a te munkáidnak gyümölcséből megelégíttetik a föld.14.  Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből,15.  És bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orczát az olajnál; és kenyeret, a mely megerősíti a halandónak szívét.
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Kedd  szeptember 2.
3. CSAPDÁK A REFORMÁCIÓBAN
a. Mint bűnös teremtményeknek milyen hajlam ellen kell nekünk fo-

lyamatosan őrködnünk? 5Móz 5:32;  Pél 4:27. Mennyire hasonló ez 
a hajlam az egészségügyi reform alapelveinek vonatkozásában?

„Gondos figyelmet kell fordítanunk a dióféleségek helyes készítésére. 
Némelyik dióféle nem olyan egészséges. Ne szűkítsük le étrendünket 
olyan élelmiszerekre, amelyek zöme dióból áll. Ezekből ne fogyasszunk 
sokat. Ha némelyek kevesebbet fogyasztanának ezekből, az eredmény 
kielégítőbb lenne. Amikor némelyik receptben a többihez képest nagy 
a dióféle aránya az annyira nehézzé teszi az ételt, hogy a szervezet nem 
tudja kellőképpen feldolgozni.” – ÉTT 281.

„Haladjunk előre értelmesen az étrend egyszerűsítése terén. Isten 
gondviselése folytán minden ország termel olyan élelmiszert, ami kel-
lőképpen táplálja a szervezetet. Ebből készíthetünk egészséges étvágy-
gerjesztő ételeket.” – ÉTT 78.

„Sokan állnak most a halál árnyékában, akik ugyan a Mester szol-
gálatára készültek, de nem látták be, hogy szent kötelességük lenne 
betartani az egészség törvényeit: de mintha csak elfeledkeztek volna erről 
a tényről. Némelyek olyan étrendre korlátozzák magukat, ami nem tudja 
jó egészségben megtartani őket. Nem gondoskodtak tápláló ételekről, 
melyek az ártalmas ételeket helyettesítették volna. Azt sem fontolták meg, 
hogy az ételek legegészségesebb elkészítéséhez ügyesség és ötletesség 
kell. Ahhoz, hogy szervezetünk jól végezze feladatát, megfelelően kell 
táplálnunk. Akkor is szembeszállunk az egészségügyi reformmal, ha 
miután elvettük az egészségtelen ételek sokaságát, az ellenkező végletbe 
esünk, az túlságosan lecsökkentjük az élelem mennyiségét és lerontjuk 
a minőségét. Ez nem az egészségügy reformja, hanem az egészségügy 
eltorzítása.” – 6B 373.374.
b. Milyen problémával néznek azok szembe, akik a Laodiceai kor-

szakban élnek? Jel 3:14.15. Mit kell tennünk ezért?

„Mindenki vegye szemügyre szokásait, vajon nem engednek-e meg 
maguknak olyasmit, ami kifejezetten árt nekik. Vessék el maguktól az 
étvágy és a szomj minden egészségtelen kielégítését.” – 6B 371.

Mózes 5. könyve 5:32.
Vigyázzatok azért, hogy úgy cselekedjetek, amint az Úr, a ti Istenetek parancsolta néktek; ne térjetek se jobbra, se balra.

Példabeszédek 4:27.
Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.

Jelenések könyve 3:14.15.
14.  A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete:15.  Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.
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Szerda szeptember 3.
4. A REFORMÁCIÓ FOLYAMATA
a. A keresztényi élet mely alapelvei alkalmazhatók az étkezési szo-

kások megváltoztatásának szempontjából is? Mt 7:13.14;  Lk 
13:23.24,  Fil 2:12.

„Csak ha értelmesem fogjuk fel az egészséges életmód elveit, akkor 
ébredünk rá a helytelen étkezésből fakadó veszedelmekre. Akik kezdeti 
melléfogásaik után elég bátrak, hogy megváltoztassák szokásaikat, azok 
tapasztalni fogják, hogy a megújulás folyamata küzdelmes és kitartást 
igénylő. De ha egyszer kialakult a helyes ízlés, akkor rájönnek, hogy az 
előzőleg ártalmatlannak tekintett ételek lassan, de biztosan az emésztési 
zavarok és más betegségek alapjait fektették le.” – MM 273.
b. Időnként mi szükséges ehhez az igyekezethez, hogy győzzünk az 

étvágy felett? Mt 16:24. 17:21.

„Akik arra kényeztették el étvágyukat, hogy erősen fűszerezett húsétele-
ket és húsos leveseket, nehéz tortákat és lekvárokat fogyasszanak, azoknak 
nem fog egy csapásra ízleni az egyszerű, egészséges, tápláló étrend. Hiszen 
annyira megromlott a szájuk íze, hogy nem ízlik nekik a gyümölcs, a teljes 
őrlésű kenyér és a zöldségekből álló egészséges étrend. Ne várjátok el, hogy 
azonnal megszeretitek ezt a fajta táplálkozást, amelyik homlokegyenest 
más, mint amivel eddig dédelgették az étvágyukat. Ha nem ízlik nekik 
azonnal az egyszerű étrend, akkor böjtöljenek, amíg ízleni nem fog. A 
böjt jobban javukra válik, mint a gyógyszerek, mert a gyomor, amellyel 
eddig visszaéltek, megtalálja végre a pihenést, a valóságos éhséget pedig 
egyszerű étellel is ki lehet elégiteni. Időbe kerül, amíg az ízlés kiheveri az 
elszenvedett visszaéléseket, és visszanyeri eredeti érzékelését. De ha az evés-
ivásban kitartunk a magunkat megtagadó ösvényen, akkor ez hamarosan 
élvezhetővé teszi számunkra az egyszerű, egészséges ételeket…

Mindazok, akik szükségét érzik, hogy a Szentlélek nevelje és fegyel-
mezze énjét, és hogy megfelelően oktassa gyermekeit, az megtagadja 
önmagát, felveszi keresztjét és követni fogja Jézust. 

Bizonyos dolgokban javasolt a böjt és az ima. Isten kezében ez a kettő a 
szív megtisztításának és a gondolkodás befogadóképessége elősegítésének 
az eszköze. Imáinkra választ nyerünk, mivel megalázzuk lelkünket Isten 
előtt. Ha étvágyunk hangosan követeli a kimúlt állatok húsát, akkor arra 
van szükséged, hogy böjtölj és könyörögj az Úrhoz, hogy adná neked 
kegyelmét, hogy megtagadd a testi kívánságokat, melyek a lélek ellen 
küzdenek.” – MM 282.283.

Máté evangéliuma 7:13.14.
13.  Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak.14.  Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.

Lukács evangéliuma 13:23.24.
23.  Monda pedig néki valaki: Uram, avagy kevesen vannak-é a kik idvezülnek? Ő pedig monda nékik:24.  Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni és nem mehetnek.

Filippibeliekhez írt levél 2:12.
Annakokáért, szerelmeseim, amiképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;

Máté evangéliuma 16:24; 17:21.
16:24.  Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.17:21.  Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bőjtölés által.
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Csütörtök  szeptember 4.
5. BÖLCSESSÉG A VÁLTOZÁSRA
a. Ha a csapdákra tekintünk és az állhatatosságban való kitartásra, 

akkor elvárható, hogy megreformáljuk étrendünket, de hogyan 
érhetjük el a helyes egyensúlyt, amely az örök életre vezet? Pél 
2:6.7;  4:7;  Jak 1:5.

„Az Úr a világ minden részén sokakat megtanít, hogy gyümölcsből, 
gabonából és zöldségfélékből betegséget nem okozó életfenntartó étele-
ket készítsenek. Akik sohasem látták a most kapható egészséges ételek 
receptjeit értelmesen fáradoznak majd a föld termékeivel kísérletezni 
és világosságban részesülnek. Az Úr megmutatja nekik, mit tegyenek, 
aki népének szakértelmet és tudást ad a világ egyik részén, máshol is 
megadja azt. Terve az, hogy minden ország élelmiszerkincsét az illető 
ország ízlésének megfelelően készítsék, s ott is fogyasszák el. Amint Izrael 
gyermekinek táplálására mannát adott az égből, úgy ad most népének 
szakértelmet és bölcsességet, hogy az országok termékeit, húst helyettesítő 
ételek készítésére használják föl.” – 7B 85.86.

„Fel kell ébresztenünk a lelkiismeretet az igaz reformáció elvei gyakor-
lásának kötelességére. Isten elvárja, hogy népe mindenben mértékletes 
legyen. Ha nem gyakorolnak igaz mértékletességet, akkor nem lehetnek 
fogékonyak az igazság megszentelő hatása iránt.” – ÉTT 352.
b. Milyen elkötelezettség szükséges az egészség megőrzéséhez? Fil 

4:13.

„Nagyobb figyelmet kellene szentelnünk a mértékletességben való 
reformnak. Minden reformot parancsoló kötelesség magában foglalja a 
bűnbánattartást, a hitet és az engedelmességet, s a lélek új nemesebb életre 
való fölemelését jelenti. A harmadik angyal üzenetében azért helyénvaló 
minden igaz reformáció. Különösen a mértékletességben való megújulás 
követeli figyelmünket és támogatásunkat. Tábori összejöveteleinken föl 
kell hívnunk a figyelmet erre a kötelességre és főkérdéssé kell tennünk azt. 
Hirdetnünk kell az embereknek az igaz mértékletesség elveit s aláírásokat 
gyűjtenünk a mértékletesség fogadalmához. Gondoskodó figyelmet kell 
fordítanunk a rossz szokások rabságában szenvedőkre. Vezessük őket 
Krisztus keresztjéhez.” – 6B 110.
c. Mit kell fontolóra fennünk, amikor erőfeszítéseket teszünk arra, hogy 

életmódunkat megváltoztassuk? Jób 14:4; Róm 7:24.25; 1Kor 15:57.

Példabeszédek 2:6.7; 4:7.
2:6.  Mert az Úr ád bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem [származik].7.  Az igazaknak valóságos jót rejteget, paizst a tökéletesen járóknak,4:7.  A bölcseség kezdete [ez]: szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet.

Jakab apostol levele 1:5.
Jakab apostol levele 1:5.
Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.

Filippibeliekhez írt levél 4:13.
 Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.

Jób könyve 14:4.
Ki adhat tisztát a tisztátalanból? Senki.

Rómabeliekhez írt levél 7:24.25.
24.  Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?25.  Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 15:57.
 De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
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Péntek szeptember 5.
ÁTTEKINTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan írhatjuk le legjobban az igazi mértékletesség alapelveit?
2. A természetből mit biztosított Isten bőségesen hogy ellásson bennünket min-

dennel, ami földi létünkhöz szükséges?
3. Milyen veszélyek ellen kell őrködnünk, különösen, amikor buzgóvá válunk az 

egészségügyi témában?
4. Milyen lépéseket tehetünk meg sikeresen étrendünk és életmódunk megvál-

toztatásában, Isten kezdetben meghatározott terve szerint?
5. Mire van nagy szükségünk, hogy az étrend terén kielégíthessük Isten elvárá-

sait és az élet más dolgaiban is?

„A fizikai természetet uraló törvények eredetükben és jellegükben 
annyira igazán isteniek, mint a tíz parancsolat törvénye…

Ezen törvények áthágása egyúttal Isten változhatatlan törvényeinek az 
áthágását is jelenti, amit biztos megtorlás fog követni.” – HL 21.

„A fizikai, szellemi vagy erkölcsi törvények áthágása annyit jelent, 
hogy kilépünk a világegyetem összhangjából, hogy behozzuk az egye-
netlenséget, a zűrzavart és a romlást.” – EÉ 97.98.

„Sokféleképpen alkalmazhatjuk a gyógyítás tudományát, de csak egyet-
len módja van, melyet a menny jóváhagy. Isten gyógyszerei a természet 
egyszerű eszközei, amelyek nem veszik igénybe és nem gyengítik a szer-
vezetet erős hatásaikkal. Friss levegő és víz, tisztaság, helyes táplálkozás, 
tiszta élet és Istenbe vetett szilárd hit azok a gyógyszerek, amelyeknek 
hiányában ezrek halnak meg. De e gyógymódok fokozatosan elavulnak, 
mert hozzáértő alkalmazásuk fáradságot, igényel, amit az emberek nem 
értékelnek. Friss levegő, tiszta víz, testedzés és kellemes helységek különö-
sebb költség nélkül rendelkezésére állnak mindenkinek, de a gyógyszerek 
drágák költségükben és a szervezetre tett hatásukban.” – ÉTT 232.

Az Úr világosan megmondta népének, hogy akkor részesülnek minden 
áldásban, ha megtartják parancsolatait, és különleges nép lesznek. Mózes 
által figyelmeztette őket a pusztában, külön kihangsúlyozva, hogy az 
engedelmesség jutalma a jó egészség lesz.” – ÉTT 290.

„A világosság, amit Isten az étrend kérdésében adott népének és fo-
lyamatosan adni is fogja, az fog lenni népe számára ma ami a manna volt 
Izrael gyermekinek. A manna a mennyből hullt, és a népnek kijelentették, 
hogy gyűjtsön abból és készítse azt el táplálékul. Ugyanígy a föld külön-
böző országaiban, Isten világosságot fog nyújtani népének, és egészséges 
ételeket fognak készíteni a maguk országa számára.” – MM 267.
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Isten népének azonosítása
„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtar-

tásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, a ki a 
sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” – 1Pét 2:9.

„Végtelen nagy könyörületet és páratlan szeretetet mutatott meg Isten irán-
tunk, elveszett bűnösök iránt azzal, hogy összekapcsolt bennünket önmagával 
és különleges tulajdonává és drága kincsévé tett bennünket.” – PP 244.

Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek a gyülekezeteknek 1.köt. 267-271. 4.köt.180.

Vasárnap szeptember 7.
1. EGY KÜLÖNLEGES NÉP
a. Földünk összes lakója közül, kik vannak elismerve Isten igaz né-

peként? 1Pét 2:9; Mal 3:17.18.

b. Mi teszi Isten népét különlegessé, és hogyan válik áldássá ez a 
kiváltság? 2Móz 19:5.6;  5Móz 14:2; 26:16-19. Miből tudhatjuk, 
hogy étrendünkre is igaz ez a különlegesség? 2Móz 15:26.

„Evésünk és ivásunk szokásai megmutatják, vajon a világhoz tarto-
zunk-e vagy azokhoz, akiket az Úr az igazság hatalmas hasítóbárdjával 
elkülönített a világtól. Az utóbbiak az ő különleges népe, lelkesen végzik 
a jó munkát… Dániel és három társának esetében az egészségügyi 
reform tanításai rejlenek. Isten szól Izrael gyermekinek történelméből 
is, akiktől az ő javukra igyekezett elvonni a húsételt. Mennyei kenyérrel 
etette őket.” – 6B 372.

„Hamarosan el fog jönni az az idő, amikor meg kell értenünk az egy-
szerű étrend jelentőségét. Nincs már messze az idő, amikor kénytelenek 
leszünk áttérni egy másfajta étrendre, amely nagyon különböző jelenlegi 
étrendünktől.” – MM 281.

11. Tanulmány 2008. szeptember 13. Napnyugta: H 19:01
Ro 19:37

Péter apostol 1. levele 2:9.
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

Malakiás próféta könyve 3:17.18.
17.  És azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt.18.  És megtértek és meglátjátok, [hogy különbség van] az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, aki nem szolgálja őt.

Mózes 2. könyve 19:5.6.
5.  Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.6.  És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.

Mózes 5. könyve 14:2; 26:16-18.
14:2.  Mert szent népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek, és az Úr választott téged, hogy légy néki tulajdon népe minden nép közül, amelyek a föld színén vannak.26:16.  E mai napon az Úr, a te Istened parancsolja néked, hogy e rendelések és végzések szerint cselekedjél: tartsd meg azért és cselekedjed azokat teljes szívedből és teljes lelkedből!17.  Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útain, megtudhassad az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának;18.  Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszesz, amiképen szólott néked, és minden ő parancsolatát megtartod,19.  Hogy feljebb valóvá tegyen téged minden nemzetnél, amelyeket teremtett, dícséretben, névben és dicsőségben, és hogy szent népévé lehess az Úrnak, a te Istenednek, a mint megmondta vala.

Mózes 2. könyve 15:26.
És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, ami kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.
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Hétfő szeptember 8.
2. A KESKENY ÖSVÉNYRE VEZETVE
a. Milyen kapcsolat kell legyen a vezetők és a rájuk bízott nyáj kö-

zött? 1Tim 4:12; 1Pét 5:2-4.

„Egyetlen igehirdetőnk se járjon gonosz példával a húsevés terén. Ők és 
családjuk éljenek az egészségügyi reform világossága szerint.” – MM 281.
b. Hogyan befolyásolja az igazság ismerete – beleértve az egészség-

ügyi reformot – a mi üdvösségünket és azokét, akik figyelnek ben-
nünket? 1Tim 4:16.

„Amint közeledünk az idő végéhez, egyre magasabbra, majd még ma-
gasabbra kell emelkednünk az egészségügyi megújulásának és a keresztény 
mértékletességnek kérdésében. Határozottabban és meggyőzőbben kell 
hirdetnünk ezeket. Igyekezzünk szüntelen nevelni az embereket, nem 
csak beszédünkkel, de tetteinkkel is.” – 6B 112.
c. Hova vezet az isten törvénye iránti engedelmesség, beleértve az Ő 

természeti törvényeit is? Ésa 1:19; 1Pét 1:14-16.

„(Idézve: 1Kor 6:19.20.) Igen, mi Isten tulajdona vagyunk, és a termé-
szet törvényei iránti engedelmesség ösvénye a menny felé vezető ösvény. 
Aki megtért az evésben, ivásban és öltözködésben lévő tévedésiből, 
előkészült arra, hogy jó, és készséges szívvel meghallgassa és elfogadja 
az igazságot.” – CH 222.
d. Hogyan tisztítja meg az Úr az Ő népét? Ésa 48:10; 1Pét 1:22; Jn 16:13.

e. Milyen felhívást tett Józsué és Illés, hogy biztosítsák Izrael hűsé-
gét? Józs 24:15; 1Kir 18:21. Hogyan lehet ugyanilyen felhívást in-
tézni egy mértékletességi fogadalomért?

„Az egészséggel való törődés fontosságát úgy kell tanítani, mint egy 
bibliai követelményt. Az Isten parancsolatai iránti tökéletes engedelmes-
ség, szükségessé teszi hogy elfogadjuk a lét törvényeit … Senki sem értheti 
meg megfelelően Isten iránti kötelezettségeit, hacsak meg nem érti a saját 
maga iránt való kötelezettségeit, mint Isten tulajdona iránt. Az aki az élet 
és egészség törvényeinek bűnös tudatlanságban marad, vagy aki szándé-
kosan sérti meg ezeket a törvényeket, vétkezik Isten ellen.” – CT 295.

Timótheushoz írt 1. levél 4:12.
 Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.

Timótheushoz írt 1. levél 4:16.
Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.

Péter apostol 1. levele 5:2-4.
2.  Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal;3.  Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak.4.  És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját.

Péter apostol 1. levele 1:14-16.
14.  Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;15.  Hanem amiképen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;16.  Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

Péter apostol 1. levele 1:22.
Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;

Ésaiás próféta könyve 1:19.
Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek;

Ésaiás próféta könyve 48:10.
Ímé, megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor kemenczéjében.

János evangéliuma 16:13.
De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

Józsué könyve 24:15.
 Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válaszszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok; akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, amíg túl valának a folyóvizen, akár az Emoreusok isteneit, akiknek földjén lakoztok: én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.

Királyok 1. könyve 18:21.
 És odamenvén Illés az egész sokasághoz, monda: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt néki a nép csak egy szót sem.
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Kedd szeptember 9.
3. MEGTISZTÍTÁS ÉS VÉGSŐ ELKÜLÖNÍTÉS
a. Mi történik mindazokkal, akik folytatják gonosz és bűnös szoká-

saikat? Hós 4:17.

„Sokan, akik csak félig tértek meg a húsevés kérdésben, eltávoznak 
Isten népétől, hogy többé ne járjanak együtt vele.” – ÉTT 
b. Mi történhet meg végezetül egy gyülekezet gyertyatartójával, ha 

továbbra is megmarad a bűnben? Jel 2:5. 3:16.

„Isten felhívja az ő szolgáit, vigyék tovább a határozott reform mun-
káját. Ő arra törekszik, hogy népét a cselekvés magasabb fokára vezesse. 
Emelkedjen fel és ragyogjon a gyülekezet. Minden család gyakorolja az 
önmegtagadást, és tegyenek meg mindent amivel javíthatják állapotukat. 
Azok, akik valóban az Úr oldalán állnak önmegtagadóak és önfeláldozóak 
lesznek. Ők Isten dicsőségére fognak enni és inni, vonakodnak attól, hogy 
mértéktelenség által megrontsák lelküket és testüket. Akkor a gyülekezet 
állapota arról fog tanúskodni, hogy világossága nem lett eltávolítva. De ha 
a gyülekezet tagjai nem teszik meg az Isten által számukra kijelölt részt, 
az egészségügyi reform mozgalma tovább fog haladni nélkülük, és nyil-
vánvalóvá lesz, hogy Isten eltávolította gyertyatartójukat annak helyéről. 
Azok, akik visszautasítják, hogy elfogadják és kiéljék a világosságot hátra 
fognak maradni.” – 13MR 339.
c. Mi jellemzi azt a népet, amely elkészült arra, hogy meglássa Krisz-

tust? Efé 5:25-27.

„Ha elvetjük a húsételeket, ha az ízek érzékelését nem ebbe az irányba 
szoktatjuk, ha bátorítjuk magunkban a gyümölcsök és gabona félék 
szeretetét, akkor hamarosan úgy lesz, amint azt Isten kezdettől fogva 
tervezte.” – ÉTT 67.

„Az Úr olyan helyzetbe kívánja hozni népét, hogy házzá se nyúljanak, 
meg se ízleljék a húst… Nincs biztonság az állatok húsának fogyasz-
tásában, és rövid idő múlva a tehéntejet is kiiktatja Isten parancstartó 
népe az étrendjéből. Rövid időn belül semmi sem lesz biztonságos, ami 
az állatvilágból származik. Akik szaván fogják Isten, és teljesszívből 
engedelmeskednek parancsainak, azokat meg fogja áldani. Az Úr az ő 
védőpajzsuk lesz. Istent komolyan kell venni.” – ÉTT 321.

Hóseás próféta könyve 4:17.
Bálványokkal szövetkezett Efraim; hagyd [hát] magára!

Jelenések könyve 2:5; 3:16.
2:5.  Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz.3:16  Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.

Efézusbeliekhez írt levél 5:25-27.
25.  Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;26.  Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által,27.  Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.
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Szerda szeptember 10.
4. KOMOLY ELŐKÉSZÜLET AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGRA
a. A sok bibliai ígéret közül melyek azok melyek különös reményt 

és bátorítást adtak minden korszakban Isten népének a nehéz 
időkben? 2Pét 1:4;  Mt 5:5; 2Pét 3:13.

b. Milyen munkát végez Jézus a mennyi szentélyben népének ér-
dekében, hogy majd népe örökké vele lehessen? Ján 14:1-3; Róm 
8:34; Zsid 7:25.

c. Mit foglal magába a mi előkészületünk, hogy találkozzunk 
Krisztussal? 1Ján 3:3; 2Kor 7:1.

„Nagyobb figyelmet kell szentelnünk a mértékletességi reformnak. 
Minden kötelesség, mely reformra hív fel, magában foglalja a bűnbá-
nattartást, a hitet és az engedelmességet, s a lélek nemesebb életre való 
felemelését jelenti. A harmadik angyal üzenetében ezért helyén való 
minden igaz reformáció. Különösen a mértékletességi reform követeli 
meg figyelmünket és támogatásunkat. Tábori összejöveteleinken föl 
kell hívnunk a figyelmet erre a kötelességre, és fő kérdéssé kell tennünk 
azt. Hirdetnünk kell az embereknek az igaz mértékletesség alapelveit, 
s aláírásokat gyűjtenünk a mértékletesség fogadalmához. Gondoskodó 
figyelmet kell fordítanunk a rossz szokások ragszolgáira. Vezessük őket 
Krisztus keresztjéhez.” – 6B 110.

„Sátán kitervelt minden lehetséges módot, hogy semmi ne jöjjön 
közénk, mint nép közé, ami megfedd és megdorgál bennünket, hogy 
hagyjuk el tévedéseinket. De van egy nép, amely hordozni fogja Isten 
frigyládáját. Néhányan el fognak hagyni bennünket, akik többé nem 
fogják hordozni a frigyládát. De ők nem tudnak falakat készíteni, hogy 
elzárják az igazságot, mert az igazság előre fog haladni, és fejlődni fog 
egészen a végig. Isten a múltban támasztott férfiakat, és Ő még mindig 
alkalmas férfiakra már, akik előkészülnek arra, hogy végrehajtsák az Ő 
parancsait… Amikor Isten Lelke megnyugszik ezeken a férfiakon ők 
el kezdenek munkálkodni. Ők hirdetni fogják Isten szavát, hangjukat 
trombitaként emelik fel. Kezükben az igazság nem csökken és nem veszíti 
el erejét. Rámutatnak az emberek bűnére, és hirdetik Jákob házának 
vétkeit.” – BL 411.

Péter apostol 2. levele 1:4.
 Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.

Máté evangéliuma 5:5.
Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.

Péter apostol 2. levele 3:13.
 De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik

János evangéliuma 14:1-3.
1.  Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.2.  Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem [volna], megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.3.  És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.

Rómabeliekhez írt levél 8:34.
 Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk:

Zsidókhoz írt levél 7:25.
Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök.

János apostol 1. levele 3:3.
És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképen Ő is tiszta.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 7:1.
 Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket.
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Csütörtök szeptember 11.
5. ÁRON IS MEGVEGYÉTEK
a. Miért késik Krisztus visszatérése oly sok éve már? 2Pét 3:9; 1Tim 

2:4.

„Nem Isten akarta azt, hogy Izrael negyven évig vándoroljon a pusz-
tában. Ő szerette volna őket egyenesen Kánaán földjére vezetni, és szent, 
boldog népként letelepíteni. De „nem mehettek be hitetlenség miatt” 
(Zsid 3:19). Bűnbeesésük és hitehagyásuk miatt elpusztultak a pusztában, 
és Isten másokat támasztott, és őket vitte be az Ígéret Földjére. Azt sem 
Isten akarta, hogy Krisztus eljövetele olyan messzire halasztódjék, és népe 
oly sokáig a bűn és a fájdalom világában maradjon. Hitetlenségük miatt 
azonban elidegenedtek Istentől. Mivel nem akarták végezni azt a munkát, 
amit Isten rájuk bízott, az Úr másokat támasztott az üzenet hirdetésére. 
Jézus a világ iránti irgalomból halogatja eljövetelét, hogy a bűnösöknek 
alkalmuk legyen meghallgatni az intést, és Jézusban menedéket találni, 
mielőtt Isten kiönti haragját.” – NK 408.

„De az Úr miért késlelteti oly sokáig visszatérését? A menny minden 
serege arra vár, hogy elvégezzék utolsó feladatukat az elveszett világért, 
a munka mégis áll. Azért mert néhányan, akik vallják, hogy a kegyelem 
olaja edényeikben és lámpásukban van, nem váltak égő, világító, ragyogó 
szövétnekké a világ számára. Azért mert a misszionáriusok kevesen 
vannak.” – Mar 56.
Péntek szeptember 12.
ÁTTEKINTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen sajátos jellegzetes területen lesz Isten maradék népe egy külön-
leges nép?

2. Hogyan kellene a gyülekezeti tisztviselőknek vezető szerepet vinni az 
egészségügyi reformban?

3. Az egészségügyi reform helyes alapelveinek a bemutatása mit fog ered-
ményezni az emberek között?

4. Miután megértettük az egészségügyi üzenet alapelveit, milyen figyel-
meztetés megtételére legyünk készek? 

5. Étrendünk milyenkapcsolatban van Jézus második eljövetelére való 
előkészületünkkel?

Péter apostol 2. levele 3:9.
Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

Timótheushoz írt 1. levél 2:4.
Aki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.
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12. Tanulmány 2008. szeptember 20. Napnyugta: H  18:46
 Ro 19:23

Fejlődés és növekedés 
a jelenvaló igazságban

„Annakokáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesse-
lek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelenvaló 
igazságban.” – 2Pét 1:12.

„Krisztusnak és az ő igazságosságának szemlélése nem ad helyet 
az önigazultságnak, magunk magasztalásának…Krisztus ismeretének 
minden szakaszában folyamatos, folytonos az előrehaladás.” – HC 60.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és próféták 132-134.

Vasárnap szeptember 14.
1. ÁBRAHÁM GYERMEKEI: A LELKI IZRAEL
a. Hogyan érthetik meg azok a hívők az ábrahámi ígéreteket, akik 

igazán törekednek Jézus követésére, és az Ígéret Földjének örök-
ségére? Róm 4:9.13; Gal 3:29; Jn 8:39.

„A farizeusok Ábrahám gyermekeinek vallották magukat. Jézus 
elmondta nekik, hogy ezt az igényüket csak akkor érvényesíthetik, ha 
Ábrahám cselekedeteit művelik. Ábrahám igaz gyermekeinek hozzá 
hasonlóan Istennek engedelmeskedő életet kell élniük… Az Ábrahámtól 
való egyenes leszármazás önmagában értéktelen. Ha nincsenek vele lelki 
kapcsolatban, vagyis nem ugyanaz a lelkület munkálkodik bennük, és 
nem ugyanazokat a dolgokat cselekszik, akkor nem az ő gyermekei. 

Ez az alapelv ugyanúgy érvényes egy másik kérdésben, mely régóta 
foglalkoztatja a keresztény világot, mégpedig az apostoli jogfolytonos-
ság kérdésében. Az Ábrahámtól való leszármazást nem a név vagy a 
vonal biztosítja, hanem a jellem hasonlósága. Ugyanígy az apostoli 
jogfolytonosság sem az egyházi hatalom továbbadásában rejlik, hanem 
a lelki rokonságban. Az apostoli jogfolytonosság valódi bizonyítéka az 
apostoli lelkülettől indított élet, az általuk tanított igazság továbbadása 
és elhívése. Ez teszi az embert az evangélium első tanítóinak egyenes 
leszármazottjává.” – JÉ 394.395.

Rómabeliekhez írt levél 4:9.13.
9.  Ez a boldogság tehát a zsidónak, vagy a pogánynak is [tulajdoníttatik]-é? Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdoníttaték igazságul.13.  Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által.

Galátziabeliekhez írt levél 3:29.
Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.

János evangéliuma 8:39.
Felelének és mondának néki: A mi atyánk Ábrahám. Monda nékik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.
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Hétfő  szeptember 15.
2. A VILÁGOSSÁG EGYRE JOBBAN ÉS JOBBAN RAGYOG
a. Mire figyelmeztetnek bennünket a hajdani Izrael hibái? Zsid 3.19.

„A negyven évig tartó hitetlenség, panaszkodás és lázadás kizárta az 
ősi Izraelt Kánaán földjéről. Ugyanezek a bűnök késleltették a modern 
Izrael bejutását a mennyei Kánaánba. Egyik esetben sem Isten ígéretei 
voltak a hibásak. Az Úr hitvalló népe körében megnyilvánuló hitetlenség, 
világiasság, szentségtelenség és viszálykodás azok, amik ebben a bűnös 
és fájdalmas világban tartanak hosszú évekig.” – 1Sz 62.
b. Mi jellemzi az új föld örököseit? Zsol 37:11; Ésa 57:15; 66:2.

c. Milyen igazságokat kell elfogadnunk ma, ha igazán a jobb föl-
det keressük? Hogyan áll minden nemzedéknek kiváltságában, 
hogy nagyobb világossággal bízzák meg? 2Pét 1:12; Júd 3.20.21.

 „Mindazok, akiket Isten a koruknak különösképpen szóló igazságok 
hirdetésével bíz meg, támadások célpontjává lesznek. Luther korában is 
volt jelenvaló igazság, amely ebben az időben különösen fontos volt. Az 
egyháznak ma is megvan a jelenvaló igazsága.” – NK 131.132.

„Mindenki a reábízott világosság szerint lesz megítélve.” – HP 153.
d. Isten tervében az ő népe által az igazság helyreállítása „itt egy kicsit 

ott egy kicsit” módon fog végbemenni, a „jelenvaló igazságnak” 
mely különös pontját nyilatkoztatta ki Isten az ő népének ezen 
utolsó napokban? Pél 4:18; Ésa 58:12-14. (vesd össze Ésa 61:1-4.)

„Mióta Jézus megnyitotta a szentek szentjének ajtaját, melyben a 
frigyszekrény és a tízparancsolat van azóta ragyog a tízparancsolatról a 
fény Isten népére és azóta próbáltatnak meg a szombat kérdésben.

A szombat mint próbakő, mindaddig nem érvényesülhetett amíg 
Jézus közbenjárói szolgálata a szentélyben be nem fejeződött, s Ő átment 
a második kárpiton.” – TL 15.

Zsidókhoz írt levél 3:19.
 Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.

Zsoltárok könyve 37:11.
A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben.

Ésaiás próféta könyve 57:15; 66:2.
57:15.  Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.66:2.  Hiszen mindezeket kezem csinálta, így álltak elő mindezek; így szól az Úr. Hanem erre tekintek én, aki szegény és megtörött lelkű, és aki beszédemet rettegi.

Péter apostol 2. levele 1:12.
Annakokáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, hogy tudjátok [ezeket], és erősek vagytok a jelenvaló igazságban.

Júdás apostol levele 3.20.21. vers
3.  Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott.20.  Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által,21.  Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.

Példabeszédek 4:18.
Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely [minél tovább] halad, [annál] világosabb lesz, a teljes délig.

Ésaiás próféta könyve 58:12-14.
12.  És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.13.  Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges [napjá]nak, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, [hamis] beszédet sem szólván:14.  Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!

Ésaiás próféta könyve 61:1-4.
1.  Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;2.  Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót;3.  Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!4.  És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a puszta városokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságait.
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Kedd  szeptember 16.
3. ELŐREHALADÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYI REFORMBAN
a. Az Advent hívők miként vélekedtek a disznóhúsról 1858-ban, és 

mi volt White testvérnő üzenete ekkor?
 

„Láttam, hogy a disznóhúsra vonatkozó nézeteitek ártalmatlanok 
lennének, ha csak saját magatok foglalkoznátok ezzel. De ítéletetekkel 
és véleményekkel ezt a kérdést próbakővé tettétek és cselekedeteitek 
nyilván valóan megmutatják, hogyan hisztek ebben a pontban. Ha Isten 
megköveteli népétől, hogy ne egyenek disznóhúst, akkor majd meg fogja 
győzni őket erről. Ő olyan készséges megmutatni őszinte gyermekeinek 
kötelességüket, mint olyan egyéneknek, akikre nem helyezte művének 
terhét. Ha a gyülekezetnek kötelessége lesz abbahagyni a disznóhús evést, 
Isten nem csak két-három embernek fogja tudomására hozni. Meg fogja 
tanítani gyülekezetét kötelességére.” – 1B 198.
b. Milyen lábjegyzetet olvashatunk az előbb olvasott megjegyzés 

alatt, melyet James White (White testvérnő férje) írt, segítve 
bennünket e megjegyzés megértésében? Róm 13:11.12.14.

„E figyelemre méltó bizonyságtételt 1858.okt.21-én írta E.G.White 
csak nem öt évvel az 1863-as nagy látomás előtt, amikor az egészségügyi 
reform világosságát kaptuk. Mikor eljött a megfelelő idő, az Úr oly mó-
don tárta elénk a tárgyat, mely egész népünket megmozdította. Milyen 
csodálatos Isten bölcsessége és jósága! Ugyanolyan helytelen lehet ma 
a tehén tej, és a cukor kérdés erőltetése, mint a disznóhús kérdése volt 
1858-ban.” – 1B 198.
c. Hogyan vezette Isten az ő népét fokozatosan az igazság ismere-

tében? Jn 16:13; Efé 4.11-15.

„Isten népet vezérel, nem itt-ott néhány különálló személyt, hogy az 
egyik ebben hisz, a másik meg abban. Isten angyalai nem hanyagolják 
el a rájuk bízott feladatot. A harmadik angyal elől jár, tisztítja a népet, és 
nekik vele kell haladniuk. Néhányan a népet vezető angyalok elé vágnak. 
Nekik azonban visszább kell lépniük minden lépésükben, és szelíden 
követni, nem sebesebben menni, csak ahogy az angyalok vezetnek. Lát-
tam, hogy Isten angyalai nem vezetik gyorsabban népét, mint ahogyan 
be tudják fogadni, és gyakorlatba átültetni a közölt, fontos igazságokat.” 
– 1B 198.199.

Rómabeliekhez írt levél 13:11.12.14.
11.  Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint a mikor hívőkké lettünk.12.  Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.14.  Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

János evangéliuma 16:13.
De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

Efézusbeliekhez írt levél 4:11-15.
11.  És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:12.  A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:13.  Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:14.  Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által;15.  Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban;
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Szerda szeptember 17.
4. ISTEN SZAVÁNAK MÉLYREHATÓ VILÁGOS ALAPELVEI
a. Hogyan „törekedjünk tökéletességre” (Zsid 6:1.)? Pél 4:18; 2Pét 

1:3-8.

„Péter apostol a hívők elé tárja a keresztényi élet fejlődésének foko-
zatait. E létra minden egyes foka az istenismeret egy-egy állomását jelzi, 
a felfelé haladásban pedig ne legyen megállás.” – AT 363.
b. Milyen téves értelmezés lépett a keresztény világba a tisztátalan 

ételekkel kapcsolatban? Apcs 10:10-16.

c. Hogyan nyilatkoztatta ki Isten a valódi jelentését ennek a láto-
másnak? Apcs 10:17-20.28.

„A mennyből leereszkedő lepedőnek és tartalmának látomása által 
Péternek le kellett vetkőznie a pogányok iránti előítéletét és meg kellett 
értenie, hogy Krisztus által a pogányok is részeseivé lettek a zsidó nép 
áldásának és kiváltságának és velük egyenlő jótéteményben részesülnek. 
Némelyek azt állítják, hogy ez a látomás azt jelenti, hogy Isten feloldotta 
azon állatok húsa fogyasztásának tilalmát, amelyeket azelőtt tisztátalanok-
nak nyilvánított, és ezért a disznóhús megehető. Ez nagyon szűk látókörű 
és egészen téves értelmezés, ami határozottan ellent mond a látomásnak 
és következményinek, a Szentírás szerinti magyarázatnak.

A lepedőben lévő mindenféle élő állat látomása, amely felől Péter azt 
a parancsolatot kapta, hogy ölje meg és egye azokat, azzal megerősítve, 
hogy amiket Isten megtisztított azt ne mondja közönségesnek vagy tisz-
tátalannak, egyszerű szemléltetés volt elméje számára, a pogányok valódi 
helyzetét illetően, hogy tudniillik Krisztus halála által Isten Izráelének 
örököstársaivá lettek. A látomás Péter számára dorgálást és tanítást tar-
talmazott. Munkáját eddig kizárólag a zsidókra korlátozta, a pogányokat 
tisztátalanoknak tekintette, és kizárta őket Isten ígéreteiből. A látomás 
most rávezette Isten világszéles tervének megértésére.” – 3SP 327.328.

Zsidókhoz írt levél 6:1.
Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek,

Példabeszédek 4:18.
 Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely [minél tovább] halad, [annál] világosabb lesz, a teljes délig.

Péter apostol 2. levele 1:3-8.
3.  Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;4.  Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.5.  Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt,6.  A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet,7.  A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.8.  Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.

Apostolok cselekedetei 10:10-16.
10.  Megéhezék azonban, és akara enni: míg azonban azok ételt készítének, szálla ő reá elragadtatás;11.  És látá, hogy az ég megnyilt és leszálla ő hozzá valami edény, mint egy nagy lepedő, négy sarkánál fogva felkötve, és leeresztve a földre:12.  Melyben valának mindenféle földi négylábú állatok, vadak, csúszómászó állatok és égi madarak.13.  És szózat lőn ő hozzá: Kelj fel Péter, öljed és egyél!14.  Péter pedig monda: Semmiképen sem, Uram; mert sohasem ettem semmi közönségest, vagy tisztátalant.15.  És ismét szózat [lőn] ő hozzá másodszor is: Amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak.16.  Ez pedig három ízben történt; és ismét felviteték az edény az égbe.

Apostolok cselekedetei 10:17-20. 28.
17.  Amint pedig Péter magában tünődék, mi lehet az a látás, amelyet látott, ímé az férfiak, kiket Kornélius küldött, megtudakozván a Simon házát, odaérkezének a kapuhoz,18.  És bekiáltván megtudakozák, vajjon Simon, ki neveztetik Péternek, ott van-é szálláson?19.  És amíg Péter a látás felől gondolkodék, monda néki a Lélek: Ímé három férfiú keres téged:20.  Nosza kelj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ő velök: mert én küldöttem őket.28.  És monda nékik: Ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy hozzámenni; de nékem az Isten megmutatá, hogy senkit se mondjak közönséges, vagy tisztátalan embernek:
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Csütörtök szeptember 18.
5. EGY FÖLFELÉ MEGTETT LÉPÉS
a. Hogyan ösztönözte változtatásra a hármas angyali üzenetben hí-

vőket egy előre haladóbb, újra felfedezett bibliai világosság? 5Móz 
14:8; Ésai 65:3.4; 66:17.

„Isten világosságot és ismeretet adott neked, és azt állítod, hogy hi-
szed is, hogy közvetlenül Tőle származik. Ez a világosság, ez az ismeret 
arra utasít, hogy tagadd meg az étvágyadat. Tudod, hogy a sertéshús 
fogyasztása ellenkezik Isten kifejezett parancsával. Nem azért tiltotta el, 
hogy megmutassa az Ő felsőbbségét, hanem mert ez ártalmas azoknak, 
akik ezt fogyasztják. Fogyasztásától megromlik a vér, görvélykor és a 
test nedveinek más betegségei ássák alá az egészséget, de megsínyli a 
szervezetünk többi része is. Különösen az agy finom, érzékeny idegei 
gyengülnek el, s válnak annyira ködössé, hogy nem ismerik föl a szent 
dolgokat, hanem a közönséges dolgokkal helyezik azokat egy azon alantos 
szintre. Akkor érkezett meg a világosság az egészséget megrontó ételek 
fogyasztásáról, amikor Isten népe el tudta viselni. Engedelmeskedtél-e a 
világosságnak?” – 2B 96.

„A disznó szövetei hemzsegnek a parazitáktól. A disznóról Isten ezt 
mondta: "Tisztátalan legyen ez néktek. Ezeknek húsából ne egyetek, 
holttestüket se illessétek" (5Móz 14:8). Ez a parancs azért hangzott el, 
mert a disznóhús nem alkalmas táplálkozásra. A disznó szennyevő állat, 
és csak ez a rendeltetése. Soha, semmilyen körülmények között nem volt 
húsa alkalmas emberi táplálkozásra. Egy olyan élőlény húsa sem lehet 
egészséges, amelynek szenny az életeleme, és amely mindenféle undorító 
dologgal táplálkozik.” – NOL 217.

b. Miért van szükségünk Krisztus második eljövetelére való előké-
születünkben az egészségügyi reformra? 1Kor 6:19.20; 1Thes 5:23; 
2Pét 3:14.

„Testünk abból áll össze, amit eszünk, és ha tápláló ételeket fogyasz-
tunk, jó vérünk lesz, kemény izmaink, és életerős egészségünk… Amikor 
hajnalodik, a fény még halovány és gyenge, de amint a nap felkel, annak 
fénye növekedik és erősödik, egészen a teljes délig, amikor a napsugarak 
teljes fényükben ragyognak. Ez az a mód, ahogyan a keresztény világos-
sága is növekedik. Ma többet tudunk Krisztusról, mint amennyit tegnap 
tudtunk, növekedünk a kegyelemben és a mi Urunk és Üdvözítőnk 
ismeretében, próbáinkban jobban bízunk Benne.” – RH April 14, 1891.

Mózes 5. könyve 14:8.
És a disznót, mert hasadt ugyan a körme, de nem kérődzik; tisztátalan legyen ez néktek. Ezeknek húsából ne egyetek, holttestöket se illessétek.

Ésaiás próféta könyve 65:3.4; 66:17.
65:3.  A nép után, mely ingerel engem szemtől szembe, szünetlenül, kertekben áldozik, és téglákon szerez jóillatot,4.  Mely a sírokhoz ül, és a barlangokban hál, a disznóhúst eszi, és fertelmes leves van tálaiban,66:17  Akik magokat megszentelik és mossák a [bálvány] kertekért, egy [pap] megett, a középen; akik disznóhúst esznek és férget és egeret, együtt pusztulnak el mind, mondja az Úr.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 6:19.20.
19.  Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?20.  Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.

Thessalonikabeliekhez írt 1. levél 5:23.
 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

Péter apostol 2. levele 3:14.
Annakokáért szeretteim, ezeket várván , igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.
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Péntek szeptember 19.
ÁTTEKINTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Miért késik oly hosszú ideje Krisztus második eljövetele?
2. Valóban megértem azt, hogy az igazság fejlődő, előrehaladó világos-

ság, és nekem vissza kell tükröznöm Ábrahám magatartását, amint hit 
által lépésről-lépésre haladok előre, ahogyan a világosság sugarai rám 
ragyognak?

3. Hogyan látjuk a fokról-fokra előrehaladó fejlődést a nagyobb világos-
ságban, a disznóhús evésével és más tisztátalan ételekkel kapcsolat-
ban?

4. Miért fokról-fokra árad ki a világosság inkább, mint egyszerre az ösz-
szes?

5. Mi a disznó rendeltetésének egyetlen haszna?

„Isten szava rendkívül sok drága igazságot tartalmaz, de a nyájnak 
most a korszerű igazságra van szüksége. Nagyon veszélyes a hírnökökre, 
ha elhagyják az időszerű igazság egyes pontjait, és ehelyett olyan dol-
gokkal foglalkoznak, amelyek nem szolgálják a nyáj egységét és a lelkek 
megszentelését.” – TL 29.

„Ne szabjuk magunkat a világhoz, sem az emberek véleményéhez 
vagy ahhoz, amik voltunk, mielőtt elfogadtuk az igazságot. Hitünket 
és állapotunkat a világban –ahol most állunk- azzal kell összevetnünk, 
ami lehetett volna, ha mióta Krisztus követőinek valljuk magunkat 
szüntelenül előre és fölfelé haladtunk volna.” – 1B 579.

„Krisztus jelleme a keresztény jellem eszményképe. Nyitva áll előttünk 
az út a keresztény fejlődésre. El akarunk érni egy bizonyos célt, meg 
akarunk ütni bizonyos mértéket, mely minden jót, tisztát, nemeset és 
emelkedettet magában foglal. Szüntelen növekednünk kell, s megállás 
nélkül haladnunk előre, föl a jellem tökéletesség irányában…

Ez Isten emberekre vonatkozó akarata, mármint a megszentelődé-
sük. Ahhoz hogy előre s fölfelé serkentsük magunkat, képességeinket a 
legegészségesebb állapotban kell tartanunk, Istennek tetsző szolgálatra 
készen. Meg kell feszítenünk Isten-adta erőinket.” – STE 207.

„Esedezzünk az Úrhoz a családi körben, a gyülekezetben, hogy 
bátrak legyünk, lépésről-lépésre előre haladjunk; előre és föl, a menny 
felé.” – RC 249.

„Krisztus sóvárogva várja, hogy képmása megmutatkozzék egyhá-
zában. Krisztus akkor jön el népéért, ha majd az Ő jellemét tökéletesen 
tükrözni fogja és Ő igényelni fogja őket, mint sajátját.” – KP 40.
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Előkészület az örökkévalóságra
„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok töké-

letes.” – Mt 5:48.

„Ha azt akarjuk, hogy egészségesek legyünk, akkor úgyis kell élnünk. 
Ha tökéletesíteni akarjuk keresztény jellemünket, akkor azért kell él-
nünk.” – ÉTT 187.

Javasolt olvasmányok: 3 Selected Messages 427.

Vasárnap szeptember 21.
1. ÉTREND REFORM, EGY HALADÓ TERV
a. Az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején milyen próba 

jött túl hamar a hetednapi adventistákra? Miért? Pré 3:1.

„Testvérem, ne állíts mértéket az étrend kérdésében Isten népe elé.” 
– MM 288.

„Nem hoztunk az étkezésre pontos szabályokat… A húsételeket ne 
tegyük közösségünk tagságának próbakövévé… De még nem jötte el a 
legszigorúbb étrend előírásának az ideje.” – 9B 159.163.

b. Milyen tervet oktattak az étrendreformra vonatkozólag Isten 
népe között? 1Kor 10:31.

„Amint közeledünk az idők végéhez egyre magasabbra, majd még 
magasabbra kell emelkednünk az egészségügy reformjának és a keresz-
tény mértékletességnek kérdésében.” – 6B 112.

„Az egészségügyi reform legyen fokozatos. Az embereket tanítsuk 
meg tej és vaj nélkül is étkezni –mert növekszik az állatkórosság… Közel 
az idő, amikor a bukott ember bűnei miatt az egész állatvilág a földünket 
átokkal sújtó betegségek alatt fog nyögni.” – 7B 94.

13. Tanulmány Napnyugta:H 18:32
 Ro 19:09

 2008. szeptember 27.

Prédikátor könyve 3:1
Mindennek rendelt ideje [van], és ideje [van] az ég alatt minden akaratnak.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 10:31.
Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek.
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Hétfő szeptember 22.
2. AZ 1900-AS ÉVEK ELEJÉN
a. Milyen óvatosság volt ajánlva az 1900-as évek kezdetén?

„Ha az evangéliumot a szegényeknek hirdetem, megbízásom azt mon-
dani nekik, hogy fogyasszák a legtáplálóbb ételeket. Nem mondhatom 
nekik, hogy ne egyenek tojást, tejet vagy tejfölt, ne használjanak vajat az 
ételek elkészítésénél. Hirdetnünk kell a szegényeknek az evangéliumot, de 
még nem jött el a legszigorúbb étrend előírásának az ideje.” – 9B 183.
b. Milyen felhívás hangzott el az 1901-es Generál Konferencia Ülésen?

„Azt szeretnénk, hogy Isten szavának mindent átható igazsága ra-
gadja meg népünk minden tagját, mielőtt ez a konferencia véget érne. 
Azt szeretnénk, hogy megértsék, hogy az állatok húsa nem megfelelő 
táplálék számunkra. Az ilyen étrend erősíti bennünk és gyermekeinkben 
az állatias szenvedélyeket. Isten azt akarja, hogy az étkezés, öltözködés 
és munka helyes szokásaira neveljük rá gyermekeinket. Azt akarja, hogy 
megtegyük amit tudunk, hogy megjavítsuk az elromlott gépezetet.” – 
GCB April 12, 1901.
c. Mivel az egészségügyi üzenetet a vezetőségből sokan visszauta-

sították, milyen figyelmeztetést adott az Úr a gyülekezeteknek 
1903-ban? Milyen további figyelmeztetést küldött az Úr nekik?

„Isten nem támogatja azon erőfeszítéseket, amit különböző egyének 
kifejtenek, hogy Kellogg doktor munkáját olyan nehézzé tegyék, ameny-
nyire csak lehetséges, és ezt ezért teszik, hogy saját magukat emeljék 
fel. Isten adta a világosságot az egészségügyi reformhoz, és akik azt 
visszautasítják, Istent utasítják vissza. Némelyek, akiknek több ismeretük 
volt azt mondták, hogy ez az egész dr. Kellogg-tól származik, ezért ellene 
küzdöttek.” – GCB April 6, 1903. 

„De ha a gyülekezet tagjai nem teszik meg az Isten által számukra 
kijelölt részt, az egészségügyi reform mozgalma tovább fog haladni 
nélkülük, és nyilvánvalóvá lesz, hogy Isten eltávolította gyertyatartójukat 
annak helyéről.” – 13MR 339.
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Kedd  szeptember 23.
3. MEGJÖVENDÖLT VÁLTOZÁSOK
a. Nevezz meg a maradéknak szóló néhány jövendölést az étrend 

megváltoztatására vonatkozólag:

1884: „Fogyasszatok egyre kevesebb húst, míg teljesen ki nem küszö-
bölitek! Ha elvetjük a húst, ha ebben az irányban neveljük ízlésünket, 
ha növeljük magunkban a gyümölcs és gabona mag kedvelését, akkor 
rövidesen úgy lesz ahogy Isten eredetileg tervezte: népe nem fogyaszt 
többé húst.” – ÉTT 317.

1890: „Újra és újra megmutatták nekem, hogy Isten megpróbál 
bennünket visszavezetni eredeti tervéhez, hogy az ember a föld termé-
nyeiből éljen. Azok között akik várják az Úr eljövetelét, a húsevés végül 
megszűnik, a hús nem lesz többé étrendjük része. Ezt a végcélt szem előtt 
kell tartanunk, és igyekeznünk kell, hogy határozottan munkálkodjunk 
érte.”- CH 450.

1898: „Az Úr olyan helyzetbe kívánja hozni népét, hogy hozzá se 
nyúljanak, meg se ízleljék a húst. Egyetlen orvos se írjon elő ilyet, aki 
ismeri a jelen időre szóló igazságot. Nincs biztonság az állatok húsának 
fogyasztásában, és rövid idő múlva a tehéntejet is kiiktatja Isten parancs-
tartó népe az étrendjéből.” – ÉTT 

1899: „Azt a világosságot bízták rám, hogy nem sokára abba kell 
hagynunk mindennemű állati eredetű táplálékok fogyasztását. Még a 
tejet is el kell majd hagynunk. A betegségek rohamosan halmozódnak, 
Isten átka sújtja a földet, mert az ember miatt átkozottá lesz. Az ember 
szokása és életmódja olyan állapotba taszította a földet, hogy az emberi 
család számára feltétlenül más élelemmel kell helyettesíteni az állati ere-
detű táplálékot. Semmi szükségünk a húsra. Isten mással is tud táplálni 
bennünket.” – ÉTT 297.298.
b. Milyen színvonalat kell elérni azoknak, akik készülnek Jézus eljö-

vetelére? Mt 5:48; Fil 3:14-16.

„Ne gondold, hogy bűneidet elhagyhatod apránként! Hagyd el az 
átkozott dolgot egyszerre! Gyűlöld azokat a dolgokat, melyeket Krisztus 
gyűlöli és szeresd azokat, amelyeket Ő szeret.” – 1Sz 302.

„Szentség az alapja Isten trónjának, a bűn ellentéte a szentségnek, a bűn 
szegezte keresztre Isten Fiát. Ha az emberek láthatnák, milyen gyűlöletes 
a bűn ők nem tűrnék ezt el, sem nem nevelnék saját magukat ebben. Ők 
megújulnának életükben és jellemükben.” – BL 145.

Filippibeliekhez írt levél 3:14-16.
14.  De egyet [cselekszem], azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.15.  Valakik annakokáért tökéletesek [vagyunk], ilyen értelemben legyünk: és ha valamiben másképen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek:16.  Csakhogy a mire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk.

Máté evangéliuma 5:48.
 Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.
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Szerda  szeptember 24.
4. FEJLŐDÉS A TÖKÉLETESSÉGRE

a. Azok akik Isten terve szerint előkészülnek, hogy ott legyenek az 
Ő királyságában, milyen okok miatt fogják elhagyni a húsevést? 
Róm 8:22.

1884: „A folytonos húsevéssel kifejezetten ártunk szervezetünknek. 
Nincs más kifogás, csak a megromlott eltorzult étvágy. Felvetheted a 
kérdést: teljesen elvetnék a húsevést? Azt felelem, végül ide érkezünk el 
de pillanatnyilag még nem állunk készen erre a lépésre. A húsevést be 
fogjuk szüntetni. Az állatok húsa nem alkotja majd többé étrendünk ré-
szét, akkor majd undorodva fordulunk el a húsboltoktól.” – ÉTT 317.

1898: „Ma már nem tehetjük meg azt, amit a múltban merészeltünk 
tenni a húsevést illetően. A húsevés mindig is átok volt az emberi család 
számára, most azonban különösen azzá lett az Isten átkában, amelyet 
az ember törvényszegése és bűne miatt mondott ki a mező vadjaira. 
Az állatok betegségek egyre általánosabbakká lesznek, s ma már az az 
egyedüli biztonságunk, ha teljesen elhagyjuk a húsevést.” – ÉTT 321.

1902: „Akik állítják, hogy hisznek az igazságban gondosan őrköd-
jenek testük és szellemük ereje felett, hogy Isten és ügye semmiképpen 
ne szenvedjen szégyent szavaik vagy tetteik miatt. Vessük Isten akarata 
alá szokásainkat és életmódunkat. Szenteljük gondos figyelmet táplál-
kozásunkra. Félreérthetetlenül elém tárták, hogy Isten népe álljon ki 
határozottan a húsevés ellen. – ÉTT 296.

1902: „Aki húst fogyasztanak, azok semmibe veszik mindazokat 
a figyelmeztetéseket, melyeket Isten közölt erről a kérdésről. Semmi 
bizonyítékuk rá, hogy biztonságos ösvényen járnak.” – ÉTT 296.

1905: „A húsos étrend erkölcsi rombolása nem érzékelhető kevésbé, 
mint a testi betegségeké. A húsétel károsítja az egészséget, és ami hat a 
testre, ugyanúgy hat az értelemre és a lélekre is.” – ÉTT 296.

1905: „Hamarosan elérjük azt az idő amikor meg kell értenünk az 
egyszerű étrend jelentését. Nincs már messze az idő, amikor kénytelenek 
leszünk elfogadni egy olyan étrendet, ami nagyon különbözik a jelenlegi 
étrendünktől.” – MM 281.

Rómabeliekhez írt levél 8:22.
 Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.
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Csütörtök szeptember 25.
5. EGY TÖKÉLETES NÉP
a. Kiknek kell valódi reformációt kezdeni a gyülekezetben? 2Thes 

3:9; 1Kor 9:27; 11:1.

„A lelkészeknek meg kell térniük, mielőtt erősíteni tudnák testvérei-
ket. Ne magukat hirdessék, hanem Krisztust és az Ő igazságát. Népünk 
között egy reformációra van szükség, de annak először Isten szolgái közt 
kell elkezdődnie…

A lelkész szolgálatának egyik fontos része az, hogy hűségesen bemu-
tassák a gyülekezetnek az egészségügyi reformot, amint az a harmadik 
angyal üzenetével összefügg, ugyanannak a munkának szerves, elkü-
löníthetetlen részeként. Nekik is el kell fogadnunk és sürgetniük kell 
mindazt, aki állítja, hogy hisz az igazságban.” – 1B 436.

„Hogyan bízhatunk meg olyan lelkészben, aki, ha húst tálalnak asz-
talukra, a többiekkel együtt fogyaszt abból?” – ÉTT 312.

„Amikor teljességében fogadjuk be harmadik angyal üzenetét, akkor 
majd megadjuk az egészségügyi reformnak is az őt megillető helyet 
az egyházterület tanácsaiban, a gyülekezet tevékenységében, a családi 
körben, az asztalnál s a háztartás összes ügyeiben. Akkor a jobb kar majd 
szolgálni és védeni fogja a testet.” – 6B 327.
b. Honnan tudjuk, hogy Krisztus eljövetele előtt be kell fejezni a 

szükséges reformációt? Apcsel 3:19-21; Fil 1:6; 2Pét 3:14.

„Akik utasításokat kaptak a húsételek, tea, szemes kávé, a nehéz 
és egészségtelen ételek káros hatásától, s akik eltökélték, hogy áldozat 
hozatallal szövetségre lépnek Istennel, azok nem engedik meg továbbra 
is étvágyuknak az olyan ételeket, melyekről tudják, hogy ártalmasak. 
Isten megköveteli, hogy tisztítsuk meg étvágyunkat, s a káros dolgokban 
gyakoroljunk önmegtagadást. E feladatot el kell végeznünk, mielőtt 
tökéletesített népként állhatnánk Isten előtt.” – 9B 153.154.

„Csak akik kiélik a világosságot, fognak nagyobb világosságot kapni.” 
– BL 507.

„Az Úr akarata, hogy népe egy megszentelt, megtisztított nép legyen.” 
13MR 47.

Thessalonikabeliekhez írt 2. levél 3:9.
Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például adjuk néktek, hogy minket kövessetek.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 9:27; 11:1.
9:27  Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.11:1  Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé.

Apostolok cselekedetei 3:19-21.
19.  Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.20.  És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett.21.  Kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míglen újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által eleitől fogva.

Filippibeliekhez írt levél 1:6.
Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:

Péter apostol 2. levele 3:14.
Annakokáért szeretteim, ezeket várván , igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.
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Péntek szeptember 26.
ÁTTEKINTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Honnan tudjuk, hogy Isten prófétáin keresztül engedményeket tesz, 

amikor a nép még nincs előkészülve arra, hogy magasabb színvonalat 
érjen el?

2. Miért volt lehetetlen, hogy az adventisták a húsevést a gyülekezeti tag-
ság próbakövévé tegyék az 1900-as évek elején?

3. Milyen jövendölés mutatja, hogy mielőtt Krisztus eljön, a húsétel nem 
lesz a maradék gyülekezet étrendjének része?

4. Hol kezdődik mindig az igazi reformáció?
5. A megjövendölt reformáció be fog-e fejeződni a próbaidő lezárása előtt 

vagy csak Krisztus eljövetelekor?

„Az apostol figyelmeztetése így szól: „Tisztítsátok meg kezeiteket ti 
bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.” (Jakab 4:8). Ez 
a munka iránti elkötelezettségből származik és az Istenben való élő hit 
gyakorlása által, hogy tökéletes keresztényi jellemünk lehessen. A lélek 
templomának megtisztító munkáját és a Krisztus megjelenésére való fel-
készülést addig kell elvégezni, amíg ezen kísértésekkel teli világban élünk. 
Olyan jellemünk fog maradni amilyenben ránk talál eljövetelekor.

Nekünk naponkénti előrehaladást kell tenni jellemépítésünk mun-
kájában. Amikor megpróbálunk elkülönülni bűnös szokásainktól, úgy 
tűnhet, hogy darabokra tépjük szét magunkat, de ez az irgalmatlannak 
tűnő munka az, amit meg kell tennünk, ha Krisztus Jézusban felnőtt 
korú férfiakká és nőkké akarunk felnőni, és alkalmas templomokká 
válni a Szentlélek számára, hogy bennünk lakozzon… Miután igazán 
megbántuk bűneinket, és mindent megtettünk, hogy legyőzzük azokat. 
A megfeszített és feltámadott Megváltó érdemeibe vetett nyugodt és 
szilárd hitet szeretné számunkra biztosítani. 

Ha teljesen átadjuk magunkat Istennek, elhagyjuk bűnös életünket, 
káros szenvedélyeinket és büszkeségünket, és megragadjuk Krisztust 
és az ő érdemeit, teljesíti számunkra mindazt, amit megígért.” – ST 
September 29, 1887. 

„(Az újjáteremtett földön) az embert Isten visszahelyezi elveszett biro-
dalmába, és az alacsonyabb rendű lények majd ismét elismerik hatalmát, 
az ádáz megszelídül és a félénk bizalomteljes lesz. „És lakozik a farkas a 
báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik a borjú és az oroszlán kölyök 
és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat; A tehén 
és medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, 
szalmát eszik; … Nem árthatnak és nem pusztítanak sehol szentségem-
nek hegyén.” (Ésa 11:6-9.) mondja az Úr.” – RH July 1, 1915.
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1- 9B - Bizonyságtételek a Gyülekezeteknek 1-9 Kötet
1-2Sz - Szemelvények E.G. White Írásaiból 1-2 Kötet
AT - Apostolok Története
BL - Bizonyságtételek a Lelkészeknek
EÉ - Előtted az Élet
ESz - Az Evangélium Szolgái
Ev - Evangélizálás 
ÉM - Életünk és Munkánk
ÉTT - Étrendi és Táplálkozási Tanácsok
JÉ - Jézus Élete
JVÚ - Jézushoz Vezető Út
KB - Kiadatlan Bizonyságtételek
KÉ - Keresztény Életmód
KP - Krisztus Példázatai
Mar - Maranatha
NK - A Nagy Küzdelem
NOL - A Nagy Orvos Lábnyomán
PP - Pátriárkák és Próféták
TII - A Te Igéd Igazság
TL - Tapasztalatok és Látomások
1-4SP - The Spirit of Prophecy vol. 1-4
3SM - Selected Messages Book vol. 3
1-21MR -Manuscript Releases, vol. 1-21
CH - Counsels on Health
Con - Confrontation
CT - Counsels to Parents, Teachers, and Students
FE - Fundamentals of Christian Education
FLB - The Faith I Live By
GCB - The General Conference Bulletin
GCDB - General Conference Daily Bulletin
HC - Our High Calling
HL - Healthful Living
HR - The Health Reformer
KC - The Kress Collection
LHU - Lif Him Up
LP - Sketches from the Life of Paul
MM- Medical Ministry
RC - Refecting Christ,
RH - The Review and Herald
SA - A Solemn Appeal
ST - The Signs of the Times
STE - Special Testimonies on Education,
SW - The Southern Work
Te - Temperance
WLF - A Word to the Little Flock
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