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Előszó
Az előző negyedévi szombatiskolai tanulmány tárgya, melyet testvéreink az 

egész világon tanulmányoztak, „A frigyláda népe” volt. Ezen negyedévi lecke, „A 
menedékváros”, valójában folytatása az előző témának. Ezen két negyedévi lecke 
szándéka az, hogy a hajdani Izrael tapasztalatából nagyon időszerű éleslátást 
adjon nekünk, amint abban a korban az „Ígéret földjére” előkészültek, és fontos 
hasonlóságokat mutasson be számunkra amint napjainkban az örökkévaló „Ígéret 
földje” hamarosan elközeleg. 

„Izrael pusztai életének történetét Isten Izraelének tanulságára jegyezték fel az 
idők végezetéig. A feljegyzések arról, hogy Isten milyen bánásmódban részesítet-
te a pusztában vándorlókat, - amikor éhségnek, szomjúságnak és fáradtságnak 
voltak kitéve, és amikor tapasztalták Isten hatalmának enyhítésükre történt meg-
lepetésszerű 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 frigylá-
dának. Különbözőségre hívattak ki a nemzetek közül az Izraeliták, akik úgy voltak 
ismeretesek, mint Isten egyedüli választott népe az egész világon mivel a menny 
és a föld teremtőjét imádják, az egyetlen és igaz Istent, az Úr Jehovát. A szövetség 
ládája hitüknek egy fontos jelképe volt. A kegyelem trónja alatt a ládában három 
tárgy volt:

1. Tízparancsolat kőtáblái
2. Mannás korsó
3. Áron kihajtott vesszeje
Ezen tárgyak nagyon fontosak voltak jelentésükben és jelentőségükben. Szin-

tén fontos megjegyezni, hogy „a földi szentély ládája a mennyei frigyláda másolata 
volt.” (ST Június 24, 1880)

„A frigyláda népe” cím alatt az első két tárgyról tanulmányoztunk (a Tízparan-
csolat és a mannás korsó). „A menedék város”-sal foglalkozó tanulmányunk na-
gyobbrészt a harmadik tárgyra összpontosít (Áron kihajtott vesszője). Hívőként 
komolyan figyelve a mennyei szentélyre, kétségkívül meg kell értenünk, mi van a 
szövetség ládájában, és mit jelent ez nekünk!

„Izrael vándorlásának egész ideje alatt „Az Úr szövetségének ládája megyen 
vala ő előttük…” (4.Móz. 10: 33.) A Kéhát fiai által hordozott szent ládának, amely 
Isten szent törvényét tartalmazta kellett előharcosként vezetnie a népet.” (PP 
336.) Ma, ahogyan a menny felé tekintünk, azért imádkozunk, hogy a mennyei 
frigyláda vezethesse fölfelé tartó utazásunkat,  Jézus Krisztus a Nagy Főpapunk 
kegyelme és ereje általi tisztaságra és tökéletességre!

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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Kedves atyafiak és testvérnők az 
egész világon!

Köszönjük az Úrnak népe iránt 
kinyilvánított nagy kegyelmét és 
szeretetét, akit kihívott minden más 
népből és nyájához vezetett.

Vietnám, Ázsia délkeleti részén 
található, lakosainak száma több mint 
87 millió, és folyamatosan növekedik. Az 
ipar és a vállalkozások száma is növekedik. 
Körülbelül a népesség 85% vallja a buddhizmust, 
8%-a keresztény ebből kb 1 millió a protestáns. A reformáció üzenete 
Vietnámba 2000 júniusában jutott el, egy atyafin keresztül, aki Dél-
Koreából oda költözött, hogy hirdesse az üzenetet ezen szép ország, 
kedves és szeretetre méltó népének. 

A kicsiny kezdetből a munka előrehaladt és a mű növekedik. Most 
30 tagunk van és többen várnak arra, hogy Isten népéhez, csatlakoz-
zanak. Művűnket megszerveztük a fővárosban Ho Si Miny-ben, ott 
van egy csoportunk és még körülbelül onnan 70 km-re délnyugatra 
van egy gyülekezetünk. Testvéreink további terveket készítettek, hogy 
a munkát kiterjesszék a szomszédos országokra, Kambodzsára és 
Laoszra. Fontosnak tartják, hogy egy helyet keressenek, ahonnan a 
világosságot tovább ragyogtathatják minden területre és azon túl. Míg 
testvéreink készek cselekedni – időt tölteni és pénzt költeniük kevesen 
vannak számban és szegények földi javakban.

Ezért ők felhívással fordulnak az egész világon élő testvéreinkhez, 
hogy segítsenek adományikkal, hogy a vietnámi testvérek hozzájut-
hassanak egy kicsiny központhoz, ahonnan az igazság fénye ragyog-
hasson. Bízunk abban, hogy testvéreink indítva érzik magukat az Úr 
által, hogy nagylelkűen közreműködjenek ezen különleges vállalkozás 
érdekében, és lehetővé teszik vietnámi testvéreinknek, hogy vigyék az 
Úr munkáját ne csak Vietnámba, hanem más országokba is.

Testvéreitek és testvérnőitek Vietnámból

2008. október. 4.ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS

Vietnámi Misszió részére
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Engedetlenség Kánaán határán
„Mert mint varázslás bűne, olyan az engedetlenség, és bálványozás 

és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te meg vetetted az Úrnak 
beszédét, Ő is megvetett téged, hogy ne légy király.” 1Sám 15:23.

„Amint az idők végéhez közeledünk, s amint Isten népe a mennyei 
Kánaán határánál áll, Sátán – mint egykor – megkettőzött erőfeszítéssel 
meg akarja akadályozni, hogy Isten népe belépjen abba a szép országba.” 
– PP 426.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 359-363.

Vasárnap  szeptember 28.
1. KÉT TÁRGY hIÁnYZIK!
a. Milyen három tárgy volt a szövetség ládában? Zsid 9:3,4. 

b. Salamon idejében, amikor felépült a templom, melyik két tárgy 
hiányzott? 2Krón 5:10. Mi történt később az egész frigyládával?

„Isten megígérte Salamonnak, ha ő hűséges marad, és népe minden-
ben engedelmes lesz Isten parancsolatainak, a dicső templom örökké 
állni fog annak minden pompájában, ragyogásában, mint Izrael dicső-
ségének és jólétének egy bizonyítéka mivel engedelmesek és kimagasló 
áldásban részesülnek.

Mivel Izrael áthágta Isten parancsolatait és gonoszul cselekedett, 
Isten megengedte, hogy fogságba menjenek. Így alázta meg és így bün-
tette meg őket. Mielőtt a templom elpusztult volna, Isten tudatta néhány 
hűséges szolgájával a templom sorsát, amely Izrael büszkesége volt, amit 
megfertőztek a bálványimádással, így vétkezve Isten ellen. Szintén ki-
jelentette nekik Izrael fogságra vitelét. Ezek a becsületes igaz hűséges 
emberek, mielőtt a templom elpusztult volna, elvitték a szent ládát,mely 
tartalmazza a kőtáblákat, gyászolva nagy szomorúsággal elrejtették egy 
barlangba Izrael népe elől,bűneik miatt, és többé nem kapták ezt vissza. 
A szent frigyláda még mindig el van rejtve. Azt sohasem bolygatták 
mióta elrejtették.” – 1SP 414.

1.Tanulmány 2008. október 4. Napnyugta: H  17:17
  Ro 18:49

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,

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

Note
Unmarked set by 

Note
Unmarked set by 
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Hétfő  szeptember 29.
2. A hIÁnYTALAn MEnnYEI FRIGYLÁDA
a. helyre lett-e állítva valaha is a szent frigyláda Isten igaz és hűséges 

népe számára, akik most a mennyei szentélyre tekintenek? Jel 11:19. 
Mit olvashatunk azon tárgyakról melyek a földön hiányoztak?

„Isten népének szemei most a mennyei Szentélyre irányulnak, ahol 
Nagy Főpapunk végzi engesztelő szolgálatát és halad előre a vizsgálati 
ítélet munkájában, ahol közbenjár népéért.” – Ev 110.

 „A szentek szentjében láttam a frigyládát, amelynek oldalai és teteje 
tiszta aranyból volt. A frigyláda mindkét végén egy-egy dicső kerub ál-
lott, 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 
midőn a szentek imája felszállt hozzá, a tömjénező illatozott és Ő a szen-
tek könyörgését azok illatával együtt az Atya elé vitte. A frigyszekrény-
ben volt az arany mannás korsó, Áron kivirult vesszeje és a kőtáblák, 
amelyek könyvhöz hasonlóan voltak összehajtva.” TL 8.9.
b. Látva a hiányzó tárgyakat, melyek vissza lettek helyezve, milyen 

reményteljes törekvés hathatja át szíveinket? Zsol 94:14-16.

„Sátán kitervelt minden lehetséges eszközt, hogy semmi ne jöjjön 
közénk, mint nép közé, ami megfedd, megdorgál bennünket, és figyel-
meztetet, hogy hagyjuk el tévedésinket. De van egy nép, amely hordozni 
fogja Isten frigyládáját. Néhányan el fognak hagyni bennünket, akik 
többé nem fogják hordozni a frigyládát. Azonban ők nem tudnak fa-
lakat emelni, hogy elzárják az igazságot, mert az igazság előre és fölfelé 
halad egészen a végidőig. Isten a múltban támasztott férfiakat és Ő még 
mindig alkalmas férfiakra vár, akik készek arra, hogy végrehajtsák pa-
rancsát, akik akadályokon törnek keresztül, melyek a valóságban csak 
omladozó falak. Amikor Isten Lelke megnyugszik ezen férfiakon, ők 
készek arra, hogy munkálkodjanak. Hirdetni fogják Isten szavát, hang-
jukat trombitaként emelik fel. Kezükben az igazság nem csökken, és 
nem veszíti el erejét. Rámutatnak az emberek bűneire és hirdetik Jákob 
házának vétkeit.”  BL 193.

Jelenések könyve 11:19.
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.

Zsoltárok könyve 94:14-16.
14. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét!15. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igazszívűek.16. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen?
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Kedd   szeptember 30.
3. FELELŐSSÉGEK A VEZETÉSBEn 
a. A hajdani Izrael idejében ki jelölte ki Mózest és Áront, hogy fele-

lősséget hordozzanak? 2.Móz 3:7-10; 4:14-17.

„Mózes meghallotta a mennyei parancsot: hogy pásztorbotját cserél-
je fel a vezéri pálcával, hogy hagyja ott nyáját, és vállalja Izrael vezérletét. 
A mennyei parancs önmagában nem bízó, nehezen beszélő, bátortalan 
emberként talált reá… De bizalmát teljesen az Úrban helyezte, és vállalta 
a feladatot.” – NOL 343.

„Isten jelölte ki Mózest, hogy vezesse ki népét Egyiptom földéről, a 
szolgaságból…

Mózes volt az ő látható vezetőjük, mialatt Krisztus Izrael seregeinek 
élén állt, mint láthatatlan vezető. Ha ők ennek mindig tudatában lettek 
volna, nem lázadtak volna Isten ellen és nem ingerelték volna Őt eszte-
len zúgolódásuk által a pusztában.” – RH Március 3, 1874.
b. Milyen példa mutatja azok iránti kötelezettségeinket, akiket Isten 

hívott el vezetőknek? Ki ellen lázadunk ha elutasítjuk őket – különö-
sen ha törvénytelenség történt? 1Sám 24:6.7.10; 26:9; 1Tim 5:17.

„Tanulságos az, ahogy Dávid Saullal viselkedett. Saul Isten paran-
csára kenetett fel Izrael királyává. Engedetlensége miatt azonban az Úr 
kijelentette, hogy el kell venni a királyságot tőle; és Dávid mégis milyen 
gyengéd, udvarias és türelmes volt Saullal!” – NOL 350.

„Lekicsinyelni és megvetni azokat, akiket Isten bízott meg az igaz-
ság terjesztésében a felelősség viselésével, annyit jelent, mint megvetni 
azokat, akiket Isten népének támogatására bátorítására és erősítésére 
rendelt.” – AT 114.
c. Miután Isten kiválasztja ezeket a személyeket az adott feladatokra 

mikor mentesülnek az ilyen felelősségek alól? 1Kor 9:16.

„Mózes alázatos pásztorélete békésebb és boldogabb volt, mint jelen-
legi vezető pozíciója a féktelen lelkek hatalmas gyülekezetében. Mózes 
nem mert választani e két életforma között. Isten a pásztorbot helyett a 
hatalom pálcáját adta kezébe, amelyet nem tehetett le addig, amíg Isten 
fel nem menti vezetői tisztségéből.” – PP 360.

Mózes 2. könyve 3:7-10.
7. Az Úr pedig monda: Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Égyiptomban vagyon és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat; sőt ismerem szenvedéseit.8. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az Égyiptombeliek kezéből és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, téjjel és mézzel folyó földre, a Kananeusok, Khitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Khivveusok és Jebuzeusok lakóhelyére.9. Mivel hát ímé feljutott hozzám az Izráel fiainak kiáltása és láttam is a nyomorgatást, amellyel nyomorgatják őket az Égyiptombeliek:10. Most azért eredj, elküldelek téged a Faraóhoz és hozd ki az én népemet, az Izráel fiait Égyiptomból.

Mózes 2. könyve 4:14-17.
14. És felgerjede az Úr haragja Mózes ellen és monda: Nemde atyádfia néked a Lévi nemzetségből való Áron? Tudom, hogy ő ékesenszóló és ímé ő ki is jő elődbe s mihelyt meglát, örvendezni fog az ő szívében.15. Beszélj azért vele, és add szájába a beszédeket, és én lészek a te száddal és az ő szájával és megtanítlak titeket arra, amit cselekedjetek.16. És ő beszél majd helyetted a néphez és ő lesz néked száj gyanánt, te pedig leszesz néki Isten gyanánt.17. Ezt a vesszőt pedig vedd kezedbe, hogy véghez vidd vele ama jeleket.

Sámuel 1. könyve 24:6.7.10.
6. Lőn pedig ezután, hogy megesett a Dávid szíve rajta, hogy elmetszé Saul ruhájának szárnyát;7. És monda az ő embereinek: Oltalmazzon meg engem az Úr attól, hogy ily dolgot cselekedjem az én urammal, az Úrnak felkentjével, hogy kezemet felemeljem ellene, mert az Úrnak felkentje ő.10. És monda Dávid Saulnak: Miért hallgatsz az olyan ember szavaira, aki azt mondja: Ímé Dávid romlásodra tör?!

Sámuel 1. könyve 26:9.
9. Dávid azonban monda Abisainak: Ne veszesd el őt! Mert vajjon ki emelhetné fel kezét az Úrnak felkentje ellen büntetlenül?!

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 9:16.
 Mert ha az evangyéliomot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít engem. Jaj ugyanis nékem, ha az evangyéliomot nem hirdetem.

Timótheushoz írt 1. levél 5:17.
A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak.
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Szerda   október 1.
4. hIÁnYOS ÖnURALOM
a. Ki volt Kóré? 4Móz 16:1; 2Móz 6:18.20.

„Kóré, ennek a mozgalomnak a vezető szelleme, Kéhát családjából 
származó lévita volt, Mózes unokatestvére. Tehetséges és befolyásos 
ember.” – PP 359.
b. noha Kóré magas tisztséget töltött be Izrael kormányzatában, 

mégis milyen további tisztségre vágyott? 4Móz 16:8-10.

„Bár a sátor szolgálatára rendelt lévita volt, nem elégedett meg pozí-
ciójával. A papság méltósága után vágyakozott.” – PP 395.

„Isten tudta azt, hogy Kóré szívében lázadó volt és titokban – Izrael 
gyülekezetében – Mózes ellen dolgozott, bár lázadása nem volt még 
nyilvánvaló… Kóré elégedetlen volt helyzetével. Részt vett a szentsátor 
szolgáltában, mégis azt szerette volna, ha papi tisztségre emelik. Isten 
Mózest tette meg vezetőnek és a papi tisztséget pedig Áronnak és fiainak 
adta. Kóré eltökélte, hogy kényszeríteni fogja Mózest, változtassa meg 
a rendszert, hogy ő emelkedhessék a papi méltóságra. Hogy biztosabb 
legyen dolgában, bevonta lázadásába Dáthánt és Abirámot, Ruben le-
származottait.” - 1SP 296.
c. hogyan juthat el valaki a lázadás ezen mértékére? Péld 16:18; 27:4; 

1Tim 6:4.
 

„Kóré és összeesküvő társai olyan emberek voltak, akiket Isten saját 
hatalmának és nagyságának kinyilatkoztatásával tüntetett ki. Azok közé 
tartoztak, akik Mózessel együtt felmentek a hegyre és megláthatták Is-
ten dicsőségét. Azóta megváltoztak. Először csak alig-alig adtak szállást 
szívükben a kísértésnek. Minél többet foglalkoztak vele, annál erősebbé 
lett, míg elméjük gondolatai teljesen Sátán uralma alá került, és még 
Isten iránti elégedetlenségüknek is kifejezést merészeltek adni. 

Nagy érdeklődést mutattak a nép jóléte iránt. Először csak egymás 
fülébe suttogták elégedetlenségüket, azután Izrael vezető emberei előtt 
is kezdték azt feltárni. Miután észrevették, hogy gyanúsításaikat kész-
ségesen meghallgatták, felbátorodtak és még ennél is tovább mentek. 
Végül ők maguk is elhitték magukról, hogy valójában csak az Istenért 
való buzgóságukért tevékenykednek.” – PP 360. 361.

Mózes 2. könyve 6:18.20.
18. Kehát fiai pedig: Amrám, Jiczhár, Khebrón és Huzziél. Kehát életének esztendei pedig: száz harminczhárom esztendő.20. Amrám pedig feleségűl vevé magának Jókébedet, atyjának húgát s ez szűlé néki Áront és Mózest. Amrám életének esztendei pedig száz harminczhét esztendő.

Mózes 4. könyve 16:1.
 Kóré pedig az Iczhár fia, aki a Lévi fiának, Kéhátnak fia vala; és Dáthán és Abirám, Eliábnak fiai; és On, a Péleth fia, akik Rúben fiai valának, fogták magokat;

Mózes 4. könyve 16:8-10.
8.  És monda Mózes Kórénak: Halljátok meg, kérlek, Lévi fiai:9.  Avagy keveslitek-é azt, hogy titeket Izráel Istene külön választott Izráel gyülekezetétől, hogy magához fogadjon titeket, hogy szolgáljatok az Úr sátorának szolgálatában, hogy álljatok e gyülekezet előtt, és szolgáljatok néki?10.  És hogy magának fogadott tégedet, és minden atyádfiát, a Lévi fiait te veled; hanem még a papságot is kivánjátok?

Zoli
Note
Unmarked set by Zoli

Példabeszédek 16:18;27:4.
16:18.  A megromlás előtt kevélység [jár], és az eset előtt felfuvalkodottság.27:4.   A búsulásban kegyetlenség [van], és a haragban áradás; de ki állhatna meg az irígység előtt?

Timótheushoz írt 1. levél 6:4.
Az felfuvalkodott, aki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharczokban szenved, a melyekből származik irígység, viszálykodás, káromlások, rosszakaratú gyanúsítások,
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Csütörtök  október 2.
5. nAGYOBB BALGASÁG A FIGYELMEZTETÉS ELLEnÉRE 
a. Fejtsd ki Kóré lázadásának okát! 4Móz 16:1-3.

„Most azonban egy mélyen gyökerező összeesküvés alakult ki. Az 
összeesküvés célja az Isten által kijelölt vezetők tekintélyének lejáratása 
és uralmuk megbuktatása volt.” – PP 359.

„A féltékenység fokozta az irigységet és az irigység lázongáshoz vezetett. 
Megbeszélték Mózes jogainak kérdését. Úgy találták, hogy ezek a jogok 
túl nagy tekintélyt és méltóságot biztosítanak Mózesnek. Egészen odáig 
mentek, hogy úgy tekintettek Mózesre, mint aki olyan irigylésre méltó 
pozíciót foglal el, amelyet bárki közülük éppen úgy betölthetne, mint ő. 
Becsapták magukat és egymást, mivel azt gondolták, hogy Mózes és Áron 
maguk szerezték meg maguknak betöltött tisztségüket.” – PP 361.
b. hogyan tekinti Isten a lázadást? 1Sám 15:22.23. (angolban: mert 

mint a varázslásnak bűne, olyan a lázadás, …) Milyen legyen ma-
gatartásunk azok irányába, akik felelősségeket hordoznak? Zsid 
13:5.17.

„Az emberek Istent sértik meg, amikor megvetik és elvetik kiválasz-
tott és szolgálatára elhívott eszközeit, akiket éppen az ő megmentésükre 
és üdvözítésükre akar felhasználni. Az izraeliták pedig nemcsak ezt kö-
vették el, hanem Mózest és Áront halálra is akarták adni.” – PP 367.
c. hogyan készít fel bennünket Isten arra, hogy szembenézzünk a 

kísértéssel? 1Kor 10:11-13; Ján 15:22. Milyen eseményt engedett 
meg Isten, Izrael figyelmeztetésére? 4Móz 12:1-15.

„A szívek titkait olvasó Isten megjegyezte Kóré és társai szándékát és 
olyan figyelmeztetést és utasítást adott népének, amellyel képessé tette 
őket arra, hogy megmeneküljenek e számító emberek csalásától. Saját 
szemeikkel látták, hogy Isten ítélete miként csapott le Miriámra, Mózes 
iránt tanúsított irigysége és az ellene való zúgolódása miatt.” – PP 360.
d. Ösztönözte Mózest arra a lázadó magatartás, hogy erőszakos megfé-

lemlítő típusú vezetést vagy szabályokat alkalmazzon? 4Móz 12:3.

Mózes 4. könyve 16:1-3.
1.  Kóré pedig az Iczhár fia, aki a Lévi fiának, Kéhátnak fia vala; és Dáthán és Abirám, Eliábnak fiai; és On, a Péleth fia, akik Rúben fiai valának, fogták magokat;2.  És támadának Mózes ellen, és [velök] Izráel fiai közül kétszáz és ötven ember, akik a gyülekezetnek fejedelmei valának, tanácsbeli híres neves emberek.3.  És gyülekezének Mózes ellen és Áron ellen, és mondának nékik: Sokat tulajdonítotok magatoknak, holott az egész gyülekezet, ezek mindnyájan szentek, és közöttök van az Úr: miért emelitek azért fel magatokat az Úr gyülekezete fölé?

Mózes 4. könyve 12:1-15.
1.  Miriám pedig és Áron szólának Mózes ellen a kúsita asszony miatt, akit feleségül vőn, mert kúsita asszonyt vett vala feleségül.2.  És mondának: Avagy csak Mózes által szólott-é az Úr? avagy nem szólott-é mi általunk is? És meghallá az Úr.3.  (Az az ember pedig, Mózes, igen szelíd vala, minden embernél inkább, akik e föld színén vannak.)4.  Mindjárt monda azért az Úr Mózesnak, Áronnak és Miriámnak: Menjetek ki ti hárman a gyülekezetnek sátorába; és kimenének ők hárman.5.  Akkor leszálla az Úr felhőnek oszlopában, és megálla a sátornak nyílásánál; és szólítá Áront és Miriámot, és kimenének mindketten.6.  És monda: Halljátok meg most az én beszédeimet: Ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal.7.  Nem így az én szolgámmal, Mózessel, aki az én egész házamban hív.8.  Szemtől szembe szólok ő vele, és nyilvánvaló látásban; nem homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja. Miért nem féltetek hát szólani az én szolgám ellen, Mózes ellen?9.  És felgyullada az Úr haragja ő reájok, és elméne.10.  És a felhő is eltávozék a sátor felül, és ímé Miriám poklos vala, [fejér] mint a hó; és rátekinte Áron Miriámra, és ímé poklos vala.11.  Monda azért Áron Mózesnek: Kérlek Uram, ne tulajdonítsad nékünk e bűnt; mert bolondul cselekedtünk és vétkeztünk!12.  Kérlek, ne legyen olyan [Miriám] mint a holt, amelynek húsa félig megemésztetik, mikor kijő az ő anyjának méhéből.13.  Kiálta azért Mózes az Úrhoz, mondván: Isten, kérlek, gyógyítsd meg őt!14.  Az Úr pedig monda Mózesnek: Ha csak az atyja pökött volna is az ő orczájára, avagy nem kellene-é szégyenkeznie hetednapig? Rekesztessék ki hét napig a táboron kívül, és azután hívassék vissza.15.  Kirekeszteték azért Miriám a táboron kivül hét napig. És a nép nem indula tovább, míg vissza [nem] hívaték Miriám.

Mózes 4. könyve 12:3.
 (Az az ember pedig, Mózes, igen szelíd vala, minden embernél inkább, akik e föld színén vannak.)

Sámuel 1. könyve 15:22.23.
22.  Sámuel pedig monda: Vajjon kedvesebb-é az Úr előtt az égő-és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Ímé, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél!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.

Zsidókhoz írt levél 13:5.17.
5.  Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, a mitek van; mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled;17.  Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 10:11-13.
11.  Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez 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.

János evangéliuma 15:22.
 Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük: de most nincs mivel menteniök az ő bűnöket.
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Péntek   október 3.
ÁTTEKInTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Bár a frigyládát elrejtették a babiloni fogság idején, helyre lett ez állítva, 

és ha így történt, milyen értelemben?
2. Amikor Isten az Ő egyházában személyeket vezető tisztségekbe helyez, 

mikor mentesülnek ők kötelezettségeik alól?
3. Mint Mózes és Áron rokonai milyen tisztségekre áhítozott Kóré, Dáthán 

és Abirám?
4. Mi a valódi oka vagy előidézője a lázadásnak?
5. Milyen vezető volt Mózes?

„Az elégedetlenkedők azt mondták, hogy ezek a vezetők - Mózes és 
Áron - az Úr gyülekezete fölé magasztalták fel magukat azzal, hogy ma-
guknak szerezték meg a papságot és a kormányzatot, pedig házukat Isten 
nem jogosította fel arra, hogy megkülönböztetett ház legyen Izrael többi 
háza felett. Nem voltak szentebbek, mint a nép. Meg kellene elégedniük 
azzal, hogy testvéreikkel egy és ugyanazon színvonalon éljenek.” – PP 361.

„Kóré lázadásában kisebb mértékben megvalósulni látjuk azt a lelküle-
tet, amely Sátán lázadásához vezetett a mennyben. A büszkeség és a becs-
vágy ösztökélte Lucifert arra, hogy zúgolódjék Isten uralma ellen, és hogy 
igyekezzék megdönteni azt a rendet, amelyet Isten a mennyben létrehozott. 
Bukása után Sátán célja mindig az volt, hogy az irigység és az elégedetlen-
ség ugyanazon lelkületét; a pozíció és a méltóság utáni vágyat töltse be az 
emberek elméjébe. Így munkálkodott Kóré, Dáthán és Abirám elméjén is, 
hogy felkeltse bennük az önfelmagasztalás, az irigység, a bizalmatlanság 
és a lázadás vágyát. Sátán vette rá őket arra, hogy elvessék Istent, mint 
vezetőjüket és ugyanakkor elvessék azokat az embereket is, akiket maga 
Isten rendelt ki számukra vezetőkként. Nem vették észre, hogy miközben  
részt vettek a Mózes és Áron elleni zúgolódásban és lázadásban, tulajdon-
képpen magát Istent káromolták. Oly nagy volt vakságuk, hogy igaznak 
hitték magukat, azokat pedig, akik hűségesen megrótták bűneiket, Sátán 
eszközeinek tekintették.” – PP 368.369.

„Az engedetlenség Sátánnal kezdődött, és minden engedetlenség az ő 
hatásának tulajdonítható. Akik Isten uralma ellen lázadnak, azok szövet-
ségre léptek az ős pártütővel, aki minden hatalmát és ravaszságát latba veti, 
hogy foglyul ejtse az érzékeket és az értelmet. Tudni fogja, hogyan mutassa 
be hamis megvilágításban a dolgokat.” – PP 590.

„Isten, engedelmes gyermekeivel volt már e világ kezdete óta. Látható 
kell legyen rajtunk az Istenbe vetett bizodalmunknak, és legyen nyilvánva-
lóvá a világ számára az, hogy bízhatunk Benne, mert hiszünk Benne. Igéje 
nem arról biztosít, hogy nem fog több kísértés jönni ránk, hanem hogy 
segítséget nyújt, hogy megtartson bennünket.” – RH Április 15, 1890.
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2. Tanulmány 2008. október 11. Napnyugta:  H 17:05
Ro 18:37

Vezetés feddéssel
„Minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt, de aki a 

lelkeket vizsgálja az Úr az!” – Péld 16:2.

„Azoknak, akiknek nincs igazuk, és akik rászolgálnak a dorgálásra, 
legjobban az tetszik, hogyha mások együtt éreznek velük, hízelegnek 
nekik, dicsérik őket.” – PP 361.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 4.kötet, 227-240.

Vasárnap  október 5.
1. EGY FOLYTATÓDÓ LÁZADÁS
a. hogyan válaszolt Mózes a lázadásra, amit Kóré szított ellene, - de 

mindenek felett Isten ellen? 4Móz 16:4-7.

b. hogyan töltötték el szemmel láthatóan az Izraeliták ezt a különle-
ges éjszakát, amikor lehetőséget kaptak arra, hogy vizsgálják felül 
magatartásukat? 4Móz 16:12.

„(Az Izraeliták) nem fogták fel annak szükséges voltát, hogy súlyos 
bűnükért Isten bocsánatát addig keressék, míg meg nem találják. A 
próba éjszakáját nem bűnbánattal és bűneik megvallásával töltötték el, 
hanem azzal, hogy valami módon hatástalanítsák azokat a bizonyíté-
kokat, amelyek leleplezték bűneiket. Még mindig ápolták magukban 
az Isten által kiválasztott emberek gyűlöletét és elszánták magukat a 
vezetők tekintélyének és hatalmának lerombolására. Sátán pedig készen 
volt, hogy megrontsa ítélőképességüket és szemüket bekötve romlásba 
vezesse őket.” – PP 367.
c. hogyan keveredtek bele a lázadásba, és mi volt az álláspontjuk? 

4Móz 16:2.3.

„Azt a vádat, hogy a nép zúgolódása hozta rájuk Isten haragját, téve-
désnek jelentették ki. (Az összeesküvők) azt állították, hogy a gyülekezet 
nem követett el hibát, bűnt, mivel semmi mást nem kívánt megkapni, 
csak a jogait; Mózes azonban basáskodó vezető, aki bűnösökként rótta 
meg a népet, holott szent nép voltak és velük volt az Úr is.” – PP 362.

Mózes 4. könyve 16:4-7.
4.  És mikor hallá ezt Mózes, arczra borula,5.  És szóla Kórénak és az ő egész gyülekezetének, mondván: Reggel megmutatja az Úr: ki az övé és ki a szent, és kit fogadott magához; mert akit magának választott, magához fogadja azt.6.  Ezt cselekedjétek azért: Vegyetek magatoknak temjénezőket, Kóré és az ő egész gyülekezete!7.  És tegyetek azokba tüzet, és rakjatok rá füstölő szert az Úr előtt holnap, és az a férfiú legyen szent, akit kiválaszt az Úr. Sokat tulajdonítotok magatoknak, Lévi fiai!

Mózes 4. könyve 16:12.
Elkülde azután Mózes, hogy hívják elő Dáthánt és Abirámot, az Eliáb fiait. Azok pedig felelének: Nem megyünk fel!

Mózes 4. könyve 16:2.3.
2  És támadának Mózes ellen, és [velök] Izráel fiai közül kétszáz és ötven ember, akik a gyülekezetnek fejedelmei valának, tanácsbeli híres neves emberek.3.  És gyülekezének Mózes ellen és Áron ellen, és mondának nékik: Sokat tulajdonítotok magatoknak, holott az egész gyülekezet, ezek mindnyájan szentek, és közöttök van az Úr: miért emelitek azért fel magatokat az Úr gyülekezete fölé?.
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Hétfő    október 6.
2. ÖnCSALÁS
a. Milyen alapelvet sértett meg Kóré? Luk 14:8-11; Jel 3:17.

„Kóré addig-addig melengette az irigységet és a lázadást, amíg félre 
nem vezette magát, és valóban úgy gondolta, hogy a gyülekezet egy 
nagyon igaz nép, míg Mózes egy zsarnoki uralkodó, aki folyamatosan 
kitart azon álláspontja mellett, hogy a gyülekezetnek szüksége van a 
megszentelődésre, holott erre nincs szükség, mert ők már szentek.” – 
1SP 300.
b. Milyen hibát követtek el a lázadók, miután ők már ismerték Isten 

törvényét? 2Kor 10:12.

„(Kóré és társai) azzal áltatták a nép túlnyomó részét, hogy igazuk 
van, és hogy minden bajuk Mózestől, a vezetőjüktől származik, aki 
folyamatosan emlékezteti bűneikre. A nép azt gondolta, hogy ha Kóré 
vezethetné, és jócselekedeteik emlegetésével bátorítaná őket, – ahelyett, 
hogy hibáikra emlékeztetné – akkor nagyon békés és eredményes lenne 
vándorlásuk. Azonfelül Kóré kétségkívül nem fel és alá vezetné őket a 
pusztában, hanem egyenesen az ígéret földjére. Azt mondták, Mózes 
határozta el, hogy nem mehetnek be az ígéret földjére, nem pedig az 
Úr.” – 1SP 300.
c. Mi volt mindig a baj forrása az embereknél hasonló esetekben, 

mint amit Kóré, Dáthán és Abirám is előidézett? 1Kir 22:5-8.

„Kóré kritizálta pusztai vándorlásuk történetét, ahol sokszor szorult 
helyzetbe kerületek és ahol sokan elpusztultak zúgolódásaik és engedet-
lenségeik miatt. Hallgatói azt gondolták, és szerintük világosan látták, 
hogy bajaikat elkerülhették volna, ha Mózes más útvonalat választ. El-
döntötték, hogy minden őket ért szerencsétlenségért Mózes vádolható, 
és a Kánaánból való kirekesztésük is Mózes és Áron rossz vezetésének 
következménye. Ha Kóré lett volna a vezető, aki bűneik állandó dorgá-
lása helyett arra bíztatta őket, hogy maradjanak meg jó tetteiknél, akkor 
pusztai vándorlásuk nagyon békés és sikeres vándorlás lett volna. Az 
ide-oda vándorlás helyett egyenesen az ígéret földje irányába kellett 
volna haladniuk.” – PP 362.

Lukács evangéliuma 14:8-11.
8.  Mikor valaki lakodalomba hív, ne ülj a fő helyre; mert netalán náladnál nagyobb tiszteletben álló embert is hivott meg az,9.  És eljövén az, aki mind téged, mind azt meghívta, ezt mondja majd néked: Engedd ennek ahelyet! És akkor szégyennel az utolsó helyre fogsz ülni.10.  Hanem mikor meghívnak, menj el és ülj le az utolsó helyre; hogy mikor eljő az, aki téged meghívott, ezt mondja néked: Barátom ülj feljebb! Akkor néked dicsőséged lesz azok előtt, akik veled együtt ülnek.11.  Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.

Jelenések könyve 3:17.
 Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 10:12.
Mert nem merjük magunkat azokhoz számítani, vagy hasonlítani, akik magukat ajánlják; de azok magukat magukhoz mérvén és magukhoz hasonlítván magukat, nem okosan cselekesznek.

Királyok 1. könyve 22:5-8.
5.  És monda Josafát az Izráel királyának: Kérdezősködjél még ma az Úr beszéde után.6.  És összegyűjté az Izráel királya a prófétákat, közel négyszáz férfiút, és monda nékik: Elmenjek-é Rámoth Gileád ellen hadba, vagy elhagyjam? És mondának: Menj fel; mert az Úr kezébe adja azt a királynak.7.  És monda Josafát: Nincs itt már több prófétája az Úrnak, hogy attól [is] tudakozódhatnánk?8.  És monda az Izráel királya Josafátnak: Még van egy férfiú, aki által megkérdhetjük az Urat, Mikeás, a Jemla fia; de én gyűlölöm őt, mert [soha] nem jövendöl nékem jót, hanem mindig csak rosszat. És monda Josafát: Ne beszéljen így a király!
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Kedd  október 7.
3. ÖnMEGVAKÍTÁS 
a. Melyik a legrosszabb minden tévedés közül, amivel szembekerü-

lünk a keresztényi küzdelmünkben? Péld 3:7; 12:14; 16:2; 21:2.

„Kóré és társai addig hízelegtek (az Izraelitáknak), amíg magukat 
valóban nagyon jó embereknek tartották és tényleg azt hitték, hogy Mó-
zes jogtalanságot követett el ellenük és visszaélt bizalmukkal, sőt rosszul 
bánt velük. Ha most be kell ismerniük, hogy Kóré és társai tévedtek 
és Mózesnek volt igaza, akkor Isten szavaként kell elfogadniuk azt az 
ítéletet, hogy nekik a pusztában kell meghalniuk. Ennek nem voltak 
hajlandók magukat alávetni. Inkább elhitték azt, hogy Mózes csapta 
be őket. Naivan azt a reménységet dédelgették, hogy a dolgok új rendje 
honosul majd meg, amelyben a dicséret helyettesíti majd a dorgálást, 
eloszlatja az aggodalmat és lecsillapítja az összeütközést. Azok a férfi-
ak, akik elpusztultak, hízelgő szavakat mondtak és nagy érdeklődést és 
szeretetet tanúsítottak irántuk. Ebből az emberek arra következtettek, 
hogy Kórénak és társainak bizonyára jó embereknek kellett lenniük, és 
valamiképpen Mózes lett az oka pusztulásuknak.” – PP 366.
b. Ahelyett, hogy Kóré és társai ráébredtek volna a hazugságra, mit 

képzeltek Egyiptom földjével kapcsolatban? 4Móz 16:12.13.

„(A lázadók) Mózest vádolták, hogy ő az oka, amiért még mindig 
nem mentek be az ígéret földjére. Azt mondták, hogy nem Isten teszi 
ezt velük. Nem az Úr mondta, hogy meg kell halni nekik a pusztában és 
nem is hajlandók elhinni, hogy Isten mondta volna, Mózes intézi úgy az 
ügyeket, hogy soha be ne vigye őket Kánaán földjére. Arról beszéltek, 
hogy tejjel mézzel folyó országból hozta ki őket. Elvakult lázongásuk-
ban elfelejtették, mit szenvedtek Egyiptomban. El a pusztító csapásokat 
is, amelyek Egyiptomot érték. S most azzal vádolják Mózest, hogy jó 
országból hozta ki őket, hogy elpusztuljanak a pusztában, hogy aztán 
majd ő gazdagodjék meg vagyonukból. Arcátlanul azt kérdezték Mózes-
től, hogy talán azt képzeli, hogy Izrael egész seregéből senki sem lenne 
elég okos, hogy átlássa a szándékát és felismerné álnokságát, vagy azt 
hiszi talán, hogy mind alávetik magukat, hogy vakokként vezesse őket 
össze-vissza, kénye-kedvére, néha Kánaán irányába, majd meg vissza a 
Vörös-tengernek, Egyiptom felé.  A gyülekezet előtt ejtették ki ezeket a 
szavakat és kereken visszautasították, hogy szemernyit is elismerjenek 
Mózes és Áron hatalmából.” - 1SP 298.299.

Példabeszédek 3:7;12:14;16:2;21:2.
3:7.  Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól.12:14.  A bolondnak úta helyes az ő szeme előtt, de aki tanáccsal él, bölcs az.16:2.  Minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt; de aki a lelkeket vizsgálja, az Úr az!21:2.  Az embernek minden úta igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr.

Mózes 4. könyve 16:12.13.
12.  Elkülde azután Mózes, hogy hívják elő Dáthánt és Abirámot, az Eliáb fiait. Azok pedig felelének: Nem megyünk fel!13.  Avagy kevesled-é azt, hogy felhozál minket a tejjel és mézzel folyó földről, hogy megölj minket a pusztában; hanem még uralkodni is akarsz rajtunk?
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Szerda  október 8.
4. A VÉGSŐ ERŐPRÓBA
a. Ki gyűjtötte össze az egész népet a döntő eseményre, hogy kinyil-

vánuljon, ki az igaz vezető? 4Móz 16:14-19. Írd le az ellentétes 
magatartást.

„Nyilvánvaló volt, hogy a nép az elégedetlenek pártjával érzett együtt 
és azok mellé állt. Mózes nem tett semmit önigazolása érdekében. Ün-
nepélyesen az egész gyülekezet jelenlétében Istenhez folyamodott, mint 
indítékai tisztaságának és viselkedése becsületességének tanúbizonyság-
tevőjéhez, és arra kérte Istent, legyen bírája…

Nem Mózes volt az, aki a gyülekezetet összehívta, hogy tanúi lehes-
senek Kóré és társai vereségének. A gyülekezet összehívását maguk a 
lázadók követték el. Elvakult önteltségükben ők hívták össze a gyülekezet 
tagjait, hogy mindenki megláthassa győzelmüket. A gyülekezet nagy része 
nyíltan Kóré mellé állt, aki erősen reménykedett abban, hogy érvényesíti 
akaratát Mózessel és Áronnal szemben.” – PP 364.
b. habár Izrael vezetőinek többsége először vette a bátorságot, hogy 

egységes legyen (Mózes és Áron ellen) miért keletkezett szétválás 
a gyülekezet és a rendbontó vezetők között? 4Móz 16:20-27.

„A fő lázadók - bár jól látták, hogy egymás után elhagyják őket azok, 
akiket becsaptak - elszántsága rendületlen maradt. Családjaikkal együtt ott 
álltak sátraik nyílásában, mintegy semmibe véve az isteni intést.” – PP 365.
c. Milyen csodálatos eseményen keresztül nyilatkoztatta ki Isten, 

hogy kik voltak a pártütők mivel szembeszálltak az Ő akaratával? 
4Móz 16:28-35.

„Sátán vette rá a lázadókat arra, hogy elvessék Istent mint vezetőjüket 
és ugyanakkor elvessék azokat az embereket is, akiket maga Isten rendelt 
ki számunkra vezetőkként. Nem vették észre, hogy miközben részt vettek a 
Mózes és Áron elleni zúgolódásban és lázadásban, tulajdonképpen magát 
Istent káromolták. Olyan nagy volt vakságuk, hogy igaznak hitték magu-
kat, azokat pedig, akik hűségesen megrótták bűneiket, Sátán eszközeinek 
tekintették.” – PP 368.

„Isten lenyűgöző bizonyítékát adta annak, hogy maga volt Izrael vezetője. 
Kóré és társai azonban elvetették a világosságot, míg vakká lettek annyira, 
hogy Isten hatalmának legközvetlenebb megnyilatkozásai sem voltak elegen-
dők meggyőzésükre. Isten minden utasítását és dorgálását csak emberi vagy 
sátáni tevékenységnek minősítették… Ez volt az a tett, amely megpecsételte 
sorsukat. A Szentlélek ellen követték el a bűnt.” – RH November 12, 1903.

Mózes 4. könyve 16:14-19.
14.  Éppen nem tejjel és mézzel folyó földre hoztál be minket, sem szántóföldet és szőlőt nem adtál nékünk örökségül! Avagy ki akarod-é szúrni az emberek szemeit? Nem megyünk fel!15.  Megharaguvék azért Mózes igen, és monda az Úrnak: Ne tekints az ő áldozatjokra! Egy szamarat sem vettem el tőlök, és egyet sem bántottam közülök.16.  Azután monda Mózes Kórénak: Te és a te egész gyülekezeted legyetek az Úr előtt; te és azok és Áron, holnap.17.  És kiki vegye az ő temjénezőjét, és tegyetek abba füstölő szert, és vigyétek az Úr elé, kiki az ő temjénezőjét; kétszáz és ötven temjénezőt. Te is, és Áron is, kiki az ő temjénezőjét.18.  Vevé azért kiki az ő temjénezőjét, és tevének abba tüzet, és rakának arra füstölő szert, és megállának a gyülekezet sátorának nyílása előtt, Mózes is és Áron.19.  Kóré pedig összegyűjtötte vala ellenök az egész gyülekezetet a gyülekezet sátorának nyílásához, és megjelenék az Úrnak dicsősége az egész gyülekezetnek.

Mózes 4. könyve 16:20-27.
20.  És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:21.  Váljatok külön e gyülekezettől, hogy megemészszem őket egy szempillantásban.22.  Ők pedig arczukra borulának, és mondának: Isten, minden test lelkének Istene! nem egy férfiú vétkezett-é, és az egész gyülekezetre haragszol-é?23.  Akkor szóla az Úr Mózesnek, mondván:24.  Szólj a gyülekezetnek, mondván: Menjetek el a Kóré, Dáthán és Abirám hajléka mellől köröskörül.25.  Felkele azért Mózes, és elméne Dáthán és Abirám felé, követék őt Izráel vénei.26.  És szóla a gyülekezetnek, mondván: Kérlek, távozzatok el ez istentelen emberek sátorai mellől, és semmit ne illessetek abból, a mi az övék, hogy el ne vesszetek az ő bűneik miatt.27.  És elmenének a Kóré, Dáthán és Abirám hajlékai mellől köröskörül; Dáthán pedig és Abirám kimenének, megállván az ő sátoraiknak nyílásánál feleségeikkel, fiaikkal és kisdedeikkel.

Mózes 4. könyve 16:28-35.
28.  Akkor monda Mózes: Ebből tudjátok meg, hogy az Úr küldött engemet, hogy cselekedjem mind e dolgokat, hogy nem magamtól [indultam]:29.  Ha úgy halnak meg ezek, a mint meghal minden [más] ember, és ha minden [más] ember büntetése szerint büntettetnek meg ezek: akkor nem az Úr küldött engemet.30.  Ha pedig az Úr valami új dolgot cselekszik, és a föld megnyitja az ő száját, és elnyeli őket, és mindazt, a mi az övék, és elevenen szállanak alá pokolba: akkor megismeritek, hogy gyalázták ezek az emberek az Urat.31.  És lőn, amint elvégezé mind e beszédeket, meghasada a föld alattok.32.  És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és az ő háznépeiket: és minden embert, akik Kórééi valának, és minden jószágukat.33.  És alászállának azok és mindaz, a mi az övék, elevenen a pokolra: és befedezé őket a föld, és elveszének a község közül.34.  Az Izráeliták pedig, akik körülöttök valának, mind elfutának azoknak kiáltására; mert azt mondják vala: netalán elnyel minket a föld!35.  És tűz jöve ki az Úrtól, és megemészté ama kétszáz és ötven férfiút, akik füstölő szerekkel áldoznak vala.
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Csütörtök  október 9.
5. IGAZ VEZETÉS
a. honnan tudjuk azt, hogy Kóré nem minden gyermeke támogatta 

az ő lázadását? 1Krón 6:33-38. Mi volt a másik neve Sámuelnek? 
1Krón 6:28.33.

b. Milyen leckét kellett Izraelnek emlékezetben tartaniuk ezen ta-
pasztalat eredményeként? 4Móz 16:36-40.

c. Ahelyett, hogy az éjszakát az izraeliták bűnbánatban töltötték 
volna el, milyen lelkületet nyilvánított ki az egész Izrael a lázadók 
megbüntetése után? 4Móz 16:41-43.

„Ugyanazt tette az egész nép a megsemmisítését követő napon, mint 
akik becsapták őket, mégis Sátánnak tulajdonították Isten ítéleteit. Ki-
jelentették, hogy Mózes és Áron a gonosz hatalmával okozták a jó és a 
szent emberek pusztulását.” – RH November 12, 1903.
d. Mózes és Áron, mint vezetők, hogyan mutatták ki megmentő lel-

kületüket, amikor a csapás elkezdte pusztítani a lázadás megma-
radt résztvevőit? 4Móz 16:44-50.

„A bűn terhe nem Mózesen nyugodott. Ennélfogva Mózes nem félt és 
nem sietett el onnan és nem hagyta a gyülekezetet elveszni. Mózes tovább-
ra is ott tartózkodott, és ebben a félelmetes válságban kinyilatkoztatta a hű 
pásztor nyája iránti érdeklődését és gondoskodását. Buzgón könyörgött, 
hogy Isten haragja ne semmisítse meg teljesen az ő választott népét. Köz-
benjárásával fel is tartóztatta a bosszú karját, hogy az engedetlen és lázado-
zó Izrael teljes megsemmisülése ne következhessék be.

 A harag szolgáját azonban Isten már kiküldötte. A pestis már oszto-
gatta a halált. Testvére utasítására Áron fogta a tömjénezőt és a gyülekezet 
közé sietett, hogy engesztelést szerezzen számukra. Így is  történt: Áron 
„... engesztelést szerze a népnek” (4Móz 16:47). „És megálla a megholtak 
között és élők között” (4Móz 16:48). A tömjén füstjével együtt Mózes imája 
is, amelyet a sátorban elmondott, feljutott Istenhez. A csapás azonban nem 
szűnt meg mindaddig, míg Izrael népéből tizennégyezer ember ott nem 
feküdt holtan, bizonyságául a zúgolódás és lázadás bűnének.” – PP 367.

Mózes 4. könyve 16:36-40.
36.  Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:37.  Mondd meg Eleázárnak, Áron pap fiának, hogy szedje ki a temjénezőket a tűzből, a tüzet pedig hintsd széjjel, mert megszenteltettek a [temjénezők];38.  Ezeknek temjénezői, akik a magok lelke ellen vétkeztek. És csináljanak azokból vékonyra vert lapokat az oltár beborítására. Mivelhogy járultak azokkal az Úr elé, és megszenteltettek: legyenek jegyül Izráel fiainak.39.  Felszedé azért Eleázár pap a réz temjénezőket, amelyekkel a megégettek járultak vala oda, és vékonyra verette azokat az oltár beborítására.40.  Emlékeztetőül Izráel fiainak, hogy senki idegen, aki nem az Áron magvából való, ne járuljon az Úr elé füstölő szerrel füstölögtetni, hogy úgy ne járjon, mint Kóré és mint az ő gyülekezete, amiképen megmondotta vala néki az Úr Mózes által.

Mózes 4. könyve 16:41-43.
41.  És másnap felzúdula Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes ellen és Áron ellen, mondván: Ti öltétek meg az Úrnak népét!42.  Mikor pedig egybegyűle a gyülekezet Mózes ellen és Áron ellen, akkor fordulának a gyülekezet sátora felé: és ímé befedezte vala azt a felhő, és megjelenék az Úrnak dicsősége.43.  Mózes azért és Áron menének a gyülekezet sátora elé.

Mózes 4. könyve 16:44-50.
44.  És szóla az Úr Mózesnek, mondván:45.  Menjetek ki e gyülekezet közül, hogy megemészszem őket egy szempillantásban; ők pedig orczájokra borulának.46.  És monda Mózes Áronnak: Fogd a temjénezőt, és tégy abba tüzet az oltárról, és rakj reá füstölő szert, és vidd hamar a gyülekezethez, és végezz engesztelést értök, mert kijött az Úrtól a nagy harag, elkezdődött a csapás.47.  Vevé azért Áron [a] [temjénezőt], amint mondotta vala Mózes, és futa a község közé, és ímé elkezdődött vala a csapás a nép között. És füstölő áldozatot tőn, és engesztelést szerze a népnek.48.  És megálla a megholtak között és élők között; és megszűnék a csapás.49.  És valának, akik megholtak vala e csapás alatt, tizennégy ezer hétszázan; azokon kivül, akik megholtak vala a Kóré dolgáért.50.  És visszatére Áron Mózeshez a gyülekezet sátorának nyílásához. Így szűnék meg a csapás.

Krónika 1. könyve 6:33-38.
33.  Ezek pedig akik szolgáltak, és az ő fiaik: a Kéhátiták fiai közül Hémán főéneklő, Jóel fia, ki Sámuel fia.34.  Ki Elkána fia, ki Jérohám fia, ki Eliél fia, ki Thóa fia.35.  Ki Czúf fia, ki Elkána fia, ki Mahát fia, ki Amásai fia.36.  Ki Elkána fia, ki Jóél fia, ki Azárja fia, ki Séfánia fia.37.  Ki Tákhát fia, ki Asszir fia, ki Ebiásáf fia, ki Kórákh fia.38.  Ki Jiczhár fia, ki Kéhát fia, ki Lévi fia, ki Izráel fia.

Krónika 1. könyve 6:28-33.
28.  Sámuel fiai pedig: az elsőszülött Vásni, a [második] Abija.29.  Mérári fiai: Mahli, Libni ennek fia; Simhi ennek fia és Uzza ennek fia.30.  Simea ennek fia, Haggija ennek fia és Asája ennek fia.31.  Ezek azok, a kiket Dávid állított be az Úr házában az énekléshez, mikor az [Isten] ládája elhelyeztetett.32.  És a míg Salamon felépíté az Úr házát Jeruzsálemben, addig a gyülekezet sátora előtt szolgáltak énekléssel és állottak szolgálatban, kiki az ő rendje szerint.33.  Ezek pedig akik szolgáltak, és az ő fiaik: a Kéhátiták fiai közül Hémán főéneklő, Jóel fia, ki Sámuel fia.
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Péntek  október 10.
ÁTTEKInTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen fajta csalás jelenti a legnagyobb veszélyt a hívők számára?
2. A modern uralkodó gondolkodáshoz hasonlóan mi volt az új munka-

módszere azoknak az embereknek, akik a Kóré által megalapított új 
elrendezést várták?

3. Milyen mértékű volt az önámítás, amikor a nép Egyiptom földére emlé-
kezett?

4. hogyan mutatja be Kóré tapasztalata azt, hogy a gyermekeknek nem 
szükséges követni szüleik nyomdokait?

5. Mit tanulhatunk Mózes és Áron tapasztalatából, ahogyan ők cseleked-
tek a csapás kellős közepén?

„A héberek nem voltak hajlandók engedelmeskedni az Úr utasításainak 
és nem fogadták el korlátozásait. Nyugtalanok voltak, ha szemrehányáso-
kat kellett elviselniük és nem akarták elfogadni a dorgálásokat. Ez volt az 
oka Mózes elleni zúgolódásaiknak. Ha szabadon mindig azt tehették volna, 
ami nékik tetszik, akkor kevesebbet morogtak volna vezetőjük ellen. Az 
egyház egész története folyamán Isten szolgái mindig ezzel a lelkülettel 
találkoztak.” – PP 369.

„Semmi sem tetszik jobban az embereknek, mintha dicsérik őket, hí-
zelegnek nekik, amikor pedig sötétben tévelyegnek, helytelenül tesznek és 
intést érdemelnek érte. Kóré először meghallgatásra talált a népnél, aztán 
megnyerte támogatásukat is, amikor basáskodó vezetőnek nevezte Mózest. 
Azt mondta, hogy túl szigorú, túl követelőző, túlságosan parancsolgató, és 
hogy így inti meg a népet, mintha bűnösök lennének, holott szent nép ők, 
az Úr szentelte meg őket, ő lakozott köztük. Kóré felsorolta a pusztában 
való vándorlás eseményeit, mikor szorult helyzetbe jutottak, és hogy sokan 
meghaltak a zúgolódás és engedetlenség miatt. S romlott gondolkodá-
sukkal azt képzelték, nagyon is világosan látják, hogy minden bajuknak 
elejét lehetett volna venni, ha Mózes másképp viselkedik. Mert nagyon 
hajthatatlan, követelőző volt, ezért ők arra a következtetésre jutottak, hogy 
a pusztában minden szerencsétlenségük Mózes hibája volt. Kóré a vezető 
szellem, igen bölcsnek kiáltotta ki magát, hogy ő már rájött, mi volt meg-
próbáltatásaik és szerencsétlenségeik oka.” – 3B 345.

„Meglepő az a hasonlóság, ahogy Isten századról századra a nagy refor-
mációs és vallásos megmozdulások útján a földön dolgozik. Isten mindig 
ugyanolyan elvek alapján bánik az emberrel. A jelen fontos megmozdulá-
sainak megvolt a megfelelője a múltban, és az egyház korábbi tapasztalatai 
nagyon értékes tanulságokkal szolgálnak a jelenben.” – NK 307.
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3. Tanulmány 2008. október 18. Napnyugta:  H 16:52
Ro 18:25

Egy kihajtott vessző mandulaterméssel
„És monda az Úr Mózesnek: Vidd vissza az Áron vesszejét a bi-

zonyság ládája elé, hogy őriztessék ott a lázadó fiaknak jegyül, hogy 
megszűnjék az én ellenem való zúgolódásuk, hogy meg ne haljanak.” 
– 4Móz 17:10.

„Isten kegyelmesen hozzájárult ahhoz, hogy Izrael seregeinek egy 
másik bizonyítékot adjon, egy megjelelő bizonyítékot, hogy kiigazítsa 
megromlott ítélőképességüket.” - 1SP 305.
Javasolt olvasmányok: Pátriárkák és próféták, 367-371.

Vasárnap október12.
1. MInDEn VEZETŐ EGY VESSZŐVEL

a. Az ószövetségi időkben mit jelképezett a vessző? Zsol 110:2; Ésa 
11:1-4; Jer 51:19.

b. Amikor Izraelben mindenegyes vezető egy-egy vessző által volt 
bemutatva, milyen módon fejezte ki Isten Áron vezetői szerepé-
nek különleges voltát? 4Móz 17:1-4.6.7.

„Isteni urasításra Izrael mindegyik törzse vesszőt készített, és ráírta 
arra a törzs nevét. Áron neve a Lévi törzs vesszőjén szerepelt. A vessző-
ket a sátorban halmozták fel, a bizonyság ládája előtt.” – PP 368.

c. Milyen különleges csoda történt, ami azonosította Isten választott 
képviselőjét a papságra és mit szándékoztak ezzel tenni? 4Móz 
17:5.8.9.

Zsoltárok könyve 110:2.
A te hatalmad pálczáját kinyújtja az Úr Sionból, [mondván]: Uralkodjál ellenségeid között!

Ésaiás próféta könyve 11:1-4.
1.  És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik.2.  Akin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcseségnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke.3.  És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik:4.  Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett; megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai lehével megöli a hitetlent.

Jeremiás próféta könyve 51:19.
Nem ilyen a Jákób osztályrésze mert mindennek teremtője és az ő örökségének pálczája, Seregek Ura az ő neve!

Mózes 4. könyve 17:1-4.6.7.
1.  És szóla az Úr Mózesnek, mondván:2.  Szólj Izráel fiainak, és végy tőlök egy-egy vesszőt az ő atyáiknak háza szerint; az ő atyáik házának valamennyi fejedelmétől tizenkét vesszőt; és kinek-kinek a nevét írd fel az ő vesszejére.3.  Az Áron nevét pedig írd a Lévi vesszejére: mert egy vessző [esik] az ő atyjok házának fejéért.4.  És tedd le azokat a gyülekezet sátorában a bizonyság [ládája] elé, a hol megjelenek néktek.6.  Szóla azért Mózes Izráel fiainak, és adának néki mind az ő fejedelmeik egy-egy vesszőt egy-egy fejedelemért; az ő atyáiknak háza szerint tizenkét vesszőt; az Áron vesszeje is azok között a vesszők között vala.7.  És letevé Mózes a vesszőket az Úr elé a bizonyság sátorában.

Mózes 4. könyve 17:5.8.9.
5.  És lesz, hogy annak a férfiúnak vesszeje, akit elválasztok, kihajt; így hárítom el magamról Izráel fiainak zúgolódásait, a melyekkel zúgolódnak ti ellenetek.8.  És lőn másnap, hogy beméne Mózes a bizonyság sátorába; és ímé kihajtott vala a Lévi házából való Áronnak vesszeje, és hajtást hajtott, és virágot növelt, és mandolát érlelt.9.  És kihozá Mózes mind azokat a vesszőket az Úr színe elől mind az Izráel fiai elé, és miután megnézték vala, vevé kiki az ő vesszejét.
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Hétfő október 13.
2. EGY JELKÉPES EMLÉK ÉS PRÓFÉCIA
a. hogyan erősítették meg Áron papságát, mintegy emlékeztetőként 

a jövő nemzedékek számára? 4Móz 17: 10-13.

„Áron vesszeje volt az, ami kihajtott és mandulát érlelt. Isten ezt a 
csodát azért adta, hogy elegendő bizonyítékként szolgáljon és elnémítsa 
a zúgolódó Izraelitákat, és ez a vessző egy állandó bizonysága annak, 
hogy Isten a papságot Áronra és családjára ruházta. A vesszőn az összes 
meglepő változás egyetlen éjszaka következett be, hogy meggyőzze őket, 
hogy Isten igenis különbséget tett Áron és Izrael többi gyermekei között. 
Az isteni hatalom e csodája nem vonták többé kétségbe a papi tiszt te-
kintélyét. A csodálatos vesszőt megőrizték, hogy gyakran megmutassák 
a népnek emlékeztetni őket a múltra, megóvni őket a mormogástól és 
nehogy ismét kétségbe vonják, hogy kire lett ruházva a papi tisztség.  

Miután az Úr teljesen meggyőzte Izrael gyermekeit helytelenségükről, 
tévedésükről, hogy igazságtalanul vádolták meg Mózest és Áront, való-
di megvilágításban látták lázadásukat, ezért megrémültek. Így szóltak 
hát Mózeshez: „Íme pusztulunk, veszünk, mi mindnyájan elveszünk.” 
Végül kénytelenek elhinni a kellemetlen igazságot, hogy a pusztában 
való elhullás a sorsuk. Miután elhitték, hogy valóban az Úr jelentette ki, 
hogy nem mehetnek be az ígéret földjére, elismerték, hogy Mózesnek és 
Áronnak igaza van, hogy vétkeztek az Úr ellen, mikor föllázadtak a két 
férfi vezetése ellen és méltán szenvedték el Isten haragját. Szintén beis-
merték azt, hogy Kóré és akik ővele együtt elpusztultak, vétkeztek Isten 
ellen és hogy igazságosan szenvedték el az Ő haragját.” – 1SP 305.306.
b. Ki a mi nagy Főpapunk a mennyei szentélyben? Zsid 8:1-5; 9:3.4.

„A főpásztor lenéz a mennyei szentélyből az Ő legelőjének juhaira.” 
– FE 273.

„Most van az ideje, amikor az Úr vizsgálja a jellemet, méri az erkölcsi 
értéket a szentély mérlegén. Óh, keressük a tűzben megpróbált aranyat, 
keressük Krisztus igazságosságának fehér ruháját, hogy meg ne láttason 
a mi mezítelenségünknek rútsága, kenjük meg szemeinket a mennyei 
szemgyógyító írral, azért, hogy felismerhessük Isten munkáját.” – RH 
július 28, 1891.

Mózes 4. könyve 17:10-13.
10.  És monda az Úr Mózesnek: Vidd vissza az Áron vesszejét a bizonyság [ládája] elé, hogy őriztessék ott a lázadó fiaknak jegyül, hogy megszünjék az én ellenem való zúgolódások, hogy meg ne haljanak.11.  És megcselekedé Mózes; amint parancsolta vala az Úr néki, akképen cselekedék.12.  És szólának Izráel fiai Mózesnek, mondván: Ímé pusztulunk, veszünk, mi mindnyájan elveszünk!13.  Valaki közel járul az Úrnak sátorához, meghal. Avagy mindenestől elpusztulunk-é?!

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,

Zsidókhoz írt levél 8.1-5.
1.  Fődolog pedig azokra nézve, a miket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle,2.  Mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és nem ember épített.3.  Mert minden főpap ajándékok meg áldozatok vitelére rendeltetik, amiért szükséges, hogy legyen valamije ennek is, amit áldozatul vigyen.4.  Ha tehát a földön volna, még csak pap sem volna, lévén olyan papok, akik a törvény szerint áldoznak ajándékokkal,5.  Akik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak, amint Isten mondotta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort: Meglásd, úgymond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, amely a hegyen mutattatott néked.
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Kedd  október 14.
3. EGY ELŐKÉSZÍTŐ MUnKA
a. Milyen munkát végzett el Keresztelő János Krisztus első eljövetele 

előtt? Mt 3:2. Ján 3:27-30.

„A mi korunkban, közvetlen, mielőtt Krisztus eljönne az ég felhő-
iben Jánoséhoz hasonló munka vár elvégzésre. Isten embereket hív 
népet készíteni elő, megállni az Úr nagy napján. A Krisztus nyilvános 
szolgálatát megelőző üzenet így szól: „Tartsatok bűnbánatot adószedők 
és bűnösök, farizeusok és sadduceusok, térjetek meg, mert elközelített 
a mennyek országa!” – (Mt 3:2.) Nekünk a Krisztus közeli megjelenés-
ében hívő népnek is üzenetet kell közvetítenünk: „Készülj Istened elé!”… 
(Ám 4:12.) Az üzenet legyen olyan határozott, mint Jánosé volt. János 
királyokat dorgált meg bűneik miatt. Életét veszélyeztette bár, még sem 
habozott hirdetni Isten szavát. Ma is ilyen hűségesen kell hirdetnünk az 
üzenetet.” – 8B 258.
b. Milyen munka lesz elvégezve a föld történelmének utolsó napjai-

ban? Ésa 58:1; Ám 4:12.

„Nem alaposan kidolgozott érvelésekkel vagy finoman szőtt elmé-
letekkel hirdette János az üzenetet. Félelmetesen, komolyan és mégis 
terménységgel hangzott kiáltása a pusztából: „Térjetek meg: mert el-
közelített a mennyek országa!” (Mt 3:2.) Ez a kiáltás újszerű, különös 
erővel hatott az emberekre. Az egész népet felrázta. Tömegek özönlöttek 
a pusztába.

Ahhoz azonban, hogy Jánoséhoz hasonló üzenetet hirdethessünk, 
hozzá hasonló lelki tapasztalattal kell rendelkeznünk. Ugyanannak a 
munkának kell végbemenni bennünk is. Istent kell szemlélnünk és őt 
szemlélve el kell veszítenünk énünket szemünk elől.

Természettől fogva Jánosnak is voltak hibái és gyengeségei, hasonlóan 
más emberekhez, de az Isten iránti szeretet átalakította jellemét. Miután 
Jézus már megkezdte tanítói működését, Jánoshoz járultak tanítványai, 
azzal a panasszal, hogy mindenki az új tanítót követi. Ekkor János meg-
mutatta, hogy milyen világosan megértette a Messiáshoz való viszonyát, 
és örömmel üdvözölte Őt, akiknek az útját előkészítette.” – ESz 32.33.

Máté evangéliuma 3:2.
 És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.

János evangéliuma 3:27-30.
27.  Felele János és monda: Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatott néki.28.  Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam: Nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el.29  Akinek jegyese van, vőlegény az; a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt.30.  Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom.

Ésaiás próféta könyve 58:1.
Kiálts [teljes] torokkal, ne kiméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit.

Ámós próféta könyve 4:12.
 Azért hát ekképen cselekeszem veled Izráel! Minthogy pedig ekképen cselekeszem veled, készülj Istened elé, oh Izráel!
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Szerda  október 15.
4. SZEMÉLYES TAPASZTALAT
a. Milyen tapasztalatra kell szert tennünk annak érdekében, hogy 

Keresztelő Jánoshoz hasonlóan egy tiszta üzenetet adhassunk? 
Ésa 57:15; Ján 1:29.

„János a lemondás magaslatára emelkedett. Senkit sem igyekezett 
magához vonzani, hanem magasabbra s még magasabbra törekedett 
emelni gondolatikat, míg csak tekintetük meg nem nyugszik Isten Bárá-
nyán. Ő maga csak egy hang volt, kiáltó szó a pusztában. Most örömmel 
fogadta a csendet és az ismeretlenséget, hogy mindenki szeme az élet 
világosságára fordulhasson.

Isten hírnökei, akik hivatásukhoz hűek, nem keresnek maguknak 
megtiszteltetést. A Krisztus iránti szeretet elnyeli az önszeretetet. Ráéb-
rednek, hogy hivatásuk azt hirdetni, amit János hirdetett. „Ime az Isten-
nek ama Báránya, Aki elveszi a világ bűneit!” (Ján 1.29.) Jézust emelik 
fel, s Vele az egész emberiség felemelkedik.” – 8B 259.
b. hogyan nyilvánította ki János az igazi lemondást, áldozatkészsé-

get és önmegtagadást, amikor azt hallotta, hogy sokan a követői 
közül Jézushoz mennek? Ján 3:20-30.

„Isten világossága töltötte be a látnok (János) lelkét, ahonnét kila-
koltatta az önzést. Olyan szavakkal tett bizonyságot az Üdvözítő dicső-
ségéről, melyek csaknem fölérnek Krisztus szavaival. Ezt mondta: „Aki 
felülről jött, feljebbvaló mindenkinél. Aki a földről való, földi az, és föl-
dieket szól. Aki a mennyből jött, feljebbvaló mindenkinél… Mert akit 
Isten küldött, az Isten beszédeit szólja: mivelhogy az Isten nem mérték 
szerint adja a Lelket.” (Ján 3:31.34.)

Krisztus dicsőségében követőinek is részesülniük kell. Az Üdvözítő 
elmondhatta: „Nem a magam akaratát keresem, hanem annak akara-
tát, Aki elküldött engem, az Atyáét.” (Ján 5:30.) János kijelentette: Isten 
nem adja mérték szerint a Lelket.” (Ján 3:34.) Így van ez követőivel. 
Csak annyiban tudjuk befogadni Őt, amennyiben hajlandók vagyunk 
kilakoltatni énünket, önzésünket. Csak annyira tudjuk felismerni Isten 
jellemét, és hit által elfogadni Krisztust, amennyire engedjük, hogy 
minden gondolatunk a Krisztus iránti engedelmesség fogságába essék. 
Aki ezt teszi, bőven részesül a Szent Lélekben. Krisztusban „lakozik az 
istenségnek egész teljessége testileg. Őbenne vagytok beteljesedve.” (Kol 
2:9.10.)” – 8B 259.260.

Ésaiás próféta könyve 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.

János evangéliuma 1:29.
Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!

János evangéliuma 3:20-23.
20.  Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;21  Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.22.  Ezután elméne Jézus az ő tanítványaival a Júdea földére; és ott időzék velök, és keresztele.23.  János pedig szintén keresztel vala Énonban, Sálemhez közel, mert ott sok volt a víz. És oda járulának és megkeresztelkedének.
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Csütörtök  október 16.
5. nAPJAInK KÓRÉI
a. habár a prófécia bemutatja azt, hogy Kóréhoz hasonló emberek 

létezni fognak az utolsó napokban, mit követel meg Isten az Ő hű 
őrállóitól? 2Tim 4:1-4.

„(Idézve. 2Tim 4:3.4.) Pál apostol itt nem a nyíltan vallástalanokra 
gondol, hanem hitvaló keresztényekre, akik kedvteléseiknek élnek, akik 
rabszolgáik saját énjüknek. Ezek csak olyan tanokat hallgatnak meg, 
melyek nem ítélik el bűneiket, sem élvvágyóéletmódjukat. Krisztus 
hűséges szolgáinak egyértelmű szavai sértik fülüket, ezért olyan taní-
tókat keresnek, kik dicsérik őket, és hízelegnek nekik. Sajnos, néhány 
hitvalló prédikátor is, Isten Igéje helyett emberek véleményét prédikálja. 
Hűtlenek megbízatásukhoz, és ellentétben hivatásuk kötelességeivel, 
félrevezetik azokat, kik bennük lelki vezetőjüket látják.” – AT 347.
b. Azáltal, hogy megadták a szükséges feddést, milyen ellenállással né-

zett szembe úgy Jézus, mint az apostolok? Ján 8:40; 2Pét 2:1-3; Júd 
11. hogyan vonatkozik ez ma a Prófétaság Lelkére? Jel 12:17; 19:10.

„Pál fel volt készülve a gyülekezet védelmére. Úgy kellett őrködnie 
az emberek fölött, mint akikkel el kell számolnia Istennek. Talán régen 
kellett volna figyelmet szentelnie a fejetlenségről és viszálykodásról 
szóló híreknek? De még mennyire, s az intést, melyet hozzájuk küldött, 
ugyanúgy Isten Lelkének ihletésére írta, mint bármelyik más levelét. 
Mikor azonban ezek a feddések megérkeztek, némelyek nem engedel-
meskedtek azoknak. Arra az álláspontra helyezkedtek, hogy nem Isten 
szól Pálon keresztül, hanem csak a maga emberi véleményét fejezte ki 
bennük, ezért ugyanolyan jónak tartották a maguk nézetét, mint Pálét.

Így van az most is Isten népe közül sok emberrel, akik eltávolodtak a 
régi tájékozódási pontoktól és a maguk feje után mennek. Milyen meg-
könnyebbülés lenne nekik, ha azzal hallgattatnák el a lelkiismeretüket, 
hogy a tevékenységem (E.G.White) nem Istentől származik. Hitetlensé-
getek mégsem változtat a tényeken. Hibás a jellemetek, erkölcsötök és 
lelki életetek. Hunyjatok szemet ez előtt a tény előtt, ha úgy tetszik, de 
ez szemernyit sem tesz tökéletesebbé titeket. Az egyedüli gyógyszer, ha 
megmosakodtok a Bárány vérében.

Ha igyekeztek elvetni Isten tanácsát, mert ehhez van kedvetek, ha 
aláássátok Isten népének a bizonyságtételekbe vetett bizalmát, ugyanúgy 
Isten ellen lázadtok, mint Kóré, Dáthán és Abirám tették.” – 5B 65.66.

János evangéliuma 8:40.
Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.

Timótheushoz írt 2. levél 4:1-4.
1  Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.2.  Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.3.  Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;4.  És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.

Péter apostol 2. levele 2:1-3.
1.  Valának pedig hamis próféták is a nép között, amiképen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak.2.  És sokan fogják követni azoknak romlottságát; akik miatt az igazság útja káromoltatni fog.3.  És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek; kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk nem szunnyad.

Júdás apostol levele 11.vers
Jaj nékik! mert a Kain útján indultak el, és a Bálám tévelygéseivel bérért szakadtak ki, és a Kóré ellenkezésével vesztek el.

Jelenések könyve 12:17;19:10.
12:17.  Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele;19:10.  És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nékem: Meglásd , ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, a kiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.
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Péntek  október 17.
ÁTTEKInTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen csoda által oldotta meg Isten a gyülekezet irányításában keletke-

zett vitát?
2. hova helyezték el Áron kihajtott vesszelyét emlékeztetőként a jövő nem-

zedék részére?
3. Milyen munka lesz elvégezve Illés és Keresztelő János lelkületében 

Krisztus második eljövetele előtt?
4. Írd le az üzenet hirdetőinek jellemét, akiket Isten fel akar használni ezen 

nehéz utolsó napokban!
5. Kóré vezetőszellemisége miben nyilvánul meg ma a legláthatóbban? 

„A Föld legszelídebb emberének legnagyobb igyekezet sem tudott gátat 
vetni engedetlenségüknek. Féltékenységgel, gyanakvással és rágalommal 
viszonozták Mózes önzetlenségét. Szerény pásztorélete sokkal, de sokkal 
békésebb és boldogabb volt, mint a lázadozó, zúgolódó, makacs, kemény-
nyakú lelkületű óriási gyülekezet lelkipásztorsága. Sokkal nehezebb volt 
elviselni indokolatlan féltékenységeiket, mint a puszta vad farkasait. Mózes 
mégsem merte a maga útját választani, s azt tenni, ami a legkellemesebb 
lett volna számára. Isten parancsára maga mögött hagyta a pásztorbotot – a 
hatalom pálcáját kapta helyette kezébe. Mózes nem is merte letenni a kor-
mánypálcát, nem mert lemondani, míg csak Isten el nem bocsátotta.” – 3B 
342.343.

„Néha az evangélium prédikátorai hosszútűrésükkel okoznak bajt, 
amennyiben a tévelygő bűneit tűrik, sőt támogatják is. Így készek mente-
getni és enyhíteni azt, amit Isten elítél; idővel pedig olyan vakokká válnak, 
hogy még dicsérik is azokat, akiket Isten parancsa szerint feddeniük kelle-
ne. Aki eltompította lelki ítélőképességét, bűnös engedékenység által, olya-
nokkal szemben, kiket Isten elítél, előbb-utóbb súlyosabb bűnöket követ 
el, amennyiben túl szigorúan és keményen bánik azokkal, akik Istennek 
tetszenek.” – AT 346.

„Sátán megtévesztő hatalmának legfényesebb bizonyítéka, ha pártfo-
goltjai közül sokan azzal áltatják magukat, hogy Isten szolgálatában állanak. 
Amikor Kóré, Dáthán és Abirám fellázadtak Mózes ellen, először azt hit-
ték, hogy csak az emberi vezetővel ellenkeznek, - olyan emberrel, mint ők 
maguk. Később már egyenesen isteni szolgálatot véltek gyakorolni; de nem 
gondoltak arra, hogy Isten választott eszközének személyében Krisztust 
vetették el, megbántva ezzel a Szentlelket is. Így tettek a zsidók vénei és 
írástudói is, amikor szerfelett nagy gondot fordítottak az istentiszteletre, de 
megfeszítették Isten egyszülött Fiát. És ezt teszik mindazok, akik dacolva 
Isten akaratával, saját útjaikon járnak.” – PP 591.
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4. Tanulmány 2008. október 25. Napnyugta: H 16:38
Ro 18:13

A melkisédeki papság szervezete
„Mely lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya, és bel-

jebb hatol a kárpitnál. Ahová útnyitóul bement érettünk Jézus, aki 
örökkévaló főpap lett Melkisédek rendje szerint.” - Zsid 6:19.20.

„Melkisédek nem volt Krisztus, de ő volt Isten hangja a világban, az 
Atya képviselője.” - 1Sz 376.
Javasolt olvasmány: Jézus élete 346-352.

Vasárnap  október 19.
1. hASOnLÓnAK LEnnI MÁS nEMZETEKhEZ
a. hogyan változtatta meg Izrael Istennek a kormányzásra, papságra 

és bírákra vonatkozó rendszerét? 1Sám 8:4-9.

„Az Úr felvilágosította Sámuelt, hogy a nép nem ő ellene, hanem 
maga az Isten ellen van. Hiszen Sámuel ellen semmi panaszuk nem volt. 
Az Úr ellen álltak fel, az ellen, aki nekik a vezetőket adta. Akik az Isten 
hűséges szolgáját megvetik, megvetik Istent, aki a szolgát küldte. Mert az 
ő beszédét, az ő intését és tanácsát vetik meg, ha szolgájától elfordulnak. 

Izrael akkor látott jó napokat, amikor Jahvét királyául ismerte el; ami-
kor törvényét és rendeleteit többre becsülte, mint pogány szomszédait, 
amikor tekintélyét nem vetette meg. Mózes, a törvényt illetően azt 
mondta annak idején a népnek: "Megtartsátok azért és megcseleked-
jétek! Mert ez lesz a ti bölcsességtek és értelmetek a népek előtt, akik 
meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és 
értelmes nép ez a nagy nemzet!" (5Móz 4:6). De mert nem tartották meg 
Isten törvényét, nem is lettek azzá a nemzetté, amelynek Isten őket szán-
ta. Ám a bajokért, amelyek saját bűneik és balgaságaik következményei 
voltak, természetesen az istenuralmat okolták. Ennyire elvakította őket 
a bűn!” – PP 564.

Sámuel 1. könyve 8:4-9.
4.  Összegyűlének azért Izráelnek minden vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába.5.  És mondának néki: Ímé te megvénhedtél, és fiaid nem járnak útaidon; most azért válassz nékünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint minden népnél [szokás].6.  Azonban Sámuelnek nem tetszék a beszéd, hogy azt mondák: Adj nékünk királyt, aki ítéljen felettünk. És könyörge Sámuel az Úrhoz.7.  És monda az Úr Sámuelnek: Fogadd meg a nép szavát mindenben, amit mondanak néked, mert nem téged útáltak meg, hanem engem útáltak meg, hogy ne uralkodjam felettök.8.  Mindama cselekedetek szerint, a melyeket véghez vittek attól a naptól kezdve, a melyen kihoztam őket Égyiptomból, egészen a mai napig (hogy elhagytak engem, és idegen isteneknek szolgáltak): veled is a szerint cselekesznek.9.  Most azért hallgass szavukra; mindazáltal tégy ellenök bizonyságot, és add tudtokra a király hatalmát, aki uralkodni fog felettök.
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Hétfő  október 20.
2.  EMBEREK BALGASÁGA ÉS ISTEn KEGYELME
a. Miért engedte meg Isten Izraelnek, hogy királyuk legyen? hós 13:11.

„Isten prófétája által kijelentette, hogy király fog uralkodni Izrael 
felett, de ez még nem jelentette azt, hogy a királyság az ő akarata szerint 
való, vagy, hogy a népnek javára lesz. Csupán a tényt szögezte le, amely 
abban állt, hogy Izrael nem hallgatott Isten tanácsára, ezért saját útjára 
bocsátotta őt. Hóseás azt mondja, hogy Isten haragjában adott királyt 
népének (Hós 13:11). Ha az emberek saját útjukra indulnak anélkül, 
hogy kikérnék Istennek tanácsát; vagy ellenkeznek akaratával, az Úr 
elengedi őket, hogy keserű tapasztalataik beláttassák velük cselekedetük 
téves voltát, és bűnbánatra késztessék őket. Az emberi bölcsesség és 
kevélység csakhamar veszedelmes vezetőknek  bizonyulnak. És előbb 
lesz átok mint áldás az, amit az emberi szív az Isten akarata ellenére 
megkíván.

Isten elvárta, hogy népe őt az áldások forrásának és törvényadójának 
tekintse. Mert tőle való függésének tudatában állandóan közelebb kell jut-
nia hozzá. Ennek következtében pedig fennköltté, nemessé növekedik és 
méltóvá lesz a választott nép az isteni elhívatáshoz. De ha embert ültetnek 
a trónra, szívüket, gondolataikat elvonja Istentől, hogy inkább emberi erő-
ben, mint az isteni hatalomban bízzanak. Sőt a király bűne őket is bűnre 
csábíthatja, mígnem elválasztja a nemzetet Istentől.” – PP 564.565.
b. Más nemzetek példáját követvén, az új szervezeti forma eredmé-

nyeként mi történt Áron kihajtott vesszejével? 2Krón 5:10.

c. Melyik papság rendje szerint kezdte meg Jézus a mennyei szen-
télyben az ő munkáját? Zsid 6: 19.20; 7:12.28. hogyan teljesedett 
be ez a prófécia? Zsol 110:1-4; Zsid 9:11.12.

„Amikor Krisztus haldoklott a kereszten nagy fennszóval kiáltott, 
„Elvégeztetett”, ekkor vált munkája teljessé. Az út megnyílt, a függöny 
(a Szentek Szentje előtt) kettészakadt. Az emberek áldozati felajánlások 
nélkül közeledhettek Istenhez, földi papok szolgálata nélkül. Krisztus 
ezután örökre saját maga lett a főpap Melkisédek rendje szerint. A 
menny lett otthona. Ő azért jött erre a világra, hogy kinyilatkoztassa az 
Atyát.” – ST Augusztus 16, 1899.

Hóseás próféta könyve 13:11.
Adtam néked királyt haragomban, és elvettem az én búsulásomban!

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

Zsoltárok könyve 110:1-4.
1.  Dávidé; zsoltár. Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá.2.  A te hatalmad pálczáját kinyújtja az Úr Sionból, [mondván]: Uralkodjál ellenségeid között!3.  A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben; hajnalpir méhéből leszen ifjaidnak harmatja.4.  Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint.

Zsidókhoz írt levél 9:11.12.
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.

Zsidókhoz írt levél 6:19.20.
19.  Mely lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya és beljebb hatol a kárpítnál,20.  A hová útnyitóul bement érettünk Jézus, aki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint.

Zsidókhoz írt levél 7:12.28.
12.  Mert a papság megváltozásával szükségképen megváltozik a törvény is.28.  Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes Fiút.
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Kedd október 21.
3.  A PAPSÁG ÉS AZ ALAP
a. Milyen értelemben volt a melkisédeki papság magasabb rendű a lévi-

tai papságnál, és miért olyan lényeges ez? Zsid 7:1-11. 22-24. 27.28.

„Krisztus az igaz Főpap, miután elszenvedte a megaláztatást, szégyent 
és gyalázatot, miután keresztre feszítették és eltemették, feltámadt a sír-
ból, győzedelmeskedett a halálon. Ő egy örökkévaló pap, Melkisédek 
rendje szerint.” – 12MR 398.
b. A melkisédeki papság rendjében kapcsolatba kerül a többi pap a 

Főpappal? 1Pét 2:5-9; 5:1-4.

c. A melkisédeki papság szerinti gyülekezeti irányításnak mi az 
alapja? Mt 16:13-19; 1Kor 10:4; 3:11.

„Minden igaz egyháznak Krisztus az alapja.” – 9B 147.
„Isten jelenlétében, az összes mennyei lény színe előtt, a pokol lát-

hatatlan hadserege előtt alapította Krisztus egyházát az élő sziklára. A 
Szikla Ő maga - saját teste, mely megtöretett és megsebesíttetett. Az 
ilyen alapra épített egyházon a pokol kapui sem vesznek diadalmat.

Mily gyöngének tűnt az egyház, amikor Jézus e szavakat kijelentette! 
Maroknyi volt a hívők csapata, akik ellen az ördögök meg a gonosz lelkek 
minden hatalma irányult - Krisztus követőinek mégsem kellett félniük. 
Erejük Sziklájára építkeztek, senki meg nem dönthette őket.” – JÉ 349.
c. Miért volt lehetetlen, hogy ez a szikla Péter legyen? Mt 16:21-23.

A "mennyek országának kulcsai" Krisztus szavai. A Szentírás minden 
szava az Övé, tehát mindegyik idetartozik. E szavaknak hatalmukban áll 
kinyitni és bezárni a mennyet…

A Megváltó nem egyedül Péterre bízta az evangélium művét. Egy 
későbbi időpontban megismételte a Péternek mondottakat közvetlenül 
az egyházra vonatkoztatva.” – JÉ 349.

Zsidókhoz írt levél 7:1-11.
1.  Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta,2.  Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: aki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya,3.  Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké.4.  Nézzétek meg pedig, mily nagy ez, akinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka;5.  És bár azoknak, kik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatjok van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő atyafiaiktól, jóllehet ők is az Ábrahám ágyékából származtak;6.  De az, akinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, és az ígéretek birtokosát megáldotta,7.  Pedig minden ellenmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet.8.  És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, aki bizonyság szerint él:9.  És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitől is, a tizedszedőtől,10.  Mert ő még az atyja ágyékában vala, amikor annak elébe ment Melkisédek.11.  Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség (mert a nép ez alatt nyerte a törvényt): mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint és ne az Áron rendje szerint?

Zsidókhoz írt levél 7:22-24.
22.  Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus.23.  És amazok jóllehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak:24.  De ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága.

Zsidókhoz írt levél 7:27.28.
27.  Akinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga-magát megáldozván.28.  Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes Fiút.

Péter apostol 1. levele 2:5-9.
5.  Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.6.  Azért van meg az Írásban: Ímé szegeletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses; és aki hisz abban, meg nem szégyenül.7.  Tisztesség azért néktek, akik hisztek; az engedetleneknek pedig: A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegeletnek fejévé és megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává;8.  Akik engedetlenek lévén, megütköznek az ígében, a mire rendeltettek is.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;

Péter apostol 1. levele 5:1-4.
1.  A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanuja, és a megjelenendő dicsőségnek részese;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.

Máté evangéliuma 16:13-19.
13.  Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?14.  Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.15.  Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?16.  Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.17.  És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.18.  De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.19.  És néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 10:4; 3:11.
10:4.  És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.3:11.  Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.

Máté evangéliuma 16:21-23.
21.  Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni.22.  És Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled.23.  Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.
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Szerda  október 22.
4. TISZTA hAMISÍTATLAn IGAZSÁG
a. Milyen alapra épült Krisztus egyháza? Mt 16:16.17.

„(Idézve: Mt 16:17.) A Péter által megvallott igazság a hívő hitének 
alapja.” – JÉ 348.
b. hogyan azonosítja Isten szava az igazságot? Ján 14:6.

„Krisztus az igazság teljes rendszere.” – 3SM 198.
c. Milyen veszéllyel kell szembenézni azoknak, akik vallják, hogy 

hiszik az igazságot? 1Ján 3:3; 2:21; 2Ján 9-11.

„Ez az a veszély, amelynek a gyülekezet most ki van téve: Szűklátókö-
rű véges elméjű emberek kigondolásai, ahogyan kijelölik a Szent Lélek 
eljövetelének pontos módját. Bár ők nem tőrödnek azzal, hogy elismer-
jék ezt, néhányan már ezt megtették. És mert a Lélek jön, nem így, hogy 
embereket dicsőít, vagy, hogy segítené felépíteni az ő téves elméleteiket, 
hanem hogy elítélje és megfeddje a világot bűn, igazság és ítélet tekin-
tetében, hogy forduljanak el sokan ettől a bűnös világtól. Ők nem haj-
landók arra, hogy önigazságosságuk ruháját levegyék, nem készek arra, 
hogy saját igazságosságukat – mely becstelenség és törvénytelenség – 
felcseréljék Krisztus igazságosságára, mely a tiszta, hamisítatlan igazság. 
A Szent Lélek nem hízeleg az embereknek, sem nem dolgozik egyetlen 
emberi terv és kigondolás szerint sem. Halandó elméjű bűnös emberek 
által nem dolgozik a Szentlélek. Erkölcsbíróként fog jönni, olyan emberi 
eszközökön keresztül, akiket Isten választ ki, és embereket indít arra, 
hogy meghallják ezt a hangot és engedelmeskedjenek annak.” – BL 25.
d. Mivel a világ egy mély sötétségben vesztegel, hogyan nyilatkoztat-

ja ki Isten az igazságot az embereknek? Péld 4:18.

„Krisztus az egyházat tette meg a szent igazság letéteményesévé. Rá-
bízta gyülekezetére a szent igazság sáfárságát, és egyházának a feladata, 
hogy folytassa az Ő misszióját a világ megmentésében. Ő az Igazságos-
ság Napja, aki tiszta sugaraiban részesíti követőit, és ők hasonlóképpen 
ezt a világosságot másokra is kiárasszák.” – RH Június 30, 1896

Máté evangéliuma 16:16. 17.
16.  Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.17.  És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.

János evangéliuma 14:6.
 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

János apostol 1. levele 3:3; 2:21.
3:3  És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképen Ő is tiszta.2:21.  Nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, ami hazugság.

János apostol 2. levele 9-11.vers
9.  A ki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.10.  Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek;11.  Mert aki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben.

Példabeszédek 4:18.
Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely [minél tovább] halad, [annál] világosabb lesz, a teljes délig.
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Csütörtök  október 23.
5. „ELVEZÉREL TITEKET MInDEn IGZSÁGRA”
a. Mióta az igaz egyház a tiszta igazságra van építve, mivé kell válnia 

igazán a gyülekezetnek? 1Tim 3:15; Efé 2:19-20.

„Isten népet vezet ki a világból, hogy tökéletes egységben álljanak 
az örök igazság alapzatán. Krisztus azért adta magát e világnak, hogy 
„tisztítson magának egy kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igye-
kezőt.” (Tit 2:14.) A tisztításnak ez a folyamata azt a célt szolgálja, hogy 
megtisztítsa a gyülekezetet minden hamisságtól, a viszály és széthúzás 
szellemétől, hogy építeni tudjanak, ahelyett, hogy rombolnának, s így az 
előttük álló nagy munkára összpontosítsák erejüket. Istennek az a célja, 
hogy egész népe eljusson a hit egységére.” – 4B 17.

„Nekünk egyesülnünk kell, de nem a tévedések útján.” – 15MR 259.
b. Milyen biztosítékot kapnak mindazok, akik szilárdan elhatároz-

zák, hogy Isten akaratát cselekszik bármi áron is? Ján 7:17. ho-
gyan lesz ez szintén egy kihívás? Ján 5:39.

„Aki szívének teljességével vágyakozik Isten akaratát teljesíteni, 
feszülten figyelve a már kapott világosságra, az nagyobb világosságot 
fog kapni. Ennek a léleknek Isten fénylő mennyei csillagot küld, hogy 
elvezesse minden igazságra.” – NK 279.
c. hogyan tudjuk megtalálni a tiszta igazságot és ennek következté-

ben a hűséges gyülekezetet? Ján 16:13.

„A búza "először füvet" növeszt, "azután kalászt, azután teljes bú-
zát a kalászban". A magvetésnek és a növekvő növény gondozásának 
a gabonatermés a célja. A gazda kenyeret akar az éhezők számára, és 
magot, hogy később is arathasson. A mennyei Gazda is várja az aratást, 
munkája és áldozata jutalmát. Krisztus az emberi szívekben ki akar áb-
rázolódni. Ezt azok által éri el, akik hisznek benne. A keresztény élet 
célja a gyümölcstermés: Krisztus jellemének kiábrázolódása a hívőkben, 
hogy azután e gyümölcstermés másokban is megismétlődjék és tovább 
folytatódjék.” – KP 39.40.

Timótheushoz írt 1. levél 3:15.
De ha késném, hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége.

Efézusbeliekhez írt levél 2:19-20.

János evangéliuma 7:17.
Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajjon Istentől van-é, vagy én magamtól szólok?

János evangéliuma 5:39.
Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam;

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.
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Péntek  október 24.
ÁTTEKInTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Miért váltak az Izraeliták király nélkül nyugtalanná, és hogyan teljesí-

tette Isten csökönyös és önfejű követelésüket?
2. Mivel Jézus nem volt egy lévita Áron családjából mégis, hogyan lehet 

Ő a mi nagy Főpapunk?
3. Ki az igaz alapja a hívő hitének?
4. Milyen igazságot építettünk a mi örökkévaló alapunkra?
5. ha próbáljuk betölteni Krisztus keresztre feszítése előtti imáját, tu-

dunk-e egyesülni olyan személyekkel, vagy csoportokkal, akik vissza-
utasítják a jelenvaló igazságot?

„A világosság Fejedelme és a sötétség fejedelme között nincs sem-
miféle szövetség, és követőik között sem lehet. Amikor a keresztények 
hajlandók voltak a félig megtért pogányokkal szövetségre lépni, akkor 
olyan útra léptek, amely egyre távolabb vezetett az igazságtól. Sátán 
ujjongott, hogy olyan sok krisztuskövetőt sikerült félrevezetnie. Ezután 
még nagyobb erővel igyekezett hatni rájuk, és azt sugallta nekik, hogy 
üldözzék Isten hűségeseit. Senki sem tudta olyan jól, hogyan lehet tá-
madni az igazi keresztény hitet, mint azok, akik valamikor védték. Ezek 
a hitehagyó keresztények félig pogány társaikkal szövetkezve, harcot 
indítottak Krisztus legfőbb tanításai ellen. 

Kétségbeesett harcot kellett vívniuk azoknak, akik híven és szilárdan 
ellenálltak a csalásoknak és az utálatosságoknak, amelyek papi öltözettel 
álcázva találtak utat az egyházba. Az egyház a Bibliát már nem tartotta 
a hit zsinórmértékének. A vallásszabadság elvét eretnekségnek nevezte, 
követőit pedig gyűlölte, és törvényen kívül helyezte. 

Hosszú és kemény küzdelem után az a néhány hűséges elhatároz-
ta, hogy megszakít a hitehagyó egyházzal minden kapcsolatot, ha az 
továbbra sem hajlandó megtisztítani magát minden hamisságtól és 
bálványimádástól. Tudták, hogy ha engedelmeskedni akarnak Isten 
szavának, feltétlen szükség van az elkülönülésre. Nem mertek tévelygést 
megtűrni, amely egyrészt az ő számukra végzetes, másrészt olyan próbát 
mutat, amely veszélyezteti gyermekeik és unokáik hitét. A béke és egység 
kedvéért készek voltak minden olyan engedményre, amely nem veszé-
lyezteti Isten iránti hűségüket; de úgy érezték, hogy az elvek feláldozása 
túl drága ára volna a békének. Ha az egységet csak az igazság és az igaz 
élet megnyirbálásával lehet megszerezni, akkor legyen különválás, sőt 
háború!” – NK 41.

„Nem jöhet létre egység addig, amíg nincs változás.” – 1Sz 199.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Irodalom céljára a szükségben lévő 
országok számára

2008. november 1.

Krisztus mondta a Mt 24:14-ben: 
„És az Isten országának ez az evangéli-
uma hirdettetik majd az egész világon, 
bizonyságul minden népnek, és akkor 
jő el a vég.” Ezek a szavak egyszerre 
jövendölés és parancs is. Mint Jézus kö-
vetőinek parancsunk van, hogy minden 
nemzetnek prédikáljuk az evangéliumot. 
Hogyan teljesíthetjük ezt a parancsot, mikor 
sok országban kifejezetten tiltott bármiféle vallás terjesztése, ha az nem 
egyezik meg az államvallással (ha van)? Az írott szó fogja tanúsítani, 
ahol nem beszélhetünk nyíltan az Úrról.

Különösen az iszlám országokban lehetne bemutatni az üzenet köny-
veken és szórólapokon keresztül. Ezért van sürgető szükség arra, hogy 
biztosítsunk elegendő nyomtatott irodalmat az ott élő milliók részére, 
akik még nem hallották a megváltás üzenetét. Vegyük például Pakisztánt, 
egy iszlám ország, melynek lakossága 170 millió. A hatodik legnépesebb 
ország a világon. Az ezen országban élő drága lelkek alapvető hiányt 
szenvednek az evangéliumi irodalomból. A hívők nem jutnak hozzá a 
legszükségesebb könyvekhez és irodalomhoz urdu nyelven (ez az anya-
nyelvük). Testvéreink Pakisztánban nemrég lefordították a Jézushoz 
vezető út” és a „Nagy Orvos lábnyomán” című könyveket urdu nyelvre. 
Most nekik segítség kell, hogy ezen értékes könyveket kiadhassák. 

Sok helyen hasonló sürgető szükségletek vannak. Kérünk benne-
teket, legyetek jókedvű adakozók, amikor az első szombati felajánlást 
begyűjtitek. Adományaitok siettetni fogják Jézus eljövetelét az által, 
hogy elősegítik a könyvek nyomtatását és kiadását, melyek megfelelő 
hatékony „eszközöknek” fognak bizonyulni buzgó testvérünk kezében.

Az Úr áldjon meg gazdagon benneteket, amint részt vállaltok azon 
hívők megsegítésében, akik a szükségben lévő országokban élnek, és 
kevés eszközzel rendelkeznek, hogy terjesszék az evangélium üzentét.

 
Paul Balbach, a Generál Konferencia Kiadói osztályának titkára
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Egy rendszerető Isten
„Mindenek illendően és jó renddel legyenek.” – 1Kor 14:40.

„Aki bármit mond vagy tesz, mely elválaszthatná Krisztus egyházá-
nak tagjait, az az Úr szándéka ellen cselekszik.” – 9B 145.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek, 3. kötet, 428-433.

Vasárnap  október 26.
1. A REnD EREDETE
a. Milyen állapot jellemez mindent az Úr művében? hogyan le-

hetünk sikeresek a munkában, melyet az Úrért végzünk? 1Kor 
14:40.

„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 cselek-
mény útján érhető el. Isten ma is éppen azt - s nem kisebb rendet és 
rendszert - követeli meg tőlünk ügyeinek szolgálatában, mint amit Iz-
raeltől 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.
b. Mit vár el Isten az Ő teremtményeitől? 1Pét 2:21; Zsol 119:133;  

1Ján 2:6.

„A rend a menny első törvénye és az Úr elvárja népétől, hogy házuk a 
mennyei udvarokat átható rendet és összhangot képviseljék. Az igazság 
sohasem helyezi gyöngéd lábát a tisztátalanság és szenny ösvényére. 
Nem teszi a férfiakat és nőket nyersé, durvává, rendetlenné. Hanem 
magas szintre emeli minden befogadóját. Krisztus hatása alatt állandó a 
kifinomulás folyamata.” – CH 101.

5. Tanulmány 2008. november 1. Napnyugta: H 16:27
Ro 17:03

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 14:40.
 Mindenek ékesen és jó renddel legyenek.

Péter apostol 1. levele 2:21.
Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek:

Zsoltárok könyve 119:133.
Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam!

János apostol 1. levele 2:6.
 Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt.
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Hétfő október 27.
2. AZ EGYhÁZ SZERVEZETE
a. Az alapos szervezésnek, mint valódi áldásnak, mely példáját hagy-

ta ránk Isten? 2Móz 18:13-24. hogyan valósítható ez ma meg?

„Mózes elfogadta apósa tanácsát és ezzel nemcsak magának szerzett 
könnyebbséget, hanem ennek eredményeként a rend is tökéletesebb lett 
a nép között. 

Az Úr nagymértékben kitüntette Mózest, és csodákat vitt véghez ke-
ze által. Abból a tényből, hogy Isten őt választotta ki mások oktatására, 
nem következtette azt, hogy neki nincs szüksége tanácsra. Izrael Isten 
által választott vezetője boldogan figyelt oda egy istenfélő midiánita pap 
javaslataira és bölcs rendelkezésekként tette azt magáévá.” – PP 257.

„Isten nem helyezett királyi hatalmat a hetediknapi adventista egy-
házba, hogy az ellenőrizze az egész testületet, vagy a mű bármely ágát. A 
felelősség nagyszámú, rátermett férfi vállán oszlik meg.

A gyülekezet minden tagjának van egy hangja a gyülekezeti tisztség-
viselők megválasztásában. A gyülekezet választja – küldöttein keresztül 
– a területi konferencia tisztségviselőit. A területi konferencia küldöttei 
választják az Unió konferencia tisztségviselőit, az Unió konferencia kül-
döttei választják a Generál Konferencia tisztségviselőit. Ezen elrendezés 
értelmében minden gyülekezet és egyén, közvetve vagy küldötteken át, 
hallatja szavát a választásokon, azok megválasztásánál, akik a Generál 
Konferencia fő felelősségeit viselik.” – 8B 178. 179.
b. Mi a kulcs a keresztényi élethez? 5Móz 10:12.13; Józs 22:5.

„A bajok nem a szervezés miatt keletkeznek, azonban a szerve-
zés által jön létre minden, és a kicsiny dolgok éltető kegyessége által. 
Amikor formaiasság és gépiesség emelkedik felül és a túlbonyolított 
vesződséges munka van erőltetve a műben, amit egyszerűbben kellene 
végezni, bajt fog eredményezni és arányaiban kevés lesz elvégezve ahhoz 
képest amennyi erőfeszítést belefektettek. A szervezésnek éppen az a 
célja, hogy ezt megfordítsa, ellenben ha mi tönkretesszük a szervezést 
és bomlasztunk, ez olyan lenne, mintha lerombolnánk azt, amit már 
egyszer felépítettünk.” – FE 253.

Mózes 2. könyve 18:13-24.
13.  És lőn másod napon, leűle Mózes törvényt tenni a népnek; a nép pedig áll vala Mózes előtt reggeltől estig.14.  S amikor látja vala Mózes ipa mind azt, amit ő a néppel cselekedék, monda: Mi dolog az, amit te a néppel cselekszel; miért űlsz te egymagad, mind az egész nép pedig előtted áll reggeltől estig?15.  És monda Mózes az ő ipának: Mert a nép Isten akaratát tudakolni jön hozzám;16.  Ha ügyök-bajok van, én hozzám jőnek és törvényt teszek az ember között és felebarátja között és tudtára adom az Isten végezéseit és törvényeit.17.  Mózes ipa pedig monda néki: Nem jó az, amit te cselekszel.18.  Felettébb kifáradsz te is, ez a nép is, amely veled van; mert erőd felett való dolog ez, nem végezheted azt egymagad.19.  Most [azért] hallgass az én szavamra, tanácsot adok néked és az Isten veled lesz. Te légy a népnek szószólója az Isten előtt, és te vidd az ügyeket Isten eleibe.20.  És tanítsd őket a rendeletekre és törvényekre és add tudtokra az útat, amelyen járniok kell és a tenni valót, amelyet tenniök kell.21.  És szemelj ki magad az egész nép közűl derék, istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést és tedd közöttük előljárókká, ezeredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké.22.  Ezek tegyenek ítéletet a népnek minden időben, úgy hogy minden nagyobb ügyet te elődbe hozzanak, minden csekélyebb dologban pedig ők ítéljenek; így könnyítve lesz rajtad, ha azt veled együtt hordozzák.23.  Ha ezt cselekszed és az Isten is parancsolja néked: megállhatsz és az egész nép is helyére jut békességben.24.  És hallgata Mózes az ő ipa szavára és mindazt megtevé, amit mondott vala.

Mózes 5. könyve 10:12.13.
12.  Most pedig, óh Izráel! mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből,13.  Megtartván az Úrnak parancsolatait és rendeléseit, amelyeket én ma parancsolok néked, hogy jól legyen dolgod!

Józsué könyve 22:5.
Csak igen vigyázzatok, hogy teljesítsétek a parancsolatot és a törvényt, amelyet parancsolt néktek Mózes, az Úrnak szolgája, hogy szeressétek az Urat, a ti Isteneteket, és járjatok minden ő útján, és tartsátok meg az ő parancsolatait, és ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljatok néki teljes szívetekből és teljes lelketekből.
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Kedd  október 28.
3. IGAZI EGYSÉG 
a. hogyan van a gyülekezet kapcsolatban Krisztussal? Ef 1:17.22.23; 

Kol 1.18. Magunkra nézve mire következtessünk ebből? 

„Az igazság ismerőinek, amint az Jézusban van, most kell szív és 
szándék szerint eggyé válniuk. Tegyünk félre minden különbözőséget! 
A gyülekezet tagjainak egyesült erővel kell munkálkodniuk a fej irányí-
tása alatt.” – 1Sz 86.
b. ha fenntartás nélkül Jézusnak szenteljük magunkat, akkor ho-

gyan fogunk viszonyulni azokhoz, akik hasonlóan cselekednek? 
Ján 17:21.

„A hívők Krisztussal való közössége természetesen arra vezet, hogy 
egymással is egy akaraton lesznek, s ez a legtartósabb egység a földön. 
Krisztusban egyek vagyunk, ahogy Krisztus is egy az Atyával.” – 5B 47.

„Ha Krisztussal egyek vagyunk, egyek leszünk egymás közt is.” – RH 
December 6, 1892.

„Akik igazán megtértek, keresztény egységbe fognak tömörülni. 
Isten egyházában ne legyen megoszlás. Senki se gyakoroljon balgán 
hatalmat azok fölött, akik elfogadják az igazságot. Krisztus szelídsége 
legyen látható mindenben, amit mondanak és tesznek.” – 9B 147.
c. Mi történik személyes kapcsolatainkban, amikor közelebb jövünk 

Jézushoz? Ján 13:34.35.

„Minél nagyobb szeretettel kötődtek Krisztushoz (a tanítványok), 
annál közelebb kerültek egymáshoz.” – JÉ 571.

„Az igazi vallásosság nemcsak Krisztussal egyesíti a szívet a leggyön-
gédebb egységben hanem egymással is. Amikor tudjuk mit jelent így 
egységben lenni Krisztussal és testvéreinkkel, jó illatú befolyás fogja 
kísérni munkánkat, bárhová megyünk is.” – 9B 145.
d. hogyan függ össze az egység a jellem tökéletességével? Ef 4:13.

„Az egyetértés a keresztényi tökéletesség biztos eredménye.” – MÉ 65.

Efézusbeliekhez írt levél 1:17. 22. 23.
17.  Hogy ami Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;22.  És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,23.  Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel.

Kolossébeliekhez írt levél 1:18.
És Ő a feje a testnek, az egyháznak: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első;

János evangéliuma 17:21.
 Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.

János evangéliuma 13:34.35.
34.  Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.35.  Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

Efézusbeliekhez írt levél 4:13.
 Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:
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Szerda  október 29.
4. KRISZTUS TESTÉnEK RÉSZÉVÉ VÁLnI
a. Mint új hívők Jézusban, hogyan válunk eggyé vele a gyakorlatban? 

Ef 5:23; 1Kor 12:27.

„A gyülekezeteknek sok fontos kötelezettségük van. Egyik kimagasló 
ezek közül, hogy az ifjúságot ösztönözzék Krisztus akaratának teljesítésére!

Krisztus és gyülekezete között a viszony nagyon szoros, mély és szent. 
Ő a Vőlegény, a gyülekezet a mennyasszony. Ő a Fej, a gyülekezet a test. 
Ebből következik, hogy a Krisztussal való kapcsolat magában foglalja 
az Ő gyülekezetével való kapcsolatot is. A gyülekezet szolgálatára van 
megszervezve, és a Krisztusért való szolgálatban a gyülekezettel való 
kapcsolat az első lépés. A Krisztus iránti hűség megköveteli a gyüle-
kezeti kötelességek hűséges teljesítését. Ez egy fontos része a helyes ki-
képzésnek. Az a gyülekezet, amelyet a Mester jelenléte hat át, közvetlen 
erőfeszítéseket fog tenni a külvilágért.” – EÉ 266. 267.

„Az Úr emberi eszközökre bízta a kereszt diadalainak lépésről-lé-
pésre való kiterjesztését. Krisztus a gyülekezet fejeként tekintélyével 
felhív mindenkit, aki állítja, hogy hisz benne, hogy kövessék önmegta-
gadásának és önfeláldozásának példáját, azok megtérítéséért fáradozva, 
akiknek elpusztítására Sátán és roppant serege mindent elkövet. Isten 
fölhívja népét, hogy késedelem nélkül gyűljenek Krisztus véráztatta 
zászlaja alá. Megszakítás nélkül folytassák a harcot az ellenség ellen, 
vigyék a harcot egészen a kapukig. Aki megtérés által csatlakozik az Úr 
seregéhez, mindenkinek jelöljenek ki kötelességet.” – 7B 18.19.
b. hogyan láthatjuk Saulus és Kornélius példáján keresztül a gyüle-

kezettel való kapcsolat fontosságát? Acs 9:1-6.17.18; 10:1-6.47.48.

„Isten Lelke meggyőzi a bűnösöket az igazságról, majd a gyüleke-
zet karjába helyezi. Az igehirdetők elvégezhetik ugyan a maguk részét, 
mégsem tudják elvégezni azt a feladatot, amit a gyülekezetnek kell elvé-
geznie. Isten elvárja gyülekezetétől, hogy dajkálják, ápolják a hitben és 
tapasztalatban ifjaikat. Járjanak el hozzájuk, de nem azért hogy pletykál-
kodjanak, hanem hogy imádkozzanak velük és olyan szavakat szóljanak 
nekik, mint az aranyalmák ezüst tányéron.” (Péld 25:11.)” – 4B 69.

Efézusbeliekhez írt levél 5:23.
Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 12:27.
Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.

Apostolok cselekedetei 9:1-6. 17. 18.
1.  Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz,2.  Kére ő tőle leveleket Damaskusba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe.3.  És amint méne, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből:4.  És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem?5.  És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod.6.  Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig [monda] néki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned.

Apostolok cselekedetei 10:1-6. 47. 48.
1.  Vala pedig Czézáreában egy Kornélius nevű férfiú, százados az úgynevezett itáliai seregből.2.  Jámbor és istenfélő egész házanépével egybe, ki sok alamizsnát osztogat vala a népnek, és szüntelen könyörög vala Istennek.3.  [Ez] látá látásban világosan, a napnak mintegy kilenczedik órája körül, hogy az Istennek angyala beméne őhozzá, és monda néki: Kornélius!4.  Ő pedig szemeit reá függesztve és megrémülve monda: Mi az, Uram? Az pedig monda néki: A te könyörgéseid és alamizsnáid felmentek Isten elébe emlékezetnek okáért.5.  Most azért küldj Joppéba embereket, és hivasd magadhoz Simont, ki neveztetik Péternek;6.  Ő egy Simon [nevű] tímárnál van szálláson, kinek háza a tenger mellett van. Ő megmondja néked, mit kell cselekedned.47.  Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképen mi is?48.  És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig.
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Csütörtök  október 30.
5. A LÁThATÓ GYÜLEKEZET
a. hogyan tudjuk azt, hogy az igaz gyülekezet egy látható, kézzel-

fogható és a valóságban létező? 1Kor 16:1.19;  2Kor 1:1; 8:1.18.

„Mindnyájunknak éreznünk kell egyéni felelősségünket, mint a lát-
ható egyház tagjai és az Úr szőlőskertjének munkásai.” – 4B 16.
b. Mi történik, ha valaki semmibe veszi az Isten által adott gyüleke-

zeti tekintélyt? Ján 20:23.

„(Idézve: Jn 20:23). Krisztus itt nem adja meg senkinek azt a szabad-
ságot, hogy megítéljen másokat. A Hegyibeszédben is megtiltotta ezt. Ez 
Isten előjoga. Krisztus azonban az egyházra, mint szervezetre helyezi a 
felelősséget, az egyház minden egyes tagjáért, akik bűnbe estek; az egyház-
nak az a kötelessége, hogy figyelmeztesse, fegyelmezze, és ha lehet állítsa 
helyre őket. „Ints, feddj, buzdíts - írj a Pál apostol - teljes béketűréssel és 
tanítással” (2Tim 4:2). Minden igazságtalansággal szemben lelkiismere-
tesen járj el! Ints minden lelket, aki veszélyben forog! Ne hagyj magára 
senkit, hogy megcsalja önmagát! Nevezd a bűnt mindig a valódi nevén! 
Jelentsd ki azt, amit Isten mondott a hazugságról, a szombattörvény meg-
szegéséről, a lopásról, a bálványképek imádásáról és minden más gonosz-
ról. „Akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek” 
(Gal 5:21). Ha elvesznek a bűnben, akkor azt az ítéletet, amelyet te, mint 
egyház kijelentettél Isten szavából, azt a mennyben is kijelentik. Azok, 
akik a bűn elkövetését választják, megtagadják Krisztust. Az egyháznak 
meg kell mutatnia, hogy nem szentesíti, nem hagyja jóvá tetteiket, kü-
lönben maga az egyház becsteleníti meg Urát. Az egyháznak mindig azt 
kell mondania a bűnről, amit Isten mondott és mond róla. Az egyháznak 
úgy kell foglalkozni a bűnnel, amint azt Isten előírta és akkor az egyház 
cselekedeteit jóváhagyják majd a mennyben is. Az, aki megveti az egyház 
tekintélyét, magának Krisztusnak a tekintélyét veti meg.” – JÉ 710.
c. Mi a fő oka a gyülekezet létének? Mk 16:15.16.

„Az egyház Isten elrendelt eszköze, emberek megmentésére. Szolgálatra hívta 
el és azzal bízta meg, hogy hirdesse az evangéliumot az egész világnak.” – AT 70.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 16:1. 19.
1.  Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, amiképen Galáczia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképen cselekedjetek.19.  Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei; köszöntenek titeket az Úrban felette igen Akvila és Prisczilla, a házuknál levő gyülekezettel egybe.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 1:1; 8:1.18.
1:1.  Pál, Jézus Krisztus apostola az Isten akaratjából, és Timótheus az atyafi, az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, mindama szentekkel egybe, akik egész Akhájában vannak:8:1.  Tudtotokra adjuk pedig, atyámfiai, Istennek azt a kegyelmét, amelyet Macedónia gyülekezeteivel közlött.18.  Elküldöttük pedig vele együtt amaz atyafit is, a ki az összes gyülekezetekben dícséretes az evangyéliomért;

János evangéliuma 20:23.
Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; akikéit megtartjátok, megtartatnak.

Márk evangéliuma 16:15.16.
15.  És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.16.  Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.
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Péntek  október 31.
ÁTTEKInTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Melyik „első törvény” az, aminek elvárja Isten teremtményeitől, hogy 

engedelmeskedjenek?
2. Amikor a hívő valóban egyesül Krisztussal, mi történik még?
3. Milyen jelentősége van ezen becses hitnek lelkeivel való kapcsolatunk-

nak? 
4. Miért helyezi Isten az újonnan megtérteket a gyülekezet karjaiba?
5. Milyen kötelességek nyugszanak Istennek elismert és megszervezett gyü-

lekezetén?

„Isten e földön egyházát tette a világosság közvetítőjévé, és általa akarja 
közölni szándékát és akaratát. Nem ad egyetlen szolgájának sem olyan ta-
pasztalatot, mely független volna a gyülekezet tapasztalatától, vagy éppen 
ellentétben állna azzal. Nem is közli a gyülekezetre vonatkozó akaratát csupán 
egyetlen emberrel, miközben azt - Krisztus testét - sötétségben hagyja. Gond-
viselésében szolgáit szoros összeköttetésbe hozza gyülekezetével; azért, hogy 
kevésbé bízzanak önmagukban, de annál nagyobb bizalommal viseltessenek 
azokkal szemben, akiket művének fejlesztésére használ fel.” – AT 114.

„A világ Megváltója nem hagyja jóvá az olyan tapasztalatot és eljárást vallá-
sos ügyekben, amelyek függetlenek elismert és megszervezett gyülekezetéttől. 
Sokan úgy képzelik, hogy ők egyénileg felelősek Krisztus felé saját világossá-
guk és tapasztalataik fényében, függetlenül a földön megszervezett népétől. 
De Saulus megtérésének történetében fontos alapelveket találunk, melyet 
emlékezetünkben kell tartanunk… Az Üdvözítő Saulust gyülekezetével hozta 
kapcsolatba, akik megmondták neki, hogy mit tegyen.” – 3SP 316.

„A mennyben rend uralkodik s azt kell követni a földön azoknak, akik 
az üdvösség örökösei. A haladók minél inkább megközelítik a menny 
rendjét, annál inkább megközelítik azt az Istennek tetsző állapotot, ami a 
mennyei ország alattvalójává valamint alkalmassá teszi őket a mennybe va-
ló átváltozásra, mellyel Énokh rendelkezett elragadtatása előtt.” – 2B 698.

„Ha mi úgy látjuk, hogy nincs szükség összehangzó cselekvésre, és 
rendetlenek, fegyelmezetlenek és szervezetlenek vagyunk cselekedeteink-
ben azok az angyalok, akik a legteljesebben megszervezettek és tökéletes 
rendben mozognak, nem munkálkodhatnak eredményesen értük. Bána-
tosan fordulnak el tőlünk, mert nincsenek arra felhatalmazva, hogy áldást 
adjanak a fejetlenségre, zűrzavarra és rendetlenségre. Mindazok, akik 
együtt akarnak működni a mennyei hírnökkel, egységben kell dolgozniuk 
azokkal. Mindazok, akiknek kenetük van fentről minden munkálkodásuk-
ba elősegítik a rendet, a fegyelmet és az egységes cselekvést, és ekkor már 
Isten angyalai együttműködőnek velük.” – 1B 649.
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Egység a különbözőségben
„Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legye-

tek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben egyugyanazon 
indulattal lévén.” – Fil 2:2.

„Mindazokat, akik hisznek Jézus Krisztusban, egy egyházba kell ösz-
szegyűjtenetek.” – JÉ 726.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 709-711.

Vasárnap  november 2.
1. TAnÁCSKOZÁS EGYÜTT
a. Ügyének előrevitele érdekében a Földön, hogyan dolgozzunk ki 

terveket Isten elvárása szerint? Péld 11:14; 15:22.

„Az Úr nem ad egy területet egyetlen embernek, ahol egyedül ő 
dolgozzon. Ez ellentétes tervével. Azt akarja, hogy minden helyen, ahol 
az igazságot hirdetik, különböző lelkek és különböző adományok érvé-
nyesüljenek, hogy befolyást gyakoroljanak az Ő munkájára. Egy ember-
nek egyedül nincs elég bölcsessége, hogy mások segítsége nélkül Isten 
érdekeit szolgálja, ne is tartsa magát erre senki alkalmasnak. Az a tény, 
hogy egy embernek egy bizonyos irányban képességei vannak, nem bi-
zonyíték arra, hogy ítélete más dolgokban is tökéletes, hogy bölcsességét 
ne kellene mások képességeihez hozzákapcsolni.” – ESz 296.
b. Annak érdekében, hogy együtt munkálkodhassunk azokkal, akik 

ugyanazon drága igazságban elkötelezettek, mi szükséges mind-
nyájunknak? 2Krón 7:14; 34:27; Ésa 57:15; 1Pét 5:5.6.

„Azok, akik együtt dolgoznak, igyekezzenek tökéletes egyetértésre 
jutni. Ne gondolják azt, hogy egyik vagy másik munkatárssal nem tud-
nak együtt dolgozni, mert másként gondolkodik, vagy munkájában nem 
ugyanazt az utat követi, mint ők. Ha mindnyájan alázatos, alkalmazko-
dó lelkületűek, akkor nem támadnak nehézségek. Isten a gyülekezetnek 
különböző adományokat adott. Ezek a megfelelő helyen alkalmazva ér-
tékesek, és mindenki részt vehet a munkában, hogy egy népet Krisztus 
visszajövetelére készítsen elő.” – ESz 296.

6. Tanulmány 2008. november 8. Napnyugta: H 16:16
 Ro 16:54

Példabeszédek 11:14; 15:22.
11:14.  Ahol nincs vezetés, elvész a nép; a megmaradás pedig a sok tanácsos által van.15:22.  Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában előmennek.

Krónika 2. könyve 7:14; 34:27.
7:14.  És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.34:27.  Mivel a te szíved meglágyult, és magadat megaláztad az Isten előtt, mikor hallád az ő beszédeit e hely ellen és az ő lakosai ellen; mivel magadat megaláztad előttem, és ruháidat megszaggattad és sírtál előttem: én is meghallgattalak, ezt mondja az Úr.

Ésaiás próféta könyve 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.

Péter apostol 1. levele 5:5.6.
5.  Hasonlatosképen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád.6.  Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.
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Hétfő november 3.
2. EGYESÜLVE A KÜLÖnBÖZŐSÉBEn
a. Miért beszélhetett Jézus hatalommal, és hogyan taníthatunk ugyan-

azon isteni felhatalmazás alapján? Mt 7:28.29; 2Tim 2:15; 1Pét 3:15.

b. Milyen tehetségekre van szüksége a gyülekezetnek, és miért van 
szükségünk különféle képességekre az evangélium aratásánál a 
betakarításhoz? 1Kor 12:7-11.

„Sokszor a munka előrehaladása akadályokba ütközik, mert a mun-
kások úgy gondolják, hogy az ő képességeik feltétlenül szükségesek a mű 
előrehaladásához. Az Úr nem teszi meg népéért, amit megtehetne, ugyanis 
a munkások úgy akadályozzák a mű fejlődését, hogy elutasítják az együtt-
működést más munkásokkal, akinek lehetőséget és bátorítást kellene adni. 
Önelégültségükben ezek a férfiak szándékosan figyelmen kívül hagyják és 
félreállítják azokat, akiknek Isten egy különös munkát adott.” – PUR De-
cember 29, 1904.

„Néhányan azt gondolhatják, hogy saját és mások tehetségei közötti 
óriási ellentét kizárja az összecsendülő igyekezet lehetőségét. De amikor rá-
jönnek, hogy sokféle gondolkodású embereket kell elérniük, s lesz aki elveti 
munkás módszerével bemutatott igazságot, de amikor valamelyik másik 
munkás más módszerrel mutatja be neki, megnyitja szívét Isten igazsága 
előtt – akkor nagyobb bizalommal fognak egységben dolgozni.” – 9B 146.
c. Mit ismernek el az emberek, ha azt látják, hogy a keresztények 

összhangban dolgoznak? Acs 4:13; Ján 13:34.35; 17:21-23.

„Kiküldött munkásai dolgozzanak oly egyetértésben, hogy mindenki 
tudomásul vegye: Jézustól tanultak.” – 9B 146.

d. Az ószövetségi időkben különböző családokra külön féle tisztsé-
geket bíztak, mit tett Lévi törzsének minden tagja, amikor isteni 
felelősségként fogadta el a felajánlott tisztséget?

1. Gersoniták: 4Móz 3:23-26.
2. Kéhátiták: 4Móz 3:29-32.
3. Méráriták: 4Móz 3:35-37.

Máté evangéliuma 7:28.29.
28.  És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán:29.  Mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

Timótheushoz írt 2. levél 2:15.
Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.

Péter apostol 1. levele 3:15.
 Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, a mi megmaradhatna ő benne.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 12:7-11.
7.  Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.8.  Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;9.  Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;10.  Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;11.  De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.

Apostolok cselekedetei 4:13.
Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék őket, hogy a Jézussal voltak vala.

János evangéliuma 13:34.35;17:21-23.
13:34.  Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.35.  Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.17:21.  Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.22.  És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképen mi egy vagyunk:23.  Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél.

Mózes 4. könyve 3:23-26.
23.  A Gersoniták nemzetségei a hajlék megett járjanak tábort nyugot felől.24.  És a Gersoniták atyái háznépének fejedelme legyen Eliásáf, a Láél fia.25.  A Gerson fiainak [tiszte] pedig: ügyelni a gyülekezet sátorában, a hajlékra, a sátorra, annak takarójára, és a gyülekezet sátora nyílásának leplére.26.  Továbbá a pitvarnak szőnyegeire, és a pitvar nyílásának leplére, amely van a hajlékon és az oltáron köröskörül, és annak köteleire, és minden azzal járó szolgálatra.

Mózes 4. könyve 3:29-32.
29.  A Kéhát fiainak nemzetségei a hajlék oldala mellett dél felől járjanak tábort.30.  És a Kéhátiták nemzetségének, az ő atyái háznépének fejedelme [legyen] Elisáfán, Uzziélnek fia.31.  Az ő [tisztök] pedig, ügyelni a ládára, az asztalra, a gyertyatartóra, az oltárokra és a szenthelynek edényeire, a melyekkel szolgálnak, és a takaróra, és minden azzal járó szolgálatra.32.  Továbbá a léviták fejedelmeinek fejedelme [legyen] Eleázár, Áron pap fia: a szenthelyre ügyelőknek előljárója.

Mózes 4. könyve 3:35-37.
35.  És a Mérári nemzetségének, az ő atyái háznépének fejedelme [legyen] Suriel, az Abihail fia; a hajléknak észak felől való oldala mellett járjanak tábort.36.  A Mérári fiainak pedig tisztök legyen felügyelni: a hajlék deszkáira, annak reteszrúdaira, oszlopaira és annak talpaira, minden edényeire és minden azzal járó szolgálatra;37.  Továbbá a pitvar körül való oszlopokra és azoknak talpaira, szegeire és köteleire.
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Kedd  november 4.
3. KÜLÖnLEGES FELELŐSSÉGEK
a. Mi történt Uzza esetében, amikor más munkáját végezte? 2Sám 

6:6.7; 4Móz 3:38. hogyan alkalmazható ez napjainkra?

„Figyelemre méltó tanítás volt a körülöttük élő nemzetek számára a 
tökéletes rendezettség megtartásáról, ami Izrael táborában volt. Láthatták 
a felhőt lebegni a felállított sátor fölött, megfigyelhették a papokat és más 
kijelölt tisztségviselőket, amint különleges munkájukat végezték, minden-
ki végezte a maga kijelölt részét a tábor éjszakához való előkészítésében. 
Senki sem végezte a más munkáját. Ha valaki a más munkáját végezete, 
akkor halálbüntetést szenvedett érte. Mindenki a saját különleges köte-
lességét látta el. A szent sátor felállításánál a különböző részek pontosan 
illeszkedtek egymásba, és az Úr háza csodálatos pontossággal lett felépítve. 
Közben senki nem szólt egy szót sem, senki nem adott utasítást, kivéve 
azt az egy személyt, aki a munkát felügyelte. Senki nem volt zavarodott, 
rendetlen.” – LHU 145.

„Azért jegyezték fel a szenthely szolgálatának rendjére szóló utasításo-
kat, hogy az egész emberiség tanuljon belőle. Férfiakat választottak ki, akik 
felépítették és férfiakat, akik lebontották a szent sátrat. Ha valaki tiszteletle-
nül arra kószált s ahhoz nyúlt, ami más kötelessége volt, azt meg kellett ölni. 
Ma is ugyan azt az Istent szolgáljuk. A halálbüntetés azonban megszűnt. 
Máskülönben ma sem lenne annyi tiszteletlen dolog az Isten ügyében. A 
menny Istene a rend Istene s követőitől is elvárja, hogy tartsák magukat a 
szabályokhoz és rendeletekhez s azt is, hogy rendet tartsanak.” – 5B 274.
b. hogyan akarja Isten befejezni a munkát, amikor mi hívők, oly 

sokféle gondolkodású egyének vagyunk? 1Kor 12:14-18. 

„Isten népe között a vezetők vigyázzanak arra, hogy azon munká-
sok sajátos eljárásmódját helytelenítsék veszélyesen, akiket az Úr vezet, 
hogy különleges munkát végezzenek, amire csak kevesen alkalmasak. 
A felelős állásokban levő testvérek legyenek elővigyázatosak, nehogy 
olyan dolgokat bíráljanak, amelyek nincsenek tökéletesen összhang-
ban saját módszerükkel. Ne akarják soha sem, hogy minden terv saját 
egyéniségüket tükrözze vissza. Bízzanak mások eljárásában, mert ha egy 
munkatárjuktól – aki alázatos és szent buzgalommal egy különös, Isten 
akarata szerinti tervet hajt végre, - megvonják bizalmukat, ezzel Isten 
országa ügyének előbbre jutását akadályozzák.” – ESz 300.

Sámuel 2. könyve 6:6.7.
6.  És mikor Nákonnak szérűjére jutának, kinyújtá Uzza [az ő kezét] az Isten ládájára, és megtartá [azt]; mert az ökrök félremozdították vala.7.  Ennekokáért felgerjede az Úr haragja Uzza ellen, és megölé ott őt az Isten vakmerőségéért: és meghala ott az Isten ládája mellett.

Mózes 4. könyve 3:38.
 A hajlék előtt keletre, a gyülekezet sátora előtt naptámadat felől, Mózes, Áron és az ő fiai járjanak tábort, akik felügyelnek a szenthely szolgálatára, [és] Izráel fiainak ügyeire; ha pedig idegen járulna oda, haljon meg.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 12:14-18.
14.  Mert a test sem egy tag, hanem sok.15.  Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért?16.  És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért?17.  Ha az egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hol a szaglás?18.  Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta.
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Szerda november 5
4. EGYÉnISÉG A hIVŐK KÖZÖTT
a. Milyen veszélyt rejt részünkre egymás lebecsülése? Ef 4:7.

„Óvakodjunk attól, hogy önmagunkra nézve csupán azt képzeljük, 
hogy senki sem szolgálhatja Istent, ha nem csak azon a módon, ahogyan 
mi dolgozunk.

Soha ne mondja azt egy munkás: „Én nem akarok egy ilyen személy-
lyel dolgozni, mivel ő másként látja a dolgokat, mint ahogyan én teszem. 
Csak olyan munkással akarok dolgozni, aki elfogad mindent, amit én 
mondok, és követi az én elgondolásaimat.” Az a személy, akivel a kap-
csolatot így a munkás elutasította, nem tudja bemutatni azt az igazságot, 
ami addig még nem volt kijelentve.” – PUR December 29, 1904.
b. Mivel mindnyájan hittestvérek vagyunk, megszabhatjuk azt, mit 

tegyen minden misszionárius? Mt 23:8.

„Senki se igyekezzék másokat magánhoz láncolni, mintha ellenőrizni 
akarná őket, előírva neki, mit tegyenek, s mit ne parancsolgatva, utasí-
tásokat osztogatva, úgy viselkedve, mint a katonatiszt egysége előtt. Így 
tettek a papok és főemberek Krisztus idejében, de ez nem a helyes út. 
Miután az igazság mélyen bevésődött valaki szívébe, s férfiak és nők elfo-
gadták tanításait, úgy kell velük bánnunk, mint Krisztus tulajdonaival, s 
nem úgy, mintha ember tulajdonai lennének.” – 9B 146.

„Egy különös idegen dolog lopódzott be a mi gyülekezeteinkbe. Azok 
a férfiak, akik felelős tisztségeket töltenek be, és munkatársaik bölcs se-
gíti lehetnének, azt képzelik, mintha ők királyokként és uralkodókként 
volnának a gyülekezetekbe helyezve, és egy másik atyafihoz így kellene 
szólniuk: „Tedd ezt, tedd emezt, csináld azt, csináld amazt, csak így és így 
dolgozz!” Már vannak olyan helyek ahol a munkások elmondták, ha ők 
nem követik a felelős tisztségviselők utasításait, fizetésük vissza lesz tartva 
a konferenciától. Helyes dolog az, ha a munkások, mint hittestvérek ta-
nácskoznak együtt, de mikor férfiak úgy törekednek az ő munkatársaikat 
vezetni, hogy az ő személyes véleményüket fogadják el tanácsként, mun-
kájuk részleteit, megtanítva kötelességeikre őket, ez veszélyessé válhat, 
ugyanis meg kell tanulni a tisztség viselőknek, milyen kötelezettségeket 
foglal magába az ő munkakörük. Isten nem jelölt ki egy embert sem arra, 
hogy munkatársának lelkiismerete legyen.” – BL 226.

Efézusbeliekhez írt levél 4:7.
Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.

Máté evangéliuma 23:8.
 Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.
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Csütörtök  november 6.
5. EGY MEGSZEnTELT EGYSÉGRE VALÓ FEJLŐDÉS
a. Annak ellenére, hogy nagyon sokfélék és különbözőek vagyunk, 

hogyan fog Isten műve befejeződni? Ésa 52:7.8; 1Kor 1:10.

„A reformáció nagymértékben lelassult azáltal, hogy a hit néhány pont-
jában szembetűnő különbségek keletkeztek, és mindegyik párt makacsul 
ragaszkodott azon dolgokhoz, melyekben különböző véleményen voltak. 
Nemsokára el fogunk jutni a közös nézőpontra, azonban hiba volt, hogy 
nézeteitekben megerősödtetek, valamint az, hogy kötelességeteknek vél-
tétek teljesen ellenétes véleményetek bemutatását, amit mi egy emberként 
tanítottunk a hitről és az igazsáról. Ez csak rosszat és rosszat fog eredmé-
nyezni, mint ahogyan Luther Márton idejében is. Kezdjetek csak ellen-
kező irányba húzni, tartsátok csak megengedhetőnek, hogy testvéreitekre 
való tekintet nélkül fejtsétek ki elgondolásaitokat, akkor olyan állapotok 
köszöntenek be, amairől most még nem is álmodtok.” – CW 76.
b. hova helyezte Isten a hívőket és miért? 1Kor 12:18-25.

„Üdvözítőnk embereket helyez a gyülekezet karjaiba, hogy önzetlenül 
gondoskodjanak róluk, és neveljék őket a menny számára.” – 2B 331.

„Aki valóban egy Krisztussal, sohasem viselkedik úgy, mintha egy-
magában teljes egész lenne… A gyülekezet tökéletesítése nem attól függ, 
hogy minden tag teljesen egyformára alakul.” – TII 182.
c. Milyen tekintélyt és hatalmat kapott az egyesített gyülekezet tag-

jai felett? Mt 18:16-18.

„A gyülekezetnek van hatalma, hogy ezt Krisztus nevében gyakorolja. 
Istentől származó eszköz ez, hogy népe között a jó rendet és fegyelmet 
meg lehessen őrizni. A gyülekezet fejlődésével, tisztaságával és rendjével 
kapcsolatos problémák rendezésére az Úr biztosította a szükséges erőt. A 
közösség soraiból való kizárás felelőssége - ha valaki keresztényietlen élet-
módjával szégyent hoz az igazságra, és így méltatlanná válik a tagságra - a 
gyülekezeten nyugszik. Bármit tegyen is a közösség, ha az összhangban 
áll Isten szavával, akkor a menny is jóváhagyását adja rá.” – ESz 309.

„Ha nem tiszteljük a gyülekezet tanácsát és javaslatait, akkor az való-
ban tehetetlen. Isten olyan hangot helyezett az egyházra, melynek irányí-
tania kell a tagokat.”  - 5B 108.

Ésaiás próféta könyve 52:7.8.
7.  Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!8.  Halld őrállóidat! felemelik szavokat, ujjonganak egyetemben, mert szemtől-szembe látják, hogy mint hozza vissza Siont az Úr!

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 1:10.
Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 12:18-25.
18.  Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta.19.  Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test?20.  Így azonban sok tag [van] ugyan, de egy test.21.  Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem.22.  Sőt sokkal inkább, amelyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek:23.  És amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és amelyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek;24.  Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségök. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván,25.  Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok.

Máté evangéliuma 18:16-18.
16.  Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó.17.  Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.18.  Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.
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Péntek  november 7.
ÁTTEKInTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Mivel Isten munkája különféle és összetett, mire van nekünk nagymérték-

ben szükségünk?
2. Miért fontosak a különféle adományok és képességek a lelkek végső be-

gyűjtésében?
3. Mit tanulhatunk a Léviták rendszerének részletes szabályaiból és szerve-

zetségéből?
4. hogyan adhatunk számot egyéni kötelességeinkből az egyház Fejének?
5. hogyan tiszteljük az egyéniséget a szervezeti elrendezéssel kapcsolatban?

„Nincs olyan egyén, nincsen olyan nemzet, mely minden szokásában és 
gondolatában tökéletes lenne. Az egyiknek a másiktól kell tanulnia. Ezért Is-
ten azt akarja, hogy a különböző nemzetiségek olvadjanak össze, hogy egyek 
legyenek ítéletükben, egyek a szándékukban.” – TII 50.

„Krisztus és egyháza elválaszthatatlan. Ha mellőzzük és megvetjük azo-
kat, akiket Isten vezetőkül hívott el, és arra, hogy ők viseljék művével és az 
igazság fejlesztésével és terjesztésével kapcsolatos felelősségeket, akkor azokat 
az eszközöket vetjük el, amelyeket az Úr népének segítésére, bátorítására és 
erősítésére rendelt. Ha a megkerülöd ezeket, s ha ahhoz ragaszkodsz, hogy 
csakis közvetlenül Istentől fogadj el világosságot, azzal olyan helyzetbe hozod 
magadat, ahol könnyen tévútra tévedhetsz, és ahol vereséget szenvedsz.”- 3B 
419.

„A magunk nagyrabecsülése és a meg nem szentelt függetlenség betegsége 
ássa alá hasznavehetőségünket. Ez lesz a romlásunk, ha csak nem győzünk, ki 
nem növünk az önzésből. Tanácskozzatok együtt!. Isten angyala újra és újra 
ezt az üzenetet ismételte el nekem. Ha az ellenfél hatni tudna egy-egy ember 
ítélőképességére, ezzel a maga ízlése szerint tudná intézni az ügyeket. Két 
ember gondolkodását is eltudja torzítani. De ha többen tanácskoznak együtt, 
abban nagyobb biztonság rejlik.” – 5B 29.30.

„Isten azt akarja, hogy népe fegyelmezett legyen egy akarattal cselekedjék. 
Azt akarja, hogy megértsék egymást, hogy egyek legyenek egyazon értelemben 
és véleményben. Ahhoz hogy elérjük a dolgok ilyen állapotát, sokat kell még 
tennünk. Le kell győznünk, át kell alakítanunk gonosz szívünket. Isten terve 
az, hogy az élő bizonyságtevés mindig ott legyen a gyülekezetben. Mindig 
szükség lesz arra, hogy feddjenek, intsenek, némelyeket pedig még szigorúan 
meg is kell majd dorgálni, amint a helyzet megköveteli.” – 3B 360.

„Isten népének oly buzgónak és hűségesnek kell lennie az Istenért végzett 
munkában, hogy minden önzés leváljon életükről. Isten munkásai akkor majd 
egyetértenek, s az Úr karjának hatalma nyilvánvalóvá lesz, mint Krisztus életé-
ben volt. A bizalom visszatér, s a gyülekezet soraiban egység lesz.”- 9B 330.



Szombati Bibliai Tanulmányok, 2008. október - december42

Szervezet
„El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk 

némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjá-
tok, hogy ama nap közelget.” – Zsid 10:25.

„Isten azt akarja, hogy népe egységes legyen, a keresztény testvériség 
legszorosabb kötelékében. A gyülekezet jólétéhez elengedhetetlen, hogy 
megbízzunk testéveinkben. Egység a cselekvésben. Ez a fontos a vallásos 
válságban.” – 3B 446.
Javasolt olvasmány: Próféták és királyok, 395-399.408.

Vasárnap  november 9.
1. A BELÉLEGZETT LEVEGŐ
a. Amint a rend megbomlasztója kiűzetett a mennyből, milyen lég-

körrel fertőzte meg a földet? Jel 12:7-10; Jak 3:15.16.

„A világ telve van az elsőbbségért folyó küzdelemmel. A levegő, amit 
belélegzünk, fertőzött a munkatársaktól való elhúzódás és az egységes 
szervezet felbomlasztásának lelkületétől.” – 9B 257.

„Önfelmagasztalásra vagyunk késztetve. Azonban Isten nem akar 
önfelmagasztalást művében.” – 4MR 354.
b. Mivel a római katolikus egyház szervezeti felépítése teljesen hi-

erarchikus, a szervezetség és rendszer milyen következményeitől 
fél néhány protestáns? 2Thes 2:3.4.

„Vannak, akik előtt veszélyesnek tűnik a rendre való bármilyen tö-
rekvés. Az egyéni szabadság korlátozásának tekintik, melytől ugyanúgy 
tartaniuk kell, mint a pápaságtól. E becsapott megtévesztett lelkek erény-
nek tekintik, ha azzal dicsekedhetnek, hogy szabadon gondolkodhatnak 
s másokra való tekintet nélkül cselekedhetnek. Kijelentik, hogy senkire 
sem hajlandók hallgatni, és senkinek sem tartoznak felelősséggel. Oktat-
va lettem arra, hogy Sátán különös erőfeszítése meggyőzi az embereket, 
hogy Istennek tetsző dolog, ha saját útjukat választják, tekintet nélkül 
testvéreik tanácsára.” – 9B 257.

7. Tanulmány 2008. november 15. Napnyugta: H 16:07
Ro 16:47

Jelenések könyve 12:7-10.
7.  És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;8.  De nem vehetének diadalmat, és az ő helyök sem találtaték többé a mennyben.9.  És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai [is] ő vele levettetének.10.  És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.

Jakab apostol levele 3:15.16.
15.  Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.16.  Mert ahol irígység és czivakodás [van], ott háborúság és minden gonosz cselekedet is [van].

Thessalonikabeliekhez írt 2. levél 2:3.4.
3.  Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem [jön az el addig], mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,4.  Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.
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Hétfő november 10.
2. AZ ALAPOS SZERVEZÉS ELEnGEDhETETLEn
a. Mit kell megtanulnunk, hogy elkerüljük az önfelmagasztalást? 

Zsol 84:11; Fil 4:11; 1Tim 6:6.

„A tehetséget túlságosan bálványozzák, és nagyon sokan túlzottan 
törtetnek a tisztségek után. Ezek az emberek semmit se tesznek, ha nem 
ismerik el őket vezetőknek. Nagyon sokan, ha nem dicsérik őket, nem 
mutatnak érdeklődést arra, hogy dolgozzanak. Meg kell tanulnunk, hogy 
meglevő képességeinket hűségesen kamatoztassuk, alkalmainkat kihasz-
nálva megelégedjünk a menny által kijelölt sorsunkkal.” – EÉ 115.
b. Mi Isten szándéka gyülekezetének adott ajándékaival? Ef 4:13.

„Isten az örök igazság magasztos alapzatán vezet ki népet a világ-
ból – az Isten parancsain és Jézus hitén. Az Úr megfogja fegyelmezni, 
felfogja készíteni népét. Nem fognak csoportokra szakadozni, hogy az 
egyik ebben higgyen, a másik meg egészen másban, teljesen szembenálló 
nézetekkel, hogy mindegyik függetlenítse magát a testülettől. A sokféle 
ajándékod és a vezető képességek segítségével, melyeket a gyülekezetbe 
helyezett, mindnyájan eljutnak majd a hit egységére. Ha valaki testvérei 
nézeteinek semmibe vételével alakítja ki a Biblia igazságairól alkotott né-
zeteit, ha mindenáron a maga eljárását akarja igazolni, ha azt hangoztatja, 
hogy joga van a maga külön nézeteihez, sőt másokra is rá akarja erőltetni 
azokat, akkor az illető hogyan tehetne eleget Krisztus imájának? … Hol 
lesz már akkor az az összhang, ami Krisztus és Atyja között fennáll, s 
amiért Krisztus könyörgött, hogy legyen testvérei között?” – 3B 446.
c. Milyen alapelv – különböző ajándékokkal egyesülve – fogja előse-

gíteni az egységet a gyülekezetben? Róm 12:6-9; Ef 4:15.16.

„Óh, hogy örvendene Sátán, ha igyekezete sikerrel járna, ha befura-
kodhatna a nép közé, és szétzülleszthetné a munkát, amikor a megala-
pozott szervezet föltétlen szükséges. Pedig ez lesz a legnagyobb hatalom, 
amely kizárja a hamis ébredéseket, mozgalmakat, s megcáfolja azokat a 
követeléseket, melyeket Isten Igéje nem hagy jóvá. Tartsuk szorosan a 
gyeplőt, hogy szét ne hulljon a szervezet, melyet bölcs, gondos munkával 
építettek föl.” – 9B 258.

Zsoltárok könyve 84:11.
 Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer [másutt]; inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában!

Filippibeliekhez írt levél 4:11.
 Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek.

Timótheushoz írt 1. levél 6:6.
De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel;

Efézusbeliekhez írt levél 4:13.
 Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:

Rómabeliekhez írt levél 12:6-9.
6.  Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint [teljesítsük];7.  Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban;8.  Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az előljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vídámsággal [mívelje].9.  A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.

Efézusbeliekhez írt levél 4:15.16.
15.  Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban;16.  Akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az [Ő] segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való
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Kedd  november 11.
3. AKADÁLYOK FELISMERÉSE ÉS LEGYŐZÉSE
a. Mennyit vagyunk képesek elvégezni, ha a tapasztalati ismeretek 

felhasználása nélkül dolgozunk? Péld 24:3.4; Préd 10:7. Fejtsd ki 
az együttműködés fontosságát.

„Nem jó jel, ha valaki nem hajlandó egyesülni testvéreivel, s jobban sze-
ret egyedül munkálkodni. A munkások avassák bizalmukba testvéreiket, 
akik rámutathatnak a helyes elvektől való minden eltávolodásra. A Krisztus 
igáját viselők nem lehetnek széthúzók, - együtt húznak Krisztussal.

Némely munkás Isten adta erejével húz ugyan, de nem tanulta meg, 
hogy ne egyedül húzza az igát. Ahelyett, hogy elkülönítenék magukat, 
munkatársaikkal összhangban húzzanak. Ha nem ezt teszik, igyekeze-
tük alkalmatlan időben a helytelen módon történik. Gyakran az ellen 
dolgoznak, amit Isten tenne s igyekezetük rosszabb, mintha semmit sem 
tennének.” – 9B 258.259.
b. hogyan próbálta akadályozni az ellenség Isten munkáját nehémiás 

idejében? neh 4:7-16. hogyan válaszolt a reformátor a zaklatásokra 
és támadásokra – és milyen eredménnyel? neh 4:6.17.18; 6:1-4.15.

„Izrael ellenségei megkísérelték megosztani az építőmunkásokat azáltal, 
hogy kétségeiket hangoztatták és hitetlenséget próbáltak bennük ébreszteni 
a sikeres munkálkodásukra vonatkozólag. Szintén gúnyolták az építők erő-
feszítéseit, kijelentve, hogy a vállalkozásuk egy képtelenség, és megjósolták a 
szégyenteljes bukást.

Az ellenség küldöttei nyájasságukkal összezavarták az építőket és javasol-
ták a terv megváltoztatását, keresvén a módját, hogy miként tudnák az építők 
figyelmét elterelni.” – ChS 173.

„A sötétség fejedelmének minden cselfogásával megkísérlik rábírni Isten 
szolgáit, hogy szövetségre lépjenek Sátán eszközeivel. El akarják vonni őket 
feladatuktól, de nehémiási következetességgel válaszoljanak: „Nagy mun-
kát kell végeznem, ezért nem tudok elmenni.” Isten munkásai nyugodtan 
dolgozzanak tovább, buzgóságukkal cáfolva meg a hazugságokat, amiket a 
rosszindulat talál ki bántásukra. Jeruzsálem falainak építőihez hasonlóan ők 
se engedjék magukat fenyegetésekkel, gúnyolódással és hazugsággal eltéríteni 
munkájuktól. Egyetlen pillanatra se csökkenjen éberségük és óvatosságuk, 
mert az ellenség állandóan nyomukban jár. Szüntelen imádkozzanak Istenhez, 
az ellenség ellen pedig állítsanak „őrséget... éjjel-nappal” (Neh 4:3). – PK 408.

Példabeszédek 24:3.4.
3.  Bölcseség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg.4.  És tudomány által telnek meg a kamarák minden drága és gyönyörűséges marhával.

Prédikátor könyve 10:7.
Ha a vas megtompul, és annak élit meg nem köszörüli az ember, akkor erejét kell megfeszíteni; a bölcseség pedig [minden dolognak] eligazítására nagy előmenetel.

Nehémiás könyve 4:6.17.18.
6.  És építők a falat annyira, hogy elkészült az egész fal félmagasságban, mert a nép nagy kedvvel dolgozott.17.  A kőfalon munkálkodók közül a tehernek hordói egyik kezökkel, amely a munkát végezé, rakodának, másik kezök pedig a fegyvert tartja vala,18.  Akik pedig építének, azoknak fegyverök derekokra vala felkötve és így építének; a trombitás pedig mellettem állt.

Nehémiás könyve 4:7-16.
7.  Mikor pedig meghallotta Szanballat és Tóbiás, továbbá az Arábiabeliek, az Ammoniták és az Asdódeusok, hogy javítgattatnak Jeruzsálem kőfalai, és hogy a törések betömése megkezdődött, felette nagy haragra gerjedének;8.  És összeesküvének mindnyájan egyenlő akarattal, hogy eljőnek Jeruzsálemet megostromolni és [népét] megrémíteni.9.  De mi imádkozánk a mi Istenünkhöz, és állítánk ellenök őrséget nappal és éjjel, mivelhogy féltünk tőlök.10.  És mondák a zsidók: Fogytán van ereje a tereh-hordónak, a rom pedig sok, és mi képtelenek vagyunk építeni a kőfalat.11.  A mi ellenségeink pedig ezt mondották: Ingyen se tudják meg, se ne lássák, míg közikbe bemegyünk és őket leöljük, és megszüntetjük a munkát.12.  És lőn, hogy eljöttek hozzánk mindenfelől a zsidók, akik ő mellettök laknak vala és nékünk tízszer is mondották: Térjetek haza!13.  Azért állítám a hely alsó és nyilt részeire a kőfal mögé, odaállítám a népet nemzetségek szerint, fegyvereikkel, dárdáikkal és kézíveikkel.14.  És körültekintvén, fölkeltem és így szóltam az előljárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez: Ne féljetek tőlök! A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harczoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és házaitokért!15.  És lőn, hogy meghallották a mi ellenségeink, hogy megtudtuk [az ő szándékukat], és hogy Isten semmivé tette az ő tanácsokat: megtérénk mi mindnyájan a kőfalhoz, kiki az ő munkájához;16.  De azon naptól fogva legényeim egyik része munkálkodik vala, a másik része pedig tart vala dárdákat, paizsokat, kézíveket és pánczélokat, és a fejedelmek ott állának az egész Júda háznépe mögött.

Nehémiás könyve 6:1-4.15.
1.  És lőn, hogy mikor meghallá Szanballat, Tóbiás, az Arábiabeli Gesem és a mi többi ellenségeink, hogy megépítettem a kőfalat, s hogy nem maradt azon semmi romlás, jóllehet még az ideig ajtókat nem állíttattam a kapukra:2.  Külde Szanballat és Gesem hozzám ilyen izenettel: Jer és találkozzunk a faluk [egyikében], az Onó-völgyében; holott ők gonoszt gondoltak ellenem.3.  Küldék azért követeket hozzájok ilyen izenettel: Nagy dolgot cselekszem én, azért nem mehetek alá; megszünnék e munka, ha attól eltávozván, hozzátok mennék.4.  És küldének hozzám ilyen módon négy ízben, és én ilyen módon felelék nékik.15.  Elvégezteték pedig a kőfal Elul hónap huszonötödik napján, ötvenkét nap alatt.
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Szerda  november 12.
4. VESZÉLYEK
a. Mi a legnagyobb problémák egyike azokkal, akik üdvösségre hí-

vattak el? Zsol 119:176; Ésa 53:6.

b. hogyan bánik Jézus azokkal, akik tévelygésre hajlamosak? Mt 18:12-
14; 1Pét 2:25.

„Ha valaki eltéved a nyájtól, ne menjünk utána kemény bántó szavak-
kal és ostorral, hanem megnyerő hívással hogy visszatérjen.” – FE 273.
c. Mi történik, ha visszautasítjuk a segítséget? Zsid 12:25; 2:3; Ésa 1:20.

„Aki hajlamos arra, hogy saját ítéletét tekintse mérvadónak, nagy 
veszélyben forog. Sátán jól megfontolt terve ez, hogy elválassza mind-
azoktól, akik a világosság közvetítői, és akik által Isten működik, hogy 
művét a földön felépítse és kiterjessze. Lekicsinyelni és megvetni azokat, 
akiket Isten bízott meg az igazság terjesztésében a felelősség viselésével, 
annyit jelent, mint megvetni azokat, akiket Isten, népének támogatására, 
bátorítására és erősítésére rendelt. Ha az Isten művében dolgozó mun-
kás abban a hitben él, hogy ő - senki mástól - csak közvetlenül Istentől 
kaphat világosságot, ezzel kaput nyit az ellenségnek, aki könnyűszerrel 
elcsábítja és legyőzi. Az Úr úgy rendezte bölcsen, hogy a hívőket szoros 
kapcsolat fűzze össze; keresztényt kereszténnyel, gyülekezetet gyüleke-
zettel. Így lehetséges csak, hogy az ember Istennel együtt dolgozhasson. 
Így rendelnek alá minden eszközt a Szentléleknek és valamennyi hívő 
rendszeres, jól irányzott törekvésben egyesülve közölheti a világgal Isten 
kegyelmének örömhírét.” – AT 114.

„Az utolsó napok veszedelmei közt élünk, s ha az önelégültség és a 
függetlenedés szelleme él bennünk, akkor ki vagyunk téve a Sátán mes-
terkedéseinek, és le is fog győzni minket. Vessétek el magatoktól az ön-
teltséget, ezzel Istenben rejtőztök el, így egyedül Őreá támaszkodhattok 
majd erőért. A gyülekezeteknek így nincs szüksége fáradozásaitokra. 
Azonban ha Istennek szentelitek magatokat, új területeken fáradozhat-
tok, s akkor Isten együtt fog dolgozni veletek. Isten a tiszta szívet és életet 
fogadja el. Ami ennél kevesebb, azt nem részesíti megtiszteltetésben. Ha 
Krisztussal akarunk uralkodni, előbb vele kell szenvednünk.” – 3B 66.

Zsoltárok könyve 119:176.
Tévelygek, mint valami elveszett juh: keresd meg a te szolgádat; mert a te parancsolataidat nem felejtettem el!

Ésaiás próféta könyve 53:6.
Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.

Ésaiás próféta könyve 1:20.
 És ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyver emészt meg; mert az Úr szája szólt!

Máté evangéliuma 18:12-14.
12.  Mit gondoltok? Ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül eltévelyedik: vajjon a kilenczvenkilenczet nem hagyja-é ott, és a hegyekre menvén, nem keresi-é azt, amelyik eltévelyedett?13.  És ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom néktek, inkább örvend azon, mint a kilenczvenkilenczen, amely el nem tévelyedett.14.  Ekképen a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elveszszen e kicsinyek közül.

Péter apostol 1. levele 2:25.
Mert olyanok valátok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához.

Zsidókhoz írt levél 12:25; 2:3.
12:25.  Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól; mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből vagyon,2:3.  Mimódon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy idvességgel? amelyet, miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, biztosítottak számunkra,
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Csütörtök  november 13.
5. EGYÜTT TÖREKEDnI
a. Mi volt Krisztus legnagyobb gondja fiatal gyülekezetével kapcsolat-

ban, miután a mennybe ment? Milyen „megbízólevelet” kell nekünk 
felmutatni a kívülállók felé, hogy elhiggyék, hogy Krisztus igaz kö-
vetői vagyunk? Ján 13:34.35; 17:21.

„Ellenünk van a világ, ellenünk a népszerű egyházak, ellenünk lesz 
nemsokára az ország törvénye is. Ha volt valaha idő, amikor Isten nép-
ének össze kellett fognia, az most jött el. Isten ránk bízta a jelen időre 
szóló különleges igazságot, hogy tudassuk azt a világgal. Most hangzik 
a könyörület utolsó üzenete. Ítéletükre megidézett férfiakkal és nőkkel 
állunk szemben. Mennyire kell nekünk vigyázni szavainkra és cseleke-
deteinkre, hogy pontosan kövessük a Mintaképet, mert a mi példaadá-
sunk vezethet embereket Krisztushoz. Minden erőnkkel törekedjünk 
tehát elővigyázattal bemutatni az igazságot, hogy annak szépsége és 
egyszerűsége láttán az emberek el kívánják fogadni azt. Ha jellemünk 
bizonyítja az igazság megszentelő hatalmát, akkor világosságul szolgá-
lunk másoknak – élő levelek leszünk, melyeket ismer és olvas minden 
ember. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a viszály, versengés és 
a széthúzás szításával helyet adjunk a Sátánnak.” – 5B 236.

„Isten a világosság közvetítőjévé tette az egyházat, ezen át közli céljait 
és akaratát. Az Úr nem ad egy embernek sem tapasztalatot a gyüleke-
zettől függetlenül. Nem közli egyetlen emberrel az egész gyülekezet 
számára szóló akaratának ismeretét, miközben a gyülekezet, a Krisztus 
teste sötétben marad.” – 3B 414.

„Isten rendkívüli tekintélyt és hatalmat ruházott egyházára, amelyet 
senki sem vehet semmibe vagy vethet meg, mert ezzel Isten hangját veti 
meg.” – 3B 418.
b. Lesz valaha olyan idő, amikor szükségtelenné válik, hogy Isten népe 

gyülekezeti közösségben legyen? Ján 10:16; Zsid 10:25.

„Néhányan fölvetették azt a gondolatot, hogy mivel az idők végéhez 
közeledünk, Isten minden gyermeke bármiféle vallásos szervezettől 
függetlenül fog munkálkodni. De az Úr utasított engem: ebben a mun-
kában olyan nincs, hogy mindenki független legyen. Az ég csillagai 
mind törvényeknek engedelmeskednek, egyik befolyásolja a másikat Is-
ten akaratának teljesítésére. Kölcsönösen szót fogadnak a törvényeknek, 
melyek mozgásukat igazgatják. Ezért Isten népének is együtt kell húzni, 
hogy az ő műve egységesen és szilárdan haladjon előre.” – 9B 258.

János evangéliuma 13:34.35;17:21.
13:34.  Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.35.  Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.17:21.  Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.

János evangéliuma 10:16.
 Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol [és] egy pásztor.

Zsidókhoz írt levél 10:25.
El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget.
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Péntek  november 14.
ÁTTEKInTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen magatartás van még a belélegzett levegőben is? Mi a különbség 

a hierarchia és az Isten szervezési módszere között?
2. Mit adott Isten gyülekezetének, hogy megkönnyítse az egységes cselek-

vést?
3. Annak érdekében, hogy sikeresen végezhessük el azt a munkát, melyet 

Isten számunkra kijelölt az Ő nagy szőlőskertjében, hogyan kell ne-
künk együtt dolgoznunk munkatársainkkal?

4. Mik azok a nagy veszélyek, melyekkel szembe kell néznünk ezen utolsó 
napokban?

5. Milyen kulcsfontosságú része van Krisztus eljövetelére való  előkészüle-
tünknek? 

„Krisztus egyházát szakadatlan veszély fenyegeti. Sátán arra tör, hogy elpusz-
títsa Isten népét. Ezért egyetlen ember belátása, egyetlen ember szellemi képes-
sége sem elég ahhoz, hogy megbízzunk benne. Krisztus azt akarja, hogy követői 
tömörüljenek gyülekezetekbe, tartsanak rendet, vessék alá magukat a rendnek és 
fegyelemnek, vessék alá magukat egymásnak, tekintse inkább alázatosan egyik a 
másikat magánál különbnek. A gyülekezet jólétéhez nélkülözhetetlen az egység 
és bizalom. Ha a gyülekezet minden tagja megengedhetőnek tartja, hogy a töb-
biektől függetlenül cselekedjék, a maga sajátságos külön útját járja, akkor hogyan 
lehet a gyülekezet akár kissé is biztonságban, a veszély órájában? A gyülekezet 
jóléte sőt a létezése a tagok serény egyesült cselekvésének és egymás iránti köl-
csönös bizalmának a függvénye. Mikor a válság óráján egyikük megfújja a riadót, 
akkor gyors és tevékeny tettre lesz szükség, anélkül, hogy megállnának, hogy kér-
déseket tegyenek fel, vagy elkezdenék elejétől a végéig megvitatni az egész tárgyat. 
Ekképpen engednék meg az ellenségnek, hogy előnyt nyerjen a késlekedés miatt, 
amikor az egyesült cselekvés sok embert megmenthetne a kárhozattól…

Jézus azt akarja, hogy követői hallgassanak egymásra. Akkor Isten feltudja 
használni őket, hogy megmentsék egymást, mert az egyik talán nem ismeri fel 
azt a veszélyt, amit a másik szeme gyorsan felmér, de ha az, aki nem ismerte fel, 
bizalommal engedelmeskedik a figyelmeztetésnek, akkor súlyos bajokból és pró-
bákból menekülhet meg.” – 3B 445. 446.

„A gyülekezetben kezdettől fogva mindig akadtak emberek, akik állandóan 
személyes függetlenségre törekedtek. Az ilyenek nem látják be, hogy a szellem 
ilyen függetlenítése az embert könnyen arra vezeti, hogy túlságosan bízzék ön-
magában és saját ítéletét többre értékelje hittestvérei tanácsánál és ítéleténél; kü-
lönösen azokénál, kiket Isten népének vezetésére tisztségekkel ruházott fel. Isten 
tekintélyt és hatalmat adott gyülekezetének, amelyet lebecsülni vagy megvetni 
senkinek sincsen joga; aki így cselekszik: Isten szavát veti meg.” – AT 114.
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Az Úr nyája
„Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból va-

lók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és 
lészen egy akol és egy pásztor.” – Ján 10:16.

„Bár a hatalmas ellenfél mindent elkövet, hogy hatástalanná tegye 
az Isten szavát az igazságnak mégis föltétlenül, mint égő lámpásnak kell 
előretörnie.” – 4B 595.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 6. kötet, 91-99.

Vasárnap  november 16.
1. AZ AKOL
a. Mivel vannak összehasonlítva gyakran Krisztus követői, és miért? 

Ján 10:24-28.

„A nyájból elkóborolt juh a leggyámoltalanabb teremtmény. A pász-
tornak kell megkeresnie, különben nem talál vissza a nyájhoz. Ez arra 
a lélekre is érvényes, aki eltávolodott Istentől. Olyan gyámoltalan, mint 
az elveszett juh. Ha a szerető Isten nem siet segítségére, soha nem talál 
vissza hozzá.” – KP 125.

„Nagyon nagy az elkóborolt és elveszett juhok száma, akik elpusztul-
tak a bűn pusztájában, egyszerűen azért, mert senki nem ment utánuk, 
hogy megkeresse és visszahozza őket a nyájhoz. Jézus azért használja 
fel az elveszett juh példázatát szemléltetésül, hogy bemutassa a Tőle 
elkóboroltak keresésének szükségességét; mert az a juh, amely egyszer 
eltévedt és elveszett, soha nem fog segítség nélkül visszatalálni az akolba. 
Keresni kell és visszahozni a nyájhoz.” – RH Június 30, 1896.
b. Mit kell megértenünk Krisztus igaz akoljának méretéről és jellem-

zőiről? Lk 12:32; Ján 10:14.15.

„A gyülekezet az, amit e földön Isten igazán szeret. Akol az, amely 
védi az ő legelőinek juhait” – ST Október 31, 1900.

8. Tanulmány 2008. november 22. Napnyugta: H 16:01
  Ro 16:41

János evangéliuma 10:24-28.
24.  Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván!25.  Felele nékik Jézus: Megmondtam néktek, és nem hiszitek: a cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam.26.  De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondtam néktek:27.  Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:28.  És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.

János evangéliuma 10:14.15.
14.  Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem [is] ismernek az enyéim,15.  Amiként ismer engem az Atya, és én [is] ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért.

Lukács evangéliuma 12:32.
 Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.
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Hétfő  november 17.
2. EGY VÉGSŐ AKOL
a. Krisztus szétszaggatott, szétszórt nyája miben találja meg örömét? 

Ján 10:16.

„Krisztus követőinek az egysége az, ami meggyőzi a világot, hogy 
Isten valóban elküldte az Ő Fiát, hogy meghaljon a bűnösökért, hogy 
tökéletességében részesítse őket, megváltoztatva a bűnös szívet és átfor-
málja a jellemet az isteni hasonlatosságra.” – RH Július 21, 1903.

„Az összes hívők egyetlen egyházba tömörüljenek.” – AT 19.
b. Mikor fog a juhok sokasága kijönni gyülekezeteikből, és csatla-

kozni Isten igaz egyházához, az egy akolba? Jel 18:4.

„Isten pusztító ítéletének ideje a kegyelem időszaka azok számára, 
akiknek nincs módjukban megismerni az igazságot. Az Úr gyengéden 
tekint rájuk. Irgalmas szíve megesik rajtuk. Keze még mindig kinyúlik, 
hogy megmentsen, míg az ajtó zárva van a belépni nem akarók előtt. 
Nagy számban lesznek elfogadva azok, akik az utolsó napokban hallják 
először az igazságot.” – TII 248.

„De Istennek még vannak Babilonban gyermekei. A büntető ítélet 
végrehajtása előtt e hűségeseket ki kell onnan hívni, hogy ne legyenek 
részesek Babilon bűneiben, és ne érjék őket a Babilont sújtó csapások. 
Értük van az a mozgalom, amelyet az a mennyből leszálló és a földet di-
csőségével beragyogó angyal szimbolizál, aki hangosan kiált, és közhírré 
teszi Babilon bűneit. Az ő üzenetéhez kapcsolódik ez a felszólítás: „Fus-
satok ki belőle én népem!”. Ez az üzenet és a harmadik angyal üzenete a 
föld lakóihoz szól.” – NK 538.

„Láttam, hogy Istennek számos hűséges gyermeke van a névleges 
adventisták és a névleges egyházak között is és még mielőtt a hét csapás 
kiöntetik a földre, az őszinte és igaz lelkek és lelkészek kihívatnak onnan 
és örömmel elfogadják az igazságot. Sátán ezt jól tudja, ezért, még mielőtt 
elhangzana a harmadik angyal hangos kiáltása, izgalmakat idéz elő egy-
házakban, hogy a hívek azt higgyék, miszerint Isten velük van. Azt hiszi, 
hogy ily módon sikerül néki az őszinte lelkeket továbbra is félrevezetni 
és elhitetni velük, hogy Isten még mindig munkálkodik az egyházakért. 
Azonban a világosság fényesen felragyog, és az őszinte lelkek elhagyják 
az elesett egyházakat és a „maradék”-hoz csatlakoznak.” – TL 152.

János evangéliuma 10:16.
Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol [és] egy pásztor.

Jelenések könyve 18:4.
És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
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Kedd  november 18.
3. EGY SZEnT nEMZET
a. Milyen más kifejezésekkel írja le Krisztus az Ő hűséges gyülekeze-

tét? 2Móz 19:5.6;  Mt 21:42.43; 1Pét 2:9.

„Az Úr különleges szövetséget kötött a hajdani Izraellel. Ezekben az utol-
só napokban így szól az Úr parancsolattartó népéhez: 1Pét 2:9.” – 2B 450.
b. hogyan válhatnak a bűnösök Isten szent népének részévé? Mt 21:44; 

7:24.25; 2Kor 5:17.

„Mind az Ó- mind az Újszövetségben az Úr határozottan megparan-
csolja népének, hogy különüljenek el a világtól lelkiekben, cselekedetekben, 
szokásokban, hogy egy szent nemzet, egy megtartásra való nép legyenek. 
Nincs messzebb a kelet a nyugattól, mint a világosság gyermekei erkölcs-
ben, szokásban és lelkületben a sötétség gyermekeitől. És ez a különbség 
még feltűnőbb még határozottabb lesz, ahogy közeledünk az idők végé-
hez. Nem a hitvallás, vagy a gyülekezet könyvébe beírt név tesz bennünket 
Isten gyermekeivé, hanem a Krisztussal való élő kapcsolat. Nekünk eggyé 
kell válnunk vele, az Ő Szent Lelkével áthatva, isteni természet részeseivé 
válva, megfeszítve a világot annak szeretetével és kívánságaival, megújulva 
az ismeretben és a valódi szentségben.” – RH November 12, 1914.
c. Mikor és hogyan nyitotta ki az ajtót Isten a pogányoknak, hogy az 

élő Isten gyermekeivé lehessenek? 1Pét 2:10; Róm 9:25.26; hós 1:10; 
2:22; Ef 2:13.

„Az Üdvözítő, földi tanítói működése alatt megjövendölte az evangélium 
terjedését a pogányok között. A szőlőhegy munkásairól szóló példázatában 
kijelentette a megátalkodott zsidóknak: „Annakokáért mondom néktek, hogy 
elvétetik tőletek az Istennek országa, és olyan népnek adatik, mely megtermi 
annak gyümölcsét.” (Máté 21, 43.) Feltámadása után megbízta tanítványait: 
„Elmenvén azért, tanítsatok minden népeket” - „hirdessétek az evangéliumot 
minden teremtésnek”. Senki ne maradjon intelem nélkül. (Máté 28, 19; Márk 
16, 15.)” – AT 120.

„Az apostolok munkálkodtak a zsidó és a pogány világ kőbányáiban, hogy 
onnan köveket bányásszanak ki és a fundamentumra helyezhessék.” – AT 405.

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.

Máté evangéliuma 21:42.43.
42.  Monda nékik Jézus: Sohasem olvastátok-é az írásokban: Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.43.  Annakokáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét.

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;

Máté evangéliuma 21:44.;7:24.25.
21:44.  És aki e kőre esik, szétzúzatik; akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt.7:24.  Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát:25.  És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 5:17.
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés [az]; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

Péter apostol 1. levele 2:10.
Akik hajdan nem nép [voltatok], most pedig Isten népe [vagytok]; akik nem kegyelmezettek [voltatok], most pedig kegyelmezettek [vagytok].

Rómabeliekhez írt levél 9:25.26.
25.  Amint Hóseásnál is mondja: Hívom a nem én népemet én népemnek; és a nem szerettet szeretettnek.26.  És lészen, hogy azon a helyen, ahol ez mondatott nékik: Ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fognak hívatni.

Efézusbeliekhez írt levél 2:13.
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.

Hóseás próféta könyve 1:10; 2:22.
1:10.  De mégis annyi lesz az Izráel fiainak száma, mint a tenger fövenye, amely meg nem mérettethetik és meg nem számláltathatik; és lészen, hogy ahol az mondatott nékik: Nem vagytok az én népem, ez mondatik nékik: Élő Istennek fiai!2:22.  És bevetem őt magamnak a földbe, és megkegyelmezek Ló-Rukhámának, és azt mondom Ló-Amminak: Én népem vagy te; ő pedig ezt mondja: Én Istenem!
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Szerda  november 19.
4. ISTEn UTOLSÓ IGAZ nYÁJÁnAK RÉSZE
a. hogyan lehet valaki Isten végső nyájának része? Acs 2:23-41. 47.

„A jelenvaló igazság előre és fölfelé vezet. Összegyűjti az ínségeseket, 
elnyomottakat, szenvedőket és elhagyatottakat. Hozzanak be mindenkit 
a nyájba, aki csak jönni akar. Olyan javulásnak reformációnak kell vég-
bemennie életükben, mely előkészíti őket, hogy a királyi család tagjai, a 
mennyei király gyermekei legyenek. Az igazság üzenetének hallása férfi-
akat és nőket arra vezet, hogy elfogadják a szombatot, s megkeresztelked-
ve csatlakozzanak a gyülekezethez. Ők megtartják a teremtés szombatját, 
így magukon viselik Isten pecsétjét. Megtanulják, hogy örök életet jelent 
számukra, ha engedelmeskednek Isten parancsolatainak.” – 8B 148.

„Minden hívő csatlakozzon teljes szívvel a gyülekezethez. A gyüleke-
zet jóléte legyen a fő gondja. S ha valaki nem érzi szent kötelességének, 
hogy ezt a kapcsolatot inkább a gyülekezet, mint a maga javára fordítsa, 
akkor sokkal jobban megvan a gyülekezet nélküle.”  - 4B 180.
b. Mielőtt az újonnan megtértek bekerülnének Isten igaz gyülekeze-

tébe, mit kell megtenni az ő érdekükben, és mit kell kinyilváníta-
niuk életükben? Mt 28:19.20; 3:7.8.

„A keresztségre jelölteknek alaposabban fel kell készülniük. Ponto-
sabb mélyebb oktatásra van szükségük, mint amiben általában része-
sülnek. A keresztényi élet alapelveit világossá kell tennünk azok előtt, 
akik újonnan tértek az igazsághoz. Senki sem támaszkodhat kizárólag 
a hitvallására, mint annak bizonyítékára, hogy megmentő kapcsolatban 
áll Krisztussal. Ne csak mondjuk: „Én hiszem.” Hanem gyakoroljuk is az 
igazságot. Szavainkkal, magaviseletünkkel és jellemünkkel bizonyítjuk 
kapcsolatunkat Istennel. Ha valaki elveti a bűnt – ami a törvény áthágá-
sa – élete összhangba kerül a törvénnyel, s tökéletes engedelmességgel. 
Ez a Szentlélek munkája. A világosság gondosan tanulmányozott igéje a 
lelkiismeret hangja, a Lélek buzdításai Krisztus valódi szeretetét keltik 
szívükben, aki magát tökéletes áldozatul adta, hogy teljesen megváltsa 
az embert: testét, lelkét, szellemét. A szeretet engedelmességben nyilvá-
nul meg. Világossá és kivehetővé válik a határvonal azok között, akik 
szeretik Istent és megtartják parancsolatait, és akik nem szeretik őt, és 
semmibe veszik tanításait.” – 6B 91.92.

Apostolok cselekedetei 2:23-41.47.
23.  Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott [halálra], megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek:24.  Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogvatartatnia.25.  Mert Dávid ezt mondja ő róla: Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam.26.  Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszik.27.  Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.28.  Megjelentetted nékem az életnek útait; betöltesz engem örömmel a te orczád előtt.29.  Atyámfiai férfiak, szabad nyilván szólanom ti előttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő megholt és eltemettetett, és az ő sírja mind e mai napig minálunk van.30.  Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztust test szerint, hogy helyheztesse az ő királyi székibe,31.  Előre látván [ezt], szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott.32.  Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk.33.  Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok.34.  Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől,35.  Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.36.  Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek.37.  [Ezeket] pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?38.  Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.39.  Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.40.  Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakaszszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!41.  Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.47.  Dícsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az idvezülőkkel.

Máté evangéliuma 18:19.20;3:7.8.
28:19.  Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,20.  Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!3:7.  Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek?8.  Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.
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Csütörtök  november 20.
5. TALÁLKOZÁS AZ AKADÁLYOKKAL
a. Mi akadályozza Isten igazságának előrehaladását? Mt 13:24-30.

„Más dolog belépni a gyülekezetbe, s megint más összeköttetésbe 
kerülnünk Krisztussal. A gyülekezet névsorába bejegyzett nevek közül 
nem mind áll ott a Bárány életkönyvében. Sokan csak látszólag őszinte 
hívők, nem tartanak fönn életerős kapcsolatot Krisztussal. Csatlakoztak 
ugyan a gyülekezethez, föliratkoztak a névsorba, még sem halad előre 
szívükben a kegyelem benső munkája.” – 5B 278.

„A reformtörekvés mindig veszteség, áldozat és veszély. Az mindig 
megfeddi a könnyelműség szeretetét, az önző érdekeket és a testi kíván-
ságokat. Ezért bárki kezdeményez vagy keresztülvisz egy ilyen reformtö-
rekvést, ellenállással, rágalommal és gyűlölettel kell azok részéről szem-
benéznie, akik vonakodnak a reform kikötéseinek engedelmeskedni. 
Nem könnyű győzni a bűnös szokások és gyakorlat felett. A munka csak 
az isteni kegyelem segítségével végezhető el, de sokan elhanyagolják, 
hogy az effajta segítséget keressék, igyekeznek a színvonalat csökken-
teni, azt hiányosságaikhoz, fogyatékosságaikhoz mérni, ahelyett, hogy 
magukat Isten irányadó mértékeihez emelnék fel.” – LP 305.306.

„Azok, akik Krisztus követőinek vallották magukat, mindig is két 
táborra oszlottak. Míg az egyik tábor a Megváltó életét tanulmányozva 
buzgón igyekezett megváltozni és Példaképe mintájára átalakulni, a má-
sik tábor távol tartotta magát a tévedéseit leleplező, világos, gyakorlati 
igazságoktól. Az egyház, amikor hitben még erős volt, akkor sem csupán 
igazakból, tisztákból és őszintékből állt. Megváltónk azt tanította, hogy 
a szántszándékkal vétkezőket nem szabad befogadni az egyházba, de Ő 
kapcsolatba lépett gyenge jellemű emberekkel; tanította őket, és példát 
mutatott nekik, hogy alkalmuk legyen felismerni és kijavítani hibáikat. 
A tizenkettő között is volt egy áruló.” – NK 40.
b. Amikor a bűn megbánás nélkül benyomul a gyülekezetbe, két do-

log egyike történhet. Mi az? 1Kor 5:11-13.

„A Korinthusi megtértek egyike annyira visszaesett, hogy parázna 
életmódjával még az erkölcsileg alacsony fokon álló pogányok között is 
megütközést keltett. Az apostol felszólította a gyülekezetet, hogy vesse 
ki azt, „aki ezt a dolgot cselekedte.” (1Kor.5:13.) – AT 209.

Máté evangéliuma 13:24-30.
24.  Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett;25.  De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége és konkolyt vete a búza közé, és elméne.26.  Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a konkoly is.27.  A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? honnan van azért benne a konkoly?28.  Ő pedig monda nékik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat?29.  Ő pedig monda: Nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok.30.  Hagyjátok, hogy együtt nőjjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 5:11-13.
11.  Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek.12.  Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-é ítéletet?13.  A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül.
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Péntek  november 21.
ÁTTEKInTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Miért volt mindig Isten népe kevés számú és a többség által elutasított, 

megvetett?
2. hogyan jövendölt Jézus az egységes gyülekezetről?
3. hogyan válhatunk részévé Isten egyházának, az Ő szent, lelki népévé?
4. ha valaki Isten látható gyülekezetének tagjává akar válni, mit kell neki 

tenni?
5. Az igaz reformációt tanítva mit várhatunk el a legtöbb embertől?

„Az őskeresztények tagadhatatlanul különleges emberek voltak. 
Feddhetetlen életük és rendíthetetlen hitük állandó rosszallásként 
hatott, amely megzavarta a bűnösök „nyugalmát”. Kevesen voltak, és 
nem dicsekedhettek vagyonnal, ranggal, sem megtisztelő címmel, de a 
gonoszok féltek tőlük, amikor tanításaikat hallották, és jellemüket meg-
ismerték.” – NK 42.

„Akivel az igazság üzenetét közlik, ritkán kérdezi: „Igaz ez?”, inkább 
ezt: „De ki támogatja?” Tömegek értékelnek az elfogadók száma sze-
rint, s ma is felteszik a kérdést: „Elhitték-e tanult emberek vagy vallási 
vezetők?” Az emberek ma sem veszik szívesebben az igazi istenességet, 
mint Krisztus idejében. Éppoly lázasan keresik a földi jót, elhanyagol-
ják az örök javakat. Nem érv az igazság ellen, hogy sokan nem akarják 
elfogadni, vagy hogy a világ nagyjai, esetleg vallási vezetők nem adnak 
helyet neki.” – JÉ 387.

„A keresztelendőket az ő tanítványságukra vonatkozóan nem vizs-
gálták meg oly gondosan, ahogyan kellett volna. Meg kell ismerni, hogy 
vajon ők csak a „Hetednap Adventista” nevet akarják e felvenni, vagy 
pedig valóban megtértek, az Úr oldalára akarnak állni, kijönni a világ-
ból, magukat elkülöníteni és semmi tisztátalant nem érinteni. Azonban, 
amikor ők bizonyítékát adják annak, hogy teljesen tisztában vannak 
azzal, mit jelent az ő döntésük, el kell fogadni őket. De ha ők nem érzik 
a terhét, hogy cselekedeteikben és szokásaikban megváltozzanak, őket 
nem lehet elfogadni a gyülekezet tagjaiként. Az Úr azt akarja, hogy 
azok, akik gyülekezetét alkotják, Krisztus kegyelmének igaz hitű sáfárai 
legyenek.” – BL 128.

„Az öltözködés az az egyik tárgy, amiről oktatnunk kell az újonnan 
megtérteket. Magyarázzuk meg nekik hűségesen ezt a pontot. Hiú mód-
ra öltözködnek? Büszke szívet melengetnek-e? A ruha bálványimádása: 
erkölcsi betegség, melyet nem szabad átmenteni az új életbe. Aki alákí-
vánja vetni magát az evangélium kívánalmainak, annak legtöbb esetben 
határozottan meg kell változnia ruházkodásában.” – 6B 96. 
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Felszentelés
„A végett hagytalak tégedet Krétában, hogy a hátramaradt dolgo-

kat hozod rendbe, és rendelj városonként presbitereket, amiképpen 
én néked meghagytam.” – Tit 1:5.

 „Az evangélium szolgáinak száma ne csökkenjen, hanem inkább 
gyarapodjék. Arra a területre, ahol most egy prédikátor áll, még másik 
húszat kell állítani, és ha Isten Lelke vezérli őket, ez a húsz úgy fogja 
hirdetni az igazságot, hogy ismét további hússzal gyarapítsa.” – ESz 40.
Javasolt olvasmány: Jézus élete, 717-719.

Vasárnap  november 23.
1.GYÜLEKEZETI FELELŐSSÉGEK
a. Miután csatlakoztunk a gyülekezethez, hogyan függünk kölcsö-

nösen egymástól? Ef 4:15.16.

b. Ki minden adománynak szerzője? hogyan fog ennek megértése 
segíteni bennünket abban, hogy tiszteljük egymást a gyülekezet-
ben? 1Kor 12:11; Róm 12:10.

„Az Úr arra vágyik, hogy gyülekezete tiszteljen minden adományt, me-
lyet Ő adományozott a különböző tagoknak.” – PUR December 29, 1904.
c. habár mi mindnyájan testvérek vagyunk, milyen néhány nagyon fon-

tos felelősség van a gyülekezeti szervezetben? 1Kor 12:28; Jel 1:20; 2:1.

 „Isten szolgáit a hét csillag jelképezi, akik felett Ő, aki az Első és 
Utolsó, különös gondviselést és oltalmat gyakorol. Az előnyös befolyá-
sok - melyeknek bőséggel jelen kell lenniük az egyházban - szorosan 
kapcsolatban állnak Isten szolgáival, akik Krisztus szeretetét hivatottak 
képviselni.” – ESz 5.

9. Tanulmány 2008. november 29. Napnyugta: H  15:56 
Ro 16:37

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 12:11
De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 12:28.
És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit.

Rómabeliekhez írt levél 12:10.
Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők [legyetek].

Efézusbeliekhez írt levél 4:15.16.
15.  Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban;16.  Akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az [Ő] segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.

Jelenések könyve 1:20;2:1
1:20.  A hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet.2:1.  Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, aki az ő jobbkezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó között:
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Hétfő  november 24.
2. A LELKÉSZEK/APOSTOLOK MUnKÁJA
a. Mi a fő kötelessége egy apostolnak? Mi mutatja, hogy Pál ezt a mun-

kát komolyan végezte? Ján 21:15-17; 2Kor 11:28.

b. hogyan mutatja be Pál hívőkről való gondoskodása, hogy mennyire sok-
rétű és kiterjedt egy apostol (lelkész) munkája? 1Kor 4:17.  Kol 4:15.16.

„Prédikátorainknak bölcsen kellene tervezni, mint hithű sáfároknak. 
Nem kellene kötelességüknek érezniük azt, hogy a már létező gyülekezetek 
felett körbe-körbe szálldossanak, hanem energikusan komoly erőfeszíté-
seket téve kellene végezni a házról-házra való munkát… Ráfognak arra 
jönni, hogy semmi nincs olyan bátorító, mint új területeken evangéliumi 
missziómunkát végezni.” – Ev 186.

„Prédikátoraink ne gondolják, azt, hogy Isten arra jelölte ki őket, hogy 
őrangyalként lebegjenek a hívők felett, vagy hivatali ügyekkel kössék le 
magukat. Hagyjuk a hivatali tisztségviselőkre a hivatalos ügyeket, a prédi-
kátorokat pedig hagyjuk dolgozni szabadon az ő munkakörükben a tábori 
összejöveteleken.” – RH Szeptember 16, 1902.

„Isten nem használja fel azokat, akik a biztonságos és könnyű helyeket 
keresik. Fenntartás nélküli odaszentelődéssel kell előkészüljünk Isten szol-
gálatára. Prédikátoraink ne bábáskodjanak a gyülekezetek fölött, különös 
figyelemben, gondoskodásban részesítve néhány különleges helyet. A 
hívőknek egyénileg meg kell erősödniük, de Krisztusban megszilárdulva, 
hogy így gyümölcsöt teremhessenek az Ő dicsőségére. Egy emberként 
törekedjenek a cél eléréséért - a lelkek megmentéséért.” – PUR Augusztus 
28, 1902.
c. Az első keresztények idejében kiket küldtek munkába az apostolok? 

Acs 11:22.23; 15:22.25.

„Isten azonban előre látta a nehézségeket, amelyek szolgái útját akadályoz-
hatják, és hogy munkájuk zavartalanul alakulhasson, kinyilatkoztatás útján 
utasította a gyülekezetet arra, hogy nyilvánosan avassa fel őket a prédikátori 
tisztségre. Így tehát felszentelésük nyilvános elismerése volt az Isten rendelé-
sének, hogy vigyék el a pogányoknak az üdvözítő evangéliumot.” – AT 113.

„Pál úgy tekintette az ő hivatalos felszentelésének szertartását, mint egy 
fontos útjelzőt, életműve egy új és fontos időszakának kezdetét. Ez volt az 
az időpont, ahonnan ő számította az ő apostolságának kezdetét a keresztény 
gyülekezetben.” – AT 165.

János evangéliuma 21:15-17.
15.  Mikor aztán megebédelének, monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának [fia]: jobban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az én bárányaimat!16.  Monda néki ismét másodszor is: Simon, Jónának [fia], szeretsz-é engem? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki: Őrizd az én juhaimat!17.  Monda néki harmadszor [is]: Simon, Jónának [fia], szeretsz-é engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor [is] mondotta vala néki: Szeretsz-é engem? És monda néki: Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki Jézus: Legeltesd az én juhaimat!

Apostolok cselekedetei 11:22.23;15:22.25.
11:22.  Elhatott pedig a hír ő felőlük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe; és kiküldék Barnabást, hogy menjen el egész Antiókhiáig.23.  Ki mikor oda jutott és látta az Isten kegyelmét, örvendeze; és inté mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban.15:22.  Akkor tetszék az apostoloknak és a véneknek az egész gyülekezettel egybe, hogy férfiakat válaszszanak ki magok közül és elküldjék Antiókhiába Pállal és Barnabással, Júdást, kinek mellékneve Barsabás, és Silást, kik az atyafiak között főemberek valának.25.  Tetszék nékünk, miután egyértelemre jutottunk, hogy férfiakat válaszszunk ki és elküldjük ti hozzátok a mi szeretteinkkel, Barnabással és Pállal,

Kolossébeliekhez írt levél 4:15.16.
15.  Köszöntsétek az atyafiakat, kik Laodiczeában vannak, és Nimfást és a gyülekezetet, mely az ő házánál van.16.  És mikor felolvastatik nálatok e levél, cselekedjétek meg, hogy a laodiczeaiak gyülekezetében is felolvastassék, és hogy a Laodiczeából [átveendő] levelet ti is felolvassátok.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 4:17.
Azért küldtem hozzátok Timótheust, ki nékem szeretett és hű fiam az Úrban, aki eszetekbe juttatja néktek az én útaimat a Krisztusban, amint mindenütt, minden gyülekezetben tanítok.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 11:28.
Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja.
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Kedd  november 25.
3. A hELYI GYÜLEKEZETI VÉnEK FELELŐSSÉGE
a. Milyen más igen fontos munkája van egy prédikátornak az evan-

gelizálás, a gyülekezetek nevelése és más igazgatási kötelezettsé-
geken túlmenően? Tit 1:5.

„Krisztus felszentelte tanítványait munkájukra. Ezen gyarló emberi 
eszközök, valamint Igéje és Lelke által tervezte elérhetővé tenni minden-
ki számára a megváltást. 

Isten és a szent angyalok nagy érkelődéssel és örömmel figyelték ezt 
a jelenetet. Az Atya tudta, hogy ezekről az emberekről isteni világosság 
árad szét, és a szavak melyeket szólnak - ahogyan az igazságról tesznek 
tanúbizonyságot - nemzedékről nemzedékre fog visszhangozni.” – ST 
Július 18, 1900.
b. Milyen kötelességei van egy helyi gyülekezeti vénnek? Acs 20:28-

31; 1Pét 5:1-6.

„(Idézve 1Pét 5:5.) Ez nem hatalmaz fel senkit arra, hogy a vezetés 
munkáját egyedül magára vegye, önkényesen meghatározza, hogy 
munkatársai, hittestvérei, hogyan dolgozzanak az ő meglátása szerint, 
függetlenül attól, mi az ő személyes véleményük és meggyőződésük az 
elvégeznivaló feladatokra vonatkozólag. Isten egy választott munkatársa 
sem érezze úgy, hogy minden lépésüknél arra kellene várni, hogy né-
hány tisztségviselő felhatalmazását kérjék, vajon ők tehetik-e ezt vagy 
azt. Mialatt a tisztségviselők szívesen együtt dolgoznak munkatársaikkal 
és hittestvéreikkel, kidolgozva az általános terveket, melyet a mű előme-
netelére fektettek le, ők tekintsenek állandóan Izrael Istenének személyes 
vezetésére.” – BL 491.
c. Mennyire kell ismernie Isten Igéjét egy gyülekezeti vénnek? 2Tim 

2:15.

„Az Istenért végzendő munka eredményesen és hatékonyan dolgoz-
ni tudó embereket kíván, embereket, akik kiképzést nyertek, hogy mint 
tanítók és prédikátorok szolgáljanak.” – ESz 56.
d. Mivel a vének munkája nagyon fontos a gyülekezet növekedésé-

hez, milyen tisztelettel és megbecsüléssel kell lenni irántuk? Zsid 
13:17.18; 1Pét 5:5. Miért? 1Kor 11:1.

Titushoz írt levél 1:5.
 A végett hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, a miképen én néked meghagytam;

Apostolok cselekedetei 20:28-31.
28.  Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.29.  Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak.30.  Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják.31.  Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én három esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könnyhullatással inteni mindenkit.

Péter apostol 1. levele 5:1-6.
1.  A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanuja, és a megjelenendő dicsőségnek részese;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.5.  Hasonlatosképen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád.6.  Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.

Péter apostol 1. levele 5:5.
 Hasonlatosképen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád.

Timótheushoz írt 2. levél 2:15.
Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.

Zsidókhoz írt levél 13:17.18.
17.  Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ.18.  Imádkozzatok érettünk. Mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezvén mindenekben tisztességesen forgolódni.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 11:1
Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé.
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Szerda  november 26.
4. A FELSZEnTELÉS REnDTARTÁSA  I.
a. hogyan volt a felszentelésre jelölt személy kiválasztva az aposto-

lok idejében? Acs 6:1-4; Tit.1:5-9.

„Ne rettentsük el ifjainkat a szolgálat vállalásától. Fennáll a veszély, 
hogy egyeseket fényes csábítások azon ösvény elhagyására késztetnek, 
amelyre Isten elhívta őket… Az Úr több munkást kíván szőlőskertje 
részére. Elhangzott a felhívás: „Erősítsétek az előőrsöket; állítsatok fel 
hűséges őröket mindenfelé a világban!” Isten felszólít benneteket, ifjú 
emberek! Nagyon sok ifjú férfira van szükségünk, akik nagylelkűek, 
széles látókörűek és mélységes szeretet él bennük Krisztus és az igazság 
iránt.” – ESz 38.

„Igen helytelen az, ha a tanítók elirányítják, és más foglalkozásokat 
javasolnak a fiataloknak, akik pedig Istennek tetsző szolgálatot végezhet-
nének a lelkészi hivatásban… Aránylag sok nagy tehetségű ember akad 
közöttük. Ha hasznosítanák képességeiket, húsz lelkészünk lehetne ott, 
ahol ma egy van.” – 6B 135

„Egyedül Isten határozhatja meg. Ki végezze ezt a komoly hivatást? 
Az apostolok idején is voltak jó keresztények, akik gyönyörűen tudtak 
imádkozni, és világosan beszélni, és az apostolok –bár hatalmuk volt 
a tisztátalan lelkek fölött és meg tudták gyógyítani a betegeket – nem 
merték maguk választani a szent munkára Isten szószólóit. A Szent Lélek 
megnyilvánulásának félreérthetetlen bizonyítékára vártak… Ha itt-ott 
néhány emberre lenne bízva eldönteni, hogy ki megfelelő erre a magasz-
tos hivatásra, az eredmény zavar és nyugtalanság lenne.” – 1B 200.
b.  Milyen előkészületet kellett a gyülekezetnek tenni, az apostolok-

kal együtt, mielőtt Pált és Barnabást felszentelték? Acs 13:1-3.

„Jézus, amikor valamilyen nagy próba vagy fontos feladat előtt állt, 
elvonult a hegyek magányába, és az éjszakát az Atyához való imádko-
zással töltötte. Egy éjszakai imádkozás előzte meg az apostolok felszen-
telését…” – NL 367.

„Mielőtt tehát ezt a két apostolt a pogány misszióra kiküldték, böjttel, 
imával és kézrátétellel ünnepélyesen Istennek szentelték őket. Ezzel a 
gyülekezet egyszer s mind felhatalmazta őket, hogy az igazságot hirdes-
sék, hogy kereszteljenek és gyülekezeteket alapítsanak.” – AT 112.

Apostolok cselekedetei 6:1-4.
1..  Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodának, támada a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban.2.  Annakokáért a tizenkettő egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát, mondának: Nem helyes, hogy mi az Isten ígéjét elhagyjuk és az asztalok körül szolgáljunk.3.  Válaszszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek [jó] bizonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcseséggel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk.4.  Mi pedig foglalatosok maradunk a könyörgésben és az ígehirdetés szolgálatában.

Titushoz írt levél 1:5-9.
5.  A végett hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, amiképen én néked meghagytam;6.  Ha van feddhetetlen, egy feleségű férfiú, akinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak.7.  Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő;8.  Hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, maga tűrtető;9.  Aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket.

Apostolok cselekedetei 13:1-3.
1.  Valának pedig Antiókhiában az [ott] levő gyülekezetben némely próféták és tanítók: Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és a Czirénei Luczius és Manaen, ki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala, és Saulus.2.  Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és bőjtölének, monda a Szent Lélek: Válaszszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam.3.  Akkor, miután bőjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájok vetették, elbocsáták [őket].



Szombati Bibliai Tanulmányok, 2008. október - december58

Csütörtök   november 27.
5. A FELSZEnTELÉS REnDTARTÁSA II.
a.  hogyan végezték el a felszentelést? Apcs 6:5.6; 1Tim 4:14. Ki végzi 

valójában a felszentelést? Apcs 14:23.

„Az apostolok összehívták tehát a hívőket. A Szentlélek vezetése mel-
lett a munkaerők helyes megszervezése érdekében egy tervet tártak a 
gyülekezet elé. Ebben kifejtették, hogy a szellemi vezetőket ne terhelje az 
adományok szétosztásának munkája az egyéb gyülekezeti teendők és a 
felügyelet mellett. Ezektől felszabadulva, több idejük marad az evangélium 
hirdetésére. Így szóltak: „Ezért atyámfiai, válasszatok ti közületek hét férfi-
út, kiknek jó bizonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcsességgel teljesek, 
kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosak maradunk a 
könyörgésben és az igehirdetés szolgálatában.” A gyülekezet megfogadta 
ezt a tanácsot; imával és kézrátétellel ünnepélyesen kiválasztottak hét férfi-
út és rájuk ruházták az adományok gondozásának terhét.” – AT 61.

„Isten azonban előre látta a nehézségeket, amelyek szolgái útját akadá-
lyozhatják, és hogy munkájuk zavartalanul alakulhasson, kinyilatkoztatás 
útján utasította a gyülekezetet arra, hogy nyilvánosan avassa fel őket a pré-
dikátori tisztségre. Így tehát felszentelésük nyilvános elismerése volt az Isten 
rendelésének, hogy vigyék el a pogányoknak az üdvözítő evangéliumot. 

Pál, valamint Barnabás is, Istentől kapta megbízatását; a kézrátétel tehát 
nem jelentette a kegyelem vagy képesség újabb adományát, hanem csak a 
tisztség formai elismerését, felhatalmazást erre a hivatásra. A gyülekezet 
így nyomta rá pecsétjét Isten művére. 

A zsidók számára az ilyen eljárás nagy jelentőséggel bírt. Ha a zsidó apa 
gyermekeit megáldotta, ünnepélyesen fejükre helyezte kezeit. Ha egy álla-
tot odaszántak áldozatul, akkor az áldozatot bemutató papnak szintén rá 
kellett tenni kezeit az áldozat fejére. Amikor tehát az antiókhiai hívő gyüle-
kezet szolgái rátették kezüket Pál és Barnabás fejére, ezen cselekedetükkel 
Istent arra kérték, hogy a kiválasztott apostolokra, különleges munkájukra 
szóló felavatásukra, áldását adja.” – AT 113.
b.  Amikor az apostolok meglátogattak egy helyet és szólniuk kellett 

a gyülekezethez, kivel tanácskoztak ők? Apcs 20:17. hogyan vol-
tak a diakónusok felszentelve? Apcs 6:1-7.

Az azonnal mutatkozó jó eredmények bizonyították, hogy ez az eljárás 
(a hét diakónus felszentelése) megegyezett Isten akaratával.” – AT 61.

Timótheushoz írt 1. levél 4:14.
Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, amely adatott néked prófétálás által, a presbitérium kezeinek reád tevésével.

Apostolok cselekedetei 6:5.6.
5.  És tetszék e beszéd az egész sokaságnak: és kiválaszták Istvánt, ki hittel és Szent Lélekkel teljes férfiú vala, Filepet, Prokhórust, Nikánórt, Timónt, Párménást és Nikolaust, ki Antiókhiából való prozelitus vala;6.  Kiket állatának az apostolok elébe; és miután imádkoztak, kezeiket reájok veték.

Apostolok cselekedetei 14:23.
Miután pedig választottak nékik gyülekezetenként véneket, imádkozván bőjtölésekkel egybe, ajánlák őket az Úrnak, kiben hittek vala.

Apostolok cselekedetei 20:17.
Milétusból azonban küldvén Efézusba, magához hívatá a gyülekezet véneit.

Apostolok cselekedetei 6:1-7.
1.  Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodának, támada a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban.2.  Annakokáért a tizenkettő egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát, mondának: Nem helyes, hogy mi az Isten ígéjét elhagyjuk és az asztalok körül szolgáljunk.3.  Válaszszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek [jó] bizonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcseséggel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk.4.  Mi pedig foglalatosok maradunk a könyörgésben és az ígehirdetés szolgálatában.5.  És tetszék e beszéd az egész sokaságnak: és kiválaszták Istvánt, ki hittel és Szent Lélekkel teljes férfiú vala, Filepet, Prokhórust, Nikánórt, Timónt, Párménást és Nikolaust, ki Antiókhiából való prozelitus vala;6.  Kiket állatának az apostolok elébe; és miután imádkoztak, kezeiket reájok veték.7.  És az Isten ígéje növekedék; és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben; és a papok közül is nagy sokan követék a hitet.
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Péntek  november 28.
ÁTTEKInTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Miért olyan fontos az apostolok (prédikátorok) munkája a gyülekezet-

ben?
2. Miért töltsenek kevés időt a prédikátorok a megalapított gyülekezetek-

ben?
3. Milyen élő példa által vagyunk tiszteletadásra intve a lelkipásztori hiva-

tás iránt?
4. Milyen képességek legyenek mérlegelve és megfontolva a felszentelendő 

jelölt vizsgálatával?
5. Mi a jelentősége a kézrátevésnek?

„Azoknak a tagoknak beözönlése a gyöngeség okai a gyülekezetben, akiknek 
nem újult meg a szívük, és nem alakult át az életük. Gyakran semmibe vesszük 
ezt a tényt. Némelyik lelkész és gyülekezet annyira óhajtozik a tagság növekedése 
után, hogy nem tesznek hűséges tanúságot a keresztényietlen szokások és életmód 
ellen. Az igazság elfogadóit nem tanítják meg arra, hogy nincsenek biztonságban, 
ha világi a viselkedésük, s csak a nevük keresztény. Mindeddig a Sátán alattvalói 
voltak, ezentúl már legyenek Krisztus alattvalói. Életükkel kell bizonyítaniuk, 
hogy más vezetőt választottak. A közvélemény jó szemmel nézi, ha valaki hitvalló 
keresztény. Kevés lemondás és önfeláldozás kell az istenfélelem tettetéséhez, meg 
ahhoz, hogy bent álljon a nevünk a gyülekezet névsorában. Így azután sokan 
csatlakoznak a gyülekezethez anélkül, hogy előbb Krisztussal egyesültek volna. 
Ez azonban csak Sátán diadala. Az ilyen megtértek az ő leghatékonyabb eszközei. 
Csalétekül szolgálnak a többiek számára. Hazug fények ők, kárhozatba csalogatják 
az elővigyázatlanokat. Az emberek hiába igyekeznek szélessé és kellemessé tenni 
a keresztényösvényt a világiak előtt, Isten nem egyengette el és nem szélesítette ki 
a göröngyös keskeny utat. Ha be akarunk lépni az életbe, ugyanezt az ösvényt kell 
járnunk, amit Krisztus és tanítványai tapostak – az alázat, az önmegtagadás és az 
áldozathozatal ösvényét.” – 5B 172.

„Minden Krisztussal egyesült élő missziómunkás lesz teljes környezetében. 
Munkálkodni fog a közelben és távolban levő emberekért. Nem helyi érdekek 
vezérlik, nem csak kiépít egy saját munkaterületet, melyet ő irányít, és ezzel buz-
galma máris kifullad.” – 2Sz 362.

„Ne kicsinyeljük le az evangélium szolgálatát. Egyetlen vállalkozást se igazgas-
sunk olyan módon, hogy az miatt alacsonyabb rendű hivatásnak tekintsék az ige-
szolgálatot. Mert nem az. Akik lekicsinylik a lelkészi hivatást, Krisztust kicsinylik 
le. Az igeszolgálat különféle ágazatai a legmagasztosabbak, ezrét értessük meg a 
fiatalokkal, hogy az evangélium szolgálatánál nincs Istentől áldottabb hivatás.” – 
6B 411.

„Nincs szebb munka, mint lelkeket megnyerni Krisztusnak. Ez a legnagysze-
rűbb munka, melyet valaha halandó emberre bíztak, emberekkel foglalkozni.” 
– GW92 395.
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A paraguayi köztársaság egy kis 
szubtrópusi ország, mely Dél-Ame-
rikában található, megközelítőleg 7 
millió lakosa van. A hivatalos nyelv a 
spanyol és a guarani. Ezen országban 
lévő gyülekezetünk a Dél-Amerikai 
Unióhoz tartozik még másik két or-
szággal együtt, Uruguay és Argentína.

A reform üzenetét két könyvárus hozta 
el Paraguayba 1970-ben a könyvevangélista 
munkán keresztül, akik itt munkálkodtak. Ma nekünk három városban 
található a tagságunk. Asunción Dan, Ciudad del Esteb, és Encarnacion. 
Az üzenet szintén elterjedt más helyekre, mint pl.: Villa Rica, Coronel 
Oviedo, Praguari Piribebuy, ahol a lelkek az igazságot tanulmányozzák.

Paraguayban az uralkodó vallás a római katolikus, kisebb részben 
jelen vannak a protestáns egyházak is. A bennszülött kultúrának kö-
szönhetően az egészségügyi missziómunka nagymértékben előrehaladt 
ebben az országban. Gyülekezetünk történelme ezen országban erősen 
összefonódik az egészségügyi reform ügyével, és intézményeink ezt a 
munkát személyesítik meg a világ számára. Országunkban jelenleg há-
rom ilyen intézmény van, amelyek szorgalmas erőfeszítésekkel végzik 
a munkát, közülük egy kis természetgyógyász klinika és vegetáriánus 
vendéglő is. Ma annak látjuk fokozott szükségességét, hogy előtérbe 
helyezzük az üzenet „jobbkarját” melyet országunk többi részeibe is 
szeretnénk eljuttatni.

Ezen a szombaton kedvesen kérünk benneteket, hogy mindnyájan 
legyetek jókedvű adakozók, hogy adományaitok segítsenek bennünket, 
hogy a klinikát Asunciónban fejlesszük és kibővítsük, hogy jobban be-
töltse a célját itt Paraguayban. Célunk az, hogy minél több lelket elérjünk 
a hármas angyali üzenettel.

Előre is köszönjük minden testvérünknek a pénzügyi támogatást.
 

Testvéreitek és testvérnőitek Paraguayból

2008. december 6.ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS

Klinika részére Paraguayban
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„(Megváltónk Jézus Krisztus) önmagát adta miérettünk, hogy 

megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának 
kiváltképpen való népet jó cselekedetekre igyekezőt.” – Tit 2:14.

„Népünk körében reformációra van szükség, de annak először Isten 
szolgái közt kell elkezdődnie.” – 1B 436.
Javasolt olvasmány: Apostolok története, 245-252.

Vasárnap   november 30.
1. FELEMELnI A SZInVOnALAT
a. hogyan kellene értékelni egy felszentelt tisztségviselő felelősség-

vállalását? 1Tim 3:1.

„Azok az emberek, akiket Isten elhívott a munkára az Ő művében 
tanúbizonyságát fogják adni magasztos elhívatásuknak, és legfőbb köte-
lességüknek fogják tartani a növekedést és a tökéletességre való fejlődést, 
migcsak rátermett munkások nem lesznek. Amint buzgalomról tesznek 
tanúságot, abban, hogy kihasználják az Isten által rájuk bízott talentu-
mokat, akkor értelmesen segítenünk kell őket. Bátorításunk azonban ne 
legyen hízelgős ízű, mert ebből a munkából eleget végez el Sátán saját 
maga. Akik úgy gondolják, hogy kötelességük prédikálni, nem kellene 
nekik megengedni, hogy magukat és családjukat is azonnal a testvérek 
támogatására utalják. Nem jár ez ki nekik, csak akkor, ha megtudják 
mutatni munkájuk jó gyümölcseit.” – 1B 415.

„Az otthonban, az iskolában, a gyülekezetben férfiak, nők és ifjak 
készülnek elő arra, hogy hirdessék az üzenetet a világnak.” – CT 548.

b. Miért kellene több személyt bátorítanunk arra, hogy elfogadja a 
szolgálatra való hívást, mint az ő életművét? Mt 9:38; Lk10:2.

10. Tanulmány 2008. december 6. Napnyugta: H 15:53
Ro 16:35

Timótheushoz írt 1. levél 3:1.
Underline
Igaz ez a beszéd: Ha valaki püspökséget kiván, jó dolgot kíván.

Máté evangéliuma 9:38.
 Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.

Lukács evangéliuma 10:2.
Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.
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Hétfő  december 1.
2. ÉRTÉKELÉS
a. Kikerülve az előfeltételeket csupán a hagyományokra alapozva 

(Mk 7: 1-13.), honnan tudhatjuk, hogy Isten követelményei az 
Ószövetségi papságra vonatkozólag még mindig alkalmazhatók 
napjainkban?  Mal 3:6; Zsid 13:8; Mt 5:20; 23:1-3.

b. nevezz meg néhány tulajdonságot melyet egy felszentelésre készü-
lő jelöltnek és egy vezetőnek birtokolnia kell? 2Móz 18:21; 5Móz 
1:16.17; Ezé 44:23.

„Midőn Mózes felavatta … a véneket, felsorolta előttük azokat a tu-
lajdonságokat, melyek őket a gyülekezet bölcs vezetésére képesítik.

Az ügyek rendezésénél az összes gyülekezetekben, valamint a megfe-
lelő tisztviselők kinevezésénél mértékegységül az apostolok az Ószövet-
ségben megkövetelt magas erkölcsi színvonalat alkalmazták.” – AT 64.

„Aki állítja, hogy Isten szent törvényeit megtartja és tanítja, és mégis 
állandóan áthágja azt, mind a hívőknek, mind a bűnösöknek botrány-
köve. Az a könnyelmű és közömbös mód, amellyel sokan Jehova tör-
vényét és Fiának ajándékát kezelik, sértés Istennel szemben. Csak úgy 
vehetjük elejét a bajnak, ha mindenkit, aki az Ige tanítója akar lenni, 
alaposan megvizsgálunk. Azok a férfiak, akiken ez a felelősség nyugszik, 
gondosan vizsgálják felül előéletét, amióta az igazságot megismerte. 
Keresztény tapasztalata, Szentírás-ismerete, magatartása a jelenvaló 
igazság iránt - mindent meg kell vizsgálni.” – ESz 271.

„A prédikátor – feleségek, ha Isten elhívta férjüket a jelenvaló igazság 
hirdetésére, álljanak szoros kapcsolatban Isten művével. Ezek a lelkészek, 
ha igazán Isten hívta el őket, értékelni fogják az igazság fontosságát. A meg 
nem szentelt feleség a legnagyobb átok, ami a lelkészt érheti.” – 1B 132.133.

„Isten nem akarja drága nyáját olyan emberekre bízni, akiknek értel-
mét és ítélőképességét régebben ápolt tévtanok elhomályosították, mint 
például a spiritizmus s egyebek, s akik eljárásukkal még akkor, midőn e 
tévelygésekben éltek, önmagukra és az igazság ügyére gyalázatot hoztak. 
Lehet, hogy úgy érzik, hogy már szabadok tévedéseiktől és alkalmasak 
az utolsó üzenet hirdetésére, de Isten mégsem fogadja el őket. Isten nem 
bíz drága lelkeket ilyen emberek gondozására, mert ítélőképességük már 
akkor megromlott, mikor még tévedéseknek a rabjai voltak, és azóta 
meggyengült.” – TL 55.56.

Malakiás próféta könyve 3:6.
Mert én, az Úr, meg nem változom, ti pedig, Jákóbnak fiai, nem emésztettek meg!

Zsidókhoz írt levél 13:8.
Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.

Máté evangéliuma 5:20;23:1-3.
5:20  Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.23:1.  Akkor szóla Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak,2.  Mondván: Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek:3.  Annakokáért amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik.

Márk evangéliuma 7:1-13.
1.  És hozzá gyűlének a farizeusok és némelyek az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek vala.2.  És látván, hogy az ő tanítványai közül némelyek közönséges, azaz mosdatlan kézzel esznek kenyeret, panaszkodának.3.  Mert a farizeusok és a zsidók mind, a régiek rendelését követve, nem esznek, hanemha kezöket erősen megmossák;4.  És piaczról jövén sem esznek, ha meg nem mosakodnak; és sok egyéb is van, aminek megtartását átvették, poharaknak, korsóknak, rézedényeknek és nyoszolyáknak megmosását.5.  Azután megkérdék őt a farizeusok és az írástudók: Mi az oka, hogy a te tanítványaid nem járnak a régiek rendelése szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret?6.  Ő pedig felelvén, monda nékik: Igazán jövendölt felőletek, képmutatók felől Ésaiás próféta, amint meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol van tőlem.7.  Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai.8.  Mert az Isten parancsolatját elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak és poharaknak mosását; és sok egyéb efféléket is cselekesztek.9.  És monda nékik: Az Isten parancsolatját szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.10.  Mert Mózes azt mondotta: Tiszteld atyádat és anyádat. És: Aki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal haljon meg.11.  Ti pedig azt mondjátok: Ha valaki ezt mondja atyjának vagy anyjának: Korbán (azaz: templomi ajándék) az, amivel megsegíthetnélek:12.  Úgy már nem engeditek, hogy az atyjával vagy anyjával valami jót tegyen,13.  Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, amelyet rendeltetek; és sok effélét is cselekesztek.

Mózes 2. könyve 18:21.
 És szemelj ki magad az egész nép közűl derék, istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést és tedd közöttük előljárókká, ezeredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké.

Mózes 5. könyve 1:16.17.
16.  És megparancsolám abban az időben a ti biráitoknak, mondván: Hallgassátok ki atyátokfiait, és ítéljetek igazságosan mindenkit, az ő atyjafiaival és jövevényeivel egyben.17.  Ne legyetek személyválogatók az ítéletben: kicsinyt úgy, mint nagyot hallgassatok ki; ne féljetek senkitől, mert az ítélet az Istené; ami pedig nehéznek tetszik néktek, én előmbe hozzátok, és én meghallgatom azt.

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.
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Kedd  december 2.
3. A hETEDIK PARAnCSOLAT
a. Melyik bűn a legsúlyosabb akadálya a felszentelésnek? 1Kor 6:18;  

Péld 6:32.33.

„Erkölcstelenség hatalmasodik el mindenfelé. A kicsapongás korunk 
különös bűne.” – 2B 346.

„Soha nem tekintette Isten ezt a bűnt (a hetedik parancsolat megsze-
gését) olyan rendkívül bűnnek, mint a jelen időben. Miért? Mert Isten 
tisztít magának egy kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyeke-
zőt.” – TSB 249.
b. nevezz meg néhány tévedést vagy visszaélést, mely örök vesztesé-

get eredményez? Mt 25:14-30.

„Ha tétlenség által eltörpítjük képességeinket, ha elértéktelenítjük 
talentumainkat, melyek képesek lehetnének a legmagasabb rendű hasz-
nosításra, nem szerezhetjük vissza azokat a jobb országban. Az önképzés 
elhanyagolása nagy veszteség.” – 9MR 21.

„Ha visszaélünk, vagy eltékozolunk egy nagyszerű képességet, ame-
lyet Isten ruházott az emberre, az a képesség minden erejével együtt 
örökre elvész, és soha nem lesz már olyan, mint korábban volt. Már 
ezen életünkben láthatóvá válik minden helytelenség következménye 
az erkölcsi hajlamainkon, de nem csak időszakosan, hanem az egész 
örökkévalóságra. Habár Isten megbocsáthat a vétkezőnek, az örök élet 
mégsem fogja pótolni, ami szándékosan gyengítve volt szüntelenül ezen 
életünkben.

A boldogság mértéke az eljövendő életben kevesebb lesz a mostani 
élet erkölcsi vétségei és helytelenségei miatt.” – TDG 350.
c. nevezz meg néhány erkölcsi pontot, amit meg kell vizsgálni egy 

felszentelésre kijelölt személynél és az Ő feleségénél, sőt még gyer-
mekeinél is! 3Móz 21:1.5-7.13.14; Ezé 44:22; 1Tim 3:2-7; Tit 1:6-8.

„Hiszen most meg azzal mentegeted magad, hogy gyermekeid már 
felnőttek, nem parancsolhatsz nekik. Ebben azonban tévedsz. Egyik 
gyermeked sem túl idős ahhoz, hogy tiszteljék tekintélyedet és engedel-
meskedjenek neked, míg a te fedeled alatt élnek. Milyen idősek is voltak 
Éli fiai? Nős emberek voltak, s Élinek az apának és Isten papjának meg 
kellett volna fékezni őket.” – 2B 623.624.

Márk evangéliuma 25:14-30.
14.  Mert épen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, eléhívatá az ő szolgáit, és amije volt, átadá nékik.15.  És ada az egyiknek öt tálentomot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek az ő erejéhez képest; és azonnal útra kele.16.  Elmenvén pedig aki az öt tálentomot kapta vala, kereskedék azokkal, és szerze más öt tálentomot.17.  Azonképen akié a kettő vala, az is más kettőt nyere.18.  Aki pedig az egyet kapta vala, elmenvén, elásá azt a földbe, és elrejté az ő urának pénzét.19.  Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgáknak ura, és számot vete velök.20.  És előjövén aki az öt tálentomot kapta vala, hoza más öt tálentomot, mondván: Uram, öt tálentomot adtál vala nékem; ímé más öt tálentomot nyertem azokon.21.  Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.22.  Előjövén pedig az is, aki a két tálentomot kapta vala, monda: Uram, két tálentomot adtál volt nékem; ímé más két tálentomot nyertem azokon.23.  Monda néki az ő ura: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.24.  Előjövén pedig az is, aki az egy tálentomot kapta vala, monda: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél;25.  Azért félvén, elmentem és elástam a te tálentomodat a földbe; ímé megvan ami a tied.26.  Az ő ura pedig felelvén, monda néki: Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem;27.  El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál; és én, megjövén, nyereséggel kaptam volna meg a magamét.28.  Vegyétek el azért tőle a tálentomot, és adjátok annak, akinek tíz tálentoma van.29.  Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporíttatik; akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amije van.30.  És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 6:18.
Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.

Példabeszédek 6:32.33.
32.  Aki pedig asszonynyal paráználkodik, bolond; aki magát el akarja veszteni, az cselekszi ezt!33.  Vereséget és gyalázatot nyer, és az ő gyalázatja el nem töröltetik.

Mózes 3. könyve 21:1.5-7.13.14.
1.  Szóla ismét az Úr Mózesnek: Szólj a papoknak, Áron fiainak, és mondd meg nékik: [Senki közülök] meg ne fertőztesse magát halottal az ő népe között;5.  Ne nyírjanak kopaszságot a fejükön, szakálluk szélét le ne messék, és a testükbe vágásokat ne vágjanak.6.  Szentek legyenek Istenöknek, és az ő Istenöknek nevét meg ne szentségtelenítsék, mert az Úrnak tűzáldozatait, Istenöknek kenyerét ők áldozzák; azért szentek legyenek.7.  Parázna és megszeplősített asszonyt el ne vegyenek, se olyan asszonyt, aki elűzetett az ő férjétől, el ne vegyenek; mert a [pap] az ő Istenének van szentelve.13.  Hajadont vegyen feleségül.14.  Özvegyet, elűzöttet, megszeplősítettet, paráznát: ilyeneket el ne vegyen, hanem hajadont vegyen feleségül az ő népe közül,

Ezékiel próféta könyve 44:22.
 És özvegyet vagy eltaszítottat feleségül magoknak ne vegyenek, hanem szűzeket Izráel házának magvából; de olyan özvegyet, ki papnak özvegye, elvehetnek.

Timótheushoz írt 1. levél 3:2-7.
2.  Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos;3.  Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstől ment, nem pénzsóvárgó;4.  Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel;5.  (Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?)6.  Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék.7.  Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól; hogy gyalázatba és az ördög tőribe ne essék.

Titushoz írt levél 1:6-8.
6.  Ha van feddhetetlen, egy feleségű férfiú, akinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak.7.  Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő;8.  Hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, maga tűrtető;
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Szerda  december 3.
4. AZ ALKALMASSÁG FŐBB POnTJAI
a. Azon buzgalmunkban, hogy több munkás legyen fölszentelve az 

aratás nagyszerű területén, milyen szabályra legyünk figyelmesek, 
hogy megmaradjon Isten művének tisztasága? Ezé 34:2.10; Jel 2:2.

b. Miért kell megvizsgálni az egyénenkénti sajátosságokat? 1Tim 
3:6. hogyan kell a személyeket kipróbálni és kiválasztani a felelős 
tisztségekre?

„Bízzuk meg valamelyik férfit egy-egy hétre, vagy hónapra (ahol egy 
kis csoport elfogadta az igazságot), majd másikat néhány hétre. Így más-
más embereket vonunk a munkába. Megfelelő próbaidő után a gyüle-
kezet vezetőt választhat, de legfeljebb egy évre. Az év leteltével másikat 
választhatnak, vagy ha az előbbi áldásosan működött, újra megválaszt-
hatják. Kövessük ugyanezeket az elveket a terület más felelős állásainak 
betöltésének, mint például az egyházterület tisztviselőinél. Ne válasszunk 
ki nem próbált testvéreket az egyházterület elnökéül.” – 5B 619.
c. Milyen más pontokban kell megvizsgálni a gyülekezeti tisztségek-

re jelölteket? Tit 1:7-11; 2Tim 2:24.25.

„Némelyek, akik a munka mezejére lépnek, újoncok csupán a Szent-
írásban. Más dolgokban is alkalmatlanok, hiányosak és szakszerűtlenek. 
Nem tudják anélkül olvasni a Szentírást, hogy ne akadoznának, ne olvas-
nák másnak a szavakat, hogy ne kevernék össze a szavakat oly módon, 
hogy az Isten szavát ne gyaláznák vele. Akik nem alkalmasak, hogy kellő 
módon adják elő az igazságot, azok ne legyenek bizonytalanok köteles-
ségük felől. A helyük a tanulók, nem pedig a tanítók között van…

Akik nem tudnak helyesen olvasni, tanuljanak meg, s legyenek jó 
tanítók, mielőtt a nyilvánosság elé próbálnak állni…

Különösen a lelkészeket vizsgálják meg, hogy van e nekik egy magas 
színvonalú ismeretük a jelenvaló igazságban, hogy így összefüggő beszé-
deket tudjanak tartani a jövendölésekről, vagy gyakorlati tárgyakról. Ha 
nem tudják világosan fejtegetni a bibliai tárgyakat, akkor még mindig 
a hallgatók és tanulók közt a helyük. Imádkozva és komolyan kutassák 
az írásokat, váljanak jártassá bennük, hogy majd a Biblia igazságainak 
tanítóivá lehessenek. Mind ezeket imádkozva és gondosan fontolóra 
kell vennünk, mielőtt elhamarkodva embereket állítanánk be a munka 
mezejére.” – 4B 405-407.

Ezékiel próféta könyve 34:2.10.
2  Embernek fia! prófétálj Izráel pásztorai felől, prófétálj és mondjad nékik, a pásztoroknak: Így szól az Úr Isten: Jaj Izráel pásztorainak, akik önmagokat legeltették! Avagy nem a nyájat kell-é legeltetni a pásztoroknak?10  Így szól az Úr Isten: Ímé, [megyek] a pásztorok ellen, és előkérem nyájamat az ő kezökből, s megszüntetem őket a nyáj legeltetésétől, és nem legeltetik többé a pásztorok önmagokat, s kiragadom juhaimat szájokból, hogy ne legyenek nékik ételül.

Timótheushoz írt 1. levél 3:6.
Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék.

Timótheushoz írt 2. levél 2:24.25.
24.  Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes.25.  Aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére,

Titushoz írt levél 1:7-11.
7.  Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő;8.  Hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, maga tűrtető;9.  Aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket.10.  Mert van sok engedetlen, hiába való beszédű és csaló, kiváltképen a körülmetélkedésből valók,11.  Akiknek be kell dugni a szájokat; akik egész házakat feldúlnak, tanítván rút nyereség okáért, amiket nem kellene.

Jelenések könyve 2:2.
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;
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Csütörtök  december 4.
5. MEGJELEnÉS
a. honnan tudjuk, hogy az ószövetségi rendelések és ítéletek, ame-

lyek a Tízparancsolatot teszik érthetőbbé, érvényesek napjaink-
ban is? Mal 4:4.5; Mt 22:36-40.

„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 árnyék szerű jelképek 
voltak, melyeknek Krisztus halálával el kell múlniuk, érvényüket kell 
veszíteniük. Kötelezőnek kell maradniuk, míg az idő tart.” – TII 180.
b. A Ószövetségi időkben kik voltak kizárva a felszentelés lehetősé-

géből? 3Móz 21:16-24.

„Figyelmemet felhívták a hajdani Izraelre, hogy a szentély szolgáinak 
mily tisztáknak és szenteknek kellett lenniük, mert szolgálatuk által 
szoros összeköttetésbe jutottak Istennel. A prédikátoroknak szenteknek, 
tisztáknak és feddhetetleneknek kell lenniük, mert különben megsem-
misíti őket Isten. Isten nem változott, Isten ma is éppen olyan tiszta, 
szent és pontos, mint mindig volt.” – TL 56.57.
c. Milyennek kell lenni egy felszentelt személy öltözetének? 2Móz 

19:10.11.

„Isten tudtunkra adta ezzel, hogy tisztességet vagy gyalázatot hozhat 
rá azok megjelenése, akik előtte szolgálnak. Mózesnek külön utasítást 
adott Isten az Ő szolgálatával kapcsolatos minden dologban. Még há-
zaik berendezését is szabályozta, és megszabta azok ruházatát, akik az 
ő szolgálatát végezték. Mindenben rendet kellett tartani nekik, és külön 
ügyelniük kellett a tisztaságra…

Semminek sem volt szabad hanyagnak vagy rendetlennek lenni 
azokon, akik az Ő színe elé léptek, mikor szent jelenlétébe lépnek. Mi 
volt ennek a gondosságnak célja? Azért lett volna csak, hogy őket Is-
ten kegyeibe ajánlja? Csupán az Ő helyeslésének a kivívása? Közölték 
velem hogy azért volt erre szükség, hogy helyes benyomást tegyenek a 
népre. Ha azok, akik szent dolgokat szolgáltak, nem lettek volna gondo-
sak, nem tanúsítottak volna tiszteletet Isten iránt a megjelenésükkel és 
magaviseletükkel, akkor a nép sem közeledett volna félelemmel, vegyes 
tisztelettel Istenhez és szent szolgálatához.” – 2B 611.612.

Malakiás próféta könyve 4:4.5.
4.  Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül.5.  Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.

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.

Mózes 3. könyve 21:16-24.
16.  Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:17.  Szólj Áronnak, mondván: Ha lesz valaki a te magod közül, az ő nemzetségökben, akiben fogyatkozás leend, ne áldozza áldozatul az ő Istenének kenyerét.18.  Mert senki sem áldozhat, akiben fogyatkozás van: vagy vak, vagy sánta vagy csonka orrú, vagy hosszú tagú.19  Sem az, aki törött lábú vagy törött kezű,20.  Vagy púpos, vagy törpe, vagy szemfájós, vagy viszketeges, vagy sömörgös, vagy a ki megszakadott.21  Senki, akiben fogyatkozás van, elő ne álljon Áronnak, a papnak fiai közül, hogy tűzáldozatot vigyen fel az Úrnak; fogyatkozás van ő benne, ne álljon elő, hogy megáldozza az ő Istenének kenyerét.3Móz 21:22  Az ő Istenének kenyeréből, a legszentségesebbikből és a szentségesből ehetik.3Móz 21:23  Csak a függönyhöz be ne menjen, és az oltárhoz ne közelítsen, mert fogyatkozás van ő benne, hogy meg ne fertőztesse az én szenthelyemet. Én vagyok az Úr, az ő megszentelőjök.3Móz 21:24  És elmondá Mózes Áronnak, és az ő fiainak, és Izráelnek minden fiainak.

Mózes 2. könyve 19:10.11.
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.
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Péntek  december 5.
ÁTTEKInTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. Tekintettel az evangélium hatalmára, az Újszövetségben olvasható 

felszentelésről szóló követelmények magasabbak vagy alacsonyabbak, 
mint az Ószövetségben voltak?

2. Milyen mértékben kell megvizsgálni a jelöltnek és feleségének életét, de 
mindenekelőtt megtérésüket? Miért fontos a hetedik parancsolat ebben 
a folyamatban?

3. Miért elengedhetetlen a jelölt gyermekei jellemének megvizsgálása?
4. Mivel egy gyülekezeti vén kötelezettsége helyi jellegű, mennyi próbaidő 

szükséges a szabályos kiértékeléséhez? Milyen alaposan kell megvizs-
gálni egy prédikátori tisztségre jelöltet?

5. Milyen hatást fejt ki a lelkészek külső megjelenése?

„Az ismeret, jótékonyság, beszélőkészség, hála és buzgalom előse-
gítik a munkát, azonban ha Krisztus szeretete hiányzik a szívből, akkor 
a keresztény prédikátor munkája eredménytelen lesz.” – ESz 114.

„Isten ügyének sikere nem függ a prédikátorok nagy számától. Az 
azonban igen-igen fontos, hogy akik Isten ügyében dolgoznak, igazán 
érezzék át annak a munkának a terhét, és szent volát, amelyre hiva-
tottak. Kisszámú önfeláldozó, istenfélő ember, akik saját szemükben 
kicsinyek, sokkal több jót végezhetnek, el mintha sokkal többen len-
nének, de azok egy része alkalmatlan a munkára, mégis magabízók és 
dicsekednek, hogy milyen tehetségesek.” – 1B 412.

„A siker nem függ a számoktól. Isten meg tud szabadítani éppúgy 
kevés, mint sok által. Őt nem a létszám tiszteli, hanem azok jelleme, 
akik szolgálnak neki.” – PP 513.

„Akiket az Úr az evangélium szolgálatára hívott el, azokat tapin-
tatossá, ügyessé és értelmessé teszi. Ha valaki tizenkét hónapon át az 
evangelizálás munkájában tevékenykedett, de fáradozásai eredmény-
telenek maradtak, ha nem szolgált azok javára, akikért munkálkodott, 
ha az új helyeken nem emelte magasra a színvonalat, ha munkája 
eredményeképpen lelkek nem tértek meg, az az ember alázza meg 
szívét Isten előtt, törekedjen eldönteni, vajon nem hibázott e hivatása 
megválasztásában? A terület által folyósított fizetést adják azoknak, 
akik munkájuk gyümölcsét kimutathatják. Aki Istent ismeri el ered-
ménye szerzőjének, akinek helyes fogalmai vannak a lelkek értékéről, 
akinek szíve telve van Krisztus szeretetével, az gyümölcsöt is terem.” 
– Ev 316.
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Viszályok elrendezése a gyülekezetben
„Egybegyülének azért az apostolok és vének (Jeruzsálembe), hogy 

e dolog felől (a megtért pogányokról és a körülmetélkedésről) végez-
zenek.” – Acs 15:6.

„Csak akkor vettétek ki a gerendát a szemetekből és lettetek alkal-
massá mások megsegítésére, akkor közeledhettek hozzá és érinthetitek 
szívét, amikor érzitek, hogy saját éneteket, sőt egész életeteket is fel tud-
játok áldozni, hogy egy megtévedt testvéreteken segítsetek.” – GH 113.
Javasolt olvasmány: Apostolok története, 131-140.

Vasárnap  december 7.
1. MEGOLDAnI A SZEMÉLYES nÉZETELTÉRÉSEKET
a. hogyan rendezzük el a gyülekezeti tagok között a személyes el-

lentéteket vagy az egyéni nézeteltéréseket, összetűzéseket? Mt 
18:15.20.

„Egy gyülekezeti tisztviselő sem tanácsolhatja, bizottság nem ja-
vasolhatja, gyülekezet sem szavazhatja meg senki kizárását, aki vétett 
a gyülekezeti fegyelem ellen, mindaddig, amíg Krisztus útmutatását 
hűségesen végig nem járták. Amikor mindez megtörtént, a gyülekezet 
feddhetetlen e tekintetben Isten előtt. Akkor a bűnt nyilvánosságra kell 
hozni, ahogyan az megtörtént, és el kell távolítani, hogy ne terjedhes-
sen. Meg kell őrizni a gyülekezet egységét és tisztaságát, hogy Krisztus 
igazságosságának öltönyében szenny és folt nélkül állhasson meg Isten 
előtt.” – ESz 308.309.
b. hogyan tekint Isten azokra, akik a nehézségeket az Ő módszeré-

vel oldják meg? Jak 5:19.20.

„Hibáztatással és szemrehányással még senkit sem lehetett a helyes 
útra téríteni. Sőt ellenkezőleg: ezáltal csak még távolabb űzték őket Krisz-
tustól, mert szívüket megkeményítették, hogy ne érezzenek bűntudatot. 
Csak a szelíd, nyájas és megnyerő lélek mentheti meg a tévelygőket és 
fedezheti el a bűnök sokaságát.” – GH 113.

11. Tanulmány 2008. december 13. Napnyugta: H 15:53
Ro 16:36

Máté evangéliuma 18:15.20.
15.  Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát;20  Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

Jakab apostol levele 5:19.20.
19.  Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki,20.  Tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez.
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Hétfő  december 8.
2. nYILT BŰn ÉS KÉTELKEDÉS
a. hogyan válhat egy személyes bűn nyilvánvalóvá, amely gyüleke-

zeti fegyelem alkalmazását igényli? Mt 18:16-18. Milyen eljárás 
szükséges némely különös alkalommal? 1Tim 5:20.

„A megtévedt gyülekezeti tagokkal való bánásmódban Isten népének 
gondosan kell követni azokat az utasításokat, amelyeket Megváltónk Má-
té evangéliuma 18. fejezetében adott.” – ESz 306.307.
b. hogyan oldják meg a gyülekezet tagjai azokat a személyes nézeteltéré-

seket, amelyek nem kívánnak gyülekezeti fegyelmezést? 1Kor 6:1-4.

„Keresztény gyülekezeti tagok ne forduljanak világi törvényszékekhez, 
ha peres ügyeket kell elsimítani. Ilyen nézeteltéréseket, Krisztus utasításá-
nak megfelelően, négyszemközt rendezzenek vagy a gyülekezet rendezze. 
Még ha történt is igazságtalanság, Jézus szelíd lelkű és alázatos követője 
eltűri „inkább a bántalmazást” mintsem felfedje hittestvérének bűnét a 
világ előtt.

 A testvérek közötti pereskedés az igazság ügyének szégyenfoltja. Azok 
a keresztények, akik egymást törvényszék elé idézik, a gyülekezetet ellensé-
geik gúnyjának teszik ki és kárörömre adnak alkalmat a sötétség hatalma-
inak. Ezzel újból és nyilvánosan megsértik Krisztus testét, mivel mellőzik 
a gyülekezet teljhatalmát; s megvetik Istent, aki a gyülekezetet hatalommal 
ruházta fel.” – AT 210.211.

„Azok a gyülekezeti tagok, akik világi bírósághoz fordulnak, azt bizo-
nyítják, hogy inkább választották a világot mint ítélőjüket, s így nevük a 
mennyben a hitetlenek közé lesz besorolva.” – 3SM 302.303.
c. Amint a nagy küzdelem végéhez közeledünk, mire számíthatunk 

gyakran? Mt 15:14; Acs 20:28-31; 2Tim 4:3.4.

„Az ellenség szüntelen törekvése, hogy olyan személyeket hozzon az 
egyházba, akik sok igazsággal egyetértenek, de megtéretlenek maradnak. A 
megbízatásukhoz hűtlen névleges keresztények olyan csatornák, melyeken 
keresztül Sátán munkálkodik. Sátán feltudja használni a megtéretlen gyüle-
kezeti tagokat saját gondolatainak közvetítésére és Isten művének visszaszo-
rítására. Az ilyenek befolyása mindig a rossz oldalán van. Kritikájukkal és 
kétkedéseikkel botrányköveket helyeznek a reform útjába.” – 2Sz 148.

 „Gonosz angyalok hívők formájában fognak dolgozni sorainkban, hogy 
a hitetlenség romboló lelkét behozzák.” – 3SM 410. 

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 6:1-4.
1.  Merészel valaki ti közületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt?2.  Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-é a legkisebb dolgokban való ítéletekre?3.  Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat?4.  Azért ha életszükségre való dolgok felől van törvénykezéstek, akik a gyülekezetben legalábbvalók, azokat ültessétek le.

Máté evangéliuma 18:16-18.
16.  Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó.17.  Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.18.  Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.

Máté evangéliuma 15:14.
Hagyjátok őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek.

Timótheushoz írt 1. levél 5:20.
A vétkeseket mindenek előtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek.

Timótheushoz írt 2. levél 4:3.4.
3.  Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;4.  És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.

Apostolok cselekedetei 20:28-31.
28.  Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.29.  Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak.30.  Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják.31.  Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én három esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könnyhullatással inteni mindenkit.
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Kedd  december 9.
3. MEGOSZLÁSOK
a. Mi a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy Jézus az egyedül igaz 

Messiás? Ján 17:17-21; 13:34.35; 1Kor 1:13.

„Jézus tudta: a papok nem sajnálják a fáradságot, hogy viszályt szítsanak 
az Ő és a János tanítványai között. Tudta, hogy gyülekeznek a viharfelhők, 
amelyek elsöprik az egyik legnagyobb prófétát, aki e világra született. An-
nak érdekében, hogy elkerüljön minden félreértésre vagy nézeteltérésre 
okot adó alkalmat, Jézus csendben megszüntette munkásságát és vissza-
vonult Galileába. Nekünk is úgy kell megpróbálnunk elkerülni mindent, 
ami viszályhoz, félreértéshez vezethet, hogy közben hűek maradunk az 
igazsághoz. Ugyanis amikor ilyesmi üti fel a fejét, az eredmény a lelkek 
elvesztése. Ha olyan körülmények adódnak, amelyek miatt szakadás fe-
nyeget, kövessük Jézus és Keresztelő János példáját.” – JÉ 142.143.

„Krisztus követői… meg kell tegyenek minden szabályszerű óvin-
tézkedést, hogy elkerüljék a viszályt, mert minden megoszlásból vita és 
boldogtalan nézeteltérés keletkezik a gyülekezetben, és lelkek vesznek el, 
akik a mennyei országba juthatnának. Amikor egy ilyen válság történik, a 
vezetők akik Isten eszközeinek vannak kijelentve, kövessék a nagy Mester 
és a nemes lelkű János próféta példáját. Nekik szilárdan kell állniuk, és 
egyesülni az igazság védelmében, míg körültekintően azon fáradoznak, 
hogy minden ártalmas viszályt elkerüljenek.” – 2SP 139.140.
b. Miért jönnek létre megoszlások a gyülekezetben? 1Kor 11:18.19.

„A családban és a gyülekezetben való széthúzás és viszály oka a Krisz-
tustól való eltávolodás. Krisztushoz közel kerülni annyit jelent, mint 
közelebb kerülni egymáshoz. A családban és a gyülekezetben való igaz 
egység titka nem a tapintatos bánásmódban, nem a vezetésben, nem is 
a nehézségek legyőzésére irányuló emberfeletti erőfeszítésekben - habár 
ezektől is sok függ-, hanem a Krisztussal való egységben rejlik. 

Képzeljünk el egy nagy kört, amelynek szélétől minden vonal a kö-
zéppont felé halad! Minél jobban közelednek a vonalak a középponthoz, 
annál közelebb kerülnek egymáshoz. 

Így van ez a keresztény életben is. Minél közelebb kerülünk Krisz-
tushoz, annál közelebb kerülünk egymáshoz. Isten dicsőül meg, midőn 
népe egységes tevékenységben egyesül.” – BO 152.
c. Mit kellene tenni azon személlyel, aki ilyen megoszlást idéz elő? 

Róm 16:17.18.

János evangéliuma 17:17-21.
17.  Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.18.  Amiképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;19.  És én ő érettök [oda] szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek [az] igazságban.20.  De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;21.  Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.

János evangéliuma 13:34.35.
34.  Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.35.  Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 1:13.
Vajjon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-é meg?

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 11:18.19.
Underline
18.  Mert először is, mikor egybegyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek; és valami részben hiszem is.19.  Mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek ti köztetek.

Rómabeliekhez írt levél 16:17.18.
17.  Kérlek pedig titeket atyámfiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok; és azoktól hajoljatok el.18.  Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak; és nyájas beszéddel, meg hizelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét.
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Szerda  december 10.
4. FEnYEGETŐ MEGOSZLÁS AnTIÓKIÁBAn
a. Milyen általános probléma fejlődött ki az antiokhiai gyülekezet-

ben, amely sértette az egész gyülekezet? Acs 15:1.5.

„(Bizonyos zsidók Júdeából azt állították), hogy senki sem üdvözülhet, 
a körülmetélkedés és a teljes szertartási törvény megtartása nélkül.

Ez fontos kérdés volt, mely nagymértékben befolyásolta az egyházat. 
Pál és Barnabás azonnal szembeszállt és ellenezte annak bevezetését a 
pogányoknál. Szembeszálltak velük az antiókhiai hívő szidók, akik a jú-
deaiak álláspontját pártolták. A kérdés sok vitát okozott, és megrontotta a 
gyülekezet összhangját, míg végül az antiókhiai gyülekezet attól félt, hogy 
a kérdés további megvitatása szakadást idézne elő, ezért elhatározták, Pált 
és Barnabást néhány Antiókhiából való felelős férfiúval Jeruzsálembe kül-
dik, hogy az ügyet az apostolok és vének elé tárják.” – 3SP 369.
b. Milyen határozatot hoztak, hogy lezárják a megoszlást a gyüle-

kezetben? Ki volt jelen ezen az általános tanácsokozáson? Acs 
15:2.6-20.

„A tanács, amely eldöntötte a kérdést, a zsidók és pogányok közül 
megtért keresztény gyülekezetek alapítóiból állott. Jelen voltak a jeru-
zsálemi vének és az antiókhiai kiküldöttek, és a legbefolyásosabb gyüle-
kezetek képviselői. A tanács nem vallotta magát csalhatatlannak nyilat-
kozataiban, de az Isten akaratából megalapított egyház megvilágosított 
ítéletével és méltóságával járt el. Látták, hogy Isten maga döntötte el a 
kérdést azáltal, hogy a Szentlélekkel támogatta a pogányokat, és rájuk 
bízta a Lélek vezetésének követését.” – 3SP 376

„(Pál, Barnabás és további antiókhiai tisztségviselők) ott találkoztak 
(Jeruzsálemben) a különböző gyülekezetek küldötteivel és a közeledő évi 
ünnepre feljövő látogatókkal. Ez alatt minden ellentétet szüneteltettek, 
amíg végső döntést hoznak az egyház felelős férfiai. Ezt a döntést aztán 
az ország különböző gyülekezeteinek el kellett fogadniuk.” – 3SP 369.
c. Miért töltötte el ezen gyűlés résztvevőit nagy öröm? Acs 15:3.4.

Apostolok cselekedetei 15:1.5.
1.  Némelyek pedig, kik Júdeából jöttek alá, így tanítják vala az atyafiakat: Ha körül nem metélkedtek Mózes rendtartása szerint, nem idvezülhettek.5.  Előállának azonban némely hivők a farizeusok szerzetéből valók közül, mondván, hogy körül kell metélni őket, és megparancsolni, hogy a Mózes törvényét megtartsák.

Apostolok cselekedetei 15:2.6-20.
2.  Mikor azért Pálnak és Barnabásnak nagy háborúsága és vetekedése lőn azok ellen, azt végezék, hogy Pál és Barnabás és némely mások ő közülök menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe e kérdés ügyében.6.  Egybegyülének azért az apostolok és a vének, hogy e dolog felől végezzenek.7.  És mikor nagy vetekedés támadt, felkelvén Péter, monda nékik: Atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott [engem] mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangyéliomnak beszédét, és higyjenek.8.  És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nékik a Szent Lelket, miként nékünk is;9.  És semmi különbséget sem tett mi köztünk és azok között, a hit által tisztítván meg azoknak szívét.10.  Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, melyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk?11.  Sőt inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hiszszük, hogy megtartatunk, miképen azok is.12.  Elhallgatott azért az egész sokaság; és hallgatják vala Barnabást és Pált, a mint elbeszélék, mennyi jelt és csudát tett az Isten ő általok a pogányok között.13.  Miután pedig ők elhallgattak, felele Jakab, mondván: Atyámfiai, férfiak, hallgassatok meg engem!14.  Simeon elbeszélé, mimódon gondoskodott először az Isten, hogy a pogányok közül vegyen népet az ő nevének,15.  És ezzel egyeznek a próféták mondásai, mint meg van írva:16.  Ezek után megtérek és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát; és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállatom azt:17.  Hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, ki mindezeket megcselekszi.18.  Tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit.19.  Azokáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, kik a pogányok közül térnek meg az Istenhez;20.  Hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértől.

Apostolok cselekedetei 15:3.4.
3.  Ők tehát kikísértetvén a gyülekezettől, általmentek Fenicián és Samárián, elbeszélve a pogányok megtérését; és nagy örömet szerzének az összes atyafiaknak.4.  Mikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, a gyülekezet és az apostolok és a vének fogadák őket, és [ők] elbeszélék, mily nagy dolgokat cselekedék az Isten ő velök.
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Csütörtök  december 11.
5. hITALAPELVI POnTOK MEGOLDÁSA
a. hogyan oldották meg az első keresztények azokat a problémákat, 

melyek azzal fenyegettek, hogy szakadásokat idéznek elő? Acs 15:22.

„Ha valamelyik helyi gyülekezetben - mint később Antiókhiában és 
egyebütt - nézeteltérések keletkeztek, ez nem okozott szakadást közöt-
tük, mert a legfőbb tanácstestület, mely a különböző helyi gyülekezetek 
kiküldötteiből alakult, volt hivatva a viszályt elsimítani. E testület felelős-
ségteljes irányítása pedig az apostolok és vének feladata volt.” – AT 65.

„Néha, amikor egy kis csoport - azok, akiket az egyház vezetésével 
bíztak meg - a Generálkonferencia nevében megkísérelte, hogy balga 
terveket hajtson végre Isten műve kárára, akkor azt mondtam, hogy a 
Generálkonferenciát, amely ebből a pár emberből áll, nem tekintem 
többé Isten szócsövének. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az összes 
területekről helyesen megválasztott képviselőkből álló Generálkonferen-
cia határozatait ne vegyék figyelembe. Isten úgy rendelte el, hogy a Föld 
minden részéről jövő gyülekezeti képviselőknek felhatalmazásuk legyen, 
ha mint Generálkonferencia összegyűlnek.” – ESz 302.
b. hogyan értesült minden gyülekezet az apostolok és vének taná-

csának döntéséről? Acs 15:19-23. Ki felügyelte a határozat végre-
hajtását? Acs 15:30-33.

„Nem hívták meg a keresztények egész közösségét, hogy szavazzanak 
a kérdésben. Az apostolok és a vének, befolyásos és jó ítélőképességű 
férfiak, megszerkesztették és kiadták a határozatot, amelyet azután álta-
lánosságban elfogadtak a keresztény gyülekezetek. Mindazonáltal nem 
mindenki helyeselte e döntést, hamis atyafiak csoportja arra vállalkozott, 
hogy saját felelőségére kezd munkába. Átadták magukat a zúgolódásnak 
és hibakeresésnek, új terveket javasoltak, és igyekeztek lerombolni azok-
nak a tapasztalt férfiaknak a munkáját, akiket Isten avatott fel Krisztus 
tantételének tanítására. Az egyház kezdettől fogva az idők végéig ilyen 
akadályokkal találkozik.” – 3SP 376.

„Ha nem tudjuk megfogadni a gyülekezet tanácsát és javaslatait, 
akkor az valóban tehetetlen. Isten egy hangot helyezett a gyülekezetbe, 
melynek irányítani kell a tagokat.” – 5B 108.
c. Milyen eredmények követték ezt a módszert? Acs 15:24-28.34.35; 

16:4.5.

Apostolok cselekedetei 15:22.
 Akkor tetszék az apostoloknak és a véneknek az egész gyülekezettel egybe, hogy férfiakat válaszszanak ki magok közül és elküldjék Antiókhiába Pállal és Barnabással, Júdást, kinek mellékneve Barsabás, és Silást, kik az atyafiak között főemberek valának.

Apostolok cselekedetei 15:19-23.
19.  Azokáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, kik a pogányok közül térnek meg az Istenhez;20.  Hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértől.21.  Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivelhogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák.22.  Akkor tetszék az apostoloknak és a véneknek az egész gyülekezettel egybe, hogy férfiakat válaszszanak ki magok közül és elküldjék Antiókhiába Pállal és Barnabással, Júdást, kinek mellékneve Barsabás, és Silást, kik az atyafiak között főemberek valának.23.  Megírván azok keze által ezeket: Az apostolok, a vének, és az atyafiak az Antiókhiában, Siriában és Czilicziában levő, a pogányok közül való atyafiaknak üdvözletüket!

Apostolok cselekedetei 15:30-33.
30.  Azok annakokáért elbocsáttatván, elmenének Antiókhiába; és egybegyűjtvén a sokaságot, átadák a levelet.31.  És mikor elolvasták, örvendezének az intésen.32.  Júdás és Silás pedig maguk is próféták lévén, sok beszéddel inték az atyafiakat, és megerősíték.33.  Miután pedig bizonyos időt eltöltöttek, elbocsáták őket az atyafiak békességgel az apostolokhoz.

Apostolok cselekedetei 15:24-28.34.35.
24.  Mivelhogy meghallottuk, hogy némelyek mi közülünk kimenvén, megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelketeket, azt mondván, hogy körülmetélkedjetek és a törvényt megtartsátok; kiknek mi parancsot nem adtunk:25.  Tetszék nékünk, miután egyértelemre jutottunk, hogy férfiakat válaszszunk ki és elküldjük ti hozzátok a mi szeretteinkkel, Barnabással és Pállal,26.  Oly emberekkel, kik életüket tették koczkára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért.27.  Küldöttük azért Júdást és Silást, kik élőszóval szintén tudtotokra adják ugyanezeket.28.  Mert tetszék a Szent Léleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül,

Apostolok cselekedetei 16:4.5.
4.  És amint általmentek a városokon, meghagyák nékik, hogy tartsák meg a rendeléseket, melyeket végeztek a Jeruzsálemben levő apostolok és vének.5.  A gyülekezetek azért erősödének a hitben, és gyarapodának számban naponként.
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Péntek  december 12.
ÁTTEKInTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. hogyan foglalkozzunk a gyülekezeti tagok között felmerülő problé-

mákkal?
2. Milyen fajta befolyást próbál alkalmazni Sátán a mi gyülekezeteinkben? 

hogyan lehetünk biztosak abban, hogy nem térünk el attól az üzenettől, 
mely adatott nekünk?

3. Mi a megoszlások fő oka Isten hitvaló népe között?
4. Az első keresztény gyülekezetben kiket küldtek a világ különböző része-

iről Jeruzsálembe, hogy elrendezzék a megosztó ügyeket?
5. Milyen felhatalmazást adott Isten gyülekezete világszéles képviselő-

nek?

„A gyülekezet minden tagja beleszól a gyülekezet tisztviselőinek 
megválasztásába. A gyülekezet választja – küldöttein keresztül – a terü-
leti konferencia tisztviselőit. A területi konferencia küldöttei választják 
az unió konferenciák tisztviselőit, s az unió konferenciák kiküldöttei a 
Generál Konferencia tisztviselőit. Ezen elrendezés értelmében minden 
gyülekezet és egyén, közvetve vagy küldötteken át, hallatja szavát a vá-
lasztásokon, azok megválasztásánál, akik a Generál Konferencia fő fele-
lősségeit viselik.” – 8B 178-179.

„Isten egyházát nem külsőségeiért értékeli, hanem azért az őszinte 
kegyességért, mely megkülönbözteti a világtól.” – PK 350.

„A maguk nagyratartása és a meg nem szentelt függetlenség betegsége 
ássa alá a hasznavehetőségünket. Ez lesz a romlásunk, ha csak fölé nem 
kerekedünk. Az önbecsülés az önzésből fakad. Tanácskozzatok együtt! – 
Isten angyala ezt az üzenetet ismételte el nekem újra és újra…

Isten népet vezet ki magának a világból s készít elő az elváltozásra. Mi, 
akik részt veszünk ebben a munkában, Isten őreiként állunk? Egy aka-
rattal tevékenykedünk? Készek vagyunk arra, hogy mindenki szolgájává 
váljunk? Követjük a mi fenséges Példaképünket?” – 5B 29.30.

„Ha nehézségek vannak közöttetek… ha irigység, rosszindulat, kese-
rűség, gonosz gyanúsítások léteznek, valljátok be ezeket a bűnöket, de ne 
egy általános módon, hanem menjetek el hittestvéreitekhez személyesen. 
Legyetek határozottak. Ha ti egy bűnt követtetek el és ők húszat, valljátok 
be azt az egyet úgy, mintha ti volnátok a fő bűnösök. Fogjátok őket kézen 
lágyítsátok meg szíveteket Isten Lelkének befolyása alatt, és mondjátok: 
„Megbocsátasz nekem? Nem éreztem hogy ilyen közel állunk egymáshoz. 
Helyre akarok hozni minden sérelmet, hibát, azt a sok rosszat, amelyek a 
menny könyveibe be vannak vezetve és ellenem tanúskodnak. Azt aka-
rom, hogy a rólam szóló feljegyzések tiszták legyenek.” Mit gondoltok, ki 
állna ellene egy ilyen megnyilvánulásnak, mint ez?” – OHC 370.
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Ószövetségi menedékvárosok
„ha valaki megöl valakit, tanúk szavára gyilkolják meg a gyilkost, 

de egy tanú nem lehet elég tanú senki ellen, hogy meghaljon.” – 4Móz 
35:30.

„A gyilkossági tárgyaláson a vádlottat nem lehetett egyetlen tanú 
vallomása alapján elítélni, még akkor sem, ha a körülmények erősen 
ellene szóltak.” – PP 480.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és próféták, 478-481.

Vasárnap  december 14.
1. MEGTORLÁS
a. Miután Ádám és Éva kiűzetett a gyönyörű kertből, milyen ellentét 

fejlődött ki a két fiútestvér Káin és Ábel között? 1Móz 4:3-7.

b. Milyen döntést hozott Kain az öccsével felmerülő ellentéttel kap-
csolatban, és milyen átok alá helyezte Isten őt? 1Móz 4:8-15.

 „Az első gyilkos életének megkímélésével Isten az egész világegye-
temnek olyan leckét adott, amely kihat a nagy küzdelemre. Kainnak és 
ivadékainak sötét történelme azt szemléltette, hogy milyen következ-
ménnyel járna, ha a bűnös örökké élhetne és folytathatná Isten elleni 
lázadását.” – PP 50.
c. hogyan tekintettek a következő gyilkosra? 1Móz 4:16-18.23.24.

„A gyilkosság bűnét, amelyben Kain járt az élen, Lámekh, az ötö-
dik leszármazott, a többnejűség bűnével tetézte. Kihívó kérkedéssel 
hivatkozott ugyan Istenre, de csak azért, hogy a Kaint sújtó bosszú ellen 
védelmet kapjon.” – PP 53.
d. A vízözön után milyen alapelvet fektetett le Isten? 1Móz 9:6.

12. Tanulmány 2008. december 20. Napnyugta: H  15:56
 Ro 16:38

Mózes 1. könyve 4:3-7.
3.  Lőn pedig idő multával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből.4.  És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.5.  Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté.6.  És monda az Úr Kainnak: Miért gerjedtél haragra? és miért csüggesztéd le fejedet?7.  Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.

Mózes 1. könyve 4:8-15.
8.  És szól s beszél vala Kain Ábellel, az ő atyjafiával. És lőn, mikor a mezőn valának, támada Kain Ábelre az ő atyjafiára, és megölé őt.9  És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel a te atyádfia? Ő pedig monda: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának?10.  Monda pedig [az Úr]: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről.11.  Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyádfiának vérét, a te kezedből.12.  Mikor a földet míveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét, bujdosó és vándorló légy a földön.13.  Akkor monda Kain az Úrnak: Nagyobb az én büntetésem, hogysem elhordozhatnám.14.  Ímé elűzöl engem ma e földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm; bujdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál reám, megöl engemet.15.  És monda néki az Úr: Sőt inkább, aki megöléndi Kaint, hétszerte megbüntettetik. És megbélyegzé az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, aki rátalál.

Mózes 1. könyve 4:16-18.23.24.
16.  És elméne Kain az Úr színe elől, és letelepedék Nód földén, Édentől keletre.17.  És ismeré Kain az ő feleségét, az pedig fogada méhében, és szűlé Hánókhot. És építe várost, és nevezé azt az ő fiának nevéről Hánókhnak.18.  És lett Hánókhnak fia, Irád: És Irád nemzé Mekhujáelt: Mekhujáel pedig nemzé Methusáelt, és Methusáel nemzé Lámekhet.23.  Akkor monda Lámekh az ő feleségeinek: Oh Háda és Czilla, hallgassatok szómra, Lámekh feleségei, halljátok beszédem: embert öltem, mert megsebzett; ifjat öltem, mert megütött.24.  Ha hétszeres a bosszú Kainért, hetvenhétszeres az Lámekhért.

Mózes 1. könyve 9:6.
 Aki ember-vért ont, annak vére ember által ontassék ki; mert Isten a maga képére teremté az embert.
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Hétfő  december 15.
2.  ÓVInTÉZKEDÉS A BIZTOnSÁGRA
a. Milyen egyedülálló intézkedést foganatosított Isten Izraelben 

azoknak, akik ártatlanok voltak a szándékosan elkövetett gyilkos-
ság bűnétől? Józs 20:1-3.

„Ezt a kegyes intézkedést a személyes vérbosszú gyakorlása tette szük-
ségessé, mely szerint a gyilkoson a meggyilkolt legközelebbi rokona vagy 
örököse bosszút állhat. Nyilvánvalóan szándékos bűnesetnél nem volt 
szükség bírói kihallgatásra. A vérbosszuló bárhova követhette a gyilkost 
és megölhette ott, ahol éppen megtalálta. Az Úr nem látta jónak, hogy e 
szokást abban az időben eltörölje, de gondoskodott azok biztonságáról, 
akik akaratlanul oltották ki valakinek az életét.” – PP 479.
b. Amikor egy halott személy testét megtalálták, és nem volt gyanú-

sított, milyen lépéseket tettek azonnal, hogy megtalálják a gyil-
kost? 5Móz 21:1-9.

„A gyilkosság borzalmai szaporodtak és hogy segítve legyen a bűnös 
megtalálása, az Úr elrendelte, hogy ha egy meggyilkolt személyt talál-
nak, a legünnepélyesebb nyilvános szertartást kell tartani az elöljárók és 
a vének irányításával és a papokkal együtt.” – ST Január 20, 1881.
c. hány várost különítettek el erre a célra, és hogyan helyezkedtek el 

azok az országban? 4Móz 35:6.9-14; Józs 20:7-9.

„A menedékvárosok úgy voltak elosztva, hogy félnapi utazással az or-
szág minden részéből elérhették. Az odavezető utakat állandóan karban 
kellett tartani, hogy a menekülő egy pillanatra se legyen akadályoztatva. 
Végig az úton jelzőtáblákat kellett felállítani, amelyekre világos és szem-
betűnő betűkkel írták fel e szót: „Menedék”. E rendelkezést bárki, zsidó, 
idegen és jövevény igénybe vehette. De amíg az ártatlanokat nem volt 
szabad elhamarkodottan megölni, ugyanakkor a bűnös sem kerülhette 
el a büntetést. A menekülő ügyét az illetékes hatóságoknak gondosan ki 
kellett vizsgálni és csak ha ártatlannak bizonyult a szándékos gyilkos-
ságban, lehetett őt a menedékvárosban megvédeni. A bűnöst ki kellett 
szolgáltatni a vérbosszulónak. Akik jogosultak voltak a védelemre, csak 
azzal a feltétellel nyerhették el azt, ha a kijelölt menedék határain belül 
maradtak.” – PP 479.

Józsué könyve 20:1-3.
1.  Majd szóla az Úr Józsuénak, mondván:2.  Szólj az Izráel fiainak, mondván: Válaszszatok magatoknak menekülésre való városokat, amelyekről szóltam néktek Mózes által,3.  Hogy oda szaladjon a gyilkos, aki megöl valakit tévedésből, nem szándékosan, és legyenek azok menedékül nékik a vérbosszúló elől.

Józsué könyve 20:7-9.
7.  És kiválaszták Kedest Galileában a Nafthali hegyén, Sikemet az Efraim hegyén és Kirjáth-Arbát, azaz Hebront a Júda hegyén.8.  Túl a Jordánon pedig Jérikhótól napkelet felé választák Beczert a pusztában, a sík földön Rúben nemzetségéből; Rámothot Gileádban, a Gád nemzetségéből, és Gólánt Básánban a Manassé nemzetségéből.9.  Ezek voltak a meghatározott városok mind az Izráel fiainak, mind a jövevénynek, aki közöttük tartózkodik vala, hogy oda szaladjon mindaz, aki megöl valakit tévedésből, és meg ne haljon a vérbosszúlónak keze által, míg oda nem áll a gyülekezet elé.

Mózes 5. könyve 21:1-9.
1.  Hogyha agyonütöttet találnak azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked birtokul, és az a mezőn fekszik, és nem tudható: ki ölte meg azt;2.  Akkor a te véneid és a te bíráid menjenek ki, és mérjék meg [a földet] a városokig, amelyek az agyonütött körül vannak;3.  És amely város legközelebb esik az agyonütötthöz, annak a városnak vénei vegyenek egy üszőtinót, amellyel még nem dolgoztattak, és amely nem vont még jármot;4.  És annak a városnak vénei vigyék az üszőt valamely folyóvíz völgyébe, amelyet nem szántanak és nem vetnek, és szegjék nyakát az üszőnek ott a völgyben.5.  És járuljanak oda a papok, Lévi fiai; (mert őket választotta az Úr, a te Istened, hogy szolgáljanak néki, és hogy áldjanak az Úr nevében, és az ő ítéletök szerint legyen minden per és minden sérelem).6.  És mindnyájan annak a városnak vénei, akik legközelebb esnek az agyonütötthöz, mossák meg kezeiket a nyakaszegett üsző felett a völgyben;7.  És szóljanak és mondják: A mi kezeink nem ontották ki ezt a vért, sem a mi szemeink nem látták.8.  Bocsáss meg a te népednek, Izráelnek, amelyet megváltottál, Uram, és ne engedd, hogy ártatlan vér ontása legyen Izráel között, a te néped között! És bocsánatot nyernek a vérért.9.  Te azért tisztítsd ki közüled az ártatlan vérnek kiontását, mert így cselekszed azt, a mi igaz az Úr előtt.

Mózes 4. könyve 35:6.9-14.
6.  A városok közül pedig, amelyeket a lévitáknak adtok, hat legyen menedékváros, amelyeket azért adjatok, hogy oda szaladjon a gyilkos; és azokon kivül adjatok negyvenkét várost.9.  És szóla az Úr Mózesnek, mondván:10.  Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor átmentek ti a Jordánon a Kanaán földére:11.  Válaszszatok ki magatoknak városokat, amelyek menedékvárosaitok legyenek, hogy oda szaladjon a gyilkos, aki történetből öl meg valakit.12.  És legyenek azok a ti városaitok menedékül a vérbosszuló ellen, és ne haljon meg a gyilkos, míg ítéletre nem áll a gyülekezet elé.13.  Amely városokat pedig oda adtok, [azok] [közül] hat legyen néktek menedékvárosul.14.  Három várost adjatok a Jordánon túl, és három várost adjatok a Kanaán földén; menedékvárosok legyenek [azok].
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Kedd  december 16.
3.  nYÍLT, KIJELEnTETT SZÁnDÉK
a. Ki volt jogosult arra, hogy igénybe vegye a menedékvárosok oltal-

mát, és mennyire volt sürgető, hogy odaérjen? 4Móz 35:15.22-24;  
5Móz 19:4.5. ha a menekülő megmenthette az ő életét, mit kellett 
neki tenni?

„Aki a menedékvárosba menekült, nem késlekedhetett, a családját, 
foglalkozását el kellett hagynia. Nem volt ideje búcsút venni szeretteitől. 
Élete forgott kockán, és hogy elérje a biztonság helyét, minden egyéb 
érdeket ez egyetlen célért kellett feláldoznia. A fáradságot elfelejtette, 
a nehézségekkel nem törődött. A menekülő egy pillanatra sem merte 
lépteit lassítani, amíg a város kapuin belül nem volt.” – PP 480.481.
b. A menekülőnek milyen nyilvános kijelentést kellett tennie a me-

nedékvárosba lépésével kapcsolatosan? Józs 20:4.5; 4Móz 35:12.

c. Amikor a menekülő oltalmat nyert, mennyi ideig maradt a mene-
dékvárosban? 4Móz 35:25.32; Józs 20:6.

d. Mi történt, ha a fogoly úgy határozott, hogy elhagyja a biztonságá-
nak helyét mielőtt törvényesen szabad lett volna? 4Móz 35:26-28.

„Az a fogoly, aki a menedékvárost elhagyta, a vérbosszuló kezébe 
esett. Így tanulta meg a nép, hogy ahhoz a módszerhez tartsa magát, 
amit a Végtelen Bölcsesség jelölt ki biztonsága érdekében.” – PP 481.
e. Miután a menedékvárosok csak azoknak biztosítottak védelmet, 

akik gondatlanságból öltek, mi történt azokkal, akikről kiderült, 
hogy szándékosan gyilkoltak? 4Móz 35:16.21.31.

„Ha pedig valakit bűnösnek találtak, nem menekülhetett meg sem 
engesztelés, sem váltságdíj ellenében.” – PP 480.

Mózes 4. könyve 35:15.22-24.
15  Izráel fiainak és a jövevénynek, és az ő közöttök lakozónak menedékül legyen az a hat város, hogy oda szaladjon az, aki történetből öl meg valakit.22.  Ha pedig hirtelenségből, ellenségeskedés nélkül taszítja meg őt; vagy nem szántszándékból hajít reá akármiféle eszközt;23.  Vagy akármiféle követ, amelytől meghalhat, úgy ejt valakire, akit nem látott, hogy meghal, holott nem volt ő annak ellensége, sem nem kereste annak vesztét:24.  Akkor ítéljen a gyülekezet az agyonütő között és a vérbosszuló rokon között e törvények szerint.

Mózes 4. könyve 35:12.
És legyenek azok a ti városaitok menedékül a vérbosszuló ellen, és ne haljon meg a gyilkos, míg ítéletre nem áll a gyülekezet elé.

Mózes 4. könyve 35:25.32.
25.  És mentse ki a gyülekezet a gyilkost a vérbosszuló rokonnak kezéből, és küldje vissza azt a gyülekezet az ő menedékvárosába, amelybe szaladott vala, és lakozzék abban, míg meghal a főpap, aki felkenetett a szent olajjal.32.  Attól se vegyetek váltságot, aki az ő menedékvárosába szaladt, hogy visszamehessen és otthon lakozzék a főpap haláláig.

Mózes 4. könyve 35:16.21.31.
16  De ha valaki vaseszközzel úgy üt meg valakit, hogy meghal, gyilkos az; halállal lakoljon a gyilkos.21.  Vagy ellenségeskedésből kezével üti meg azt úgy, hogy meghal: halállal lakoljon az, aki ütötte; gyilkos az; a vérbosszuló rokon ölje meg azt a gyilkost, mihelyt találkozik vele.31.  Az olyan gyilkos életéért pedig ne vegyetek el váltságot, aki halálra való gonosz, hanem halállal lakoljon.

Mózes 4. könyve 35:26-28.
26.  Ha pedig kimegy a gyilkos az ő menedékvárosának határából, amelybe szaladott vala;27.  És találja őt a vérbosszuló rokon az ő menedékvárosának határán kivül, és megöli az a vérbosszuló rokon a gyilkost: nem lesz [annak] vére ő rajta;28.  Mert az ő menedékvárosában kell laknia a főpap haláláig; a főpap halála után pedig visszatérhet a gyilkos az ő örökségének földére.

Józsué könyve 20:6.
És lakozzék abban a városban mindaddig, amíg ítéletre állhat a gyülekezet elé, amíg meghal a főpap, aki abban az időben lesz, azután térjen vissza a gyilkos, és menjen haza az ő városába és az ő házába, abba a városba, amelyből elfutott vala.

Józsué könyve 20:4.5.
4.  Aki pedig beszalad valamelyikbe e városok közül, álljon [az] a város kapujába, és beszélje el az ő dolgait a város véneinek hallatára, és vegyék be őt magok közé a városba, és adjanak néki helyet, hogy velök lakozzék.5.  Hogyha pedig kergeti azt a vérbosszúló, ki ne adják a gyilkost annak kezébe, mert nem szándékosan ölte meg az ő felebarátját, és nem gyűlölte ő azt annakelőtte.

Mózes 5. könyve 19:4.5.
4.  Ez pedig a gyilkos törvénye, aki oda menekül, hogy élve maradjon: Aki nem szándékosan öli meg az ő felebarátját, és nem gyűlöli vala azt azelőtt;5.  Aki [például] elmegy az ő felebarátjával az erdőre fát vágni, és meglódul a keze a fejszével, hogy levágja a fát, és leesik a vas a nyeléről, és úgy találja az ő felebarátját, hogy az meghal: az ilyen meneküljön e városok egyikébe, hogy élve maradjon.
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Szerda  december 17.
4. AZ IGAZSÁGOS BÜnTETÉS
a. Miért volt szükséges, hogy az Izraeliták halállal büntessék a gyil-

kost? 2Móz 21:14; 4Móz 35:33.34.

„A nemzet biztonsága és tisztasága megkívánta, hogy a gyilkosság 
bűnét szigorúan megbüntessék. Az emberi életet, amelyet egyedül Isten 
adhat, szentül meg kell őrizni.” PP 480.

„Isten úgy tekinti mint az Ő ellenségeit azokat, akik bármilyen kö-
telesség elmulasztásával védik a bűnöst. Ők a bűnös oldalán állnak és 
gonosz cselekedeteinek részesei.” – ST Január 20, 1881.
b. Jelképesen értve, hogyan kiálthat a meggyilkolt áldozat vére? Ki 

hajtotta végre a halálos ítéletet az elítélt gyilkoson? 1Móz 4:10; Jel. 
6:9.10; 4Móz 35:19.

 

„Aki elnézi – legyen az személy vagy város – a gyilkos bűntettet, mi-
kor bűnét rábizonyították, az bűnrészes s annak is el kell viselnie Isten 
haragját.” – ST Január 20, 1881.
c. Mi volt az egyik fő bűn az özönvíz előtti világban, és miért hoz ez 

a mai modern társadalomra ugyan abban a pontban pusztulást? 
1Móz 6:11; Lk 17:26; Ésa 59:14.

 

„A kicsapongás, rablás és gyilkosság folyamatosan növekednek, 
melyek elárasztják világunkat és előkészítik arra, hogy elszenvedje Isten 
elegyítetlen haragját.” – ST Január 20, 1881.
 d. Milyen szigorú irányelvek szabályozták az ártatlanságot és a bű-

nösséget és miért? 4Móz 35:30; Mt 18:16.
 

„A jog senkit sem ítélt el egy tanú vallomására, legalább két tanú 
volt szükséges. Egy embert irányíthat az előítélet, az önzés, a rosszin-
dulat. Azonban nem volt valószínű, hogy két vagy több személy olyan 
megromlott legyen, hogy egyesüljenek a hamis tanúzásban, de ha úgy 
tennének is, az egyenkénti vizsgálat az igazság kiderítéséhez vezethet.” 
– ST Január 20, 1881.

Mózes 2. könyve 21:14.
 Ha pedig valaki szándékosan tör felebarátja ellen, hogy azt orvúl megölje, oltáromtól is elvidd azt a halálra.

Mózes 4. könyve 35:33.34.
33.  És meg ne fertőztessétek a földet, amelyben lesztek; mert a vér, az megfertézteti a földet, és a földnek nem szerezhető engesztelés a vér miatt, amely kiontatott azon, csak annak vére által, aki kiontotta azt.34.  Ne tisztátalanítsd meg azért azt a földet, amelyben laktok, amelyben én [is] lakozom; mert én, az Úr, Izráel fiai között lakozom.

Mózes 4. könyve 35:19.
A vérbosszuló rokon ölje meg a gyilkost; mihelyt találkozik vele, ölje meg azt.

Mózes 4. könyve 35:30.
Ha valaki megöl valakit, tanúk szavára gyilkolják meg a gyilkost; de egy tanú nem lehet elég tanú senki ellen, hogy meghaljon.

Mózes 1. könyve 4:10.
 Monda pedig [az Úr]: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről.

Jelenések könyve 6:9.10.
9.  És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak.10.  És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak?

Mózes 1. könyve 6:11.
 A föld pedig romlott vala Isten előtt és megtelék a föld erőszakoskodással.

Lukács evangéliuma 17:26.
 És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is.

Ésaiás próféta könyve 59:14.
És eltávozott a jogosság, és az igazság messze áll, mivel elesett a hűség az utczán, és az egyenesség nem juthat be.

Máté evangéliuma 18:16.
Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó.
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Csütörtök  december 18.
5. TÖKÉLETES BÖLCSESSÉG ÉS EGYEnSÚLY
a. Magyarázd meg Isten igazságos rendszerét, amely a könyörületes-

ségen és igazságosságon alapszik. Zsol 89:15.
 

„Amíg az Úr a gyilkos bűnére nagy utálattal tekint, addig gondo-
san őrzi az ártatlant. Anélkül, hogy teljesen hatályon kívül helyezné az 
önbíráskodás szokását, megteszi a legalaposabb óvintézkedést, hogy az 
ártatlan ne legyen elhamarkodottan meggyilkolva, de a bűnös se mene-
küljön meg büntetésétől.” – ST Január 20, 1881.
Péntek  december 19.
ÁTTEKInTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. hogyan alakult ki a megtorlás elve a föld történelmének korai szakaszá-

ban?
2. hogy megvédjék azokat, akik gondatlanságból öltek meg valakit, mi-

lyen páratlan tervet fektetett le Isten az Ő népe között?
3. Amikor egy személyről megállapították, hogy ártatlan az emberölés 

bűnében, mennyi ideig kellett neki ott maradni a menedékvárosban?
4. A szándékos gyilkosokkal szemben alkalmaztak-e az ószövetségi Izrael-

ben türelmet?
5. Miért kellett kettő vagy több tanú vallomása ahhoz, hogy elítéljenek egy 

szándékos gyilkosságot?
 
„A kicsapongást és gyilkosságot könnyelműen vették és ez Isten ítéle-

tét hozta Sodomára.  Ha magukra vették volna az Isten által kijelölt köte-
lezettséget – apák családjukban kezdjék el kijavítani a hibákat, elöljárók 
és uralkodók járjanak el gyorsan és határozottan a bűnösök elítélésében 
– akkor mások rettegtek volna és a bűncselekmények csökkentek volna. 
Isten nem tartotta volna szükségesnek, hogy Önmaga vegye kézbe az 
ügyet és az igazságosság félelmetes dolgai által hajtsa végre az ítéletet 
ami az emberi hatalom által meg lett rontotva.” - ST Január 20, 1881. 

 „Ne egyetlen ember ítélete legyen irányadó fontos ügyekben. Köl-
csönös megfontolás és illendő tiszteletadás méltósága a lelkészek szá-
mára, valamint Isten szolgáival való egyesülés, a szeretet és összhang 
szoros kötelékében. Noha Istennek kell alárendelni magukat, hogy erőt 
és bölcsességet kapjanak, az evangélium prédikátorainak együtt kell ta-
nácskozni minden ügyben, melyek bölcs megfontolást igényelnek. „Két 
vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó.” (Mt 18:16.)” 
– ST Január 20, 1881.

Zsoltárok könyve 89:15.
 Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orczád előtt.
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Jehova modern menedékvárosa
„Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyé-

kában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, 
Istenem Ő benne bízom.” – Zsol 91:1.2.

„Isten hajdani népe számára kijelölt menedékvárosok a Krisztusban 
lévő menedék jelképei.” PP 480.
Javasolt olvasmány: Apostolok története, 7-11.

Vasárnap  december 21.
1. ÁLLAnDÓ MEnEDÉK
a. Kire van elengedhetetlenül szükségünk, amint menekülünk a go-

nosz megtorló elől? 5Móz 33:27.28; 2Sám 22:1-4. hogyan ismerte 
fel ezt Dávid, miután ő maga is megszabadult? Zsol 9:11

 

„A bűnös ember ki van téve az örök halálnak, míg rejtekhelyet nem 
talál Krisztusban. Amint a késlekedés és gondatlanság elrabolhatta a 
menekülőtől az élet egyetlen lehetőségét, úgy a halogatás és közömbös-
ség a lélek vesztére lehet. Sátán, a nagy ellenség, Isten szent törvénye 
minden áthágójának nyomában van és az, aki a veszélyre érzéketlen és 
nem keres komolyan védelmet az Örök Menedékben a vesztő prédájává 
lesz.” – PP 481.
b. Amikor valóban felismerjük menedékünknek és biztonságun-

kat Krisztusban, milyen körülmények fognak félelmet előidézni 
bennünk? Zsol 46:1-3; 62:1-8. Milyen Vele való kapcsolatra van 
szükség? Zsol 91:1-2.

c. Miért a szentély igazságának megértése teszi lehetővé azt szá-
munkra, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljünk Jézussal, mint a mi 
menedékünkkel? Zsid 6:18.19.

13. Tanulmány Napnyugta: H 16:00
 Ro 16:43

 2008. december 27.

Mózes 5. könyve 33.27.28.
27.  Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai; elűzi előled az ellenséget, és ezt mondja: Pusztítsd!28.  És bátorságban lakozik Izráel, egymaga lesz Jákób forrása a gabona és a bor földén, és az ő egei harmatot csepegnek.

Sámuel 2. könyve 22:1-4.
1.  Dávid pedig ezt az éneket mondotta az Úrnak azon a napon, mikor az Úr megszabadítá őt minden ellenségeinek kezéből, és a Saul kezéből.2.  És monda: Az Úr az én kősziklám és kőváram, és szabadítóm nékem.3.  Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én. Paizsom nékem ő s idvességemnek szarva, erősségem és oltalmam. Az én idvezítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól.4.  Az Úrhoz kiáltok, aki dícséretreméltó; És megszabadulok ellenségeimtől.

Zsoltárok könyve 9:11.
Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged.

Zsoltárok könyve 46:1-3.
1.  Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak éneke, a halamothra.2.  Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban.3.  Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe:

Zsoltárok könyve 62:1-8.
1.  Az éneklőmesternek, Jedutun szerint; Dávid zsoltára.2.  Csak Istenben nyugoszik meg lelkem; tőle van az én szabadulásom.3.  Csak ő az én kősziklám és szabadulásom; ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb.4.  Meddig támadtok még egy ember ellen; [meddig] törtök ellene valamennyien, mint meghanyatlott fal és dűlő kerítés ellen?5.  Csak arról tanácskoznak, mimódon vessék őt le méltóságából; szeretik a hazugságot; szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Szela.6.  Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem.7.  Csak ő az én kősziklám és szabadulásom; ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg.8.  Istennél van szabadulásom és dicsőségem; az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van.

Zsoltárok könyve 91:1-2.
1.  Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.2.  Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!

Zsidókhoz írt levél 6:18.19.
18.  Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vígasztalásunk legyen minékünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet,19.  Mely lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya és beljebb hatol a kárpítnál,



Szombati Bibliai Tanulmányok, 2008. október - december 79

Hétfő  december 22.
2. TISZTA, hAMISÍTATLAn IGAZSÁG
a. Milyen menedékük van azoknak, akik hisznek a hazugságoknak, 

amelyekbe bizalmukat helyezik – és mi az eredmény? Ésa 28:14-
21; 34:1-4.8.

 

„A büntetés cselekedete idegen a mi kegyelmes Istenünknek. Mégsem 
„hagyja a bűnöst büntetlenül.” (2Móz 34:7)… Az a tény, hogy Isten vona-
kodik végrehajtani az ítéletet, bizonyítja a bűnök szörnyűségét, amelyek 
kihívják az Ő ítéleteit, de szigorú büntetésre vár a törvényszegőre.

A föld minden lakosa hamarosan találkozni fog a nagy Törvényadóval, 
és az Ő áthágott törvényével. Nagyon sokan vannak a népszerű egyházak-
ban, akik alig tudnak valamit a jelen időre szóló üzenet valódi jelentősé-
géről.” – ST Január 25, 1910.
b. Van e valami közös az igazságban és hazugságban? 1Ján 2:21. Mi-

lyen lépéseket kell tenni, amikor az igazságot elhanyagolják?
 

„Amiképpen az egyházi hatalmasságok Krisztus idejében elvetették 
az embernek adott világosságot és életet, úgy utasították vissza azt az 
egymást követő nemzedékek idején is. Krisztus visszavonulása Júdeából 
újból és újból megismétlődött a történelem folyamán. Amikor a reformá-
torok hirdették Isten igéjét, egyáltalán nem akartak elkülönülni a fennálló 
egyházaktól. Ám a vallási vezetők nem tűrhették a világosságot, s annak 
hordozói kénytelenek voltak más réteget keresni, aki vágyik az igazságra. 
Napjainkban a magukat a reformátorok követőinek vallók közül kevese-
ket tölt be az elődök lelkülete. Kevesen hallgatják Isten szavát, és készek 
elfogadni az igazságot, bármilyen köntösben jelenjék is az meg. Akik a 
reformátorok nyomdokaiba lépnek, gyakran kénytelenek elfordulni sze-
retett egyházuktól, hogy megvallhassák Isten igéjének világos tanítását. 
Sokszor azokat, akik a világosságot keresik, ugyanez a tanítás készteti 
atyáik egyházának elhagyására, az engedelmességre.” – JÉ 183.184.
c. Mi a tiszta igazság és miért kell hamisítatlanul megőrizni? Ján 

14:6; 17:3; 1Tim 3:15; Ésa 28:9-13.

„Mi az örökkévaló igazság alapelveihez ragaszkodunk – a tiszta, ha-
misítatlan igazsághoz. Lehetünk ebben egyedülieknek látszók, azonban 
ezek azok, akik Krisztust magukévá teszik.” – MM 161.

Ésaiás próféta könyve 28:14-21.
14.  Ezért halljátok az Úrnak beszédét, csúfoló férfiak, akik uralkodtok e népen, amely Jeruzsálemben lakik.15.  Mert így szóltok: Frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk; az ostorozó áradat ha jő, nem ér el minket; mert a hazugságot választók oltalmunkul, és csalásba rejtezénk el!16.  Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, a ki [benne] hisz, az nem fut!17.  És a jogosságot mérőkötéllé tevém, és az igazságot színlelővé, és jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejteket.18.  És eltöröltetik a halállal való frigyetek, és a sírral való szövetségtek meg nem áll; az ostorozó áradat ha eljő, eltapod titeket,19.  S a hányszor eljő, elragad titeket; mert minden reggel eljő, nappal és éjszaka; borzalom megértetni e tanítást;20.  Mert rövid lesz az ágy, hogy benne kinyujtózhassék, és a takaró szűk lesz az elrejtőzéskor.21.  Mert mint a Perázim hegyén, felkel az Úr, és mint Gibeon völgyében, megharagszik, hogy megtegye munkáját, amely szokatlan lesz, és hogy cselekedje dolgát amely hallatlan lesz.

Ésaiás próféta könyve 34:1-4.8.
1.  Jőjjetek népek és halljátok, nemzetségek figyeljetek, hallja a föld és teljessége, e föld kereksége és minden szülöttei.2.  Mert haragszik az Úr minden népekre, és megbúsult minden ő seregökre; megátkozá, halálra adta őket.3.  Megöltjeik temetetlen maradnak, hulláik bűze felszáll, és hegyek olvadnak meg vérök miatt.4.  Elporhad az ég minden serege, és az ég mint írás egybehajtatik, és minden serege lehull, miként lehull a szőlő levele és a fügefáról a hervadó lomb.8.  Mert bosszúállás napja ez az Úrnak, a megfizetés esztendeje Sionnak ügyéért.

János apostol 1. levele 2:21.
 Nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, ami hazugság.

János evangéliuma 14:6; 17:3.
14:6.  Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.17:3.  Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

Timótheushoz írt 1. levél 3:15.
 De ha késném, hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége.

Ésaiás próféta könyve 28:9-13.
9.  Kit tanít tudományra? A tanítást kivel érteti meg? A tejtől elszakasztottakkal-é és a csecstől elválasztottakkal-é?10.  Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi.11.  Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e néphez,12.  Ő, aki ezt mondá nékik: Ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés! És nem akarták hallani!13.  És lőn nékik az Úr beszéde parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi; hogy járjanak és hátra essenek és összetöressenek és tőrbe jussanak és megfogassanak!
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Kedd  december 23.
3. CSAK nÉVLEGESEn
a. Milyen prófécia mutatja be azt, hogy az egyházak többsége nem 

fogadja el a tiszta, hamisítatlan igazságot az utolsó napokban? Ésa 
3:28.

 
„Sokan úgy érzik, hogy engedményeket kell tenniük, hogy vallásta-

lan rokonai és barátaik kedvében járjanak. Mivel nem mindig könnyű 
meghúzni itt a vonalat, így az egyik engedmény előkészíti a másik 
útját, míg csak akik valamikor Krisztus igaz követői voltak, életükkel 
és jellemükkel a világ szokásihoz nem szabják magukat. Istennel való 
kapcsolatuk megszakad. Már csak névleg keresztények. Mikor a próba 
órája elközelgett, reménységük alaptalannak bizonyul. Magukat, gyer-
mekeiket eladták az ellenségnek.” – TII 33.
b. honnan tudjuk azt, hogy ez a prófécia a Vizsgálati Ítélet idejére 

utal? Ésa 4:1-3.

c. Miként lesznek tekintve azok, akik csak a Krisztus nevét akarják 
de nem az Ő jellemét? Mt 7: 21-23.

 
„Vannak olyanok a gyülekezetben, akik újra keresztre szegezik Isten 

Fiát, és nyíltan megszégyenítik Őt, ha csak alaposan meg nem térnek. 
Felhívok minden gyülekezeti tagot, hogy kérdezze meg önmagától: 
„Mindent megteszek amit tudok, a Megváltóm tiszteletére?” Az igaz-
ságot igazságtalanságnak tartani a legnagyobb átok ami a világunkra 
jöhet. De az igazság, amint az Jézusban van, az élet illata  az életre. Ez az 
érték uralkodó, élő és védelmező. Krisztus hív bennünket, hogy a kes-
keny ösvényre lépjünk, ahol minden lépés az én megtagadását jelenti. 
Felhív bennünket, hogy álljunk az örökkévaló igazság talapzatán, és 
harcoljunk, igen, harcoljunk komolyan a hitért, mely egyszer a szentek-
nek adatott.” – RH December 4, 1900.
d. Ezen világosságban mennyire veszélyes a szándékos bűn? Zsid 

10:26.27.

„Ám ha a keresztények csak névleg azok, akkor az ízét vesztett sóhoz 
hasonlítanak. Nincs jó befolyásuk a világra. Istent hamisan képviselik – 
rosszabbak a hitetleneknél.” - JÉ 250.

Ésaiás próféta könyve 3:28.
És megragad hét asszony egy férfit ama napon, mondván: A magunk kenyerét eszszük és a mi ruhánkba öltözködünk, csak hadd neveztessünk a te nevedről, és vedd le rólunk gyalázatunkat!

Ésaiás próféta könyve 4:1-3.
1.  És ama napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lészen, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izráel maradékának.2  És lészen, hogy aki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik, minden, valaki Jeruzsálemben az élők közé beiratott.3.  Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztítá belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével:

Máté evangéliuma 7:21-23.
21.  Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.22.  Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?Máté 7:23  És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

Zsidókhoz írt levél 10:26.27.
26.  Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,27.  Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket.
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Szerda  december 24.
4. MEnEDÉKVÁROS A FÖLDÖn
a. Mi az eredménye, ha a tiszta igazságban Jézussal járunk? 1Ján 1:7.
 

„A hívők Krisztussal való közössége természetesen arra vezet, hogy 
egymással is egy akaraton lesznek, s ez a legtartósabb egység a földön.” 
– 5B 47.
b. Milyen kapcsolat van Isten földi gyülekezetének a mennyel, és mi-

lyen reményt ad ez nekünk? Ef 3:15; Zsid 12:22.23.

„Hogy az egyház egy nevelő erő lehessen a világban, együtt kell mű-
ködnie a mennyei egyházzal. Tagjainak Krisztust kell képviselni. Szívük-
nek nyitva kell lenni, hogy a világosság minden fénysugarát befogadja, 
amit Isten jónak lát, hogy kiárassza.” – RH December 4, 1900.
c. Miért kell a gyülekezethez csatlakoznunk? Ef 4:4.11-16; 5:23; 1Kor 

12:12-14; Acs 2:46.47.

„Az egyház Isten erős vára és menedékvárosa, melyet fenntart ebben 
a hűtlen világban. Az egyház minden hitszegése: árulás az ellen, Aki 
megvásárolta az emberiséget egyszülött Fiának vére által. A földön, már 
az ősidőktől kezdve, hűséges lelkek alkották az egyházat. Minden kor-
szakban voltak az Úrnak őszinte őrei, bizonyságtevői. Az intő felhívást 
voltak hivatva továbbadni, és ha fegyverzetüket le kellett tenniük, mások 
ismét felvették és folytatták a munkát. Isten szövetséget kötött ezekkel a 
tanúkkal és így kapcsolta össze földi egyházát a mennyeivel. Angyalait 
küldte el gyülekezete szolgálatára és a poklok kapui sem arathattak dia-
dalt felette.” – AT 8.

„A gyülekezeteknek sok fontos kötelezettségük van. Egyik kimagasló 
ezek közül, hogy az ifjúságot ösztönözzék Krisztus akaratának teljesíté-
sére!

Krisztus és gyülekezete között a viszony nagyon szoros, mély és szent. 
Ő a Vőlegény, a gyülekezet a mennyasszony. Ő a Fej, a gyülekezet a test. 
Ebből következik, hogy a Krisztussal való kapcsolat magában foglalja az 
Ő gyülekezetével való kapcsolatot is.” – EÉ 266. 267.

János apostol 1. levele 1:7.
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Efézusbeliekhez írt levél 3:15.
Akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön,

Zsidókhoz írt levél 12:22.23.
22.  Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez,23.  Az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez,

Efézusbeliekhez írt levél 4:4.11-16.
4.  Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;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;16.  Akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az [Ő] segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.

Efézusbeliekhez írt levél 5:23.
5:13.  Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, a mi napvilágra jő, világosság.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 12:12-14.
12.  Mert amiképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is.13.  Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.14.  Mert a test sem egy tag, hanem sok.

Apostolok cselekedetei 2:46.47.
46.  És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel.47.  Dícsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az idvezülőkkel.
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Csütörtök  december 25.
5. TARTOZKODÁS A MEnEDÉKVÁROSBAn
a. hogyan akarja Isten kinyilatkoztatni szeretetét a világnak? Ján 

13:34.35; 17:20.21. Milyen kiváltságunk van a gyülekezetben? 
Zsid 10:25; Zsol 27:4.

„Az egyház a letéteményese Krisztus kegyelmi kincseinek; végül pedig 
kinyilatkoztatja… Isten felmérhetetlen szeretetét.” – AT 7.

„Krisztus egyháza legyengültnek, hibásnak tűnhet előttünk, mégis az egye-
düli dolog a földön, melyre Isten a szeretetét és nagyrabecsülését soronkívüli 
értelemben ruházza. A gyülekezet Isten kegyelmének színtere, ahol abban 
telik öröme, hogy kegyelmének kísérleteit végezze az emberi szíveknek. A 
Szentlélek a képviselője, s Ő azon fáradozik, hogy olyan változásokat érjen el, 
melyre az angyalok ámulva és boldogan tekintenek. A menny megtelik ör-
vendezéssel, mikor az emberi család gyermekei telve látszanak lenni egymás-
iránti szánalommal – amikor úgy szeretik egymást, ahogy Krisztus szerette 
őket. Az egyház Isten erődje, menedékvárosai, melyeket fönntart a föllázadt 
világon. Az egyház szent hivatásának bármilyen elárulása hazaárulás az Is-
ten szemében, aki egyszülött Fia drága vérén vásárolta azt meg. Krisztus így 
emlegette azt az egyházat, ahol a Sátán elnököl, mint a Sátán zsinagógáját. 
Tagjai az engedetlenség fiai. Ezek azok akik szeretik a bűnt, a bűnt választják, 
mindig azon fáradoznak, hogy hatástalanná, érvénytelenné tegyék Isten tör-
vényét, mely pedig szent, igazságos és jó.” – 4KB 184.
b. Amióta a gyülekezet Krisztus képviselője a Földön, mit kell nekünk 

kinyilatkoztatni minden ember számára? 2Kor 5:20; 1Pét 2:9.

„A gyülekezetnek ma olyan emberekre van szüksége, mint Énok, akik Isten-
nel járnak, és bemutatják Krisztust a világnak. A gyülekezet tagjainak magasabb 
színvonalat kell elérniük. Mennyei hírnökök várnak arra, hogy együttműködje-
nek azokkal, akik meghalnak az „én”-nek… Sokan újra megfeszítik Krisztust, 
akik az „én” dédelgetése révén megengedik Sátánnak, hogy befolyása alá vonja 
őket. A gyülekezetnek odaszentelt férfiakra van szüksége, akik elviszik a világ-
nak az üdvösség üzenetét, bemutatják a bűnösöknek Isten Bárányát – férfiakra, 
akik becsületes és igazságos cselekedeteik és tiszta, igaz szavaik által kiemelhetik 
embertársaikat a lealjasodás és bűn gödréből.” – RH December 4, 1900.

„Sátán munkája az, hogy összekeverje a gonoszt a jóval, és eltávolítsa a jó 
és a gonosz közti különbséget. Krisztusnak olyan egyházat kíván mely azon 
munkálkodik, hogy elkülönítse a gonoszt a jótól, melynek tagjai nem  tűrik 
el tudatosan a helytelenséget, hanem eltávolítják azt a szívükből s életükből.” 
– RH December 4, 1900.

„A bűnt nevezhetjük hamis néven, és megmagyarázhatjuk elfogadható-
nak tűnő mentségekkel, állítólagos jó indítóokokkal, de ez nem kisebbíti a 
bűn nagyságát Isten szemében.” – ST Január 20, 1881.

János evangéliuma 13:34.35.
34.  Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.35.  Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

János evangéliuma 17:20.21.
20.  De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;21.  Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.

Zsidókhoz írt levél 10:25.
 El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget.

Zsoltárok könyve 27:4.
Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 5:20.
Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.

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;
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Péntek december 26.
ÁTTEKInTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK
1. hol talál a bűnbeteg lélek valódi maradandó menedékre?
2. Miért olyan fontos keresni és kutatni a tiszta, hamisítatlan igazságot?
3. Milyen veszélynek tesz ki bennünket a szándékos bűn?
4. Mit alapított Isten a Földön, hogy a hívőknek békét és a biztonságot biz-

tosítson?
5. Mit akar Isten kinyilatkoztatni gyülekezetén keresztül az egész világ-

nak?

„Jézus tudta azt, hogy nem tehet az írástudók és farizeusok javára, 
hacsak meg nem ürítik magukat önhittségükből. Új tömlőket választott 
hát a tanítások új bora számára. Halászokat, tanulatlan hívőket tett igaz-
sága új hírnökeivé. Pedig bár tanítása újnak tűnt a nép előtt, valójában 
nem volt új tanítás, hanem a kezdettől fogva hirdetett igazság jelentősé-
gének a kinyilatkoztatása. Az volt a terve, hogy tanítványi tegyék életük 
irányítójává a világos, színtiszta igazságot.”- TII 118.

„Olyan időben élünk, amikor rendíthetetlenül kell kiállnunk az igaz-
ságért. Ápoljuk a szeretetet a lelkek iránt, de soha, soha ne adjuk fel az 
igazság legkisebb alapvető és lényeges pontját se, mert a tiszta hamisí-
tatlan igazság fenntartása által még ezúttal is tisztességet és dicsőséget 
adhatunk Jézus Krisztusnak.” – SD 196.

„Vannak kihívó nagy bűnök, melyeket a gyülekezet tagjai elnéznek 
– ilyen a kapzsiság, becsapás, csalás, megtévesztés, álnokság, és sok más 
bűnök. Ha ezeket a bűnöket elhanyagolják azok, akikre hatalom lett 
téve a gyülekezetben, akkor az Úr az ő áldását visszatartja népétől, és az 
ártatlanok együtt szenvednek a bűnösökkel. A gyülekezet tisztségvise-
lőinek komoly, erőteljes férfiaknak kell lenni, Isten iránti buzgalommal. 
A legserényebben és alaposan megfontoltan kell elmarasztalniuk és ki-
javítaniuk ezeket a hibákat. Tegyék meg ezt, nem önzésből, irigységből, 
vagy személyes elfogultságból, hanem szelídséggel és alázattal azzal az 
őszinte vággyal, hogy Isten legyen megdicsőítve.” – ST Január 20, 1881.

„Földi országok erőfölénnyel és hatalommal uralkodnak; Krisztus 
azonban száműz országából minden kényszert, vagy erőszakot. Ez az 
ország emelje és nemesbítse az emberiséget! Isten gyülekezete a szent-
élet színhelye. Különböző adományokat kapott és fegyverzete a Szent 
Lélek. Tagjai abban leljék boldogságukat, ha mások jó létén fáradoznak 
és másokra áldást nyújtanak.” AT 9.
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1-9B – Bizonyságtételek a Gyülekezeteknek 1-9. Kötet
1-4KB – Kiben Bízhatunk 1-4. Kötet
1-2Sz – Szemelvények E.G. White Írásaiból 1-2. Kötet
AT – Apostolok Története
BL – Bizonyságtételek a Lelkészeknek
BO – Boldog Otthon
EÉ – Előtted az Élet
ESz – Az Evangélium Szolgái
Ev – Evangelizálás 
GH – Gondolatok a Hegyibeszédről
JÉ – Jézus Élete
KP – Krisztus Példázatai
MÉ – Megszentelt Élet
NOL – A Nagy Orvos Lábnyomán
NK – A Nagy Küzdelem
PK – Próféták és Királyok
PP – Pátriárkák és Próféták
TII – A Te Igéd Igazság
TL – Tapasztalatok és Látomások

1-21MR – Manuscript Releases Volume 1-21
1-3SP – The Spirit of Prophecy Volume 1-3
3SM – Selected Messages Book 3
CH – Counsels on Health
ChS – Christian Service
CT – Counsels to Parents, Teachers, and Students 
CW –Counsels to Writers and Editors
FE – Fundamentals of Christian Education
GW92 – Gospel Workers (1892)
LHU – Lift Him Up
LP – Sketches from the Life of Paul
MM – Medical Ministry
OHC – Our High Calling
PUR – Pacific Union Recorder 
RH – The Review and Herald
SD – Sons and Daughters of God 
ST – The Signs of the Times
TDG – This Day Whit God
TSB – Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce 
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