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Előszó

Ezen negyedévben a szombatiskola tanulók, az egész világon, foly-
tatni fogják a „Mint van megírva” tanulmánysorozatot, mert „semmit 
sem kell félnünk a jövőtől, kivéve, ha elfeledkezünk az útról, amelyen az 
Úr vezetett bennünket, és a múltban adott tanításairól.” – GCBD 1893. 
január 29.

Sok alapvető igazság van ami elengedhetetlen ahhoz, hogy megért-
sük Jézus Krisztus örökkévaló evangéliumát. Ezen dicsőséges igazságo-
kat teljesen meg kell értenünk és elmélkednünk kell azokról, mert azok 
felületes ismerete nem elégíti ki a lélek szükségleteit. Éheznünk és szom-
jaznunk kell az igazságot, mert csak akkor elégíttetünk meg. (Mt 5:6.)

„Van olyan fajta hit mely azt állítja, hogy náluk van az igazság, azon-
ban az a hit nagyon ritka, mely Istent szaván fogja és mely szeretetből 
tevékenykedik és a szívet megtisztítja. Azok, akik vallják az igazságot, 
de nem tértek meg azt gondolhatják, hogy ők megtértek. Valamilyen 
téves és mulandó érzelmek, eszmék és elképzelések, vagy eltökéltség 
által jött létre szilárdságuk a megtérésükben való hitükben. Azonban a 
hit egy élő maradandó alapelv. Annak lényege az igazság, - az isteni, 
örökkévaló, változhatatlan igazság. A valódi megmentő hit elválasztha-
tatlan a bűnbánattól és megtéréstől, és ez a Lélek gyümölcseit termi. Ez 
egy folytonos, tudatos bizalom Jézusban. A bűnös egyedüli reménye a 
megfeszített és feltámadott Üdvözítő érdemeiben van. Nincs nyugalom 
semmilyen saját erőfeszítésünkben, hanem csak az Övé által.

Nekünk egy ünnepélyes üzenetünk van és ez nemcsak a lelkészekre 
van bízva. Azon férfiak és nők, akiket soha nem hívtak el a szolgálatra, 
részt vállalhatnak a világ figyelmeztetésében. Ragyogtatniuk kell vilá-
gosságukat.” – RH 1883. november 27.

Ezen dolgok nélkülözhetetlenek üdvösségünk érdekében. Az alapel-
veket tanító ezen leckéket nyilvánvalóvá kell tennünk a mi mindennapi 
gyakorlati életünkben és továbbadni az embereknek mindenütt. Mes-
terünk visszatérése előtt megmaradt idő rövid, és a világ még mindig 
mély sötétségben és tudatlanságban van ezen megmentő igazságok 
felől. „Mindazonáltal az embernek Fia, mikor eljő, avagy talál-é hitet a 
földön?”(Lk 18:8.)

Hogy ezen értékes tanulmányok a rendkívüli áldások, a világosság és 
erő forrásai maradhassanak a hűséges lelkek számára az egész világon, 
ezért imádkozik 

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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2008. április 4.ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS

Belize részére

Kedves testvérek az egész 
világon!

Belize Közép-Amerika 
északkeleti tengerparti 
részén található. Területe 
22965 km2, ez a legkisebb 
nemzet El Salvador után az 
amerikai kontinensen, és népessége is a legkisebb, 297000 lakosa van. 
Az északi és északkeleti része határos Mexikóval, a nyugati és déli része 
Guatemalával, keletről a Karib-tenger határolja, tengerpartja 280 km 
hosszú. Belize 1973-ig Brit Honduras néven volt ismeretes, az utolsó brit 
gyarmat volt az amerikai földrészen. 1981. szeptember 21-én nyerte el 
függetlenségét, de megmaradt a Nemzetközösség tagjaként.

A Reformmozgalom munkája 1994-ben kezdődött el, amikor egy 
testvérünk ide érkezett Hondurasból, hogy bibliamunkásként dolgoz-
zon. Hamarosan megszervezték a Missziót, és 2002-ben törvényesen 
bejegyezték a hatóságnál. Azóta, hogy a munka megkezdődött, testvé-
reink egy házat béreltek, mely gyülekezeti teremként szolgált, azonban 
már kevés a hely, mert megnőtt a gyülekezetbe járók száma. Megértve 
sürgős szükségleteinket, hogy missziónknak legyen egy központja, 
mely világító fényforrásként szolgálhat ezen országban elhatároztuk egy 
ingatlant Belize City-ben. Bár mindenki nagy áldozatot hozott misszi-
ónkban, hogy forrásokat találjunk az építkezés megkezdéséhez, emellett 
bankkölcsönt kellett felvennünk, hogy folytatni tudjuk az építkezést és 
ki tudjuk fizetni számláinkat.

Amikor az első szombati adakozást Belize részére összegyűjtitek, 
mi reméljük és imádkozunk azért, hogy az Úr érintse szíveteket, hogy 
javaitokból, amint nekünk juttattok egy kis részt, segítsen nekünk, hogy 
előrehaladhassunk a mi terveink és vállalkozásunk megvalósításában.

A ti testvéreitek Belizéből
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BŰNBÁNAT ÉS MEGTÉRÉS
„Bánjátok meg azért, és térjetek meg Istenhez, azért, hogy eltö-

röltessenek a ti bűneitek és eljöhessenek a felüdülés idei az Úrnak 
színétől.” – Apcs 3:19.

„A valódi megmentő hit elválaszthatatlan a bűnbánattól és megtérés-
től, és ez a Lélek gyümölcseit termi. Ez egy folytonos, tudatos bizalom 
Jézusban. A bűnös egyedüli reménye a megfeszített és feltámadt Üdvö-
zítő érdemeiben van.” – RH 1883. november 27.
Javasolt olvasmány: Jézushoz vezető út, 10-26, 49-56.

Vasárnap   március 29.
1. AZ EMBER VALÓDI ÁLLAPOTA
a. Hogyan írja le Isten igéje egy megtéretlen személy lelki állapotát? 

Ef 2:1-3; Kol 2:13.

„Bűnös természetünk elidegenített bennünket Istentől.” – FLB 87.
b. Milyen az egész emberiség állapota? Rm 3:10-18.

„Valóban szomorú dolog Isten Lelkének kegyességei nélkül lenni, de 
még ennél is borzasztóbb állapot, ha bár a lelkiség és Krisztus hiányában 
élünk, mégis igazolni próbáljuk magunkat azok előtt, akik féltenek minket, 
hogy nem kell aggódniuk és sajnálkozniuk rajtunk. Félelmetes az öncsalás 
hatalma az ember gondolkodása fölött! Micsoda vakság! Ha világosság-
nak tartjuk a sötétséget, a sötétséget pedig világosságnak!” – 4B 88.

„Önismerettel kell rendelkezzünk, egy olyan ismerettel, mely bűn-
bánatot eredményez, mielőtt megbocsátást és békét találhatnánk. Csak 
azokat a bűnösöket tudja megmenteni Krisztus, akik ismerik önmagu-
kat. Nekünk ismernünk kell valódi állapotunkat, vagy nem fogjuk érezni 
Krisztus segítségének szükségét. Meg kell értenünk, milyen veszélyben 
vagyunk, nem fogjuk elérni menedékünket. Éreznünk kell sebeink fáj-
dalmát, különben nem vágyunk a gyógyulásra.” – ST 1902. április 9.

1.Tanulmány 2008. április 4. Napnyugta: H  19:17
  Ro 19:46

Rómabeliekhez írt levél 3:10-18.
10.  Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;11.  Nincs, aki megértse, nincs, a ki keresse az Istent.12.  Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.13.  Nyitott sír az ő torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt.14.  Szájok telve átkozódással és keserűséggel.15.  Lábaik gyorsak a vérontásra.16.  Útjaikon romlás és nyomorúság van.17.  És a békességnek útját nem ismerik.18.  Nincs isteni félelem az ő szemök előtt.

Efézusbeliekhez írt levél 2:1-3.
1.  Titeket is [megelevenített], akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,2.  Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;3.  Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is:

Kolossébeliekhez írt levél 2:13.
És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket,
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Hétfő  március 30.
2. A BŰNÖS SZÜKSÉGLETE
a. Milyen fontos igazságról nem szabad elfelejtkezzünk, amit a fari-

zeus és a vámszedő példázata is tanúsít? Lk 18:10-14; Zsol 51:19.

„A vámszedő más hívőkkel együtt ment el a templomba, de csakha-
mar elhúzódott tőlük, mint aki méltatlan arra, hogy velük imádkozzék. 
Távol állva „még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem - el-
keseredett gyötrelmében és önmagát utálva - veri vala mellét”. Tudta, 
hogy vétkezett Isten ellen. Érezte, hogy bűnös, szennyes. Még csak 
szánalmat sem várhatott a körülötte levőktől; hiszen megvetéssel néztek 
rá. Tudta, hogy semmi érdeme nincs, amiért Isten megdicsérhetné, és 
kétségbeesetten kiáltott: „Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek!” Nem 
hasonlította magát másokhoz.” – KP 101.

„Amikor a bűnös ráébred tehetetlen állapotára, és érzi, hogy szüksé-
ge van az Üdvözítőre, hittel és reménnyel közeledhet „Isten Bárányához, 
aki elveszi a világ bűneit.” (Jn 1:29.) Krisztus elfogadja azt a lelket, aki 
valódi bűnbánattal jön hozzá.” – TDG 370.
b. Miért van szükségünk külső segítő erőre, hogy megigazítson ben-

nünket Isten előtt? Ésa 64:5; Jób 14:4.

 „Lehetetlen, hogy saját erőnkből kimenekülhessünk a bűn örvé-
nyéből, amelybe beleestünk. Szívünk hajlamai gonoszak, és mi ezen 
változtatni nem tudunk. „Ki adhat tisztát a tisztátalanból? Senki” (Jób 
14:4). „Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az 
Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti” (Rm 8:7). 
Nevelésnek és képzésnek, az akaratfejlesztésnek és igyekezetnek meg-
van a maga kellő hatásköre, de e tekintetben teljesen tehetetlen. Külsőleg 
kifogástalan magaviseletet előidézhetnek ugyan, de a szívet átalakítani 
és a cselekvés titkos rugóit megtisztítani nem tudják. Előbb egy felsőbb 
hatalomnak kell a szívben működnie; felülről jövő új életre van szükség, 
mielőtt a bűnös ember a szentség állapotába juthat. Ez a hatalom: Krisz-
tus. Egyedül az Ő kegyelme képes a lélek holt erőit megeleveníteni és 
Istenhez, szentséghez vezetni.” – JVÚ 16.

„A megváltás Jézus Krisztus által van, mert egyedül Ő a mi igazságunk. 
Bárcsak mindenki abbahagyná, hogy a saját érdemeire tekint. Mindent 
megtalálunk Jézus Krisztusban, amire szükségünk van, és ha együttmű-
ködünk Vele, akkor tökéletessé válunk Őbenne.” – 10MR 10-11.

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

Zsoltárok könyve 51:19.
 Isten előtt [kedves] áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!

Ésaiás próféta könyve 64:5.
És mi mindnyájan [olyanok] voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertéztetett ruha minden mi igazságaink, és elhervadánk, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél, hordának el bennünket!

Lukács evangéliuma 18:10-14.
10.  Két ember méne fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus, és a másik vámszedő.11.  A farizeus megállván, ily módon imádkozék magában: Isten! hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is.Luk 18:12  Bőjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenből, amit szerzek.13.  A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek!14.  Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.
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Kedd  március 31.
3. A BŰN FELETT VALÓ BÁNKÓDÁS
a. Hogyan kiált fel egy ember, amikor ráébred elveszett állapotára? Rm 

7:24; Zsol 51:3-5. Mit foglal magába a valódi bűnbánat? 2Kor 7:10.

„A bűnbánat a bűn feletti bánkódást és az attól való elfordulást je-
lenti. Mindaddig nem hagyunk fel vétkeinkkel, amíg azok bűnös voltát 
fel nem ismerjük. Életünkben akkor történhet csak a valódi változás, ha 
teljes szívvel elfordulunk a bűntől.” – JVÚ 23.

„A megmentő és üdvözítő kegyelem első gyümölcse a bűnbánat ... 
A bűnbánat az az egyetlen folyamat, amely által Krisztus képmásának 
végtelen tisztasága visszatükröződik az Ő megváltottaiban.” – ST 1905. 
június 28.
b. Amint megvalljuk bűneinket és elfordulunk attól, mire számítha-

tunk határozottan? 1Jn 1:9; Rm 10:9.

„Egyszerűek, igazságosak és méltányosak azok a feltételek, hogy könyö-
rületet nyerjünk Istentől. Az Úr nem vár el tőlünk semmi nehéz fájdalmas 
dolgot, hogy bűnbocsánatot nyerjünk. Nem kell hosszú, fárasztó zarán-
dokútra indulnunk, nem kell fájdalmas vezeklést végeznünk, hogy azok 
a menny Istenének kegyeibe ajánljanak minket, vagy hogy jóvátegyük 
bűneinket, azonban aki megvallja és elhagyja az ő bűnét kegyelmet kap. 
Becses ígéret ez, amit a bűnbeesett ember kapott, hogy bízni tudjon a sze-
retet Istenében, és törekedjék az örök életre, Isten országába.” – 5B 635.

„Krisztus gazdagon gondoskodott róla, hogy erősek legyünk. A 
Szentlelket adta nekünk, hogy eszünkbe juttassa Krisztusnak minden 
ígéretét, hogy nyugalmunk legyen és megbocsátás édes békéjének ér-
zete töltse be szívünket. Ha tekintetünket egyedül Jézusra irányítjuk és 
bízunk hatalmában, akkor a biztonság érzete tölti be lelkünket, mert 
Krisztusnak igazsága lesz a mi igazságunk.” – ÉÉM február 10.

„Ha hiszünk az ígéretben, hisszük hogy bűneink megbocsáttattak 
és megtisztultunk, a gutaütötthöz hasonlóan mi is meggyógyulhatunk 
összes bűneinkből és betegségeinkből.” – JVÚ 52.

Zsoltárok könyve 51:3-5.
3.  Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!4.  Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;5.  Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem [forog].

Rómabeliekhez írt levél 7:24.
Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?

Rómabeliekhez írt levél 10:9.
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 7:10.
 Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez.

János apostol 1. levele 1:9.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
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Szerda  április 1.
4. MEGTÉRÉS
a. Milyen nyájas meghívás van adva minden embernek, aki érzi a 

megváltás szükségességét? Ésa 1:18; 55:6-7.

„Üdvözítőnk a mennyei udvarokban áll és kiterjeszti a világra a nyájas 
meghívást: „Jöjjetek ti megfáradtak, ti szegények, ti éhesek, jöjjetek ti meg-
terheltek, ti lesújtottak, bűn-beteg lelkek, jöjjetek.” – ST 1875. augusztus 5.

„Ahogyan a bűnös a bűnnek elítéltje, úgy szeretetének és szentségének 
lebilincseltje is, mert Jézus magához vonja őt… Krisztus szeretetének 
szemlélése által, aki életét adta, hogy megmentse a bűnöst, bűnbánat 
ébred szívében. Ez Isten szeretete, amely a legkeményebb szíveket is meg-
lágyítja!” – RH 1901. szeptember 3.

„Krisztus mindig kész bennünket bűneinktől megszabadítani, de akara-
tunkat sohasem kényszeríti. Ám, ha állandó vétkezés folytán akaratunk telje-
sen a gonosz felé hajlik, ha nem vágyunk újból szabaddá lenni, és nem akarjuk 
elfogadni Isten kegyelmét, vajon mit tehet még érettünk?” – JVÚ 34.
b. Milyen veszély van annak, ha halogatjuk az Úrhoz való visszatéré-

sünket? Zsid 3:15; Ám 8:11-12; Lk 13:25-27.

„Nem akarok sokat beszélni az emberi élet rövidségéről és bizonytalan-
ságáról, de van egy borzalmas veszedelem - olyan veszedelem, melyet sajnos 
nem értenek meg kellőképpen -: ha késlekedünk a Szentlélek szavára hall-
gatni, és inkább tovább folytatjuk a bűnös életet. Mert valóságban a haloga-
tás ezt jelenti. A legkisebb bűn elkövetése is azzal a veszedelemmel járhat, 
hogy az örök üdvösséget elveszíthetjük miatta. Amit mi nem győzünk le, az 
bennünket győz le és megsemmisülésünket idézi elő.” – JVÚ 33.

„Amikor egy ember látja, hogy veszélyben van, belátja szükségét a 
jellem változtatásának, és a szív változtatásának is. Lelke felkavarodik, 
félelme felébred. Isten Lelke munkálkodik benne, félelemtől remegve 
munkálkodik saját magáért, törekszik arra, hogy jellemhibáit kikutassa és 
megtalálja, látja, mit tehet azért, hogy életében létrehozza a szükséges vál-
tozást. Szíve megalázkodott. Bűnvallomása és bűnbánata mutatja őszinte 
vágyódását életének megújulására. Bevallja bűneit Istennek, és ha meg-
sértett valakit megvallja helytelenségét annak, akit ő megsértett. Mialatt 
Isten munkálkodik, Isten Lelkének befolyása alatt a bűnös megvalósítja, 
amit Isten az ő értelmében és szívében munkál. Összhangban cselekszik a 
Lélek munkálkodásával, és az ő megtérése valódi.” – RH 1904. július 7.

Ésaiás próféta könyve 1:18.
 No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.

Ésaiás próféta könyve 55:6-7.
6.  Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van.7.  Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.

Ámós próféta könyve 8:11-12.
11.  Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után.12.  És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg.

Lukács evangéliuma 13:25-27.
25.  Mikor már a gazda felkél és bezárja az ajtót, és kezdetek kívül állani és az ajtót zörgetni, mondván: Uram! Uram! nyisd meg nékünk; és ő felelvén, ezt mondja néktek: Nem tudom honnét valók vagytok ti;26.  Akkor kezditek mondani: Te előtted ettünk és ittunk, és a mi utczáinkon tanítottál;27.  De ezt mondja: Mondom néktek, nem tudom honnét valók vagytok ti; távozzatok el én tőlem mindnyájan, kik hamisságot cselekesztek!

Zsidókhoz írt levél 3:15.
 E mondás szerint: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor.
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Csütörtök  április 2.
5. ÚJJÁSZÜLETÉS
a. Ismertesd Jézus Nikodémussal történt beszélgetését! Jn 3:1-8. Mi 

volt az eredménye ennek a találkozásnak?

„Nikodémus elfogadta a tanítást és magával vitte. Másképpen ta-
nulmányozta a Szentírást, nem a vita vagy az elmélet kedvéért, hanem 
hogy a lélek számára nyerjen életet. Amint alávetette magát a Szentlélek 
vezetésének, látni kezdte a mennyei királyságot.” – JÉ 137.

b. Mi a valódi jelentése a víztől és Lélektől való „újjászületésnek”? Jn 
1:12-13; 2Kor 5:17; 2Pt 1:3-4.

„Akik a Krisztus Jézusban új teremtményekké váltak, a Lélek gyümöl-
cseit fogják megteremni: A szeretetet, örömet, békességet, béketűrést, 
szívességet, jóságot, hitet, szelídséget és mértékletességet. Nem találnak 
többé örömet a régi élvezetekben, hanem az Isten Fiában való hit által, 
nyomdokait követik, az Ő jellemét tükrözik vissza és „megtisztítják ma-
gukat, aminthogy Ő is tiszta.” Amit régen gyűlöltek, azt most szeretik, 
s amit régebben szerettek, azt most gyűlölik, akik azelőtt büszkék és 
akaratosak voltak, most szelídek és alázatosak.” – JVÚ 58.

„Akik szívükben megtapasztalják a valódi megtérést, életükben meg 
fognak mutatkozni a Lélek gyümölcsei. Óh, bárcsak a gyenge lelki életet 
élők felismernék, hogy csak azoknak adhatja Isten az örökéletet, akik az 
isteni természet részeseivé lesznek, és elmenekülnek a romlottság elől, 
mely a bűnös kívánság által uralkodik e világon!” – 9B 155.
Péntek   április 3.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. Az „igazság filozófiája” elősegíti a „jót” önmagunkban. Miért téves és 

törékeny ez az elmélet?
b. A példázatában miért igazult meg a vámszedő és miért nem a farizeus?
c. Mi jellemzi a valódi bűnbánatot?
d. Milyen az igazi megtérés?
e. Milyen változás látható azokban, akik újjászülettek?

János evangéliuma 3:1-8.
1.  Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:2.  Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.3.  Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.4.  Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?5.  Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.6.  Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.7.  Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.8.  A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.

János evangéliuma 1:12-13.
12.  Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;13.  Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.

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

Péter apostol 2. levele 1:3-4.
3.  Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;4.  Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.
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2. Tanulmány 2008. április 11. Napnyugta:  H 19:27
Ro 19:55

KERESZTÉNY TÖKÉLETESSÉG
„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok töké-

letes.” – Mt 5:48.

„Kizárólag a tökéletesség az, ami a mennyei színvonalnak megfelel. 
Ahogyan Isten is tökéletes az Ő magasztos területén, úgy legyenek az Ő 
gyermekei is tökéletesek az általuk betöltött saját szerény területükön.” 
– 2SP 225.
Javasolt olvasmány: Megszentelt élet, 61-67. (A krisztusi jellemvonások kialakulása)

Vasárnap   április 5.
1. ISTEN AZ EMBERT TÖKÉLETESNEK TEREMTETTE
a. Mit jelentett ki Isten, miután – az ember saját képmására teremté-

sével – befejezte teremtői munkáját? 1Móz 1:31; Préd 7:29.

„Mert kezdetben Isten az embert a saját képére teremtette. Felru-
házta nemes tulajdonságokkal, lelkivilága kiegyensúlyozott és lényének 
minden erői harmonikusak voltak. Isten e pompás ajándékait azonban 
összezilálta a bűnbeesés… Az emberi élet alapvető célja azóta az, hogy 
visszakerüljön a tökéletességnek arra a fokára, amelyen a teremtéskor 
állt. Ez a cél minden mást megelőz.” – CE 63.64.

 „Isten az embert igaznak teremtette. Nemes jellemvonásokkal 
ruházta fel a bűnre való hajlam nélkül. Megáldotta kiváló értelmi ké-
pességekkel, és elé tárta a hűség és engedelmesség lehető legsúlyosabb 
indokait. Tökéletes és állandó engedelmesség volt az örök boldogság 
feltétele. Csak ezzel a feltétellel járulhattak az élet fájához.” – PP 23.
b. Honnan tudhatjuk, hogy Ádám tökéletes volt az élet minden vo-

natkozásában, páratlan értelemmel felruházva? 1Móz 2:19-20; 
Zsol 8:5-7.

„Az embernek, a teremtés koronájának Isten képességet adott köve-
telményei megértésére, törvényei igazságos és áldásos voltának és szent 
kívánalmainak felfogására. Az ember pedig köteles rendíthetetlenül 
engedelmeskedni.” – PP 27.

Mózes 1. könyve 1:31.
 És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.

Mózes 1. könyve 2:19-20.
19  És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve.20  És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illő segítő társat nem talált vala.

Zsoltárok könyve 8:5-7.
5.  Micsoda az ember - [mondom] -hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?6.  Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!7.  Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;

Prédikátor könyve 7:29.
 Hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak; ők pedig kerestek sok kigondolást.



Szombati Bibliai Tanulmányok, 2009. április - június 11

Hétfő   április 6.
2. A TÖKÉLETESSÉG ELVESZETT
a. Milyen messze terjedő volt az emberek elfajulása, amikor a világ 

még gyermekkorát élte? 1Móz 6:5,11-12.

„A bűnbeesés után azonban az ember a saját bűnös vágyait akarta 
követni. Ennek következtében a bűn és nyomorúság rohamosan fokozó-
dott. Nem tartották tiszteletben sem a házas viszonyt, sem a tulajdonjo-
got. Aki megkívánta felebarátja feleségét és vagyonát, elvette erőszakkal, 
és diadalt ült erőszakos cselekedete felett. Élvezettel pusztították az álla-
tokat, és a húsételek fogyasztása még kegyetlenebbé és vérszomjasabbá 
tette őket, mígnem az emberi élethez is megdöbbentő kegyetlenséggel 
viszonyultak.

A világ a gyermekkorát élte, de a gonoszság annyira elmélyült és el-
terjedt, hogy Isten nem tűrhette már tovább.” – PP 64.

„Az özönvíz előtti világ lakói úgy az evésben, mint az ivásban mér-
téktelenek voltak. Ették a húst, habár Isten ebben a korszakban nem 
adott engedélyt az állatok húsának fogyasztására. Megromlott étvágyuk 
nem ismert határokat, ettek és ittak a bűnös élvezetért és kielégülésért, 
és olyan romlottakká váltak, hogy Isten nem tűrhette ezt tovább. Go-
noszságuk mértéke betelt. Istennek vízözön által kellett megtisztítani a 
földet az erkölcsi szennytől, romlottságtól.” – CH 109.
b. Hogyan írja le Pál apostol az emberiség elfajulását? Rm 1:21-32.

„Az emberi értelem törvénye, hogy szemlélés által átváltozunk. Az 
ember nem múlhatja felül az igazságról, tisztaságról és szentségről al-
kotott fogalmait. Ha gondolatban soha nem emelkedik az emberi szint 
fölé, ha hitben nem tud elgondolkozni a végtelen bölcsességen és szere-
teten, akkor egyre lejjebb süllyed. A hamis istenek tisztelői istenségeiket 
emberi tulajdonságokkal és szenvedélyekkel ruházták fel, ezért őket 
tekintették jellembeli példaképüknek. Ennek következtében erkölcsük 
megromlott… Isten parancsolatokkal szabályozza az ember életét, de 
törvényét áthágták, és ennek mindenféle bűn lett a következménye. Az 
ember leplezetlenül és vakmerően vétkezett. A jogosságot a porba tipor-
ták, és az elnyomottak kiáltása felhatolt az égig.” – PP 63.

Mózes 1. könyve 6:5, 11-12.
5.  És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.11.  A föld pedig romlott vala Isten előtt és megtelék a föld erőszakoskodással.12.  Tekinte azért Isten a földre, és ímé meg vala romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útát a földön.

Rómabeliekhez írt levél 1:21-32.
21.  Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett.22  Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek;23.  És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával.24.  Annakokáért adta is őket az Isten szívök kivánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék;25.  Mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mind örökké áldott. Ámen.26.  Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre:27.  Hasonlóképen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban.28.  És amiképen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretökben megtartsák, azonképen oda adták őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek;29.  Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakvák, írigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel;30.  Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek,31.  Balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok.32.  Kik jóllehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra, mégis nemcsak cselekszik azokat, hanem az akképen cselekvőkkel egyet is értenek.
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Kedd  április 7.
3. AZ EMBERISÉG HELYREÁLLÍTÁSA
a. Milyen tervet fektettek le a mennyei udvarokban az emberi család 

helyreállítása érdekében? Jób 33:24, 26-28; Mk 10:45.

„Az Istenség szánalomra ébredt az emberi faj iránt, és az Atya, a Fiú 
és a Szent Lélek elhatározták, hogy lefektetik a megváltás tervét. Hogy ez 
a terv teljesen megvalósuljon, határozat született, hogy Isten egyszülött 
Fiának fel kell áldoznia magát a bűnért.” – CH 222.

„Ádám bűne az egész emberiséget reménytelen nyomorba döntötte, 
de Isten Fiának áldozata révén az ember újabb próbaidőt kapott. Akik 
a megváltást hasznukra fordítják, azok szabadulásáról Isten már a meg-
váltás tervében fontoskodott. Isten tudta, hogy az ember képtelen saját 
erejéből győzedelmeskedni, s ezért segítségét nyújtotta. Milyen hálá-
saknak kell lennünk, hogy út készült számunkra, melyen át az Atyához 
juthatunk, hogy még nyitva állnak a kapuk, melyeken át a mennyei fény 
sugarai ömlenek felénk. A menny világossága kiárad mindenkire, aki 
kész befogadni azt.” – KÉ 17.
b. Bár Sátán terve az, hogy az emberiséget tőrbe csalja és megtartsa 

ezen elbukott állapotában, hogyan avatkozott közbe Jézus, helyre-
állításunk érdekében? Jn 10:27-29; 6:39-40;  Fil 1:6.

„Ádám bűnbeesése óta megszakadt az Istennel való közvetlen kap-
csolat; Krisztus közvetített a menny és a föld között. 

Most, amikor Jézus eljött „a bűn testének hasonlatosságában” (Rm 
8:3), maga az Atya szólt. Azelőtt Krisztus által érintkezett az emberi-
séggel, most pedig Krisztusban. Sátán remélte, hogy Istennek a bűnnel 
szembeni irtózata örökre elválasztja a mennyet a földtől. Most viszont 
nyilvánvalóvá vált, hogy az Isten és ember közötti kapcsolat helyreállt.” 
– JÉ 88.

„Az örökkévaló Isten Fia közbelépett, hogy a törvényszegés büntetést 
elszenvedje, s így a bűnös kaphasson egy másik próbaidőt és az ember 
Isten kegyébe férkőzhessen. Ő volt a váltságdíjunk, aki egy volt az Isten-
nel és magára vette az emberi természetet. Az egész föld rengett és ráz-
kódott a látványtól, ahogyan Isten drága Fia szenvedett Isten haragjától, 
amit az ember törvényszegése okozott. Az égbolt zsákba öltözött, hogy 
eltakarja az isteni Áldozat látványát.” – LHU 153.

Jób könyve 33:24, 26-28.
24.  És [az Isten] könyörül rajta, és azt mondja: Szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba; váltságdíjat találtam!26.  Imádkozik Istenhez és ő kegyelmébe veszi, hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel, és az embernek visszaadja az ő igazságát.27.  Az emberek előtt énekel és mondja: Vétkeztem és az igazat elferdítettem vala, de nem e szerint fizetett meg nékem;28.  Megváltotta lelkemet a sírba szállástól, és egész valóm a világosságot nézi.

Márk evangéliuma 10:45.
Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.

János evangéliuma 10:27-29.
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.29.  Az én Atyám, aki [azokat] adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki [azokat] az én Atyámnak kezéből.

János evangéliuma 6:39-40.
39.  Az pedig az Atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámaszszam azt az utolsó napon.40.  Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámaszszam azt azt utolsó napon.

Filippibeliekhez írt levél 1:6.
Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:
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Szerda  április 8.
4. A VÉGSŐ CÉL
a. Miután elfogadtuk Krisztust és az Ő igazságát, milyen további 

lépéseket kell tennünk azért, hogy elérjük a tökéletességet? Zsid 
5:12-14; 6:1-2;  2Pt 3:18.

„A mi feladatunk, hogy törekedjünk a tökéletességet elérni a hatókö-
rünkön belül, ahogyan Krisztus ezen a földön ugyanezt elérte jelemének 
minden vonatkozásában. Ő a mi példaképünk. Mindenben törekedjünk 
Istent dicsőíteni jellemünk által. Ha még mindig nem sikerül elérni az 
isteni kívánalmakat, akkor minden áldott nap veszélyeztetjük lelkünk üd-
vösségét. Meg kell értenünk és méltányolnunk az előjogot mellyel Krisztus 
felruházott bennünket, és meg kell mutassuk a legmagasabb színvonal el-
érésében való eltökéltségünket. Teljes mértékben alá kell vessük magunkat 
annak az erőnek amelyet Ő megígért nekünk.” – MM 253.

„Ahogyan Isten is tökéletes az Ő magasztos területén úgy az ember is 
tökéletes lehet a maga területén. A keresztény jellem eszményképe a Krisz-
tushoz való hasonlóság. Nyitva van előttünk a folyamatos fejlődés útja. 
Van egy elérendő cél, egy mérték, amely magába foglal minden jót, tisztát, 
nemest, és emelkedettet. Szüntelen növekednünk kell, s megállás nélkül 
fejlődnünk, előre és fölfelé a jellem tökéletessége irányába.” – HP 141. 
b. Jézus fog bennünket tökéletessé tenni amikor eljön, vagy már tö-

kéletes állapotban fog találni bennünket? 1Kor 1:8; 1Thes 5:23; Ef 
5:27; 2Pt 3:14.

„Mikor Krisztus eljön, nem fogja megváltoztatni senkinek a jellemét. 
Értékes próbaidőt kaptunk, hogy fejlődjünk jellemünk öltönyének mo-
sása által és megfehérítsük azt a Bárány vérében.” – CE 237.

„Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elveszítsük az örök életet, 
mivel nem vagyunk hajlandóak elkülönülni a világtól. Az én el kell rej-
tőzzön Krisztusban. Az Ő látványával kell beteljen szemünk. Teljesen az 
Úr oldalára kell állnunk, emlékezve a szavakra: „Mert Isten munkatársai 
vagyunk.” (1Kor 3:9.) Isten azt kívánja, hogy Krisztus iskolájában ta-
nuljuk meg, hogy szívünkben szelídek és alázatosak legyünk. Feszítsük 
meg az ént annak világi érzelmeivel és testi vágyaival. Nincs második 
próbaidő az elesett embernek. A menny nem az a hely ahol le kell győzni 
a jellem hibáit.” – YI 1900. október 25.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 1:8.
Aki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján.

Efézusbeliekhez írt levél 5:27.
 Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.

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

Zsidókhoz írt levél 5:12-14.
12.  Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre.13.  Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú:14.  Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.

Zsidókhoz írt levél 6:1-2.
1.  Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek,2.  A mosakodásoknak, tanításnak, kezek rátevésének, holtak feltámadásának és az örök ítéletnek.

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

Péter apostol 2. levele 3:14.
Annakokáért szeretteim, ezeket várván , igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.
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Csütörtök  április 9.
5. A TÖKÉLETESSÉG TELJES
a. Milyen csodálatos ígéretet kaptak azok, akik teljesen megtisztítják 

szívüket a Bárány vérében? Mt 5:8;  Jel 7:14-15; 1Jn 3:2-3.

„Jézus kijelentette, hogy a tiszta szívűek láthatják meg Istent. Ők fel 
fogják ismerni Istent az Ő Fiában, aki a földre lett küldve az emberi faj 
megmentéséért. Értelmük megtisztult és bűntelen gondolatokkal van 
tele, tisztábban fogják látni a Teremtőt hatalmas kezének műveiben, a 
világegyetemet alkotó szépségben és ragyogásban.” – 2SP 208.

„A tiszta szívűek már ebben az életben is Isten jelenlétének tudatá-
ban élnek, az eljövendő örökkévalóságban pedig Istent szemtől szembe 
látják majd, miként Ádám együtt járt és beszélt az Úrral Éden kertjé-
ben.” – GHB 29.30.
b. Mi a legmagasabb elérhető cél, amit mindenki elérhet, aki törek-

szik a tökéletességre? 1Pt 1:9; 1Thes 5:9; Ésa 25:9.

„Ha örök életet akarunk nyerni, együtt kell munkálkodnunk Istennel, 
így elérjük a bibliai színvonalat, és jellemünket összhangba hozzuk a mi 
Urunk Jézus Krisztus jellemével… A legbuzgóbban törekedjen minden 
lélek a próbaidő ezen drága óraiban tökéletes jellemet kialakítani, mert 
Isten vágya az, hogy legyünk készen és tökéletesek, amikor a mi Urunk 
eljön nagy hatalommal és dicsőséggel.” – YI 1893. szeptember 7.
Péntek   április 10.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. A földön lévő összes teremtmény közül milyen értelemben páratlan az 

emberi faj?
b. Miért kellett a vízözönnek megtörténnie, és miért kellett elpusztulnia 

Sodomának?
c. Mi az egyedüli reménye a mi elkorcsosult fajunknak?
d. Írd le az erkölcsi tökéletesség magasságát, amit el kell érnünk mielőtt 

Krisztus visszatér, és az okot, amiért ez a tökéletesség szükséges!
e. Mit jelent gyakorlati értelemben ez a fogalom: „tisztának lenni a szívben”?

Ésaiás próféta könyve 25:9.
 És szólnak ama napon: Ímé Istenünk, akit mi vártunk és aki megtart minket; ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában!

Máté evangéliuma 5:8.
Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.

Thessalonikabeliekhez írt 1. levél  5:9.
Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,

Péter apostol 1. levele 1:9.
Elérvén hitetek czélját, a lélek idvességét.

János apostol 1. levele 3:2-3.
2.  Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van.3.  És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképen Ő is tiszta.

Jelenések könyve 7:14-15.
14.  És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.15.  Ezért vannak az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és aki a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettök.
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3. Tanulmány 2008. április 18. Napnyugta:  H 19:37
Ro 20:03

A KERESZTSÉG
„Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden 

teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül, aki pedig 
nem hiszen elkárhozik.” – Mk 16:15-16.

„Krisztus a keresztséget lelki országába való belépés jelképévé tette. 
Kifejezett feltétellé tette, melynek mindenkinek eleget kell tennie, ha azt 
kívánja, hogy a gyülekezet elismerje és elfogadja, mint olyan személyt, 
aki az Atya, a Fiú és a Szent Lélek fennhatósága alatt áll.” – 6B 91.
Javasolt olvasmány: Jézus élete, 71-81. (Kiáltó szó a pusztában), 131-139. (Nikodémus)

Vasárnap  április 12.
1. KERESZTELŐ JÁNOS
a. Ki volt az első feljegyzett keresztelő az Újszövetségben, és mi volt 

az ő prédikációjának témája? Mt 3:1-6.

„János a Messiás eljövetelét hirdette, és megtérésre szólította fel a né-
pet. A bűntől való tisztulás jeléül alámerítette őket a Jordán vizében. Ezzel 
a jelentős szemléltető tanítással azt mutatta be, hogy akik Isten választott 
népének tartják magukat, bűntől szennyezettek; szívük és életük megtisz-
títása nélkül aligha lehetnek részesei a Messiás országának.” – JÉ 78.
b. Amikor sok farizeus és sadduceus összesereglett a pusztában, 

hogy megkeresztelkedjen, milyen üzenetet adott János nekik? 
Mt 3:7-10.

„János kijelentette Izrael tanítóinak, hogy büszkék, önzők és kegyet-
lenek, inkább hasonlítanak mérges kígyók fajzataihoz - ami halálos átok 
az embereken -, mint Ábrahám igaz és engedelmes gyermekeihez… 
Ahogyan Ábrahámot kihívta a pogányok közül, úgy másokat is elhívhat 
a szolgálatára. Ezek szíve olyan élettelennek tűnhet, mint a sivatag kövei, 
de Isten Lelke életre keltheti őket, hogy cselekedjék akaratát, és betelje-
süljön rajtuk ígérete.” – JÉ 79.

Máté evangéliuma 3:1-6.
1.  Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, aki prédikál vala Júdea pusztájában.2.  És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.3.  Mert ez az, akiről Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit.4.  Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, és bőröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz.5.  Ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke.6.  És megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről.

Máté evangéliuma 3:7-10.
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.9.  És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.10.  A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik.
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Hétfő  április 13.
2. JÉZUS KERESZTSÉGE
a. Sok ember jött a pusztába, hogy találkozzon Keresztelő Jánossal, 

úgyszintén Jézus is. Miért tette Ő ezt? Mt 3:13-15.

„Jézus a példaképünk mindenre, ami az életre és istenfélelemre vo-
natkozik. Megkeresztelkedett a Jordánban, amint a hozzá jövőknek is 
meg kell keresztelkedniük.” – OHC 157.

„Jézus keresztsége nem saját bűneinek megvallása volt. Azonosí-
totta magát a bűnösökkel, ugyanazt az utat járta, amelyet nekünk kell 
megtennünk, ugyanazt a munkát végezte, amely a mi feladatunk. Szen-
vedésekkel teli élete, türelmes állhatatossága keresztsége után szintén 
példaként áll előttünk.” – JÉ 83.
b. Mi történt, amikor Jézus kijött a vízből? Mt 3:16-17.

„Egy új fontos korszak nyílt meg [Jézus] életében, érezte új köteles-
ségeinek ünnepélyességét és felelősségét, melyeket teljesítenie kellett, és 
érezte a súlyosabb terheket, amelyeket viselnie kellett ezután. Keresztsé-
ge volt nyilvános szolgálatának az első tette, és itt azonosította magát a 
bűnösökkel, mint az ő képviselőjük, felöltve bűneiket és a törvényszegők 
közé számlálva Önmagát. Imájában Krisztus emberi karjával átkarolja 
a bukott emberiséget, míg isteni karjával megragadja az Örökkévaló 
trónját.” – YI 1874. március 1.

„Az angyalok még soha nem hallottak ilyen imát. Aggódtak, hogy 
miként fogják elhordozni a Megváltó biztosítékának és szeretetének 
imáját. De nem; az Atya Önmaga fog szolgálni Fia számára. Isten dicső-
ségének fénye közvetlenül a trónról sugárzott. Az ég megnyílt, dicsőség 
és fény sugarai indultak onnan és egy galamb alakja, mint ragyogó arany 
jelent meg. A galambhoz hasonló alak jelképezte Krisztus szelídségét és 
nyájasságát… 

Dörgött és villámlott a nyitott égboltból és egy hang félelmetes mél-
tósággal szólt belőle: „Ez az én szerelmes Fiam, akiben gyönyörködöm.” 
Krisztust hitelesítették ezek a szavak, hogy tanúbizonyságot tegyenek 
keresztségénél, és biztosították Isten szeretett Fiát, hogy Atyja elfogadta 
az emberiséget általa, Ő a helyettesítő és biztosíték, továbbá hogy Isten 
Önmagához kapcsolja az embert, és a menny nyitva áll az imáik előtt az 
Ő Fia közbenjárása által.” – YI 1874. március 1.

Máté evangéliuma 3:13-15.
13.  Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa.14.  János azonban visszatartja vala őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jősz én hozzám?15.  Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki.

Máté evangéliuma 3:16-17.
16.  És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani.17.  És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.
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Kedd   április 14.
3. VÍZ ÁLTAL ÚJJÁSZÜLETVE
a. Milyen igazságot jelentett ki Jézus Nikodémusnak, amely minden 

emberre érvényes? Jn 3:5-7.

 „Az újjászületés képe, amit Jézus használt, nem volt teljesen isme-
retlen Nikodémus számára. Az izraelita hitre tért pogányokat gyakran 
hasonlították az újszülött gyermekhez. Ezért bizonyára megértette, 
hogy Krisztus szavait nem szó szerint kell vennie. De mivel izraelitának 
született, biztos volt benne, hogy helye van Isten országában. Úgy érezte, 
nem kell megváltoznia...

Nikodémus megértette, hogy ezzel Krisztus a vízzel való keresztségre  
és a szív Isten Lelke által történő megújulására utalt.” – JÉ 133.

„Amíg Jézus beszélt, az igazság néhány sugara áthatolt a vallási ve-
zető elméjén. A Szentlélek meglágyító, megnyerő ereje áthatotta szívét.” 
– JÉ 135.

„A Szent Lélek ereje átalakítja az egész embert. Ez a változás képezi 
az újjászületést.” – ST 1883. november 15.
b. Mit jelent víztől és Lélektől születni? Rm 6:3-7; Jn 1:12-13.

„A keresztség a világról való legünnepélyesebb lemondás. Akik az 
Atya, a Fiú és a Szent Lélek hármas nevében megkeresztelkednek, ke-
resztény életük kezdetén nyilvánosan kijelentik, hogy elhagyták a Sátán 
szolgálatát, s a királyi család tagjaivá, Isten gyermekeivé váltak.” – 6B 91.

„Az újjászületés ideje alatti első lépések a valódi bűnbánat, hit Jézus 
Krisztus érdemeiben, az Ő halálában való megkeresztelkedés, a vízből 
kiemelkedve élni egy új életet. Ezek azok amiket Krisztus mondott Ni-
kodémusnak, hogy neki is át kell élni ahhoz, hogy üdvözüljön.” – LHU 79.

„Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében keresztelkedünk meg, s a három 
végtelen nagyhatalom együttesen ígéri, hogy fáradozni fog értünk, ha 
együttműködünk velük. Krisztussal eltemettettünk a keresztségbe, mint az 
Ő halálának jelképébe, majd kiemelkedtünk a vízből, mint az Ő föltáma-
dásának jelképében. Majd újjászületettként kell élnünk, hogy az Úr föltá-
maszthasson bennünket az utolsó nagy napon.” – GCB 1901. április 4.

János evangéliuma 3:5-7.
5.  Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.6.  Ami testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.7.  Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

János evangéliuma 1:12-13.
12  Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;13.  Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.

Rómabeliekhez írt levél 6:3-7.
3.  Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?4.  Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben járjunk.5.  Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is [azok] leszünk.6.  Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek:7.  Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól.
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Szerda   április 15.
4. ÚJ TEREMTÉS
a. Mit vár el az Úr tőlünk mielőtt megkeresztelkednénk? Milyen 

kapcsolatba kerülünk így Istennel? 2Kor 6:14-18.

„Jöjjetek ki közülük, és különüljetek el tőlük, szól az Úr, és magamhoz 
fogadlak titeket, és lesztek az Úr, a Mindenható fiai és leányai. Milyen 
csodálatos ígéret ez! Azt fogadja meg, hogy a királyi család gyermekei, a 
mennyei ország örökösei lesztek.” – 2B 592.

„Kész vagy elszakadni barátaidtól és a rokonaidtól, elhatározni, hogy 
engedelmeskedni fogsz Isten szava magasztos igazságainak? Légy bátor, 
Isten gondoskodott rólad, kitárt karral vár. Jöjjetek ki közülük, és külö-
nüljetek el, tisztátalant ne illessetek, és én magamhoz fogadlak titeket. 
Megígéri, hogy Atyánk lesz. Ó, micsoda kapcsolat ez! Magasabb és szen-
tebb, mint bármely földi kötelék! Ha meghozod az áldozatot, ha el kell 
hagynod szüleidet, testvéreidet, feleségedet és gyermekeidet Krisztus 
kedvéért, nem fogsz barátok nélkül maradni. Isten befogad családjába, 
a mennyei család tagjává válsz, a Király gyermeke fogsz lenni, aki ural-
kodik a mennyben. Kívánhatsz még ettől magasabb állást, mint amit itt 
ígér? Hát nem elég ez?” – 1B 473.
b. Amikor valaki újjászületik, hogy tekint Isten ő reá – és mi történik 

az ő életében? 2Kor 5:17; 1Pt 1:22-23; 2:1-2.

„A büszkeségtől megtisztul a lélek. Az önzés gyökerestől kitépődik. A 
gyors, indulatos vérmérséklet nem uralja tovább az embert, mert Jézus 
Krisztus foglyul ejtette az ő gondolatait.  „Ne szóljatok oly kevélyen, oly 
nagyon kevélyen; Szátokból ne jőjjön kérkedő szó, Mert mindentudó 
Isten az Úr, és a cselekedeteket ő ítéli meg.” – ST 1892. szeptember 26.

„A régi természet, amely vérből és a test akaratából született, nem 
örökölheti Istennek országát. A régi utakat, az örökölt hajlamokat fel 
kell adnunk, mert a kegyesség nem örökölhető. Az újjászületés új in-
dítékokat, új ízlést, új hajlamokat jelent. Akik a Szentlélek által új életre 
születtek, azok az isteni természet részeseivé lettek, ezért minden szo-
kásukkal, tettükkel a Krisztussal való kapcsolatukat fogják bizonyítani.” 
– Mar 253.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 6:14-18.
14.  Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?15.  És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?16.  Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.17.  Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,18.  És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.

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 1:22-23.
22.  Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;23.  Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké.

Péter apostol 1. levele 2:1-2.
1.  Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irígykedést, és minden rágalmazást.2.  Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;
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Csütörtök   április 16.
5. AZ ISTENSÉG IGAZSÁG SZOLÁLTATÁSA ALATT
a. Kinek a nevében kell a megtért lelkeket megkeresztelni, és milyen 

ígéret adatott nekik? Mt 28:19-20. Milyen kiváltság és felelősség 
van rajtuk? Kol 3:1-3.

„Amint a keresztények engedelmeskednek a keresztség ünnepélyes 
rítusának, Isten feljegyzi fogadalmukat, mellyel neki hűséget fogadtak… 
Megfogadták, hogy megtagadják a világot, s hogy Isten országa törvényei-
nek engedelmeskednek. Ezentúl új életben járnak. Többé nem követik em-
berek hagyományait és azok becstelen eljárásait. Ezentúl a menny országa 
szabályait követik, Istent tisztelik. Ha fogadalmukhoz hűek maradnak, 
kegyelmet és erőt kapnak, mely képesíti őket, hogy szent életben járjanak.” 
– Ev 151.

„A keresztség szertartását az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében vég-
zik el. A menny három nagy hatalma ígéri, hogy mindazoknak segítője és 
támogatója lesz, akik eleget tesznek ezen rendeletnek, és akik hűségesek 
lesznek keresztségük fogadalmához.” – 6MR 27.

„A menny három legszentebb lényének törvénye és hatalma alatt állsz, 
akik megőrizhetnek téged az eleséstől. Ki kell nyilvánítanod, hogy meghal-
tál a bűnnek, hogy életed Krisztus által Istenben van elrejtve.” – 7MR 267.
b. Milyen jogokban és kiváltságokban részesülünk, ha Isten fiainak 

és lányainak fogad bennünket? Rm 8:16-17; Gal 3:26-29; 4:6-7.

Péntek   április 17.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. Milyen reménységet ajánlott fel Keresztelő János azoknak, akik hoz-

zá jöttek?
b. Miért keresztelkedett meg Jézus?
c. Milyen jelentősége van számunkra Krisztus és Nikodémus beszélge-

tésének?
d. Mire utal a keresztség egy lélek életében?
e. Milyen értelemben része a bűnbánó bűnös keresztségének a teljes 

Istenség?

Máté evangéliuma 28:19-20.
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!

Rómabeliekhez írt levél 8:16-17.
16.  Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.17.  Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.

Galátziabeliekhez írt levél 3:26-29.
26.  Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.27.  Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.28.  Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.29.  Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.

Galátziabeliekhez írt levél 4:6-7.
6.  Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!7.  Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.

Kolossébeliekhez írt levél 3:1-3.
1.  Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,2.  Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.3.  Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.
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4. Tanulmány 2008. április 25. Napnyugta: H 19:46
Ro 20:12

A LÁBMOSÁS
„Aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki kö-

zöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek 
Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, 
és adja az ő életét váltságul sokakért.” – Mt 20:26-28.

„Krisztus adta követőinek a lábmosás szertartásának gyakorlatát, 
mely az alázatosság leckéjére fogja megtanítani őket. Ő kapcsolta össze 
ezt a rendeletet az úrvacsorával.” – ST 1880. március 25.
Javasolt olvasmány: Jézus élete, 548-558. (A szolgák szolgája)

Vasárnap   április 19.
1. Ő SZERETTE ŐKET
a. Milyen feljegyzés van Jézus tanítványai iránti szeretetéről, közvetle-

nül az Ő szenvedése és halála előtti időszakban? Jn 13:1; 15:12-13.

„Jézus, az isteni Tanító, biztosította tanítványait arról, hogy szereti 
őket. Nem másért vette fel az emberi természetet, minthogy bemutassa 
az ember számára Isten szeretetét, könyörületét és jóságát, a teremtmé-
nyeinek biztosított üdvösség és boldogság által.” – TSS 39.40.
b. Jézustól eltérően, milyen lelkület uralta a tanítványokat, amint az 

úrvacsorai szertartásra összegyűltek? Lk 22:24.

„A tanítványok, bár külsőleg mindent elhagytak Jézus kedvéért, szí-
vükben azonban nem szűntek meg nagy dolgokat igényelni maguknak. 
Ebből a lelkületből alakult ki az a viszály, hogy ki a nagyobb.” – JÉ 344.

„A tanítványok ragaszkodtak ahhoz a kedvenc elképzelésükhöz, hogy 
Krisztus biztosítja hatalmát a földön, és elfoglalja helyét Dávid trónján. 
Szívében mindegyik még  mindig a legmagasabb hely után vágyako-
zott ebben a földi királyságban. Felbecsülték önmagukat és egymást, és 
ahelyett, hogy testvéreiket tartották volna méltóbbnak az első helyre, 
magukat helyezték oda gondolatban.” – JÉ 549.550.

Lukács evangéliuma 22:24.
Támada pedig köztük versengés is, hogy ki tekinthető köztük nagyobbnak.

János evangéliuma 13:1.
A husvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az Atyához, mivelhogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket.

János evangéliuma 15:12-13.
12.  Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképen én szerettelek titeket.13.  Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.
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Hétfő  április 20.
2. A MESTER PÉLDÁJA
a. Jézus mely cselekedetén lepődtek meg a tanítványok? Jn 13:3-5.

„Az ünnepen az volt a szokás, hogy egy szolga megmosta a vendégek lábát, és 
ez alkalommal is megtették az előkészületeket ennek a szolgálatnak az elvégzésére. 
A kancsó, a mosdótál és a törülköző már ott volt, elkészítve a lábmosásra. Szolga 
azonban egy sem volt jelen. A tanítványok dolga lett volna a lábmosás elvégzése. 
Sértett hiúságukból kifolyólag azonban a tanítványok egyike sem vállalkozott arra, 
hogy betöltse a szolga szerepét. Mindegyikük közömbösséget tanúsított, mintha 
nem lettek volna tudatában annak, hogy van valami feladat a számukra, amelyet va-
lamelyiküknek el kell végeznie. Hallgatásukkal azt nyilvánították ki, hogy nem voltak 
hajlandók megalázni magukat ennek a szolgálatnak az elvégzésével.” – JÉ 550.

„[A Megváltó] akit szerettek [a tanítványok], felállt, félretette felsőruháját, 
fogta a törülközőt, körülkötötte magán, és vizet öntött a mosdótálba. Ezt látva a 
tanítványok meglepődtek és megszégyenültek.” – RH 1898. július 5.

„Jézusnak ez a tevékenysége kinyitotta a tanítványok szemét. Keserű szé-
gyen és megaláztatás töltötte be szívüket. Megértették a szavakkal ki nem 
mondott dorgálást, és teljesen új fényben látták meg magukat.” – JÉ 551.
b. Mond el Péter tiltakozását, magatartását, és Jézus válaszát Péter 

ellenvetésére? Jn 13:6-9.

„Péter vonakodott attól, hogy az út porától beszennyeződött lábait az ő Ura 
és Mestere kezével érintse: mi mégis milyen gyakran érintjük bűntől szennye-
zett lelkünkkel Krisztus szívét, aki semmit sem gyűlöl jobban, mint a bűnt. Óh, 
mennyi fájdalmat okozunk Krisztus tiszta szent Lelkének bűneink szennyével! 
Ha nem tisztulunk meg az Ő ereje által, akkor nem vagyunk arra előkészülve, 
hogy megbecsüljük és méltányoljuk a szent közösséget Krisztussal és egymás-
sal.” – RH 1898. július 5.
c. Mi a jelentősége Jézus szavainak: „Aki megfürdött, nincs másra 

szüksége, mint a lábait megmosni”? Jn 13:10.

„Péter és tanítványtársai megmosakodtak abban a nagy forrásban, amely 
feltárult előttük bűneik és tisztátalanságaik lemosására. Krisztus a magáénak is-
merte el őket. A kísértés azonban gonoszságba vezette őket és ezért még mindig 
szükségük volt Krisztus megtisztító kegyelmére. Mikor Jézus körülkötötte ma-
gát egy kendővel, hogy lemossa a port a lábukról, akkor ezzel a cselekedetével az 
elidegenedést, a féltékenységet, és a gőgöt kívánta lemosni a szívükről. Ez sokkal 
több következménnyel járt együtt, mint poros lábuk lemosása.” – JÉ 553.

János evangéliuma 13:3-5.
3.  Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy,4.  Felkele a vacsorától, leveté a felső ruháját; és egy kendőt vévén, körülköté magát.5.  Azután vizet tölte a medenczébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül van kötve.

János evangéliuma 13:6-9,
6.  Méne azért Simon Péterhez; és az monda néki: Uram, te mosod-é meg az én lábaimat?7.  Felele Jézus és monda néki: Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted.8.  Monda néki Péter: Az én lábaimat nem mosod meg soha! Felele néki Jézus: Ha meg nem moslak téged, semmi közöd sincs én hozzám.9.  Monda néki Simon Péter: Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is!

János evangéliuma 13:10.
Monda néki Jézus: Aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta; ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan.



Szombati Bibliai Tanulmányok, 2009. április - június22

Kedd  április 21.
3. A POROS LÁBAK
a. Hogyan szemlélteti Krisztus a tanítványok lábmosása által azt az örö-

kérvényű alapelvet, amit minden hívő tudomásul kell vegyen? Péld 
10:12. Milyen határozott eredményt mutat Krisztus cselekedete?

„Az egyenetlenség és széthúzás mindig gyűlöletet eredményez, azon-
ban Krisztus megszüntette ezt a tanítványok között azzal, hogy meg-
mosta lábaikat. Érzéseik megváltoztak szíveik egységben és szeretetben 
forrtak össze. Alázatossá, szelíddé, taníthatóvá és kedvessé váltak, és 
átengedték egymásnak a magasabb helyet. Felkészültek arra, hogy részt 
vegyenek az utolsó vacsorában teljesen megtelve Mesterük és egymás 
iránt a szeretet jó illatával.” – RH 1898. július 5.

„Az, hogy Krisztus megmosta tanítványai lábát, egy szent cselekmény 
volt. Az Ő célja ezzel az volt, hogy emlékezetükbe idéződjön mit tett Ő 
értük, hogy ne érezze egyikük sem, hogy a másiknál felmagasztaltabb, 
és ne emelje egyikük sem magát a másik fölé. Ez az elrendelés azért lett 
bevezetve, hogy testvér a testvérrel egy érzületben és egy értelemben 
legyen.” – RH 1898. július 14.
b. Mit kíván az Úr tenni értünk, amint alázatosan megmossuk egy-

más lábát hittestvéreinkkel? Zsolt 51:4,9;  Zsid 10:22-23.er.

„A Mester számára nem megalázó az, ha megengedjük neki, hogy 
megtisztításunkért munkálkodjék. Az a legigazibb alázat, mikor hálás 
szívvel elfogadjuk azt a gondoskodást, amit Isten érettünk tett, és mi is 
komolyan szolgálunk Krisztusért.” – JÉ 552.553.

„Bevallottuk bűneinket és elhatároztuk, hogy Istennel új életet kez-
dünk. Menjünk hát hozzá és kérjük, hogy törölje el vétkeinket és újszívet 
ajándékozzon nekünk. Azután higgyük el, hogy kérésünket teljesíti, mi-
velhogy megígérte. Ez az a lecke, amelyet Jézus tanított, amíg a földön 
járt. Az Istentől megígért javakat azonnal tulajdonunknak tekintjük, 
mihelyt hitben elfogadjuk azokat.” – JVÚ 50.

„Krisztus elmagyarázta tanítványainak, hogy a lábmosás nem mossa le 
bűnüket, inkább szívük tisztasága kerül próbára az alázatos szolgálattal. Ha 
szívük már tiszta, egyedül erre a cselekedetre volt szükség, hogy nyilvánva-
lóvá tegye a tényt. Az Úr megmosta ugyan Júdás lábát, de így szólt: „Nem 
mindnyájan vagytok tiszták.” Júdás áruló szívet hozott magával. Krisztus 
mindnyájukkal közölte, hogy Urának árulójaként ismeri őt, s hogy a láb-
mosás szertartása nem tisztítja meg a lelket erkölcsi szennyétől.” – FLB 299.

Zsoltárok könyve 51:4,9.
4.  Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;9.  Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.

Példabeszédek 10:12.
 A gyűlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a szeretet.

Zoli
Underline
22.  Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívök tiszta a gonosz lelkiismerettől,23.  És testök meg van mosva tiszta vízzel;



Szombati Bibliai Tanulmányok, 2009. április - június 23

Szerda   április 22.
4. AZ ALÁZATOSSÁG SZOLGÁLATA
a. Milyen áldásokat ígér Isten azoknak, akik alázatosan járnak Előt-

te? 2Krón 7:14; Ésa 57:15; Mt 23:12; Jak 4:6,10.

„Döntsünk porba minden emberi nagyravágyást, minden dicsekvést. Ne 
dicsőítsük, hanem alázzuk meg magunkat.” – 8B 177.

„Ha önmagunkról van a legfennköltebb véleményünk, akkor a legkevésbé 
sem fogjuk érezni Jézus szükségességét. Az igazi jóság soha nem magasztalja 
föl önmagát, azonban a képmutatóak mindig kinyújtják kezüket az emberek 
tiszteletadásáért és dicséretéért. Ők hamis mértéket állítanak föl, és túl magasz-
tos véleményük van önmagukról. Akik a sziklára esnek és széttöretnek, azokat 
Krisztus igazi tisztaságra és szentségre építi föl.” – RH 1888. augusztus 7.

„Azok, akik szelíden és alázatosan járják kötelességeik útját, az emberek 
dicsőítése, hízelgése és tisztelete nélkül, de Istent dicsőítve, mint jutalom kap-
ják meg majd a dicsőséget, tiszteletet és örök életet.” – RH 1890. július 22.

„Krisztus rendelte el követőinek a lábmosás gyakorlását, mely megtanítja 
őket az alázatosság leckéjére. Összekapcsolta ezen elrendelést az Úrvacsorával. 
Önvizsgálatra szánta ezt az alkalmat, hogy népe megismerhesse saját szívük 
valódi érzéseit Isten és egymás iránt. Ha büszkeség van a szívben, milyen 
gyorsan kiderülhet az az őszinte – tévedők számára, amint ezen alázatos kö-
telességüket végzik. Ha önzés vagy gyűlölet fordul elő, sokkal könnyebben ki-
derülhet, amint ezen alázatos kötelességüket végzik. Ezen elrendelés a bűnök 
kölcsönös bevallása érdekében jött létre, valamint azért hogy növekedjen az 
egymás hibái iránti béketűrés, megbocsátás és a valódi szeretet, mialatt elő-
készülünk a Krisztus szenvedése és haláláról szóló megemlékezés ünnepélyes 
rendtartáson való részvételre.” – ST 1880. március 25.
b. Milyen jelentősége van az egymás lábának megmosása szertartás-

nak, és mit parancsolt meg Jézus mit kell tennünk ezen alkalom-
mal? Jn 13:12-17.

„Meg van bennünk az a hajlam, hogy önmagunkat magasabbra becsüljük, 
mint embertársainkat, hogy csak magunkért munkálkodjunk és hogy min-
dent megtegyünk a legjobb helyek elnyeréséért. Ez gyakran azt eredményezi, 
hogy gonosz feltételezések születnek bennünk, és megkeseredik a lelkünk. 
Az Úrvacsorát megelőző elrendelt cselekménynek el kell távolítani ezeket a 
félreértéseket, meg kell szabadítania bennünket önmagunk felmagasztalásá-
nak magaslatáról, le egészen szívünk megalázkodásáig, ami egyedül vezet el 
bennünket odáig, hogy szolgáljuk embertársainkat.” – JÉ 556.

Krónika 2. könyve 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.

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.

Máté evangéliuma 23:12.
Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.

János evangéliuma 13:12-17.
12.  Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén, monda nékik: Értitek-é, hogy mit cselekedtem veletek?13.  Ti engem így hívtok: Mester, és Uram . És jól mondjátok, mert az vagyok.14.  Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait.15.  Mert példát adtam néktek, hogy amiképen én cselekedtem veletek, ti is akképen cselekedjetek.16.  Bizony, bizony mondom néktek: A szolga nem nagyobb az ő Uránál; sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte.17.  Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.

Jakab apostol levele 4:6, 10.
6.  De [majd] nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.10.  Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.
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Csütörtök   április 23.
5. „BOLDOGOK VAGYTOK TI”
a. Miután Jézus megmosta a tanítványok lábait, köztük Júdásét is, 

mit jövendölt meg? Jn 13:21-26.

„Ennek a szeretetnek a kényszerítő erejét Júdás is megérezte. Mikor 
az Üdvözítő kezei mosták a tanítványok poros lábait, és a kendővel 
szárazra törölték azokat, Júdás szíve újra és újra megremegett, és arra 
ösztökélte, hogy akkor és ott vallja be bűnét. Júdás azonban nem akart 
megalázkodni. Megkeményítette a szívét a bűnbánattal szemben. A régi 
indítóokok, amelyeket egy pillanatra félretett, ismét ellenőrzésük, ural-
muk alá kerítették.” – JÉ 551.
b. Mit kell megtanulnunk Júdás szomorú tapasztalatából, és hogyan 

kell viszonyulnunk a lábmosás szent szertartásához? Apcs 1:15-20.

„Jézus által tanított igazságok gyakorlása keresztezte volna vágyait 
és szándékait. Saját elgondolásait nem volt hajlandó alárendelni, hogy 
mennyei bölcsességben részesüljön. Világosság helyett a sötétséget 
választotta. Kapzsiság, bosszúállás, rosszindulat, gonosz kívánságok és 
egyéb sötét gondolatok dúltak benne, míg végül Sátán teljesen hatalmá-
ba kerítette.” – AT 381.

„Az alázat szertartásának végzése önvizsgálatra szólít. A lélek ne-
mes elvei minden alkalommal megerősödnek. Krisztus él bennünk, s 
ez szívet szívhez vonz. Testvéri szeretetre vezet minket, hogy nyájasak, 
gyöngédek, előzékenyek legyünk napi szolgálatunkban, egymás baját 
átérző szívvel.” – TII 150.
Péntek  április 24.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. Mennyire volt különböző Jézus magatartása a felső szobában az Ő tanít-

ványaitól?
b. Miért döbbentek meg a tanítványok azon, hogy Jézus megmossa lábukat?  
c. Hogy változtatta meg Jézus cselekedete a tanítványok szívét?
d. Az alázatosság miért fontos egy keresztény életében?
e. Milyen áldásokban lehet részünk egymás lábainak megmosása által?

János evangéliuma 13:21-26.
21.  Mikor ezeket mondja vala Jézus, igen nyugtalankodék lelkében, s bizonyságot tőn, és monda: Bizony, bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem.22.  A tanítványok ekkor egymásra tekintének bizonytalankodva, [hogy] kiről szól.23.  Egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus kebelén nyugszik vala, akit szeret vala Jézus.24.  Int azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, a kiről szól?25.  Az pedig a Jézus kebelére hajolván, monda néki: Uram, ki az?26.  Felele Jézus: Az, akinek én a bemártott falatot adom. És bemártván a falatot, adá Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának.

Apostolok cselekedetei 1:15-20.
15.  És azokban a napokban felkelvén Péter a tanítványok között, monda (vala pedig ott együtt mintegy százhúsz főnyi sokaság):16.  Atyámfiai, férfiak, szükség volt betelni annak az írásnak, melyet megjövendölt a Szent Lélek Dávid szája által Júdás felől, ki vezetőjük lőn azoknak, akik megfogták Jézust.17.  Mert mi közénk számláltatott, és elnyerte ennek a szolgálatnak az osztályrészét.18.  (Ez [hát] mezőt szerze hamisságának béréből; és alá zuhanván, elhasadt középen, és minden belső része kiomlott.19.  És [ez] tudtokra lőn mindazoknak, kik Jeruzsálemben lakoznak; úgy hogy az a mező tulajdon nyelvökön Akeldamának, azaz Vérmezőnek neveztetett el.)20.  Mert meg van írva a Zsoltárok könyvében: Legyen az ő lakóhelye puszta, és ne legyen lakó abban. És: Az ő püspökségét más vegye el.
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AZ ÚRVACSORA
„A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus 

vérével való közösségünk-é? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a 
Krisztus testével való közösségünk-é?” – 1Kor 10:16.

„Mikor elfogadjuk a kenyeret és az erjedetlen bort, amelyeke szá-
munkra Krisztus megtört testét és kiontott vérét jelképezik, akkor kép-
zeletünkben bekapcsolódunk abba az úrvacsorai jelenetbe, amely ott a 
felházban játszódott le.” – JÉ 567.
Javasolt olvasmány: Jézus élete, 559-568. (Az én emlékezetemre)

Vasárnap   április 26.
1. A HÚSVÉT (PÁSKA)
a. Milyen fontos szertartást vezettek be Izrael Egyiptomból való 

megszabadulásának idejében? 2Móz 12:2-6.

„A húsvét megünneplése a zsidó nemzet születésével kezdődött. Egyip-
tomi fogságuk utolsó éjszakáján, amikor semmi jele sem volt a szabadu-
lásnak, Isten megparancsolta, hogy készüljenek fel az azonnali utazásra. 
Figyelmeztette a fáraót, hogy az egyiptomiakat egy utolsó csapás fogja súj-
tani, és utasította a zsidókat, hogy gyűjtsék össze családjukat lakhelyükön. 
Miután meghintették ajtófélfáikat a megölt bárány vérével, a bárányt sütve, 
kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel kellett megenniük.” – JÉ 56.
b. Honnan tudjuk, hogy a húsvét nem egy örömünnep volt? 2Móz 

12:7-11. Kinek nem volt joga résztvenni a húsvéti ünnepen? 2Móz 
12:43-49.

„Az egyiptomiak közül sokan eljutottak a héberek Istenének, mint az 
egy igaz Istennek megismerésére. Ezek az emberek most engedélyt kértek 
az izraelitáktól arra, hogy menedéket találhassanak házaikban, amikor a 
pusztító angyal átvonul az országon. Az izraeliták szívesen befogadták 
őket, az egyiptomiak viszont elkötelezték magukat Jákób Istenének szol-
gálatára és az ő népével együtt történő kivonulásra.” – PP 235.

5. Tanulmány 2008. május 2. Napnyugta: H 19:56
Ro 20:21

Mózes 2. könyve 12:2- 6.
2.  Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje; első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között.3.  Szóljatok Izráel egész gyűlekezetének, mondván: E hónak tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt.4.  Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint; kit-kit ételéhez képest számítsatok a bárányhoz.5.  A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közűl vagy a kecskék közűl vegyétek.6.  És legyen nálatok őrizet alatt e hónap tizennegyedik napjáig, és ölje meg Izráel községének egész gyülekezete estennen.

Mózes 2. könyve 12:7- 11.
7.  És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára.8.  A húst pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű fűvekkel egyék meg azt.9.  Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, a fejét, lábszáraival és belsejével együtt.1.0  És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy ami megmarad belőle reggelre, tűzzel égessétek meg.11.  És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálczáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskhája az.

Mózes 2. könyve 12:43- 49.
43.  És monda az Úr Mózesnek és Áronnak: Ez a Páskha rendtartása: Egy idegen származású se egyék abból.44.  Akárkinek is pénzen vett szolgája akkor egyék abból, ha körűlmetélted.45.  A zsellér és a béres ne egyék abból.46.  Egy házban egyék meg; a házból ki ne vígy a húsból, és csontot se törjetek össze abban.47.  Izráel egész gyülekezete készítse azt.48.  És ha jövevény tartózkodik nálad, és páskhát akarna készíteni az Úrnak: metéltessék körűl minden férfia, és úgy foghat annak készítéséhez, és legyen olyan, mint az országnak szülötte. Egy körűlmetéletlen se egyék abból.49.  Egy törvénye legyen az ott születettnek és a jövevénynek, a ki közöttetek tartózkodik.
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Hétfő   április 27.
2. EGY ÁTMENETI ÁLLAPOT
a. Milyen szertartást vezetett be Jézus, amikor részt vett az utolsó 

húsvéti ünnepen? Lk 22:19, 20; 1Kor 11:23-26.

„Amikor a Megváltó feláldozta életét a Golgotán, a páska jelentősége 
megszűnt és helyébe az úrvacsora szertartását rendelte el, mint ugyanannak 
az eseménynek emlékezetét, amelynek a páska volt az előképe.” – PP 503.

„A húsvét az egyiptomi fogságból, rabszolgaságból való megszabadítás-
nak a megemlékezésére szolgált. Isten parancsolta meg a zsidóknak azt, hogy 
évről-évre, mikor a gyermekek megkérdezik ennek az elrendelt ünnepnek 
értelmét, akkor a megszabadítás történetét ismét és ismét beszéljék el nekik. 
Ezt a csodálatos megszabadulást ilyen módon kellett frissen megtartani 
minden egyes nemzedék emlékezetében. Az Úrvacsorát Jézus annak a nagy 
szabadításnak a megemlékezésére rendelte el, amit Ő eszközölt ki halála 
eredményeként.” – JÉ 559.
b. Mielőtt valaki részt venne az úrvacsorai szertartásban, milyen 

felelősség nyugszik rajta? 1Kor 11:27-30; 2Kor 13:5.

„Az alapos önvizsgálat nagyon szükséges, mégpedig egyénenként. Is-
ten Igéjének világossága mellett kell feltenni a kérdést: „Vajon milyen szí-
vem állapota, jó-e, vagy romlott? Vajon megújultam-e Krisztusban vagy 
pedig szívem még mindig érzéki-e, s csak külsőleg hordok más ruhát?” 
Lélekben emelkedj fel Isten trónja elé, s vizsgáld meg, mintegy mennyei 
világosság fényénél, vajon van-e benned titkos bűn, vétek, vagy van-e még 
szívednek bálványa, melyet nem áldoztál fel? Imádkozz, igen, imádkozz, 
de úgy, mint még soha, hogy Sátán csalásai meg ne tévesszenek, hogy ne 
légy gondtalan, figyelmetlen, hiú lelkületű s ne csak azért tégy eleget vallá-
si kötelességednek, mert lelkiismeretedet akarod megnyugtatni.” – ÜI 50.

„A szent mennyei Megfigyelő jelen van ennél az elrendelt cselekmény-
nél, hogy a lelkünk egyik kutatójává, bűneinkről való egyik meggyő-
zőnkké és bűneink megbocsátásának egyik áldott biztosítékává tegye azt 
számunkra… Eszünkbe jutnak az elfelejtett áldások, a rosszul felhasznált 
irgalmasságok és a semmibe vett kedvességek. Nyilvánvalókká lesznek a 
keserűségnek azok a gyökerei, amelyek elnyomták, sőt kiirtották a szeretet 
drága palántáit. Visszatérnek emlékezetünkbe jellemünk hibái, köteles-
ségeink elmulasztásai, Isten iránti hálátlanságunk, embertársaink iránt 
tanúsított hideg, rideg magatartásaink. Bűnösségünket abban a világos-
ságban látjuk majd meg, amelyben Isten is látja azt.” – JÉ 556.

Lukács evangéliuma 22:19,20.
19.  És minekutána a kenyeret vette, hálákat adván megszegé, és adá nékik, mondván: Ez az én testem, mely ti érettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.20.  Hasonlóképen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 11:23-26.
23.  Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret,24.  És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.25.  Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.26.  Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 11:27-30.
27.  Azért aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen.28.  Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból,29.  Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét.30.  Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 13:5.
Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.
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Kedd  április 28.
3. „AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE”
a. Mit jelent Krisztus parancsa: „ezt cselekedjétek az Én emlékeze-

temre”? Lk 22:19-20; 1Kor 11:24-25.

„A zsidó időszámítás első hónapjának 14. napján, pontosan azon a 
napon, amelyen tizenöt hosszú századon át a páskabárányt megölték, 
Krisztus, miután elfogyasztotta tanítványaival a páskát, megalapította azt 
az ünnepet, amely emlékeztet halálára, mint Isten Bárányának halálára, 
„aki elveszi a világ bűneit”. Ugyanezen a napon gonosz kezek megragad-
ták, hogy keresztre feszítsék és megöljék.” – NK 357.

„Krisztus midőn a szentséges szolgálatot elrendelte, hogy a húsvét he-
lyébe lépjen az emberért hozott nagy áldozatának emlékezetét hagyta egy-
házára. „Ezt cselekedjétek – mondotta, - az Én emlékezetemre.” Ez volt az 
átmenet a két rendtartás és a két nagy ünnep között. Az egyik mindörökre 
megszűnt, a másik, melyet éppen megalapított, ennek helyébe lépett, és 
folytatódik mindenkor az Ő halálának emlékezetére” – Ev 135.
b. Milyen gyakorisággal kell ünnepelni az úrvacsorát, és meddig? 

1Kor 11:26.

„Krisztus szándéka, hogy ezt a vacsorát gyakran ünnepeljük meg, 
hogy emlékezetünkbe hozhassa áldozatát, amely során életét adta mind-
azok bűnéért, akik hisznek Benne és befogadják Őt.” – AG 152.

„Az úrvacsorát nem csak alkalmanként vagy évenként kell megtar-
tani, hanem gyakrabban, mint az évenkénti húsvétot. Ez az ünnepélyes 
szertartás emlékeztet arra a nagyszerű eseményre, amikor Izráel gyer-
mekei kiszabadultak Egyiptomból. Ez a szabadulás előképe volt a nagy 
engesztelésnek, amikor Krisztus életének feláldozásával előkészítette 
népének végső szabadulását.” – 1SP 203.

„Ekkor arra az időpontra irányították figyelmemet, amikor Jézus kizá-
rólag a tanítványait a felső szobába vitte, majd először megmosta a lába-
ikat, azután a megtört kenyeret adta enni nekik, hogy szemléltesse az Ő 
megtört testét, majd a szőlőlevet, hogy szemléltesse az Ő kiontott vérét… 
Értelmesen járjon el mindenki, és kövesse Jézus példáját ezen dolgokban, 
és  amikor részt veszünk ezen szertartásokon, amennyire csak lehetséges 
el kell különülnünk a hitetlenektől.” – RH 1850. november 1.

Lukács evangéliuma 22:19-20.
19.  És minekutána a kenyeret vette, hálákat adván megszegé, és adá nékik, mondván: Ez az én testem, mely ti érettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.20.  Hasonlóképen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 11:24-25.
24.  És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.25.  Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 11:26.
 Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend.
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Szerda  április 29.
4. KRISZTUS TESTE ÉS VÉRE
a. A zsidó vezetőkkel való vitájában milyen igazságot jelentett ki 

Jézus tisztán és világosan? Jn 6:32-35.

„Ha nem tápláljuk fizikailag testünket, nem tarthatjuk fenn életünket. 
Azért, hogy lelki egészségünket és életünket fenn tudjuk tartani, Jézus 
Krisztussal kell táplálkoznunk azáltal, hogy az Ő Igéjét tanulmányozzuk és 
megcselekedjük azon dolgokat, melyeket Igéjében számunkra megparan-
csolt. Ez egy szoros egységbe hoz Krisztussal. A gyümölcsöt termő ágnak a 
szőlőtőben kell lennie, annak része kell legyen, hogy abból kapja a táplálé-
kot. Ez az Isten Fiába vetett hit általi élet.” – RH 1898. június 7.

„Krisztus halálának köszönhetjük még ezt a földi életünket is. Az a 
kenyér, amelyet megeszünk, az Ő megtört testére utal. Azt a vizet, amit 
megiszunk, kiontott vérével vásároltuk meg. Egyetlen ember sem szent, 
sem bűnös, nem eszi úgy meg mindennapi ételét, hogy ne Krisztus testével 
és vérével táplálkozna. A Golgota keresztjét minden falat kenyérre, amit 
megeszünk, rányomták. Ez a kereszt tükröződik vissza minden csepp víz-
ben, amelyet megiszunk. Mindezt Krisztus az Ő nagy áldozata jelképeiben 
tanította meg nekünk.” – JÉ 567.
b. Mi a jelentése ezeknek a szavaknak: „mert az én testem bizony 

étel, és az én vérem bizony ital”? Jn 6:53-58.

„Krisztus testét enni és vérét inni annyit jelent, mint elfogadni Őt személyes 
Megváltónak, hinni, hogy megbocsátja bűneinket, Benne teljességre jutunk. 
Ha szeretetét szemléljük, abban lakozunk, abból iszunk, természetének része-
sévé válhatunk. Ami az étel a testnek, annak kell lennie Krisztusnak a lélek 
számára. Az étel nem segít rajtunk, csak ha megesszük, és ha lényünk részévé 
válik. Így Krisztus sem érték számunkra, ha nem ismerjük el személyes Meg-
váltónknak. Az elméleti tudás nem használ nekünk. Vele kell táplálkoznunk, 
be kell fogadnunk Őt szívünkbe, és így élete a mi életünkké válik. Hozzá kell 
idomulnunk szeretetéhez, kegyelméhez.” – JÉ 325.

„Aki eszi az én testemet - mondja Jézus - és issza az én véremet, az énben-
nem lakozik és én is abban. Amiként elküldött engem amaz élő Atya, és én az 
Atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él énáltalam” (Jn 6:56-57). A szent 
úrvacsorára ez az íráshely különleges értelemben vonatkozik. Mikor hittel 
Urunk nagy áldozatáról elmélkedünk, akkor Krisztus életével kerülünk szoros 
kapcsolatba, és minden úrvacsorából új és nagyobb erőt merítünk.” – JÉ 567.

János evangéliuma 6:32-35.
32.  Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret.33.  Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ád a világnak.34.  Mondának azért néki: Uram, mindenkor add nékünk ezt a kenyeret!35.  Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.

János evangéliuma 6:53-58.
53.  Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem iszszátok az ő vérét, nincs élet bennetek.54.  Aki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon.55.  Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital.56.  Aki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban.57.  Amiként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek: akként az is, aki engem eszik, él én általam.58.  Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá; nem úgy, amint a ti atyáitok evék a mannát és meghalának: aki ezt a kenyeret eszi, él örökké.
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Csütörtök   április 30.
5. A NAGY VACSORA
a. Milyen dicsőséges esemény bátorítson bennünket, hogy marad-

junk meg hűségesen keresztény hitünkben? Jel 19:6-9.

„Jézus, a részvétteljes Megváltó, elküldte világunkba a mindenkinek 
szóló meghívást: „Jertek el, mert immár minden kész!” (Lk 14:17). A 
zsidók példáját fogjátok követni, akik visszautasították a meghívást? 
Számunkra is adva van a meghívás, és az Úr azt kívánja, hogy féljétek 
és rettegjétek Igéjét, hogy szívetekben Ő gerjeszthesse fel a reményt, a 
hitet és a szent bizalmat. Megparancsolja, hogy keressétek először Isten 
országát és az Ő igazságát és ígéri, hogy mindent amire szükséged van 
megad neked. Kitárja előtted a paradicsom dicsőségét, és a kérdés ez: 
Kész vagy elfogadni az Ő hívását?” – RH 1895. november 5.
b. Milyen szívélyes meghívás lett kiterjesztve minden emberre, és 

kiken keresztül? Ésa 55:1-3; Jel 22:17.

„Isten elhívta az ő népét, hogy a világnak elvigye a Krisztus hamaro-
san bekövetkező visszajöveteléről szóló üzenetet. Nekünk szét kell vinni 
az utolsó meghívást az evangéliumi ünnepélyre, a Bárány menyegzői 
vacsorájára. Annak a sok ezer helységnek, ahova még nem hatott el az 
üzenet, meg kell azt hallani.” – ESz 39.

„A szerető és könyörületes Jézus kijelenti, hogy még nagyobb bűn 
is van, mint ami miatt Sodomának el kellett pusztulni. Ezt a bűnt azok 
követik el, akik miután hallották az evangéliumi meghívást, amely a 
Bárány menyegzői vacsorájára szól, hátat fordítanak, és elutasítják, 
hogy válaszoljanak a mennyei hívásra. Amikor az evangéliumi öröm-
ünnepélyre szóló meghívót visszautasítják, még gyakran mentségeket is 
hoznak fel emellett.” – RH 1895. november 5.
Péntek  május 1.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. Hogyan áll kapcsolatban az úrvacsorai szertartás a hajdani páska ünnepével?
b. Miért fontos az úrvacsora előtt az önvizsgálat?
c. Miért kell a gyülekezeti tagoknak az úrvacsorai szertartáson elkülönül-

ni a hitetlenektől?
d. Mit jelent naponta Krisztust „enni” és „inni”?
e. Melyik esemény ösztönözzön bennünket és másokat is a kutatásra?

Ésaiás próféta könyve 55:1-3.
1.  Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet.2.  Miért adtok pénzt azért, a mi nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben.3.  Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint.

Jelenések könyve 19:6-9.
6.  És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát, mondván: Aleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható.7.  Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát,8.  És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.9.  És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.

Jelenések könyve 22:17.
És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jőjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
A Whispering Pines (Susogó fenyők) 
Keresztény Iskola számára

2008. május 2.

Az Úr segítségével a Whis-
pering Pines (Susogó fenyők) 
keresztény iskola az elmúlt nyolc 
év alatt Isten Igéjén alapuló 
nevelést adott tanulóinak. A 
fenyőerdők között elhelyezkedő 
iskola Sacramentótól keletre, 48 
km-re van, Kalifornia államban. 
Ennek az Isten által irányított in-
tézménynek, és a bibliai alapokra épülő tantervnek egyedüli célja, a tanulók 
testi, lelki és értelmi fejlődése.

Az Úr irgalma és bőséges kegyelme által, és sok hívő buzgó imáján és fá-
radozásán keresztül, a beiratkozók száma túlhaladta azt a létszámot, amely 
jelenlegi lehetőségeink szerint iskolánk kerete megengedi.

Ha az Úr további értékes lelkeket küld az iskolába, akkor szükség lesz 
új iskolai épület építésére. Az ideiglenes panelokból épített szobák és lakó-
kocsikból kialakított átmeneti osztálytermek, öregek és nem megfelelőek. 
Emellett a következő tanévben több mint kétszeresére nő a tanulók száma, 
így elkerülhetetlenül szükségessé válik egy új épület megépítése.

„Talán néhány emberben felmerül a kérdés: „Hogyan alapíthatók ilyen 
iskolák”? Nem vagyunk gazdag nép, de ha hittel imádkozunk s engedjük, hogy 
az Úr munkálkodjon értünk, Ő utat fog nyitni előttünk kicsiny iskolák alapítá-
sára,  félreeső helyeken, hogy neveljük és tanítsuk a fiatalokat.” – CT 204.

Habár az atyafiak és testvérnők nagy áldozatot hoztak, hogy elérjék és 
megvalósítsák ezt a célt, a becsült költség (300 000 dollár) mégis sokkal 
nagyobb, mint amire ők képesek. Ezért szól a felhívásunk hozzátok, hit-
testvéreink és barátaink az egész világon, nyújtsátok szerető karjaitokat 
nagylelkű közreműködésetek által.

Mi szeretnénk, ha imáitokba foglalnátok a Whispering Pine (Susogó fe-
nyők) keresztény iskolát, mint a ti misszió fáradozásitok egyikét. Az Észak 
Kaliforniai hívők szeretnék kifejezni előre is hálájukat a testvéri jóindulato-
tokért. Az Úr segítsen benneteket megtalálni a módját annak, hogy miként 
tudtok segítségére lenni a fiatalok képzésének mindennél fontosabb mun-
kájában. Az Úr részesítsen minden adakozót különleges áldásában. 

Whispering Pines (Susogó fenyők) Keresztény Iskola, 
Wilson S. de Barros iskolaigazgató
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A 2300 PRÓFÉTIKUS NAP
„Kétezer háromszáz napig, és akkor megtisztíttatik a szentély” – 

Dán 8:14.

„Mindazok tehát, akik a prófétai ige fényét követték, felismerték, 
hogy a 2300 év végén – 1844-ben – Krisztus nem a földre jött el, hanem 
belépett a mennyei szentek szentjébe, hogy befejezze az engesztelési 
munkát.” – NK 377.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 284-295. (Egy amerikai reformátor); 366-377. 

(Mi a szentély?)

Vasárnap   május 3.
1.  DÁNIEL 8. RÉSZ LÁTOMÁSA 
a.  Mit mutatott meg Isten Dániel prófétának amint feltárta előtte a 

világ történelmének eseményeit? Dán 8:3-14. Milyen magyaráza-
tot adott Gábriel angyal? Dán 8:20-25.

„Egy másik látomásban fény derült a jövő eseményeire… Dániel buz-
gón kutatta, hogy mit jelent a látomás. Nem értette, hogy milyen össze-
függés van a Jeremiás által megjövendölt hetvenéves fogság és a kétezer 
háromszáz év között, amelynek - a látomásbeli mennyei látogatótól hal-
lott kinyilatkoztatás szerint - Isten templomának megtisztítása előtt kell 
eltelnie.” – PK 344.

„Isten megtanította Dánielt a jövő titkainak megértésére és arra, hogy az 
idők végéig tartó világtörténelmi eseményeket milyen képekben és szimbó-
lumokban foglalja írásba az eljövendő nemzedékek számára.” – PK 300.
b.  Dánielnek elmagyarázta az angyal mi a jelentése a kos, a kecske-

bak és a szarv jelképeinek. A látomás mely része nem lett megma-
gyarázva a prófétának? Dán 8:26-27.

„Isten azzal a kifejezett céllal küldte az angyalt Dánielhez, hogy meg-
magyarázza neki azt a pontot, az időre vonatkozó kijelentést, amelyet 
nem értett meg a látomásban: „kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, 
azután kiderül a szenthely igazsága.” – NK 291.

6. Tanulmány 2008. május 9. Napnyugta: H  20:05
 Ro 20:29

Dániel próféta könyve 8:3-14.
3.  És felemelém szemeimet és látám, és ímé egy kos álla a folyam előtt, és két szarva vala; és az a két szarv magas vala, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedék.4.  Látám azt a kost [szarvaival] öklelkezni napnyugot, észak és dél felé; és semmi állat sem állhata meg előtte, és senki sem szabadíthata meg kezéből, és tetszése szerint cselekedék, és nagygyá lőn.5.  És míg én szemlélém, ímé, egy kecskebak jöve napnyugot felől az egész föld színére, és nem is illeté a földet; és ennek a baknak tekintélyes szarva vala az ő szemei között.6.  És méne a kétszarvú koshoz, a melyet láték állani a folyam előtt; és feléje futa erejének indulatában.7.  És látám a koshoz érni; és néki dühödött és leüté a kost, és letöré két szarvát, és nem vala erő a kosban megállani előtte, és leüté a földre és megtapodá, és nem vala a kosnak senkije, aki őt megmentse annak kezéből.8.  A kecskebak pedig igen nagygyá lőn; de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes [szarv] növe az égnek négy szele felé.9.  És azok közül egyből egy kis szarv támada, és nagyon megnöve délre, napkeletre és a kívánatos [föld] felé.10.  És megnöve mind az ég seregéig; és a földre vete [némelyeket] ama seregből és a csillagokból, és azokat megtapodá.11.  És a seregnek fejedelméig növekedék, és elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányattaték az ő szentségének helye.12.  És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen, a vétek miatt; és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van.13.  És hallék egy szentet szólni; és monda egyik szent annak, aki szól vala: Meddig tart e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek [felől]? s a szent hely és a sereg [meddig] tapostatik?14.  És monda nékem: Kétezer és háromszáz estvéig [és] reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága.

Dániel próféta könyve 8:20-25.
20.  Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Persiának királya.21.  A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, amely szemei között vala, az az első király.22.  Hogy pedig az letöretteték, és négy álla helyébe: négy ország támad abból a nemzetből, de nem annak erejével.23.  És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orczájú, ravaszságokhoz értő király.24.  És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csudálatosképen pusztít és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét.25.  És a maga eszén [jár], és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik és hirtelen elveszt sokakat; sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg.

Dániel próféta könyve 8:26-27.
26.  És az estvéről és reggelről való látomás, amely megmondatott, igazság; te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való.27.  És én, Dániel, elájulék és beteg valék néhány napig, de felkelék és a király dolgát végezém; és álmélkodám ezen a látáson, és senki sem értette.
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Hétfő   május 4.
2. GÁBRIEL MAGYARÁZ
a.  A próféta buzgó bűnbánati imája után mit mondott az angyal Dáni-

elnek – és miért fontos ez ma részünkre? Dán 9:20-23; 12:3-4, 9-10.

„Amint közeledünk a föld történelmének lezárásához, a Dániel által 
feljegyzett próféciák most a világtörténelem alkonyán különös figyel-
münket igénylik, mivel korunkról szólnak. Kapcsoljuk össze velük az 
utolsó újtestamentumi könyv tanításait! Sátán sok emberrel elhiteti, 
hogy Dániel és a látnok János írásainak prófétikus részeit nem lehet 
megérteni. Pedig az ígéret világosan kifejezi, hogy különleges áldások 
kísérik e próféciák tanulmányozását. „...de az értelmesek értik” (Dán 
12:10) - mondta Isten Dániel látomásairól. Az utolsó napokban lepattan 
róluk a pecsét.” – PK 339.340.
b.  Hogyan lehet értelmezni és kiszámolni a 2300 nap próféciát a 

prófétai időszámítás alapján, és felosztani több különböző részre? 
Ezé 4:6; 4Móz 14:34; Dán 9: 24-27.

„Az angyal részletezte a hetven hétig tartó időszakot.” – RH 1907. 
március 21.

„Megállapításuk szerint a 2300 nap i. e. 457 őszén kezdődött, amikor 
a Jeruzsálem helyreállítására és felépítésére kiadott artaxerxesi rendelet 
hatályba lépett. Ezt a kiindulópontot véve alapul, pontosan és harmo-
nikusan helyükre tudták tenni annak az időszaknak az eseményeit, 
amelyet Dániel próféta megjövendöl és megmagyaráz (Dán 9:25-27). 
A 69 hét, azaz a 2300 év első 483 éve a Messiásig, a Felkentig tartott. 
Krisztus keresztsége és a Szentlélek általi felkenetése i. sz. 27-ben, tehát 
pontosan a próféciában meghatározott időben történt. A hetvenedik hét 
közepén a Messiás „kiirtatott”. Keresztsége után három és fél évvel - i. sz. 
31 tavaszán - Krisztust keresztre feszítették. A hetven hetet, azaz a 490 
évet elsősorban a zsidó nép kapta. Amikor ez az időszak lejárt, a nemzet 
Krisztus tanítványainak üldözésével megpecsételte azt a döntését, hogy 
Krisztust elutasítja. Az apostolok i. sz. 34-ben a pogányok felé fordultak. 
A 2300 év első 490 éve véget ért. Még 1810 év volt hátra. Az 1810 év i.sz. 
34-1844-ig terjedt. „Azután - mondta az angyal - kiderül a szenthely 
igazsága. „ A korábbi próféciák minden részlete kétségtelenül teljesedett 
a megjelölt időben.” – NK 367.

Mózes 4. könyve 14:34.
 A napok száma szerint, amelyeken megkémleltétek a földet, ([tudniillik] negyven napon, egy-egy napért egy-egy esztendő), negyven esztendeig hordozzátok a ti

Dániel próféta könyve 9:20-23.
20.  És még szólék és imádkozám, és vallást tevék az én bűnömről, és az én népemnek, az Izráelnek bűnéről; és esedezésemet az Úr elé, az én Istenem elé terjesztém az én Istenemnek szent hegyéért.21.  És még az imádságot mondom vala, mikor ama férfiú, Gábriel, akit elébb a látomásban láttam vala, sebességgel repülvén, megillete engem az estvéli áldozat idején.22.  És értésemre adá, és szóla nékem és monda: Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak.23.  A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem; mert te kedves vagy: vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást!

Dániel próféta könyve 12:3-4, 9-10.
3.  Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.4.  Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás.9.  És monda: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig.10.  Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik,

Dániel próféta könyve 9:24-27.
24.  Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a Szentek szente.25.  Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az utczák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben.26.  A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz [mintegy] vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.27.  És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad.
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Kedd  május 5.
3. NÉGYSZÁZKILENCVEN ÉV
a. Milyen céllal volt elkülönítve a 70 prófétikus hét a 2300 naptól? 

Dán 9:25-27.er.

„Az angyal legelső szava - miután Dánielt arra szólította, hogy „Vedd 
eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást!” - ez: „Hetven hét sza-
batott a te népedre és szent városodra.” Az itt „szabatott”-nak fordított 
szó betű szerint azt jelenti, hogy „levágni”. A hetven hét, amely 490 évet 
jelent, az angyal kinyilatkoztatása szerint „leszabatik”, és elsősorban a zsi-
dókra vonatkozik. De miből szabatik le? Mivel a 2300 nap a 8. fejezetben 
említett egyetlen időszak, minden bizonnyal ez az az időszak, amelyből 
a hetven hét „leszabatik”. A hetven hét tehát része a 2300 napnak, és a 
két időszaknak egyszerre kell kezdődnie. Az angyal kijelentette, hogy a 
hetven hét Jeruzsálem helyreállítási és felépítési parancsának kiadásakor 
kezdődik. E dátum megtalálása esetén a 2300 napos hosszú időszak ki-
indulási pontja is megállapítható.

Ezsdrás könyvének 7. fejezetében megtaláljuk a rendeletet (12-26 
versek). Legteljesebb formájában Artaxerxes, Perzsia királya adta ki i. e. 
457-ben. De Ezsd 6:14 verse szerint az Úr háza Jeruzsálemben „Czirus, 
Dárius és Artaxerxes, perzsiai királyok parancsolatjából” épült fel. Ez a 
három király - a rendelet kiadásával, megerősítésével és kiegészítésével 
- járult hozzá ahhoz, hogy a 2300 éves prófécia teljesedése elkezdőd-
hessen. Ha az i. e. 457. évet, a rendelet kiegészítésének idejét tekintjük 
a szózat kezdetének, akkor a hetven hétre vonatkozó prófécia minden 
részletének beteljesedése felismerhető.” – NK 292.
b. Mikor és hogyan kenték fel Jézust? Lk 3:1-3; Apcs 10:38; Mt 3:16. 

(Messiás [héberül: Mashiach] és Krisztus [görögül: Christos] je-
lentése: „egy felkent személy”)

„Artaxerxes rendelete i. e. 457 őszén lépett életbe. Ettől az időtől 
számítva a 483. év i. sz. 27 őszéig terjedt. Ekkor teljesedett ez a prófécia. 
A Messiás szó „Felkent”-et jelent. I. sz. 27 őszén Krisztust Keresztelő 
János megkeresztelte, a Lélek pedig felkente. Péter apostol bizonyságot 
tesz arról, hogy „a názáreti Jézust mint kené fel... az Isten Szentlélekkel 
és hatalommal” (Apcs 10:38). A Megváltó pedig kijelentette: „Az Úrnak 
Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az 
evangéliumot hirdessem” (Lk 4:18).” – NK 292.293.

Dániel próféta könyve 9:25-27.
25.  Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az utczák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben.26.  A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz [mintegy] vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.27.  És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak,

Máté evangéliuma 3:16.
 És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani.

Lukács evangéliuma 3:1-3.
1.  Tibérius császár uralkodásának tizenötödik esztendejében pedig, mikor Júdeában Ponczius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitis tartományának pedig negyedes fejedelme az ő testvére Filep, Abiléné negyedes fejedelme meg Lisániás,2.  Annás és Kajafás főpapsága alatt, lőn az Úrnak szava Jánoshoz, a Zakariás fiához, a pusztában,3.  És méne a Jordán mellett lévő minden tartományba prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatjára;

Apostolok cselekedetei 10:38.
 A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.
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Szerda  május 6.
4. A HETVENEDIK HÉT
a. A prófécia szerint minek kell történnie Jézus felkenetése után és a 

hetvenedik hét után? Dán 9:27.

„Az itt szemléltetett „hét” a hetven közül az utolsó; annak az időszak-
nak az utolsó hét éve, amelyet Isten elsősorban a zsidóknak adott. Az 
i.sz. 27-34-ig terjedő idő alatt Krisztus először személyesen, majd pedig 
tanítványai által főképpen a zsidóknak hirdette az evangéliumot. Ami-
kor a tanítványok elindultak az Isten országának jó hírével, a Megváltó 
ezt az utasítást adta nekik: „Pogányok útjára ne menjetek, és samaritá-
nusok városába ne menjetek be; hanem menjetek inkább Izrael házának 
eltévelyedett juhaihoz” (Mt 10:5-6).

„A hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak. „ I. sz. 
31-ben, három és fél évvel keresztsége után, Urunkat keresztre feszítet-
ték. A Golgotán bemutatott nagy áldozattal lezárult az áldozati rendszer, 
amely négyezer éven át előremutatott az Isten Bárányára.” – NK 293.

„A hetvenedik hét közepén a Messiás »kiirtatott«. Keresztsége után 
három és fél évvel - i. sz. 31 tavaszán - Krisztust keresztre feszítették. A 
hetven hetet, azaz a 490 évet elsősorban a zsidó nép kapta. Amikor ez az 
időszak lejárt, a nemzet Krisztus tanítványainak üldözésével megpecsé-
telte azt a döntését, hogy Krisztust elutasítja. Az apostolok i. sz. 34-ben a 
pogányok felé fordultak.” – NK 367.
b.  A Zsidó népnek még tartott a próba ideje Krisztus i.sz. 31-ben történt 

halála után 3 és fél évig. A 70 hét mikor ért véget? Apcs 13:46-48.

„A főképpen a zsidóknak adott hetven hét, illetve 490 év, amint láttuk, 
i.sz. 34-ben ért véget. Ekkor István mártíromságával és Krisztus követői-
nek üldözésével - ami a szanhedrin intézkedésére történt - e nemzet meg-
pecsételte állásfoglalását: az evangélium elutasítását. A tanítványok ezután 
a megváltás üzenetét, amely most már nem korlátozódott a választott 
népre, a világnak hirdették. Az üldözés miatt Jeruzsálemből menekülni 
kényszerült tanítványok „széjjeljártak, hirdetve az igét” – NK 293.

„Az ajtónak, melyet a megtért zsidó hívők a pogányok előtt bezártak, 
fel kellett tárulni. Az evangéliumot elfogadó pogányokat egyenrangú-
nak kellett elismerniük anélkül, hogy a körülmetélkedés rítusát rájuk 
kényszerítették volna.” – AT 95.

Dániel próféta könyve 9:27.
És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad.

Apostolok cselekedetei 13:46-48.
46.  Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: Szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten ígéje; de mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz fordulunk.47.  Mert így parancsolta nékünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.48.  A pogányok pedig ezeket hallván, örvendezének, és magasztalják vala az Úrnak ígéjét; és akik csak örök életre választattak vala, hivének.
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Csütörtök május 7.
5. A SZENTÉLY MEGTISZTULT
a. Meddig terjedt ki a 2300 nap? Mi történt akkor? Dán 8:14.

„Ha a 2300-ból leszabjuk a hetven hetet - a 490 napot -, marad 1810 
nap. A 490 nap végétől számított 1810 napnak még be kell teljesednie. 
Az i. sz. 34-ben kezdődő 1810 év 1844-ig terjed. A Dán 8:14 versében 
említett 2300 nap tehát 1844-ben ér véget. E nagy prófétikus időszak le-
jártakor, az angyal bizonyságtétele alapján, „kiderül a szenthely igazsága”, 
vagyis megtisztul a szenthely. Tehát pontosan megtudhatjuk a szenthely 
megtisztításának idejét, amelyről az emberek majdnem egyetemesen azt 
gondolták, hogy a második adventkor lesz.” – NK 294.

„Mindazok tehát, akik a prófétai ige fényét követték, felismerték, 
hogy a 2300 év végén - 1844-ben - Krisztus nem a földre jött el, hanem 
belépett a mennyei szentek szentjébe, hogy befejezze az engesztelési 
munkát, amely előkészíti eljövetelét.” – NK 377.
b. Mi történik most a mennyei szentélyben? Zsid 4:14-16; 7:25; 9:11-12, 

23-24; Jel 3:7-8.

„Az 1844-es év, azaz a 2300 év vége valóban fontos fordulópontot je-
lez. De míg igaz volt az, hogy a reménység és a kegyelem ajtaja, amelyen 
át az emberek tizennyolc évszázad során Istenhez járulhattak, bezárult, 
megnyílt egy másik ajtó, és Isten bűnbocsánatot kínált minden ember-
nek Krisztus közbenjárása által. Jézus szolgálatának egyik része lezárult, 
hogy felváltsa egy másik. A mennyei templomnak, ahol Krisztus szolgált 
a bűnösért, most is volt 'nyitott ajtaja'” – NK 383.
Péntek  május 8.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. Miért olyan fontos a Dániel 8:14. próféciája?
b. Milyen bizonyíték mutatja azt, hogy a 2300 prófétai nap betűszerinti 

éveket jelent?
c. Hogyan igazolja Krisztus földre jövetele az év-nap alapelvet?
d. Miért fontos a próféciában a Kr.u.34. év?
e. 1844 óta mi az, ami egyre inkább szükségszerű a keresztényi életben?

Dániel próféta könyve 8:14.
És monda nékem: Kétezer és háromszáz estvéig [és] reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága.

Zsidókhoz írt levél 4:14-16.
14.  Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.15.  Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.16.  Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

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

Zsidókhoz írt levél 9:11-12, 23-24.
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.23.  Annakokáért szükséges, hogy amennyei dolgoknak ábrázolatai effélékkel tisztíttassanak meg, magok a mennyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal.24.  Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk.

Jelenések könyve 3:7-8.
7.  A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja:8.  Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.
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A SZENTÉLY
„Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk az, hogy olyan 

Főpapunk van aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle. 
Mint a szenthelynek és amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr 
és nem ember épített.” – Zsid 8:1-2.

„A mennyei szentély, amelyben Jézus értünk szolgál, az a csodálatos 
eredeti, amelynek a Mózes által épített szentély csak másolata volt.” – 
NK 370.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 302-316. (A szentély és szolgálata)

Vasárnap  május 10.
1. A SZENTÉLY RENDELTETÉSE
a. Isten megígérte, hogy népe között lakozik a földön. Hol volt ez a 

hely, ahol Ő lakozott? 2Móz 25:8; 2Krón 6:1-2; Ésa 66:1.

„Amikor Mózes a szentélyt, Isten lakóhelyét készült megépíteni, uta-
sítást kapott, hogy mindent a helyen látott minta szerint készítsen el… 
Ezáltal Izraelnek, - amelyet az Úr saját lakhelyévé kívánt tenni – tárta fel 
a jellem dicsőséges eszményképét. A mintát az Úr akkor mutatta meg, 
amikor a törvényt adta a Sínai hegyen.” – JÉ 166.

„Mindazok, akik szeretnek Istennek szolgálni, és értékelik Isten je-
lenlétének áldásait, ugyanilyen lelkületet tanúsítanak, ugyanilyen áldo-
zatkészséget mutatnak egy olyan imaháznak a felépítése során ahol Isten 
találkozhat velük.” – PP 303.

„Takarosnak és vonzónak kellene lennie a helyiségnek, ahol Jézus 
találkozik népével. Ha valamely helységben csak kevés hívő él, építse-
nek takaros, de szerény hajlékot, és szenteljétek Istennek, hívjátok meg 
Jézust vendégeteknek.” – 5B 269.
b. Mi volt mindig Isten terve népével kapcsolatban? 2Móz 29:45; Ésa 

57:15.

„Örök időktől fogva az volt Isten célja, hogy a ragyogó, szent szeráftól 
az emberig minden teremtett lény templom legyen, amelyben a Teremtő 
lakozik.” – JÉ 125.

7. Tanulmány 2008. május 16. Napnyugta: H  20:14
Ro 20:37

Mózes 2. könyve 25: 8.
És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttök lakozzam.

Mózes 2. könyve 29:45.
 És az Izráel fiai között lakozom, és nékik Istenök lészek.

Krónika 2. könyve 6:1-2.
1.  Akkor monda Salamon: Az Úr mondotta, hogy ő lakoznék ködben.2.  Én pedig lakóházat építettem néked, helyet, ahol örökké lakjál.

Ésaiás próféta könyve 66:1.
 Így szól az Úr: Az egek nékem ülőszékem, és a föld lábaimnak zsámolya: minő ház az, amelyet nékem építeni akartok, és minő az én nyugalmamnak helye?

Ésaiás próféta könyve 57:15.
 Mert így szól a magasságos és felséges, a ki 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.
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Hétfő   május 11.
2. A FÖLDI SZENTÉLY
a. Amikor Mózes megkapta az utasítást, hogy építtessen szentélyt, 

milyen terv alapján kellett azt elkészíteniük? 2Móz 25:9,40; Zsid 
8:5. Honnan volt minden minta? Zsid 8:1-2.

„Arra a kérdésre, hogy: mi a szenthely, a Szentírásban világos választ 
találunk. A „szenthely” szó a Biblia szóhasználatában egyrészt a Mózes 
által épített templomra, a mennyei dolgok tükörképére vonatkozik, 
másrészt pedig az „igazi sátor”-ra, a mennyeire, amelyre a földi templom 
hívta fel a figyelmet. Krisztus halálakor a jelképes szolgálat véget ért. Az 
„igazi sátor” a mennyei, az újszövetség temploma.” – FLB 202.
b. Hogyan volt kettéosztva a sátortemplom, és milyen szolgálatot 

végeztek ebben naponként? Ez 45:4; Zsid 9:2-5.

„Az épület belsejét két helyiségre osztotta egy értékes és szép kárpit, 
amelyet arany lemezekkel borított oszlopokra függesztettek fel. Az első 
helyiség bejáratát hasonló kárpit zárta el…

A belső kárpit mögött volt a szentek szentje. Ez volt a középpontja az 
engesztelés és a közbenjárás jelképes szolgálatának. Ez képezte az össze-
kapcsoló láncszemet a menny és a föld között. Ebben a helyiségben volt 
a szövetség ládája, a frigyláda, akácfából készített láda, amelyet kívül és 
belül arannyal vontak be, a fedele is színaranyból készült és az egészet 
arannyal szegélyezték. Ebbe helyezték el a kőtáblákat, amelyekre maga 
Isten véste be a Tízparancsolatot. Ezért nevezték Isten szövetsége ládá-
jának is, vagy frigyládának, mert a Tízparancsolat volt az alapja annak a 
szövetségnek, amelyet Isten az Izraellel kötött…

A szent láda fedelét a kegyelem trónjának nevezték…
A kegyelem trónja felett volt a „Sechina”, vagyis az Isten jelenlété-

nek szimbóluma. Az Úr a két kérub közül hirdette ki akaratát.” – PP 
304.305.306.

Mózes 2. könyve 25: 9, 40.
9.  Mindenestől úgy csináljátok, amint én megmutatom néked a hajléknak formáját, és annak minden edényeinek formáját.40.  Vigyázz, hogy arra a formára csináld, amely a hegyen mutattatott néked.

Zsidókhoz írt levél 8:5.
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.

Zsidókhoz írt levél 8:1-2.
1.  Fődolog pedig azokra nézve, amiket 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.

Zsidókhoz írt levél 9:2-5.
2.  Mert sátor építtetett, az első, amelyben [vala] a gyertyatartó, meg az asztal és a kenyerek felrakása; ezt nevezték szenthelynek.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,5.  Fölötte pedig a dicsőség kérubjai, beárnyékolva a fedelet, amikről most nem szükséges külön szólani.

Ezékiel próféta könyve 45:4.
 Szent rész ez a földből; legyen a papoké, a szenthely szolgáié, akik [ide] járulnak szolgálni az Urat; és legyen ez nékik házaik helye, és szent hely a szenthely számára.
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Kedd   május 12.
3. A BŰNÉRT VALÓ ÁLDOZAT
a. Milyen rendelkezést kaptak a bűnösök, akik akaratlanul hágták 

át a törvényt? A pap: 3Móz 4:2-6. a gyülekezet: 3Móz 4:13-15. a 
vezető: 3Móz 4:22-24. az egyszerű ember: 3Móz 4:27-29.

„A bűnbánó bűnösök nap mint nap hozták áldozatukat a templom 
ajtajához, és kezüket az áldozat fejére téve megvallották bűneiket. A bű-
nös így jelképesen önmagáról az ártatlan áldozatra helyezte bűneit, majd 
az állatot megölte. „Vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat” - mondja az 
apostol. „A testnek élete a vérben van” (3Móz 17:11). Isten megsértett 
törvénye a törvényszegő életét követelte. A vér az elveszett bűnöst kép-
viselte, bűnét pedig az áldozat hordozta. Az áldozat vérét a pap bevitte a 
szentélybe, és a függöny elé hintette. A függöny mögött volt a frigyláda, 
és benne a bűnös által megsértett törvény. E szertartással a bűn a vér 
útján jelképesen átkerült a templomra. A vért nem mindig vitték be a 
szentélybe. Egyes esetekben a pap a húst megette, ahogy Mózes meg-
parancsolta Áron fiainak: „Néktek adta azt az Úr a gyülekezet vétkének 
hordozásáért” (3Móz 10:17). Mindkét szertartás egyaránt azt szimboli-
zálta, hogy a bűn átkerült a bűnbánóról a templomra.

Ez a munka egész évben nap mint nap folyt. Izrael bűnei így kerültek 
át a templomra, és eltávolításuk különleges szolgálatot igényelt. Isten 
megparancsolta, hogy a pap mindkét szent helyiségért végezzen engesz-
telést.” – NK 374.
b. Mikor vezették be az áldozati rendszert és miért? 1Móz 4:3-5; 

Gal 3:19.

„Az ember bukásával a törvény nem változott meg. Isten azonban 
egy gyógyító rendszert hozott létre, hogy az embert visszatérítse az en-
gedelmességhez. Megváltót ígért és az áldozati felajánlások előre mutat-
tak Krisztus halálára, amin a bűnáldozatok alapultak. Ha Isten törvényét 
sohasem szegték volna meg, akkor nem lett volna halál és így nem lett 
volna szükség megváltóra; következésképpen nem lett volna szükség az 
áldozatokra sem.” – PP 322.

Mózes 1. könyve 4: 3-5.
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.

Mózes 3. könyve 4:2-6.
2.  Szólj az Izráel fiainak, mondván: Ha valaki tévedésből vétkezik az Úrnak valamely parancsolata ellen, úgy amint nem kellene cselekednie, és a [parancsolatok] közül valamelyiknek ellene cselekszik:3.  Ha a felkent pap vétkezik, a népnek romlására: hozzon az ő bűnéért, amelyet elkövetett, egy tulkot, fiatal ép marhát az Úrnak bűnáldozatul.4.  És vigye a tulkot a gyülekezet sátorának nyílásához, az Úr elé, és tegye a kezét a tuloknak fejére, és a tulkot ölje meg az Úr előtt.5.  És vegyen a felkent pap a tuloknak véréből, és vigye be azt a gyülekezet sátorába.6.  És mártsa be a pap az ő újját a vérbe, és hintsen a vérből hétszer az Úr előtt a szent hajléknak függönye felé.

Mózes 3. könyve 4:13-15.
13.  Hogyha pedig az Izráel fiainak egész közönsége megtéved, és a gyülekezet előtt rejtve marad e dolog; és valami olyat cselekesznek az Úrnak valamelyik parancsolatja ellen, amit nem kellett volna cselekedni, és bűnösökké lesznek:14.  Mikor kitudódik a bűn, amelyet elkövettek: akkor áldozzék a gyülekezet egy tulkot, fiatal marhát a bűnért, és vigye azt a gyülekezetnek sátora elé.15.  És a gyülekezet vénei tegyék kezeiket a tuloknak fejére az Úr előtt, és ölje meg a tulkot [a] [pap] az Úr előtt.

Mózes 3. könyve 4:22-24.
22.  Ha fejedelem vétkezik, és cselekeszik valamit az Úrnak, az ő Istenének parancsolata ellen, amit nem kellett volna cselekedni, és bűnössé lesz tévedésből:23.  Ha tudtára esik néki a bűne, amelyet elkövetett, akkor vigyen áldozatul egy ép kecskebakot,24.  És tegye kezét a baknak fejére, és ölje meg azt azon a helyen, ahol megölik az egészen égőáldozatot, az Úr előtt; bűnért való áldozat ez.

Mózes 3. könyve 4:27-29.
27.  Ha pedig a föld népe közül vétkezik valaki tévedésből, mivelhogy az Úrnak valamelyik parancsolatja ellen olyat cselekeszik, amit nem kellett volna cselekedni, és bűnössé lesz;28.  Ha tudtára esik néki az ő bűne, amelyet elkövetett: vigyen áldozatul az ő bűnéért, amelyet elkövetett, egy ép nőstény kecskét.29.  És tegye a kezét a bűnért való áldozat fejére, és ölje meg a bűnért való áldozatot az egészen égőáldozat helyén.

Galátziabeliekhez írt levél 3:19.
 Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, amíg eljő a Mag, akinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében.
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Szerda  május 13.
4. A PAPOK
a. Kiket hívott el Isten, hogy papokként szolgáljanak a szentélyben? 

2Móz 28:1; 29:4. Milyen világos parancsot kaptak az Úrtól? 3Móz 
10:9-11.

„A papoktól, akik Isten előtt füstölögtették a tömjént, meg volt követel-
ve, hogy az Isten által gyújtott tüzet használják, amely égett éjjel-nappal, 
és soha nem aludt ki. Isten pontos utasításokat adott, hogy miként kell 
végezni a szolgálatok minden egyes részét, hogy azok kapcsolódva az Ő 
mennyei szolgálatával, összhangba kerülhessenek az Ő szent jellemével.   
Isten világos utasításaitól való bármilyen eltérés, ami kapcsolatban volt 
a szent szolgálattal, halállal volt büntethető.” – Te 43.

„Ezután Áron, fiai közreműködésével bemutatta az áldozatot, amelyet 
Isten rendelt, majd felemelte a kezeit és megáldotta a népet. Mindent úgy 
tettek, ahogy Isten megparancsolta nekik. Isten elfogadta az áldozatot és 
figyelemre méltó módon láthatóvá tette előttük dicsőségét: tűz jött ki az 
Úr elől és megemésztette az oltáron lévő áldozatot.” – PP 317.
b. Milyen gyakran áldozott a pap az oltáron? 2Móz 29:39. Mit jelent-

sen ez napjainkra? Zsol 55:18.

„Amikor a papok reggel és este beléptek a szent helyre a tömjénezés 
idején, a naponkénti áldozatot már elkészítették a feláldozásra az ud-
varban levő oltáron. Ez volt a áhítat ideje az istentiszteleten résztvevők 
számára, akik összegyülekeztek a szent sátornál. Mielőtt Isten jelenléte 
elé kerültek volna a pap szolgálata útján, szívüket meg kellett vizsgálniuk 
és bűneiket be kellett vallaniuk. Csendes imában egyesültek arcukkal a 
szent hely irányába fordulva. Így kéréseik a tömjénfüst felhőjével együtt 
szálltak fel, mialatt hitükkel erősen belekapaszkodtak a megígért Üdvözí-
tő érdemeibe, akit az engesztelő áldozat jelképezett. A reggeli és az estéli 
áldozatokra kijelölt órákat szentnek tekintették és az áhítat óráiként tar-
tották meg mindenütt a zsidó nép körében. Amikor a későbbi időkben 
a zsidók szétszóródtak és fogolyként éltek távoli országokban, e kijelölt 
órákban ott is mindig arccal Jeruzsálem felé fordulva imádkoztak Izrael 
Istenéhez. Ebben a szokásban a keresztények is megszívlelendő példát 
láthatnak a reggeli és estéli imára. Amíg Isten megítéli a lélek nélküli áhí-
tatokat, addig örömmel tekint azokra, akik iránta való szeretetből hajtják 
meg magukat előtte minden reggel és este, hogy nála bűnbocsánatot 
keressenek elkövetett bűneikért és áldásáért könyörögjenek.” – PP 311.

Mózes 2. könyve 28:1; 29: 4.
28:1.  Te pedig hívasd magadhoz a te atyádfiát Áront, és az ő fiait ő vele az Izráel fiai közűl, hogy papjaim legyenek: Áron, Nádáb, Abihu, Eleázár, Ithamár, Áronnak fiai.29:4.  Áront pedig és az ő fiait állítsd a gyülekezet sátorának ajtaja elé, és mosd meg őket vízzel.

Mózes 2. könyve 29:39.
 Az egyik bárányt reggel áldozd meg, a másik bárányt pedig áldozd meg estennen.

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

Zsoltárok könyve 55:18.
 Estve, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat.



Szombati Bibliai Tanulmányok, 2009. április - június40

Csütörtök  május 14.
5. A FŐPAP
a. Kit választott meg Isten főpapnak a pusztai szentélyben? 2Móz 

29:5-7. Mi volt a főpap kötelessége? Zsid 9:25.

„A főpap a leggondosabb és legünnepélyesebb előkészületek után, 
évenként egyszer léphetett a szentek szentjébe. A főpapon kívül egyetlen 
halandó szem sem tekinthetett annak a helyiségnek szent nagyszerűsé-
gére, mivel az az Isten látható dicsőségének különleges lakhelye volt. A 
főpap mindig remegve lépett be oda, míg a nép ünnepélyes csendben 
várta visszatérését.” – 1SP 274.275.
b. Amíg a főpap a nagy engesztelési napon szolgálatát végezte a szen-

tek szentjében, mit kellett addig tenni a népnek? 3Móz 23:27-32. 
Mikor kezdődött a mennyben a nagy engesztelési nap? Dán 8:14; 
Ésa 22:12-14, 20-22. vö. Jel 3:7-8.

„Hatalmas főpapunk 1844-ben belépett a mennyei szentek szentjébe, 
hogy megkezdje a vizsgálati ítélet munkáját… Az ószövetségi szolgá-
latban, amikor a főpap az engesztelési áldozatot végezte a földi szentek 
szentjében, az embereknek meg kellett alázniuk lelküket és meg kellett 
vallaniuk bűneiket Isten előtt, hogy azok kitöröltethessenek. Kisebb len-
ne talán a mi kötelességünk most, amikor az engesztelési napon Krisztus 
a mennyei szentélyben közbenjár népéért, és végső, visszavonhatatlan 
ítéletet hoz mindegyikünkre nézve?” – 1Sz 118.
Péntek   május 15.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. Milyen áldások származnak abból, ha van egy imaházunk ahol Istent 

szolgáljuk?
b. Mózes látta Isten jellemének (a Tízparancsolat) tükörképét, és az Ő la-

kóhelyének mintáját. Hogyan kapcsolódik ez a kettő össze?
c. Hogyan működött az áldozati rendszer az ókori Izraelben és hogyan 

működik ez ma?
d. Mi történik, ha elhanyagoljuk a reggeli és esti hálaadást?
e. Miért fontos megérteni az engesztelés napját?

Mózes 2. könyve 29:5-7.
5.  És vedd a ruhákat, és öltöztesd fel Áront a köntösbe, az efódhoz való palástba, és az efódba, meg a hósenbe és övezd fel őt az efód övével.6.  Tedd a süveget is fejére, és a szent koronát tedd a süvegre.7.  És vedd a kenetnek olaját, és töltsd az ő fejére, így kend fel őt.

Mózes 3. könyve 23:27-32.
27.  Ugyanennek a hetedik hónapnak tizedikén az engesztelés napja van: szent gyülekezéstek legyen néktek, és sanyargassátok meg magatokat, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak.28.  Semmi dolgot ne végezzetek azon a napon, mert engesztelésnek napja az, hogy engesztelés legyen érettetek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt.29.  Mert ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, irtassék ki az ő népe közül.30.  És ha valaki valami dolgot végez ezen a napon, elvesztem az ilyent az ő népe közül.31.  Semmi dolgot ne végezzetek; örök rendtartás legyen ez nemzetségről nemzetségre minden lakhelyeteken.32.  Ünnepek ünnepe ez néktek, sanyargassátok meg azért magatokat. A hónap kilenczedikének estvéjén, egyik estvétől a másik estvéig ünnepeljétek a ti ünnepeteket.

Ésaiás próféta könyve 22:12-14,20-22.
12.  És fölhív az Úr, a seregek Ura ama napon sírásra és gyászolásra, ti magatok megkopaszítására és gyászruha-öltésre,13.  És ímé öröm és vígasság; barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás; együnk, igyunk, mert holnap meghalunk!14.  És megjelenté magát füleimben a seregek Ura: Meg nem bocsáttatik e bűn tinéktek, míg meg nem haltok; szól az Úr, a seregek Ura.20  És lesz ama napon, hogy elhívom szolgámat, Eliákimot, a Hilkiás fiát,21.  S felöltöztetem őt öltözetedbe, és öveddel megerősítem, és uralmadat kezébe adom, és ő lesz atyjok Jeruzsálem lakosainak és a Júda házának;22.  S az ő vállára adom a Dávid házának kulcsát, és amit megnyit, senki be nem zárja, és amit bezár, nem nyitja meg senki;

Dániel próféta könyve 8:14.
És monda nékem: Kétezer és háromszáz estvéig [és] reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága.

Zsidókhoz írt levél 9:25.
Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint a hogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel;

Jelenések könyve 3:7-8.
7.  A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja:8.  Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.
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AZ ENGESZTELÉS NAPJA
„Ugyanennek a hetedik hónapnak tizedikén az engesztelés napja 

van: szent gyülekezéstek legyen néktek, és sanyargassátok meg maga-
tokat, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak.” – 3Móz 23:27.

„Évenként egyszer az engesztelés nagy napján, a főpap bement a 
szentek szentjébe, hogy elvégezze a szentély megtisztításának munkáját. 
Az a szertartás, amelyet ott elvégzett, fejezte be az egész évi szolgálatot.” 
– PP 312.
Javasolt olvasmány: A nagy küzdelem, 427-435. (A vizsgálati ítélet)

Vasárnap  május 17.
1. A BŰNÉRT VALÓ ENGESZTELÉS
a. Milyen irgalommal teli intézkedést hozott Isten azért, hogy Ádám 

bűnét jóvátegye? 1Móz 3:15, 21.

„Abban a pillanatban, amikor Ádám behódolt Sátán csábításainak, 
s azt követte el, amiről Isten megmondta, hogy nem szabad megtennie, 
Krisztus, Isten Fia, az élők és holtak közé állt, mondván: „Sújtson engem 
a büntetés. Én állok az ember helyébe. Még egy lehetőséget nyújtok neki.” 
A törvényszegés az egész világot halálos ítélet alá sodorta. A mennyben 
azonban hang hallatszott, mondván: „Váltságdíjat találtam!” (Jób 33:24.) 
Ő, Aki bűnt nem ismert, bűnné lett az elbukott emberért.” – ST 1900. 
június 27.
b. Milyen áldozati rendszert rendelt el Isten, és hogyan érezte magát 

Ádám, amikor először végezte el a bűnért való áldozatot?

„Amikor [Ádám] megölte az ártatlan áldozatot, megremegett arra 
a gondolatra, hogy bűne miatt fog Isten szeplőtlen Bárányának vére 
hullani. E kép láttán mélységesebben és elevenebben tudatosul benne, 
hogy milyen súlyos a bűne, amit csakis Isten drága Fiának a halála tehet 
jóvá.” – PP 42.

8. Tanulmány 2009. május 23. Napnyugta: H  20:23
  Ro 20:44

Mózes 1. könyve 3: 15, 21.
15.  És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.21.  És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket.
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Hétfő  május 18.
2. A NAPONKÉNTI SZOLGÁLAT
a. Mi volt a papok mindennapi kötelessége a szentélyben? 4Móz 

28:4; Zsid 10:11.

„A földi templomszolgálat két részből állt: a papok naponta szolgál-
tak a szenthelyen, a főpap pedig egyszer egy évben a szentek szentjében 
végezte az engesztelés különleges munkáját: megtisztította a templomot. 
A bűnbánó bűnösök nap mint nap hozták áldozatukat a templom ajta-
jához, és kezüket az áldozat fejére téve megvallották bűneiket. A bűnös 
így jelképesen önmagáról az ártatlan áldozatra helyezte bűneit, majd az 
állatot megölte.” – NK 374.

„Minden reggel és este egy esztendős bárányt égettek el az oltáron, és 
vele a kötelező ételáldozatot, amely jelképezte a nemzet naponkénti oda-
szentelődését Jahvénak, és jelképezte a Krisztus engesztelő vérétől való 
állandó függőségüket. Isten kifejezetten megparancsolta, hogy minden 
áldozat, amelyet neki szentelnek a szentély szolgálatára, hiba nélkül való 
legyen, vagyis „ép”-nek kellett lennie (2Móz 12:5). A papoknak tüzete-
sen meg kellett vizsgálniuk minden állatot, amelyet áldozatként hoztak 
el a szent helyre és mindazokat az állatokat vissza kellett utasítaniuk, 
amelyben valami hibát fedeztek fel.” – PP 310.
b. Mielőtt a papok beléptek volna a szentélybe, mi volt előírva, mit 

kellett tenniük? 2Móz 30:18-21; 40:30-32.

„Az oltár és a sátor ajtaja között volt a medence. Ez is rézből készült, 
mégpedig azokból a réztükrökből, amelyeket Izrael asszonyai önként 
ajánlottak fel. Ebben a medencében kellett a papoknak megmosniuk a 
kezüket és lábukat, amikor bementek a szent helyiségekbe vagy megköze-
lítették az oltárt, hogy égőáldozatot mutassanak be az Úrnak.” – PP 305.

„Így a papok sem léphettek be saruval a szentélybe, nehogy az esetleg 
rátapadt por megszentségtelenítse azt. Mielőtt a szentélybe beléptek vol-
na, sarujukat az udvarban kellett hagyniuk. Kezüket és lábukat is meg 
kellett mosniuk és csak akkor végezhették szolgálatukat a sátorban, vagy 
az égő áldozatok oltáránál. Így állandóan azt tanulták, hogy minden 
tisztátalanságot el kell távolítaniuk azoknak, aki meg akarják közelíteni 
azt a helyet, ahol Isten van.” – PP 308.

Mózes 2. könyve 30:18-21.
18.  És csinálj rézmedenczét, lábát is rézből, mosakodásra; és tedd azt a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és tölts bele vizet;19.  Hogy Áron és az ő fiai abból mossák meg kezeiket és lábaikat.20.  Amikor a gyülekezet sátorába mennek, mosakodjanak meg vízben, hogy meg ne haljanak; vagy mikor az oltárhoz járulnak, hogy szolgáljanak és tűzáldozatot füstölögtessenek az Úrnak.21.  Kezeiket is, lábaikat is mossák meg, hogy meg ne haljanak. És örökkévaló rendtartásuk lesz ez nékik, néki és az ő magvának nemzetségről nemzetségre.

Mózes 2. könyve 40:30-32.
30.  A mosdómedenczét pedig helyhezteté a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önte abba vizet a mosdásra.31.  És megmosák abból Mózes és Áron és az ő fiai kezeiket és lábaikat.32.  Mikor a gyülekezet sátorába menének, és mikor az oltárhoz járulának, megmosdának, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

Mózes 4. könyve 28:4.
Egyik bárányt reggel készítsd el, a másik bárányt pedig estennen készítsd el.

Zsidókhoz írt levél 10:11.
És minden pap naponként szolgálatban áll és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket.



Szombati Bibliai Tanulmányok, 2009. április - június 43

Kedd  május 19.
3. A SZENTEK SZENTJE
a. Mi választotta el a két helységet, és mi volt elhelyezve a szentek 

szentjében? 2Móz 26:31-34; Zsid 9:3-5.

„A mennyezet díszes kárpitja, amelybe kék, bíborszínű és skarlátvörös 
angyalokat hímeztek, növelte a látvány szépségét. A második függönyön 
túl volt a szent sekina, - Isten dicsőségének látható megmutatkozása, - 
amely elé csak főpap léphetett be úgy, hogy életben is maradt.” – NK 370.

Az első helység összes berendezése mintha színaranyból készült 
volna és visszatükrözték a belépő képmását. A szentély két részét elvá-
lasztó kárpit káprázatos volt. Különböző színből és különböző anyagból 
készült, gyönyörű szegéllyel, melyet angyalok arany szálakból beleszőtt 
képei díszítettek.” – 1SP 159. 
b. Hogyan nyilvánult meg Isten jelenléte Izrael gyermekei között, 

különösen a szentélyben? 2Móz 40:34-35; 3Móz 16:2.

„A második függönyön belül volt elhelyezve a bizonyságtétel frigylá-
dája. A szép, gazdag díszítésű függönyt a szent frigyláda elé húzták. Ez 
a függöny nem ért egészen az építmény mennyezetéig. Isten dicsőségét, 
mely a kegyelem trónja felett volt, mindkét helyiségből láthatták, de az 
elsőből sokkal kisebb mértékben. Közvetlenül a frigyláda előtt, de a füg-
göny által elválasztva állt az arany füstölő oltár. Az oltár tüzét az Úr maga 
gyújtotta meg, és szent tömjén táplálásával ápolták azt, s illatos felhője 
éjjel-nappal betöltötte a szenthelyet. Illata messze terjedt a szent sátor 
körül. Amikor a pap tömjénezett az Úr előtt, a kegyelem trónjára tekin-
tett. Habár nem láthatta azt, mégis tudta, az ott van és amint a tömjén 
füstje felszállt, az Úr dicsősége leszállt a kegyelem trónjára és betöltötte 
a szentek szentjét, s az látható volt a szentélyben is. A dicsőség gyakran 
annyira betöltötte mindkét helységet, hogy a pap képtelen volt ellátni 
tisztét, és a szent sátor ajtajához kényszerült állni.” – 1SP 273.274.

„A szent láda csodálatos mestermívű fedele volt a kegyelem királyi 
széke. A fedél felett tömör aranyból készült két kérub emelkedett, egy-
egy a láda két szélén. Isten jelenléte ebben a helyiségben mutatkozott 
meg, a két kérub közötti dicsőségfelhőben.” – NK 369.

Mózes 2. könyve 26:31-34.
31.  És csinálj függönyt, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből; Kérubokkal, mestermunkával készítsék azt.32.  És tedd azt sittim-fából való, aranynyal borított négy oszlopra, amelyeknek horgai aranyból legyenek, négy ezüst talpon.33. És tedd a függönyt a horgok alá, és vidd oda a függöny mögé a bizonyság ládáját és az a függöny válaszsza el néktek a szent helyet a szentek szentjétől.34.  Azután tedd rá a fedelet a bizonyság ládájára a szentek szentjébe.

Mózes 2. könyve 40:34-35.
34.  És a felhő befedezé a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölté a hajlékot.35.  És Mózes nem mehete be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugovék, és az Úrnak dicsősége tölté be a hajlékot.

Mózes 3. könyve 16:2.
És monda az Úr Mózesnek: Szólj a te atyádfiának, Áronnak, hogy ne menjen be akármikor a szenthelyre a függönyön belül a fedél elé, amely a láda felett van, hogy meg ne haljon, mert felhőben jelenek meg a fedél felett.

Zsidókhoz írt levél 9:3-5.
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,5.  Fölötte pedig a dicsőség kérubjai, beárnyékolva a fedelet, amikről most nem szükséges külön szólani.
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Szerda   május 20.
4. A FŐPAP FELADATA
a. Milyen különleges eseménynek kellett végbemennie a hetedik hó-

napnak tizedik napján? 3Móz 16:29-31; 4Móz 29:7.

„A pap egyszer egy évben - a nagy engesztelési napon - belépett a 
szentek szentjébe, hogy megtisztítsa a templomot. Ezzel a munkával 
lezárult az évi szolgálat körforgása.” – NK 374.

„A hetedik hónap tizedik napján a főpap belépett a belső helyiségbe, 
a szentek szentjébe, ahová halálbüntetés terhe alatt, még neki sem volt 
szabad máskor oda belépnie. A szentély megtisztításának szertartása 
zárta le az évi szolgálat körforgását.” – 4SP 263.

„Az ószövetségi korban a szenthely megtisztítása, illetve a nagy en-
gesztelési nap a zsidó időszámítás hetedik hónapjának tízedik napján 
volt (3Móz 16:29-34). A főpap, miután egész Izraelért engesztelést vég-
zett, azaz a bűnöket a szenthelyről eltávolította, előjött, és megáldotta a 
népet.” – NK 357.
b. Mit kellett tennie a főpapnak, mielőtt a szentek szentjébe beléphe-

tett volna? 3Móz 16:2-6, 16.

„A kegyelem trónja előtt beszélt Isten a főpappal. Ha a főpap szokat-
lanul hosszú ideig maradt a szentek szentjében, a nép megrettent, attól 
félve, hogy bűneik miatt, vagy a főpap valamelyik bűne miatt az Úr Isten 
dicsősége megölte őt. De amikor meghallották a csengők csilingelését, 
melyek ruháján voltak, nagymértékben megkönnyebbültek. A főpap 
akkor kijött és megáldotta a népet.” – 1SP 275.

„A szentek szentjében a nagy „VAGYOK” elfoglalta helyét és ember 
oda nem kapott belépési engedélyt, kivéve egy alkalommal egy személy 
beléphetett, akit Ő erre kijelölt. Ott, a kegyelem trónja felett, betakarva 
a kerubimok szárnya által, lakozott Isten dicsőségének shekinája, az Ő 
jelenlétének folyamatos jelképe, miközben a főpap melldísze, amelyben 
drága kövek voltak elhelyezve (az Urim és a Thummim), tudatták a nép-
pel a szentély szent területéről Jehova ünnepélyes üzenetét. Csodálatos 
elrendezés, ahogyan az Örökkévaló, a menny és a föld teremtője, kinyi-
latkoztatta dicsőségét, és feltárta akaratát az emberek fiainak!” – RH 
1886. március 2.

Mózes 3. könyve 16:29-31.
29.  Örökkévaló rendtartás legyen ez nálatok: a hetedik hónapban, a hónapnak tizedikén sanyargassátok meg magatokat és semmi munkát ne végezzetek, se a benszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény.30.  Mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket; minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt.31.  Szombatok szombatja ez néktek, sanyargassátok meg azért magatokat; örökkévaló rendtartás ez.

Mózes 3. könyve 16:2-6, 16.
2.  És monda az Úr Mózesnek: Szólj a te atyádfiának, Áronnak, hogy ne menjen be akármikor a szenthelyre a függönyön belül a fedél elé, amely a láda felett van, hogy meg ne haljon, mert felhőben jelenek meg a fedél felett.3.  Ezzel menjen be Áron a szenthelyre: egy fiatal tulokkal bűnért való áldozatul, és egy kossal égőáldozatul.4.  Gyolcsból készült szent köntöst öltsön magára, és gyolcs lábravaló legyen a testén, gyolcs övvel övezze be magát, és gyolcs süveget tegyen fel; szent ruhák ezek; mossa meg azért a testét vízben, és úgy öltse fel ezeket.5.  Izráel fiainak gyülekezetétől pedig vegyen át két kecskebakot bűnért való áldozatul, és egy kost egészen égőáldozatul.6.  És áldozza meg Áron a bűnért való áldozati tulkot, amely az övé, és végezzen engesztelést magáért és háza népéért.16.  Így szerezzen engesztelést a szenthelynek Izráel fiainak tisztátalanságai és vétkei miatt; mindenféle bűnei miatt; így cselekedjék a gyülekezet sátorával is, amely közöttök van, az ő tisztátalanságaik közepette.

Mózes 4. könyve 29:7.
 E hetedik hónapnak tizedik napján is szent gyülekezésetek legyen néktek; és sanyargassátok meg magatokat, semmi munkát ne végezzetek;
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Csütörtök  május 21.
5. A KÉT KECSKEBAK
a. Milyen jelentősége volt a két kecskebaknak az engesztelési napon, 

és mi történt azzal a kecskebakkal, amely ki lett jelölve bűnért való 
áldozatul? 3Móz 16:7-8,16.

„Az engesztelési napon két fiatal kecskebakot vittek a templom aj-
tajához, és sorsot vetettek rájuk: „egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot 
Azázelért” (3Móz 16:8). Azt a kecskét, amelyre az Úrért való sors esett, 
megölték bűnáldozatként a népért.” – NK 374.
b. Mi történt a bűnbakkal – Azázellel – amit életben hagytak? 3Móz 

16:20-22. Kiket jelképezett a két kecskebak?

„Krisztus műve, szolgálata az emberek megváltásáért és a világegye-
tem bűntől való megtisztítása, a bűnnek a mennyei szentélyből való 
eltávolításával záródik majd le. Ezek a bűnök Sátánra helyeződnek rá, 
aki elhordozza a végső büntetést.” – PP 315.

„Amikor a szentek szentjében véget ért a szolgálat, és a bűnért va-
ló áldozat vére által a templom megtisztult Izrael bűneitől, a főpap az 
élő bűnbakot az Úr elé állította, és a gyülekezet színe előtt megvallotta 
felette „Izrael fiainak minden hamisságát és minden vétkét, mindenfé-
le bűneit: és... azokat a baknak fejére” helyezte (3Móz 16:21). Amikor 
pedig a mennyei templomban ér véget az engesztelés munkája, Isten és 
a mennyei angyalok, valamint a megváltott sereg színe előtt Jézus ha-
sonlóképpen helyezi Isten népének bűneit Sátánra. Sátánnak minden 
bűnért, amelyre rávette az embert, felelnie kell. És miként a bűnbakot a 
főpap lakatlan vidékre küldte, Krisztus is száműzi Sátánt a puszta földre, 
a lakatlan és sivár pusztaságra.” – NK 584.
Péntek  május 22.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. Magyarázd el az engesztelést jelképeiben és annak valóságos beteljesülését!
b. Nevezz meg néhány tényt, amelyek a szentély szolgálatának szentségét 

mutatják.
c. Mi volt a szentély második részében, a szentek szentjében?
d. Mire világít rá Isten nagy kegyelme a szentély szolgálatában?
e. Mit jelképezett a két kecskebak?

Mózes 3. könyve 16:7-8, 16.
7.  Azután vegye elő a két kecskebakot, és állassa azokat az Úr elé a gyülekezet sátorának nyílásához,8.  És vessen sorsot Áron a két bakra; egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot Azázelért.16.  Így szerezzen engesztelést a szenthelynek Izráel fiainak tisztátalanságai és vétkei miatt; mindenféle bűnei miatt; így cselekedjék a gyülekezet sátorával is, amely közöttök van, az ő tisztátalanságaik közepette.

Mózes 3. könyve 16:20-22.
20.  Miután pedig elvégezi a szenthelyért, a gyülekezet sátoráért és az oltárért való engesztelést; hozza elő az élő bakot.21.  És tegye Áron mind a két kezét az élő baknak fejére, és vallja meg felette Izráel fiainak minden hamisságát és minden vétkét, mindenféle bűneit: és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arravaló emberrel a pusztába,22.  Hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat kietlen földre, és hogy bocsássa el a bakot a pusztában.
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A HÁZASSÁG – 
EGY ISTENI INTÉZMÉNY

„Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragasz-
kodik feleségéhez, és lesznek egy testté.” – 1Móz 2:24.

„Mikor az Alkotó a szent pár kezeit egybevonta, így szólt: „Annako-
káért a férfiú elhagyja az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségé-
hez, és lesznek egy testté.” (1Móz 2:24.). Így tette kötelezővé a házasság 
törvényét Ádám minden fiára, az idők végezetéig.” – GH 60.
Javasolt olvasmány: Gondolatok a Hegyibeszédről, 59-61. (A törvény szelleme)

Vasárnap  május 24.
1.  ISTEN ALAPÍTOTTA MEG A HÁZASSÁGOT
a. Miután Ádám nevet adott minden állatnak, mi történt? 1Móz 

2:18, 21-22. Hogyan tekinti Isten a házasságot? Zsid 13:4.

„Isten rendezte az első esküvőt. Ennek az intézménynek a szerzője 
tehát a világegyetem Teremtője…

Amikor az ember felismeri és követi a mennyei elveket ezen kap-
csolatban, a házasság áldássá válik; őrzi az emberiség tisztaságát és bol-
dogságát, kielégíti az ember társas igényét, nemesíti fizikai, értelmi és 
erkölcsi természetét.” – PP 20.
b. Mi a jelentősége annak, hogy Ádám oldalbordájából lett teremtve 

Éva? Ef 5:22-24; Kol 3:18.

„Isten Évát egy bordából teremtette, amelyet Ádám oldalából vett 
ki, jelezve, hogy nem uralhatta fejként Ádámot, nem taposhatta lábbal 
őt mint alsóbbrendűt, hanem mellette kellett állnia, mint vele egyenlő, 
akit Ádám szeret és véd. Az ember része, második énje volt, csont a 
csontjából, és hús a húsából, tanúsítva azt a szoros egységet, és szerető 
ragaszkodást, amelynek e kapcsolatban meg kell lennie.” – PP 20.

9. Tanulmány 2009. május30. Napnyugta: H  20:30 
Ro 20:51

Mózes 1. könyve 2: 18, 21-22.
18.  És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.21.  Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közűl, és hússal tölté be annak helyét.22.  És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez.

Efézusbeliekhez írt levél 5:22-24.
22.  Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak.23.  Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.24.  De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképen az asszonyok is [engedelmesek legyenek] férjöknek mindenben.

Kolossébeliekhez írt levél 3:18.
Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképen illik az Úrban.

Zsidókhoz írt levél 13:4.
Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten.
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Hétfő  május 25.
1. EGY ÖRÖMTELI ESEMÉNY
a. Milyen esemény mutatja, hogy az Úr jóváhagyta a házasság intéz-

ményét? Jn 2:1-2.

„Krisztus azért jött világunkba, hogy mennyei világosság ragyogjon 
az erkölcsi sötétség közepette. Azért jött, hogy megértesse a férfiakkal 
és nőkkel, hogy a házasság intézménye szent. A kánai menyegzőn való 
jelenléte nagymértékben megerősítette ezt a rendszert.” – 10MR 188.

„Krisztus nem azért jött, hogy megsemmisítse ezt a [szent és dicső] 
intézményt, hanem hogy visszaállítsa eredeti szentségébe és magasztos-
ságába. Azért jött, hogy helyreállítsa az emberben Isten erkölcsi kép-
mását, és munkáját a házassági kapcsolat megszentelésével kezdte. Ő, 
aki teremtette az első szentpárt, és készítette számukra az Éden kertjét, 
rátette pecsétjét a házasság intézményére, melyet először Édenben ün-
nepeltek meg.” – 10MR 203.

„Az Ó és Új testamentum a házassági viszonnyal jelképezi azt a gyen-
géd és szent köteléket, mely Krisztust és az Ő népét, a megváltottakat egy-
befűzni, azokat, kiket a Golgotán szenvedésével megváltott.” – GH 60.
b. Hogyan beszél a Szentírás egy boldog otthonról? Zsol 128. rész

„A Szentírás állítja, hogy Jézust és tanítványait meghívták erre a [ká-
nai] menyegzői ünnepségére. Krisztus nem hatalmazta fel a kereszténye-
ket, hogy amikor menyegzőre hívják őket, azt mondják: „Nem lehetünk 
jelen ily vidám eseményen.” Ez ünnepélyen való megjelenésével Krisztus 
arra tanít, örvendjünk azokkal, akik örvendeznek törvényeinek meg-
tartásában. Ő sohasem rontotta el az emberiség ártatlan ünnepeit, ha a 
menny törvényeivel összhangban folytak le. Helyes dolog, ha olyan össze-
jövetelen, amelyet Ő is megtisztelt jelenlétével, követői is részt vennének. 
Miután Krisztus részt vett ez ünnepségen, más ünnepélyekre is elment és 
megszentelte azokat jelenlétével és tanításával.” – ST 1899. augusztus 30.

„Ha boldogságunk abból áll, hogy másokat boldogítsunk, akkor való-
ban boldogok is vagyunk. Az igazi tanítvány nem él kényeztetett énjének 
kielégítéséért, hanem Krisztusért, s kicsinyeinek javáért. Úgy feláldozza 
jólétét, szórakozását, kényelmét, akaratát és önző kívánságait Krisztus 
ügyéért vagy soha nem fog Krisztus trónjáról uralkodni.” – 1B 81.

„A házasság életre szóló egyesülés – a Krisztus és gyülekezete közötti 
egység jelképe. A férj és feleség tanúsítsanak egymás iránt olyan lelküle-
tet, amilyet Krisztus tanúsít egyháza iránt.” – 7B 31.

Zsoltárok könyve 128. rész
1.  Grádicsok éneke. Mind boldog az, aki féli az Urat; aki az ő útaiban jár!2.  Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod.3.  Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül.4.  Ímé, így áldatik meg a férfiú, aki féli az Urat!5.  Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében;6.  És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen!

János evangéliuma 2:1-2.
1.  És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában; és ott volt a Jézus anyja;2.  És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe.



Szombati Bibliai Tanulmányok, 2009. április - június48

Kedd  május 26.
3. A FÉRJ FELADATA
a. Mit ír elő a Biblia a férj számára, aki a családfő az otthonban? Ef 

5:25, 28; Kol 3:19.

„Az Úr úgy alkotta a férfit, a feleség fejét, hogy védelmezője legyen; ő 
a család összetartó kapcsa, aki összeköti a tagokat…  Jézus bölcsességgel, 
kedvességgel és szelídséggel tartja fenn tekintélyét; így gyakorolja a férj a 
hatalmát és ekként kövesse az egyház Fejének példáját.” – FLB 259.
b.  Határozd meg a férj és apa helyes magatartását a helytelennel el-

lentétben! 1Móz 18:18-19; Ef 6:4; Zsid 12:7-9.

„Az apának kell családjában a szigorúbb erényeket érvényre juttatni, 
határozottságot, s feddhetetlenséget, a becsületességet, a béketűrést, a 
bátorságot, a szorgalmat és a gyakorlatiasságot. Amit pedig gyermekei-
től megkíván, azt neki magának is gyakorolnia kell, példát mutatva saját 
férfias magatartásával.” – NOL 272.

„Nem a férfiasság bizonyítéka az, ha férj állandóan azt hangoztatja, 
hogy ő család feje. Nem növeli tekintélyét az sem, ha az Írásokat idézgeti 
tekintélye alátámasztására. Nem teszi férfiassabbá az sem, ha megkö-
veteli feleségétől, gyermekei anyjától, hogy tervei szerint cselekedjék, 
mintha azok csalhatatlanok volnának.” - 13MR 82.

„Sok férj nem érti meg eléggé és nem is méltányolja azokat a gondo-
kat és nehézségeket, amelyeket felesége elvisel, amit legnagyobb részt a 
naponkénti háztartási kötelességek meg nem szűnő körforgása jelent. A 
férjek gyakran ráncos homlokkal, napfény nélkül érkeznek otthonukba. 
Amikor az étel nincs időben kész, akkor az elcsigázott feleséget meg-
jegyzésekkel köszöntik, aki gyakran házvezetőnő, ápolónő, szakácsnő, és 
szobalány egy személyben. A követelőző férj ereszkedjen le, vegye ki a 
nyűgös gyermeket anyja fáradt karjaiból, ezáltal is segíti a család ételének 
elkészítését. Amikor a csecsemő ingerlékeny és nyugtalan az apa karjai-
ban, ritkán érzi kötelességének, hogy dajkálja és igyekezzen megnyugtatni 
és lecsendesíteni gyermekét. Nem veszi tudomásul, hogy az anya órákon 
át tűrte kicsinyének nyugtalanságát, hanem türelmetlenül felkiált: „Anya, 
gyere ide, vedd fel a gyermekedet!” Vajon nem ugyanúgy az ő gyermeke 
is, mint a feleségéé? Vajon nem ugyanolyan kötelessége, hogy türelmesen 
hordozza a gyermek nevelés reá eső részét?” – BO 189.190.

Mózes 1. könyve 18: 18-19.
18.  Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei.19.  Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle.

Efézusbeliekhez írt levél 5:25,28.
25.  Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;28.  Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti.

Efézusbeliekhez írt levél 6:4.
Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint.

Kolossébeliekhez írt levél 3:19.
Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek.

Zsidókhoz írt levél 12:7-9.
7.  Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa?8.  Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak.9.  Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket és becsültük őket; avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-é a lelkek Atyjának, és élünk!
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Szerda  május 27.
4. AZ OTTHON KIRÁLYNŐJE
a. Hogyan írja le a Biblia az igaz, erényes, keresztény feleséget? Péld 

18:22; 19:14; 31:10-11, 30.

„A férj a család feje, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. Isten 
szemében visszataszító bármely eljárás, amellyel a feleség csökkenteni 
igyekszik a férj befolyását, és arra próbálja rávenni, hogy szálljon le 
méltóságteljes felelős állásából. A feleség kötelessége, hogy lemondjon 
férje javára kívánságairól és akaratáról. Mindkettőnek engedékenynek 
kell lennie, de Isten szava elsőbbséget ad a férj ítéletének, döntésének, 
Ez az elsőbbség nem von le a feleség méltóságából, ha enged annak, kit 
tanácsadójának és védelmezőjének választott.” – 1B 291.

„Nagyon sok férj megáll e szavaknál: „Ti asszonyok engedelmesked-
jetek...”, de olvassuk el ugyanennek a parancsnak végét is: „...amiképpen 
illik az Úrban.” – 13MR 74.
b. Az Úr melyik parancsolata segíti az otthon királynőjét? 1Pt 3:1-2; 

Fil 2:14.

„Mialatt a háziasszony látszólag lelkiismeretesen végzi kötelességeit, 
ugyanakkor állandóan ama szolgaság ellen lázadozhat amelyre ítéltetett. 
Túlzottan felnagyítja kötelezettségeit és korlátozásait azáltal, hogy ösz-
szehasonlítja sorsát azzal, amit ő, a nő magasabb rendű életének nevez, 
és megszenteletlen vágyakat melenget egy könnyebb helyzet után, meg-
szabadulni az apró-cseprő kötelességektől és a megerőltető foglalatossá-
goktól, amelyek ingerlik az ő lelkületét. Kicsinyes ábrándozásai, amely 
teljesen más tevékenységi kör, mint amely őt most nagyon próbára teszi, 
ugyanolyan kellemetlen lenne annak ellenére, hogy esetleg teljesen más 
jellegű, és minden bizonnyal az is gyötörné őt. Mivel gyümölcstelenül 
sóvárog más élet után, bűnös elégedetlenséget ápol és otthonát nagyon 
kellemetlenné teszi férje és gyermekei számára.

„Az igazi feleség és anya teljes ellentéte az előbb leírtaknak. Méltó-
sággal és vidáman teljesíti kötelességeit, nem tartja lealacsonyítónak 
a kétkezi munkát, akármit is kell végeznie egy jól rendezett háztartás 
érdekében. Ha Istenre tekint erőért és bátorításért, és az Ő bölcsessége 
és félelme alatt törekszik végezni a mindennapi kötelességeit, akkor fér-
jét szívéhez fogja kötni, és látni fogja amint gyermekei tiszteletreméltó 
férfiakká és nőkké válnak felnőttkorukra, édesanyjuk példáját követve 
erkölcsi kitartással.” – HR 1877. augusztus 1.

Példabeszédek 18:22.
Megnyerte a jót, aki talált feleséget, és vett jóakaratot az Úrtól!

Példabeszédek 19:14.
 A ház és marha atyától való örökség; az Úrtól van pedig az értelmes feleség.

Példabeszédek 31:10-11,30.
10.  Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket.11.  Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy.30.  Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!

Filippibeliekhez írt levél 2:14.
Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;

Péter apostol 1. levele 3:1-2.
1.  Hasonlóképen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az ígének, feleségük magaviselete által íge nélkül is megnyeressenek;2.  Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket.
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Csütörtök  május 28.
5. EGY ÉLETHOSSZIG TARTÓ KÖTELÉK
a. Isten szavával összhangban meddig köti össze a férjet és feleséget 

a házassági fogadalom? Mk 10:6-12; Rm 7:1-3; 1Kor 7:39.

„A házassági fogadalom olyan kötelékkel kapcsolja össze két egyén 
sorsát, amit csakis a halál kezének lenne szabad szétszakítania.” – 4B 507.

„Mit mondhatunk a házassági kapcsolatról ma? Nem megromlott és 
bemocskolódott-e, és olyanná lett téve mint Noé napjaiban is volt? Elvá-
lást elválás után olvashatunk a napi lapokban. Az özönvíz előtt időszak 
ilyen házasságairól beszél Krisztus amikor azt mondja, hogy „házasod-
nak és férjhez mennek vala. (Mt 24:38.)” – 7MR 56.
b. Ha egy sajnálatos szétválás történik férj és feleség között, milyen 

két lehetőség létezik? Mal 2:13-16; 1Kor 7:10-11.

„Jézus azért jött e világra, hogy helyreigazítsa a hibákat [emberek 
hibáit] és visszaállítsa Isten erkölcsi képmását az emberben. A házasság-
gal kapcsolatban rossz felfogás alakult ki Izrael tanítóinak elméjében. A 
házasság intézményét eredménytelenné tették. Az ember szíve annyira 
megkeményedett, hogy a legjelentéktelenebb ürüggyel is el akart válni 
feleségétől.

Krisztus eljött, hogy e gonoszságokat helyreigazítsa. Az első csodáját 
egy menyegző alkalmával művelte. Ezáltal jelentette ki a világnak, hogy 
a házasság, ha tisztán és szeplőtlenül megőrizzük, szent intézmény.” – 
10MR 198. 
Péntek  május 29.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. Hogyan írja le a Biblia az asszony teremtését?
b. Csak mikor lehet az esküvő egy valódi örömteli alkalom – és miért?
c. Hogyan tudja tökéletesíteni kapcsolatát a férj, feleségével?
d. Hogyan tudja tökéletesíteni kapcsolatát a feleség, férjével?
e. Mi a bizonyíték arra, hogy Isten az Ő bölcsességében egy élethosszig 

tartó kapcsolatra tervezte a házasságot?

Malakiás próféta könyve 2:13-16.
13.  És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könyhullatással, sírással és kesergéssel, hogy ne tekintsen többé az ételáldozatra, és ne fogadjon el szívességet a ti kezetekből.14.  És azt mondjátok: Miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, a kit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged!15.  Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok!16.  Mert gyűlölöm az elbocsátást, ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene, és [azt], aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a Seregeknek Ura. Őrizzétek meg azért lelketeket és ne csalárdkodjatok!

Márk evangéliuma 10:6-12.
6.  De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremté őket az Isten.7.  Annakokáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez,8.  És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test.9.  Annakokáért amit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válaszsza.10.  És odahaza az ő tanítványai ismét megkérdezék őt e dolog felől.11.  Ő pedig monda nékik: Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen.12.  Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el.

Rómabeliekhez írt levél 7:1-3.
1.  Avagy nem tudjátok-é atyámfiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él?2.  Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul [az asszony] a férj törvénye alól.3.  Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy; ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgy hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 7:39.
Az asszonyt törvény köti, míg férje él, de ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, akihez akar, csakhogy az Úrban.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 7:10-11.
10.  Azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék.11.  Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét.
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Csehszlovákia (ma Csehország 
és Szlovákia) Közép-Európában 
helyezkedik el, 1918 októberében 
alakult meg egy különálló ország-
ként, az első világháború végén, 
előtte az Osztrák-Magyar Monar-
chia része volt. Az akkori terület 
ma három részre tagolódik, Cseh-
ország, Szlovákia és Kárpát-Ukrajna. 1948-ban a kommunista párt jutott ha-
talomra az országban, a vallásszabadságot eltörölték, az istentagadó eszme az 
ország hivatalos világnézetévé vált. 1989-ben az ország újra demokratikussá 
vált, a lelkiismereti és vallásszabadságot engedélyezték, majd három évvel 
később Csehszlovákia két részre oszlott és úgy ismeretes ma, mint Csehor-
szág és Szlovákia.

A reformáció munkája Csehszlovákiában a Reformmozgalom legelején 
kezdődött. 1923-ban gyülekezetünknek 43 tagja volt az országban. Miután 
a kommunizmus tért nyert az országban, a hívők többé nem gyűlhettek ösz-
sze. A pásztort elfogták és bebörtönözték, és a nyáj szétszóródott. Azonban 
a gyülekezetünk vezetőjének a börtönben egy nagyon érdekes tapasztalata 
volt. Feleségének sikerült bejuttatni a börtönbe a „Nagy küzdelem” című 
könyvből egy példányt. Ő újra és újra elolvasta azt, és ezek után ráébredt 
arra, hogy egy nagy hibát követett el, mert nem képezte ki az ifjúságot, akik 
bebörtönzése után az ő helyére léphettek volna. Tévedését megvallotta az Úr-
nak, és átélte a valódi megtérést. Tanításokat kezdett küldeni a gyülekezetnek 
verseken keresztül. Százötven verset írt és meg is zenésítette őket. A hívők 
megerősödtek az atyafi tanításai által, és énekelték is azokat. Mivel a gyüleke-
zet hosszú évekig vezető nélkül maradt, szétszóródott. Miután kiszabadult, 
azonnal elkezdte a fiatalok kiképzését, az Úrnak tett fogadalmához híven.

1995-ben Csehszlovákiában gyülekezetünk Misszióvá szerveződött, most 
van ott egy új csoportunk és azon testvéreink maradéka, akik átélték a sötét 
napokat. Tervünk, hogy egy összejöveteli helyet építünk, és előrehaladunk a 
harmadik angyal üzenetének terjesztésében. 

Szükségünk van a ti segítségetekre. Kérünk legyetek bőkezűek, amikor 
ezt a különleges adományt összegyűjtitek.

Testvéreitek és testvérnőitek a Csehszlovák Misszióból.

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS

A Csehszlovák Misszió részére

2009. június 6.
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A KERESZTÉNY CSALÁD
„Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve 

ifjú korukban, leányaink, mint a templom mintájára kifaragott osz-
lopok.” – Zsol 144:12.

„A kereszténység hatalmának legnagyobb bizonyítéka, amit a világ 
elé tárhatunk, a jól rendezett, jól fegyelmezett család. Ez úgy fogja aján-
lani az igazságot, mint semmi más, mert ez egy élő tanúbizonyság arra, 
hogy a kereszténységnek gyakorlati hatalma van a szívre.” – 4B 304.
Javasolt olvasmány: Gyermeknevelés, 220-225. 302-310.

Vasárnap  május 31.
1. EGY KIS MENNY A FÖLDÖN
a. Mit ír elő Isten szava úgy a férjeknek, mint a feleségeknek, hogy 

egy boldog otthonuk legyen? 1Kor 7:3-4; Gal 6:2; Ef 5:33.

„Ne kényszerítsétek házastársatokat arra, hogy azt cselekedje, amit 
tőlük követeltek. Nem tehetitek ezt, mert nem fog megmaradni egymás 
iránti szeretetetek. Az önfejűség megnyilvánulásai elpusztítják az otthon 
békéjét és boldogságát. Ne tegyétek házaséleteteket a harc, perlekedés és 
vetélkedés életévé. Ha ezt teszitek, mindketten boldogtalanok lesztek. 
Beszédetek legyen szívélyes, tetteitek gyöngédek. Mondjatok le egyéni 
kívánságaitokról. Nagyon vigyázzatok szavaitokra, mert hatalmas befo-
lyást gyakorolnak a jóra vagy rosszra. Ne engedjetek meg magatoknak 
éles, csípős szavakat. Töltsétek be közös életeteket a krisztusi lelkület 
illatával.” – 7B 31.
b. Hogyan írják le az ihletés szavai az igaz keresztény otthont? Zsol 

128; Ésa 61:9. Hogyan válhat az otthon áldássá vagy átokká?

„Ha a világosságban akarunk járni, engedjük be Krisztust szívünkbe 
és otthonunkba. Tegyük azzá a családi körünket, amit ez a szó jelent. 
Kicsiny menny legyen ez a földön, ahol a szeretetet ápoljuk, ahelyett, 
hogy rendszeresen elfojtanánk. Boldogságunk ennek a szeretetnek az 
ápolásától függ, az egymás iránti megértéstől, együttérzéstől, és a valódi 
előzékenységtől, udvariasságtól.” – 3B 539.

10. Tanulmány 2009. június 6. Napnyugta: H 20:36
Ro 20:56

Zsoltárok könyve 128. rész
1.  Grádicsok éneke. Mind boldog az, aki féli az Urat; aki az ő útaiban jár!2.  Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod.3.  Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül.4.  Ímé, így áldatik meg a férfiú, aki féli az Urat!5.  Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében;6.  És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen!

Ésaiás próféta könyve 61:9.
És ismeretes lesz magvok a népek közt, és ivadékaik a népségek között, valakik látják őket, megismerik őket, hogy ők az Úrtól megáldott magok.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 7:3-4.
3.  A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképen a feleség is a férjének.4.  A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.

Galátziabeliekhez írt levél 6:2.
 Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.

Efézusbeliekhez írt levél 5:33.
Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig [meglássa], hogy félje a férjét.
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Hétfő  június 1.
2. SZÜLŐK ÉS GYERMEKEK
a. Mit mond a Szentírás az istenfélő szülők gyermekeiről? Zsol 127:3; 

Péld 17:6; Ésa 54:13.

„Gondoljatok arra, hogy gyermekeitekkel nem bánhattok úgy, mintha 
saját személyes tulajdonaitok volnának. A gyermekek az Úr öröksége, ezért 
a megváltás terve éppúgy magában foglalja az ő megváltásukat, mint a mi-
énket. A szülőkre lettek bízva, hogy az Úr tanítása és intése szerint neveljék 
őket, és képesek legyenek elvégezni munkájukat a mulandó életben és az 
örökkévalóságban is.” – BO 238.

„A gyermekek az Úr örökségei, s a szülők, ha nem adnak nekik olyan 
nevelést, amely alkalmassá teszi őket Isten útjait megtartani, komoly fele-
lősséget hanyagolnak el. Nem az Úr akarata, hogy a gyermekek durvává, 
gorombává, udvariatlanná, engedetlenné, hálátlanná, szentségtelenné, 
meggondolatlanná, önfejűvé, konokká, felfuvalkodottá váljanak, „inkább 
a gyönyörnek, mint Istennek szeretőivé”! (2Tim 3:5.) Az Írás azt mondja, 
hogy ez a társadalmi állapot lesz az utolsó napok egyik jele.” – Gy 156.

„A gyermekeket az engedelmesség ösvényén kell vezetnünk, hogy ne 
hódoljanak az étvágynak vagy a hiábavalóságnak.” – BO 237.
b. Milyen parancsot ad az Úr azon szülőknek, akik szeretnék, hogy 

gyermekeik üdvözüljenek? 5Móz 6:4-7; 11:18-19; Péld 22:6.

„Hétközben a szülők ne feledjék, hogy otthonuk legyen az az iskola, 
ahol gyermekik fölkészülnek a mennyei életre. Beszélgetésük legyen isten-
félő. Ne hagyja el ajkukat olyan szó, amelyet gyermekeiknek nem szabadna 
hallani. Tartsák féken ingerültségüket. Szülők, egész héten éljetek annak 
tudatában, hogy Isten szeme előtt vagytok, és gyermekeiket azért kaptátok 
Tőle, hogy Neki neveljétek. Neveljétek Istennek otthonotok kicsiny gyüle-
kezetét, hogy szombaton mindnyájan készek legyetek az istentiszteletre és 
imára az Úr szent helyén. Minden reggel és minden este ajánljátok gyerme-
keiteket Istennek, mint vérén megvásárolt örökséget. Tanítsátok őket arra, 
hogy legfőbb kötelességük és előjoguk szeretni és szolgálni Istent.

A szülők legyenek lelkiismeretesek, hogy Isten tiszteletére és imádására 
tanulságos és szemléltető leckéket nyújtsanak gyermekeiknek. Idézzenek 
gyakran bibliaszövegeket, különösen azokat, amelyek gyermekik szívét 
előkészítik az áhítatos istenfélő szolgálatra. Jó lenne gyakran elismételnünk 
ezeket a becses szavakat: 'Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle 
van reménységem.' (Zsol 62:6.)” – 6B 354.

Mózes 5. könyve 6:4-7.
4.  Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!5.  Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.6.  És ez ígék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.7.  És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.

Mózes 5. könyve 11:18-19.
18.  Vegyétek azért szívetekre és lelketekre e szavaimat, és kössétek azokat jegyül a ti kezetekre, és homlokkötőkül legyenek a ti szemeitek között;19.  És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról, mikor házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel és mikor felkelsz.

Zsoltárok könyve 127:3.
 Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom.

Példabeszédek 17:6.
A véneknek ékessége az unokák, és a fiaknak ékessége az atyák.

Példabeszédek 22:6.
Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.

Ésaiás próféta könyve 54:13.
 És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége.
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Kedd  június 2.
3. AZ ÖTÖDIK PARANCSOLAT
a. Mit kell a gyermekeknek megtenniük szüleikkel kapcsolatban? 

2Móz 20:12; Ef 6:1-3.

„Nincs oly időszak az életben, amikor a gyermekeknek már nem kell 
tisztelniük szüleiket. Ez az ünnepélyes kötelezettség minden fiúra és le-
ányra érvényes, ez az egyik feltétele annak, hogy hosszú életűek legyenek 
azon a földön, amelyet az Úr ad a hűségeseknek. Ez nem egy megjegyzésre 
érdemtelen tárgy, hanem létfontosságú kérdés. Az ígéret az engedelmes-
ség feltételén nyugszik. Ha engedelmes vagy, akkor hosszú ideig fogsz élni 
azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Ha engedetlen leszel, 
nem hosszabbítod meg életedet e földön.” – BO 248.

„Gyermekek, szeretnétek elnyerni az örök életet? Akkor tiszteljétek és 
becsüljétek meg szüleiteket! Ne sebezzétek és szomorítsátok meg szívü-
ket! Ne okozzatok nekik álmatlan éjszakákat, hogy szenvedjenek és ag-
gódjanak miattatok! Ha úgy vétkeztetek, hogy nem tanúsítottatok irántuk 
elég szeretetet és engedelmességet, akkor kezdjétek el még most a múlt 
jóvátételét. Nem engedhettek meg magatoknak más utat, mert az az örök 
élet elvesztését jelentené. A szívek Kutatója ismeri és tudja szüleitek iránti 
viselkedéseteket és magatartásotokat, mert Ő a mennyei szentély arany 
mérlegén méri az erkölcsi jellemet. Óh, valljátok be hanyagságaitokat szü-
leitekkel szemben, valljátok be irántuk érzett közömbösségeteket, és hogy 
semmibevetétek Isten szent parancsolatait!” – YI 1893. június 22.
b. Mi az egyik jele, a mi Urunk Jézus Krisztus hamarosan bekövetke-

ző eljövetelének? Rm 1:30; 2Tim 3:2.

„E nemzedék gyermekinek bűne, hogy „szüleik iránt engedetlenek, 
háládatlanok, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.” (2Tim 
3:2,4.) És ez az állapot már olyan méreteket öltött, hogy prófécia témája 
lett, jelezve: az utolsó időben élünk.” – LSzF 42.

„Isten szava bővelkedik előírásokban és tanácsokban, amelyek meg-
hagyják, hogy tiszteljük szüleinket. A fiataloknak azt a szent kötelességet 
vési szívükbe, hogy szeressék és ápolják azokat, akik születésüktől kezdve 
gyermekkoruk és ifjúságukon át vezették őket egészen felnőtt korukig és 
akiknek békéjük és boldogságuk nagymértékben tőlük függ. A Biblia 
hangja határozottsággal szól ezekről a dolgokról, mindazonáltal nagyon 
sokszor nem vették figyelembe tanításait.” – FE 101.

Mózes 2. könyve 20:12.
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ád te néked.

Rómabeliekhez írt levél 1:30.
 Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek,

Efézusbeliekhez írt levél 6:1-3.
1.  Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz.2.  Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (a mi az első parancsolat ígérettel).3.  Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön.

Timótheushoz írt 2. levél 3:2.
Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,
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Szerda  június 3.
4. EGY HÁROMSZOROS HATALOM
a. Milyen a családdal kapcsolatos prófécia fog beteljesedni ezen 

utolsó napokban? Mal 4:5-6; Lk 1:17.

„Az emberiség helyreállítása és felemelkedése a családban kezdődik. A 
szülők munkája minden más munka alapjául szolgál. A társadalmat csalá-
dok alkotják, és a családok olyanná válnak, amilyenné a családfők formálják. 
A szívből „indul ki minden élet” (Péld 4:23.) a társadalom, az egyház és a 
nemzet szíve pedig a család. A társadalom jóléte, az egyház eredményessé-
ge, a nemzet virágzása az otthon befolyásán múlik.” – NOL 243.

„Akik a kegyelem utolsó üzenetét hirdetik a világnak, tekintsék köte-
lességüknek, hogy oktassák a szülőket otthoni vallásos feladataikra. Az ő 
nagy reformációs mozgalmuk kezdődjék azzal, hogy az apák, anyák, és 
gyermekek elé tárják Isten törvényének elveit. Ha megértetjük a szülőkkel 
Isten törvényének elvárásait, ezzel meggyőzzük őket az engedelmesség kö-
telességéről. Akkor majd felismerik felelősségüket nem csak önmaguk, de 
gyermekeik iránt is.” – Gy 392.
b. Mi lesz az eredménye annak, ha apák, anyák és gyermekek egy 

boldog családot alkotnak? Zsol 144:12.

„Emberi bölcsességnél többre van szükségük nevelési munkájuk minden 
egyes lépésénél ahhoz, hogy megérthessék, miként nevelhetik gyermekeiket 
a legmegfelelőbben, annak érdekében, hogy hasznos és boldog életet éljenek 
ezen a földön, és felkészüljenek egy magasabb rendű szolgálat nagyobb örö-
mére Isten országában. Apák és anyák soha ne felejtsétek el, hogy szent meg-
bízatásra köteleztétek magatokat. A példaadás hatalma nagyon nagy. Ha nem 
választotok megfelelő társaságot gyermekeiteknek és megengeditek nekik, 
hogy kifogásolható erkölcsű fiatalokkal barátkozzanak, akkor olyan iskolába 
helyezitek őket, vagy engeditek hogy ők saját magukat odahelyezzék, ahol a 
romlottság leckéit tanítják és gyakoroltatják.” – RH 1881. szeptember 13.

„Szülők, egy ünnepélyes felelősség nyugszik rajtatok. Kötelességetek együtt 
működni Krisztussal, hogy segítsetek gyermekeiteknek a helyes jellem formá-
lásában. Jézus semmit sem tehet a ti együttműködésetek nélkül. Nem szeretet, 
sem nem irgalmasság, ha megengeditek a gyermeknek, hogy a saját útját járja. 
Nem helyes, ha ők irányítanak titeket, s elmulasztjátok a rendreutasítást, mert 
félreértelmezett szeretetből sajnáljátok megbüntetni őket. Miféle szeretet az, 
amely hagyja, hogy jellemhibákat alakítsanak ki, melyek majd szerencsétlenné 
teszik őket? Félre az ilyen szeretettel! Az igazi szeretet a lélek jelen és örökkévaló 
érdekeit keresi.” – RH 1895. július 16.

Zsoltárok könyve 144:12.
 Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjú korukban; leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok.

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

Lukács evangéliuma 1:17.
És ez [Ő] előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.
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Csütörtök  június 4.
5. A HŰSÉGES MUNKA JUTALMA
a. Az örökkévalóságban, - amikor az üdvözültek biztonságosan 

lakoznak Isten országában – mit mondhatnak el a szülők, és mit 
fognak tanúsítani gyermekeik? Ésa 8:18.

„Ha majd az ítélők leülnek, és a könyvek megnyittatnak, ha a Bíró 
„jól van” szava elhangzik, és a halhatatlan dicsőség koronáját a győző 
homlokára illesztik, sokan leveszik majd koronájukat az egész össze-
gyűlt világegyetem szemeláttára, és anyjukra mutatva így szólnak: „Ő 
tett azzá, amivé Isten kegyelméből lettem. Áldás volt az ő tanításán és 
imáin az én örök üdvösségemre.” – ÜI 235.

„Anyák ne feledjétek, hogy munkátokban a világmindenség Terem-
tője segít nektek! Az Ő neve által és erejével győzelemre vezethetitek 
gyermekeiteket. Tanítsátok őket, hogy keressék Isten erejét, s mondjá-
tok meg nekik: Ő hallja imáikat. Tanítsátok őket, hogy jóval győzzék 
le a gonoszt, és felemelő, nemesítő befolyást árasszanak mindenkor. 
Vezessétek őket egységre Istennel, s akkor lesz erejük ellenállni akár a 
legerősebb kísértéseknek is, hogy egyszer majd elnyerjék a győztesnek 
járó jutalmat!” – Gy 117.
b. Mi lesz az egységes keresztény család jutalma, amikor belépnek 

Isten országába? Zsol 132:12; Jel 5:13.

„Jézus arra hív minket, hogy legyünk részesei örömének – és mi 
az Ő öröme? A ti lelki vajúdásotok gyümölcsét látni. Óh, apák! Látni 
erőfeszítéseitek gazdag jutalmát! Anyák! Itt állnak gyermekeitek az élet 
koronájával fejükön s a mennyei angyalok beírják az Élet Könyvébe az 
anyák nevét, akiknek fáradságos munkája megnyerte őket Jézus Krisz-
tusnak!” – Gy 401.
Péntek  június 5.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. Mi jellemezi a valódi keresztény családot?
b. Nevezz meg néhány sikeres kulcstényezőt az Istent félő gyermekek neve-

lésében!
c. Milyen különös kihívással néznek szembe a szülők ezen utolsó napok-

ban?
d. Miért válnak ritkává a valódi keresztény otthonok az utolsó időkben?
e. Mi szükséges ahhoz, hogy láthassuk gyermekeinket Isten országában?

Zsoltárok könyve 132:12.
 Ha megtartják fiaid szövetségemet és bizonyságomat, amelyekre megtanítom őket, fiaik is mindörökké székedben ülnek.

Ésaiás próféta könyve 8:18.
 Ímhol vagyok én és a fiak, kiket adott nékem az Úr jelekül és csodákul Izráelben: a Sion hegyén lakozó seregeknek Urától [vagyunk mi]!

Jelenések könyve 5:13.
 Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké.
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A VALÓDI MŰVELTSÉG 
„És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szentírásokat, melyek 

téged bölccsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit ál-
tal.” – 2Tim 3:15.

„Sokak szemében a műveltség a könyvek ismeretét jelenti. Pedig „az 
Úrnak félelme a bölcsesség kezdete.” (Zsol 111:10.) A műveltség valódi 
szándéka Isten képmásának helyreállítása az emberben.” – 5B 322.
Javasolt olvasmány: Előtted az élet, 9-22.

Vasárnap  június 7.
1. AZ ÉDENBEN
a. Mi a meghatározása a valódi nevelésnek? Zsol 111:10; Péld 9:10.

„A valódi  oktatás, az értelmi, az erkölcsi és a fizikai erők felkészítése 
minden kötelesség elvégzésére – legyenek azok kellemesek vagy sem –, 
a szív, az értelem és a lélek minden szokásának és gyakorlatának képzése 
az isteni szolgálatra.” – 3SM 228.

„A műveltség valódi szándéka Isten képmásának helyreállítása az 
emberben.” – PP 556.
b. Milyen környezetben volt taníttatva Ádám és Éva? 1Móz 2:8,15.

„A világ kezdetén alapított nevelési rendszer a minta minden korszak 
számára.” – Gy 203.

„Már a világ kezdete előtt, amikor az Atyával tanácskozott az Úr, 
azt tervezték, hogy egy kertet ültetnek Ádám és Éva számára Édenben, 
és rájuk bízzák a gyümölcsfák és a növényzet gondozását. A hasznos 
munka, mint védelem szolgált számukra, amit aztán nemzedékeken át 
végeztek volna az emberek egészen a föld történelmének lezárulásáig. A 
teljes értékű oktatás érdekében össze kell kapcsolni az elméleti képzést a 
gyakorlati munkával.” – ST 1896. augusztus 13.

11. Tanulmány 2009. június 13. Napnyugta: H 20:41
Ro 21:01

Mózes 1. könyve 2: 8, 15.
8.  És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, akit formált vala.15.  És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.

Zsoltárok könyve 111:10.
 A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.

Példabeszédek 9:10.
 A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.
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Hétfő  június 8.
2. A PRÓFÉTA ISKOLÁK
a. Miről gondoskodtak a „próféták fiai” számára annak érdekében, 

hogy helyreállítsák a vallásos oktatást Izraelben? 1Sám 7:15-16; 
2Kir 2:2-5,15.

„A Szentírás három prófétaiskolát említ. Egy volt Gilgálban, egy 
Béthelben, egy pedig Jerikóban. Illés – közvetlen azelőtt, hogy Isten 
a mennybe ragadta – Elizeussal együtt meglátogatta ezeket a nevelési 
központokat.” – PK 142.

„A prófétaiskolákban azok tanították az ifjakat, akik nem csupán az 
isteni igazságban voltak igen jártasak, hanem maguk is szoros közössé-
get tartottak fönn Istennel és Isten az ő Lelkének rendkívüli ajándékával 
áldott meg.” – ST 1882. július 20.
b. Nevezd meg a prófétaiskolák fő tantárgyait! Zsol 86:11; (angol-

ban: „Tanítsd meg nékem…”) Jn 17:3.

„A tananyag fő témája Isten törvénye volt a Mózesnek adott utasítá-
sokkal, valamint a szent történelem, a szent zene és a költészet. Ezekben 
az iskolákban a legelső és legnagyobb cél Isten akaratának és az ember 
Isten iránti kötelességének tanulmányozása volt. A szent történelem 
feljegyzéseiben nyomon követték Jahve lábnyomait.” – CE 62. 

„Azt hiszitek, hogy [a prófétaiskolákban] elfogadták a közönséges 
iskolák tankönyveit? Nem, nem! Mire tanították őket? Jézus ismeretére.” 
– KB 330.

„Az iskolában és az otthonban élőszóval folyt a tanítás nagy része, de 
az ifjak megtanulták a héber írások olvasását és az Ószövetség pergamen 
tekercseit is tanulmányozták… A szentély szolgálatában eléjük tárták a 
jelképek által bemutatott magasztos igazságokat, és hitük megragadta 
az egész rendszer központi tárgyát: Istennek Bárányát, aki elveszi a világ 
bűneit. Ápolták az áhítatos lelkületet. Nemcsak az ima kötelességére ta-
nították meg a tanulókat, hanem arra is, hogyan imádkozzanak, hogyan 
közeledjenek Teremtőjükhöz, hogyan gyakorolják hitüket Őbenne, 
hogyan értsék meg és engedelmeskedjenek a Szent Lélek tanításainak. 
A megszentelt értelem régi és újat hozott elő Istennek kincstárából, és 
Istennek Lelke jövendőmondásban és szent énekek éneklésében nyilat-
kozott meg közöttük.” – EÉ 45.

Sámuel 1. könyve 7: 15-16.
15.  Sámuel pedig életének minden napjaiban ítéle Izráel felett.16.  És elmegy vala esztendőnként, és bejárá Béthelt, Gilgált és Mispát, és ítéletet hozott vala Izráel felett mind e helyeken.

Királyok 2. könyve 2:2-5, 15.
2.  És monda Illés Elizeusnak: Maradj itt, kérlek, mert az Úr Béthelbe küldött engem. És felele Elizeus: Él az Úr, és a te lelked, hogy el nem hagylak téged! És mikor lemenének Béthel felé:3.  Kijövének a próféták fiai, akik Béthelben valának, Elizeushoz, és mondának néki: Nem tudod-é, hogy e mai napon az Úr elragadja a te uradat tőled? És monda: Tudom én is, hallgassatok.4.  És monda néki Illés: Elizeus! Maradj itt, kérlek; mert az Úr engem Jérikhóba küldött. Ő azonban monda: Él az Úr és a te lelked, hogy el nem hagylak téged. És mikor elmenének Jérikhóba:5.  A próféták fiai, akik Jérikhóban valának, Elizeushoz jövének, és mondának néki: Nem tudod-é, hogy e mai napon az Úr a te uradat elragadja tőled? És ő monda: Én is tudom, hallgassatok.15.  És mikor látták őt a próféták fiai, akik átellenben Jérikhónál valának, mondának: Az Illés lelke megnyugodt Elizeuson. És eleibe menének néki, és meghajták magokat ő előtte a földig;

Zsoltárok könyve 86:11.
 Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, [és] teljes szívvel féljem nevedet.

János evangéliuma 17:3.
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
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Kedd  június 9.
3. HASZNOS TEVÉKENYSÉGEK
a. Hol szerezte Jézus az ő ismereteit? Mt 13:54-56.

„A gyermek Jézus nem járt a zsinagóga-iskolákba. Édesanyja volt 
első földi tanítója. Az ő ajkáról és a prófétai tekercsekből tanult a meny-
nyei dolgokról. Most, anyja ölében pontosan azokat a szavakat hallotta, 
amelyeket Ő maga mondott Mózes által Izraelnek. Akkor sem kereste 
a rabbik iskoláit, amikor átlépte az ifjúkor küszöbét. Nem volt szüksége 
arra, hogy ilyen forrásból szerezze ismereteit, mert az Ő tanítója Isten 
volt” – JÉ 49.

„Jézus egész földi élete során lelkiismeretes és kitartó munkás volt. 
Sokat várt el, tehát sokra vállalkozott. Miután megkezdte szolgálatát, 
kijelentette: „Nékem cselekednem kell Annak dolgait, Aki elküldött 
engem, amíg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkod-
hatik” (Jn 9:4). Jézus nem menekült a gondoktól és a felelősségtől, mint 
sok állítólagos követője. Sokan épp azért gyengék és alkalmatlanok, mert 
mindenáron kerülik a fegyelmezést.” – JÉ 52.
b. Hol találunk a valódi műveltséghez megfelelő tananyagot a Bib-

lián kívül? 2Thes 3:8-10.

„A kézügyesség fejlesztése több figyelmet érdemel, mint amennyit 
eddig kapott. Iskolákat kell alapítanunk, hogy a legmagasabb szellemi és 
erkölcsi műveltség mellett gondoskodjanak a lehető legjobb eszközökről 
a testi fejlődés és a szakmai képzés érdekében! Adjanak oktatást a föld-
művelésben, a gyáriparban, beleértve a hasznos szakmákat, tanítsák meg 
a háztartási gazdálkodást, az egészséges főzést, az egészséges öltözködés 
alapismeretét, a betegek ápolását és hasonlókat. Gondoskodjanak ker-
tekről, műhelyekről, kezelőhelységekről! Ezt a munkát minden vonalon 
ügyes szakmai oktatók irányítsák! 

Munkánknak legyen határozott célja és legyen alapos! Miközben 
mindenkinek szüksége van bizonyos kézműipari ismeretekre, nélkülöz-
hetetlen az is, hogy a fiatalok legalább egy szakmában jártasak legyenek! 
Az iskolában minden ifjúnak meg kellene szereznie egy ipari vagy ke-
reskedelmi szakmai ismeretet, amellyel szükség esetén biztosítani tudná 
megélhetését.” – EÉ 218.

Máté evangéliuma 13:54-56.
54.  És hazájába érve, tanítja vala őket az ő zsinagógájukban, annyira, hogy álmélkodnak és ezt mondják vala: Honnét van ebben ez a bölcseség és az erők?55.  Nem ez-é amaz ácsmesternek fia? Nem az ő anyját hívják-é Máriának, és az ő testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak?56.  És az ő nőtestvérei is nem mind minálunk vannak-é? Honnét vannak tehát ennél mindezek?

Thessalonikabeliekhez írt 2. levél 3:8-10.
8.  Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhére.9.  Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például adjuk néktek, hogy minket kövessetek.10.  Mert amikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.
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Szerda   június 10.
4. A BIBLIA AZ OKTATÁSBAN
a. Milyen eredménye lesz a Biblia szorgalmas tanulmányozásának? 

Zsol 119:98-101; Péld 2:1-5.

„Minden más könyv felett az Isten Igéje legyen tanulmányunk tárgya 
a legfőbb tankönyvünk, minden nevelés alapja. Neveljük gyermekeinket a 
Biblia igazságaira, tekintet nélkül előző szokásaikra.” – 6B 131.

„A Biblia Istennek Ádám fiaira és lányaira vonatkozó teljes akaratát 
tanítja. A Biblia az élet szabálya. Afelől a jellem felől tanít, melyet a jövő 
életre kell kialakítanunk.” – FE 390.391. 
b. Mi legyen az első és legfontosabb ha arra szánjuk magunkat, hogy 

képzettek legyünk? Ésa 55:2-3; Zsol 25:4-5.

„Napjainkban fiatal férfiak és nők éveket töltenek el azzal, hogy olyan 
kiképzést nyerjenek, mely értéktelen, hasonló a fához, szénához és pozdor-
jához, amely az utolsó nagy megemésztő tűzözönben meg fog semmisülni. 
Életükben sokan hosszú éveket töltenek el azzal, hogy olyan nevelést nyer-
jenek, mely velük együtt fog elpusztulni. Az ilyen tudományt Isten érték-
telennek tekinti. Ez az úgynevezett bölcsesség melyet különböző szerzők 
tanításiból nyernek, elsötétíti Isten Szavának fényét és lecsökkenti értékét. 
Sok tanuló, miután végez iskolai tanulmányaival, képtelen arra, hogy Isten 
Szavát megértse és felfogja, nagyra becsülje és tisztelje, és már mielőtt az 
ilyenfajta iskolákba beiratkoztak, Isten Igéjébe vetett hitük elhomályosult, 
mert inkább fáradoztak azon, hogy kitűnjenek különféle tanulmányaikban. 
A Bibliát már nem tekintették irányadó hiteles mértéknek, kiképzésük so-
rán azon könyveket helyezték előtérbe, amelyek telve voltak hitetlenséggel, 
és félrevezető romlott elméleteket népszerűsítettek.” – FE 446.447.

„Az embernek nem a homályos emberi hagyományokra és szokásokra van 
szüksége ahhoz, hogy érthetővé tegye a Szentírást. Ugyanolyan ésszerű ez az állí-
tás, mint az, hogy a napnak, mely déli verőfényben ragyog az égen, a földi fáklyák 
fényének pislogására nincs szüksége, hogy megnövelje fényét.” – FE 391.

„Nem szabad úgy vezetnünk be iskolánkba a Bibliát, hogy azt két hitet-
lenség közé szorítsuk. A Bibliát kell az oktatás alapjává és fő tantárgyává ten-
ni. Igaz, hogy sokkal többet ismerünk ma az élő Isten szavából, mint régen 
ismertünk, azonban mégis sokkal több tanulnivalónk van mint amennyit 
már tudunk. Úgy kell használnunk a Szentírást, mint az élő Isten igéjét, úgy 
kell értékelnünk azt, mint mindenben az elsőt, az utolsót és a legkitűnőbbet. 
Így válik láthatóvá majd a tényleges, igaz lelki növekedés.” – FE 474. 

Zsoltárok könyve 119:98-101.
98.  Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok.99.  Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim.100.  Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra.101.  Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet.

Zsoltárok könyve 25:4-5.
4.  Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.5.  Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.

Példabeszédek 2:1-5.
1.  Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál,2.  Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre,3.  Igen, ha a bölcseségért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled,4.  Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt:5.  Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.

Ésaiás próféta könyve 55:2-3.
2.  Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben.3.  Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint.



Szombati Bibliai Tanulmányok, 2009. április - június 61

Csütörtök  június 11.
5. NEVELÉS AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGRA
a. Mit mond az Ihletés szava a Szentírásról? 2Tim 3:15-16.

„A drágakövekhez hasonlóan a Szentírás az örökkévalóságon keresztül 
fog ragyogni és mind fényesebb és fényesebb lesz, azonban ezen igazsá-
gokat félig sem értjük. Az elfogadott becses bibliai igazság kell hogy nagy 
munkát végezzen bennünk, és így egyre inkább megértsük ezen dolgokat, 
s hogy miként legyünk nagyobb hatással másokra.” – RH 1888. április 10.
b. Mi lesz a tanulmányozás témája Isten országában és ki fogja taní-

tani a megváltottakat? Mt 23:10; Ef 6:9; 1Kor 2:9.

„Az új Jeruzsálemben a halhatatlan lények soha nem csökkenő öröm-
mel fogják a teremtő hatalom csodáit, a megváltó szeretet titkait für-
készni. Ott nem lesz Isten elfelejtésére kísértő kegyetlen, ámító ellenség. 
Ott minden tehetség fejlődik, minden képesség gyarapszik. A tanulás 
nem fogja elménket fárasztani, és erőnket kimeríteni. Ott a legnagyobb 
vállalkozások is véghezvihetők, a legmagasztosabb törekvések is meg-
valósíthatók, a legmagasabb célok is elérhetők. Mindig új magaslatok 
hívogatnak, új csodák gyönyörködtetnek, új igazságokat érthetünk meg, 
és új dolgok serkentgetik a lélek és a test képességeit.” – NK 601.

„Pedig angyalok kívánnak betekinteni a megváltás tervébe. Ez lesz 
a megváltottak tanulmányának tárgya és dicséneke az örökkévalóság 
végtelen korszakain át. Nem érdemli-e meg már most elmélyült gondo-
latainkat és alapos tanulmányozásunkat? Nem kellene-e Istent dicsér-
nünk szívünkkel, lelkünkkel, szavainkkal? „Adjatok hálát az Úrnak az Ő 
kegyelméért, és az emberek fiai iránti csodadolgaiért.” – 5B 318.
Péntek  június 12.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. A keresztény nevelés mely létfontosságú elemét nézik le gyakran napja-

inkban?
b. Miért voltak a prófétaiskolák sikeresek a misszió terén?
c. Hogyan tudunk közelebb kerülni ahhoz a módszerhez ahogyan Jézus is 

volt oktatva, nevelve?
d. Milyen értelemben van a Biblia elhomályosítva sok keresztény iskolában?
e. Milyen szerepe lesz az oktatásnak és nevelésnek az örökkévalóságon át?

Máté evangéliuma 23:10.
Doktoroknak se hivassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 2:9.
 Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.

Efézusbeliekhez írt levél 6:9.
Ti is urak, ugyanazt cselekedjétek ő velök, elhegyván a fenyegetést; tudván, hogy a ti Uratok is mennyben van, és személyválogatás nincsen Ő nála.

Timótheushoz írt 2. levél 3:15-16.
15.  És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által.16.  A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
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A PRÓFÉTASÁG LELKE
„Mert semmit sem cselekszik az Úr Isten, míg meg nem jelenti 

titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.” – Ámos 3:7.

„Vagy Isten az, Aki tanítja az Ő gyülekezetét, feddi az ő helytelensé-
geiket, és erősíti hitüket, vagy más valaki. Ez a munka vagy Istené, vagy 
másé. Isten semmit sem tesz Sátánnal együtt.” – 4B 230.
Javasolt olvasmány: Szemelvények, 1. kötet. 23-36.

Vasárnap   június 14.
1. KEZDETBEN
a. Kezdetben, miután Isten a teremtés munkáját elvégezte, hogyan 

érintkezett Ádámmal és Évával? 1Móz 3:8-9. Hogyan érintkezett a 
pátriárkákkal?

„A szent pár (Ádám és Éva) nemcsak Isten atyai gondoskodását 
élvező gyermekek voltak, hanem tanulók is a végtelen bölcs Isten iskolá-
jában. Élvezték az angyalok látogatásait, és beszélgethettek Alkotójukkal 
Őt eltakaró fátyol nélkül.” – CE 207.

„Ádám, Noé, Ábrahám, Izsák, Jákob, és Mózes megértették az evan-
géliumot. Az üdvösséget az ember helyettese és kezese útján keresték. Az 
ősidőknek e szent emberei közösségben voltak azzal az Üdvözítővel, aki 
eljövendő volt hozzánk emberi testben. Sőt néhányan közülük szemtől 
szemben beszélgettek Krisztussal és a mennyei angyalokkal.” – PP 325.
b. Hogyan nyilatkoztatta ki Isten az Ő akaratát Mózesnek, Izráel 

nagy vezetőjének? 2Móz 33:11; 4Móz 12:7-8.

„Isten népének vezetői közül Mózes volt a legnagyobb. Isten nagy 
megtiszteltetésben részesítette, nem azért a tapasztalatért, amit az egyip-
tomi udvarban nyert, hanem mivel a legszelídebb ember volt. Isten szem-
től-szembe beszélt vele, ahogy az ember barátjával beszél.” – TII 23.

12. Tanulmány 2009. június 20. Napnyugta: H  20:43
 Ro 21:03

Zoli
Underline
8.  És meghallák az Úr Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala; és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között.9.  Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy?

Mózes 2. könyve 33:11.
Az Úr pedig beszéle Mózessel színről színre, amint szokott ember szólani barátjával; és [mikor Mózes] a táborba visszatére, az ő szolgája az ifjú Józsué, Núnnak fia, nem távozék el a sátorból.

Mózes 4. könyve 12:7-8.
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?
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Hétfő  június 15.
2. ISTEN SZENT EMBEREI – A PRÓFÉTÁK
a. Miután a bűn válaszfalat emelt Isten és az emberiség közé (Ésa 

59:1-2.) kiket használt fel az Úr, hogy akaratát kinyilatkoztassa az 
embereknek? 1Sám 9:9; 2Pt 1:21.

„Krisztus volt az, aki a próféták által szólott népéhez… Krisztus 
hangja az, amely az Ótestamentum útján hangzik felénk. „Jézus bizony-
ságtétele a prófétaság lelke.” – PP 326.

„Krisztus kijelentései nem újak. Az alapelvek, melyekről Ő beszélt, 
már Mózesnek kijelentette a felhőoszlopból, a próféták is erről beszéltek 
és írtak, akiket a Szent Lélek indított erre.” – RH 1896. július 7.

„Minél teljesebben fogadjuk el a Szent Lélek által és az Isten oda-
szentelődött szolgáin keresztül közzétett igazságot, annál mélyebbnek 
és biztosabbnak fognak tűnni az ősi próféciák, pontosan úgy, ahogyan 
Isten örökkévaló trónja áll. Meg fogunk bizonyosodni arról, hogy Isten 
emberei a Szent Lélek késztetésének megfelelően szóltak. Az emberek-
nek maguknak is a Szent Lélek befolyása alatt kell lenniük ahhoz, hogy 
megértsék a Lélek prófétákon keresztül adott kijelentéseit.” – 2Sz 109.
b. Mit ígért Isten az Ő népének az Ő akaratára és terveire vonatkozó-

an? 4Móz 12:6; Ám 3:7.

„A mai időben is elhívta Isten az egyházát, mint régen Izraelt, - hogy 
a föld világosságául szolgáljon. Az igazság hatalmas bárdjával – az első 
második és harmadik angyal üzeneteivel – elválasztotta őket az egyhá-
zaktól és a világtól, hogy szent közelségbe vonja őket magához. Törvé-
nyének megőrizőivé tette őket, és rájuk bízta a jelennek szóló prófécia 
nagy igazságait.” – 5B 455.

„Kövessük a prófétaság Lelkének utasításait. Szeressük a jelen időre 
szóló igazságot, és engedelmeskedjünk neki. Ez megvéd bennünket, 
nehogy erős ámításokat fogadjunk el. Az igéből Isten szól hozzánk. A 
gyülekezethez írt bizonyságtételeken keresztül is beszél hozzánk. Szól a 
könyvekből, melyek segítenek érthetővé tenni jelen kötelességeinket, s a 
most elfoglalandó álláspontot.” – 8B 298.

Mózes 4. könyve 12:6.
És monda: Halljátok meg most az én beszédeimet: Ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal.

Sámuel 1. könyve 9:9.
Régen Izráelben azt mondák, mikor valaki elment Istent megkérdezni: Jertek, menjünk el a nézőhöz; mert akit most prófétának neveznek, régen nézőnek hívták.

Ésaiás próféta könyve 59:1-2.
1.  Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna;2.  Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.

Ámós próféta könyve 3:7.
 Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.

Péter apostol 2. levele 1:21.
 Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.
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Kedd   június 16.
3. A PRÓFÉTA KÖTELESSÉGE
a.  Milyen fizikai körülmények között kaptak isteni kinyilatkoztatást 

az igaz próféták? 4Móz 24:2-4; Jób 33:14-16. Mit kellett tenniük a 
kapott látomással? Hab 2:2.

„Dorchesterben 1848. novemberben tartott összejövetelen egy lá-
tomást kaptam az elpecsételés üzenetének hirdetéséről. A testvéreknek 
kötelessége, hogy ösvényünk világosságát sajtó útján terjesszék.

Mikor a látomás elmúlt, így szóltam a férjemnek: „Üzenetem van szá-
modra. Egy folyóirat nyomtatását kell megkezdened és azt szétküldeni 
az embereknek. Kicsiben kezd, azonban amikor az emberek olvassák ezt, 
megadják majd az eszközöket a nyomtatáshoz, s már a kezdet is sikeres 
lesz. Láttam, hogy ebből a kis kezdetből a világosság sugarai áradnak 
majd szét az egész világra.” – ÉM 67.
b.  Mi még a próféták kötelessége az mellett, hogy előre megmondják 

a jövő eseményeit? Hós 6:5; 12:10,13; Neh 6:7.

„Isten elküldte prófétáit az Izraelitákhoz a fogságba, hogy intsék és 
figyelmeztessék a népet. A nép bűneire ébredt, és őszinte bűnbánattal 
fordult Istenhez. Ettől kezdve az Úr bátorító üzeneteteket juttatott el 
hozzájuk. Megígérte, hogy kiszabadítja őket a fogságból, s visszaállítja 
őket kegyeibe.” – 5B 468.

„Elizeus prófétai működése bizonyos vonatkozásokban nagyon külön-
bözött Illés munkájától. Illésre a kárhoztatás és ítélet üzenetét bízta Isten. 
A próféta bátran dorgált. A királyt és a népet bűnös útjuk elhagyására szó-
lította. Elizeusnak békésebb küldetése volt. Építenie és erősítenie kellett azt 
a munkát, amelyet Illés elkezdett; tanítani a népet az Úr útjára. Az ihletett 
ige szerint személyes kapcsolatba lépett a néppel. Próféta ifjak vették körül. 
Csodái és szolgálata által gyógyulást és örömet hozott.” – PK 149.

„[Keresztelő] János, mint próféta, Isten képviselőjeként lépett elő, 
bemutatva a kapcsolatot a törvény és a próféták között, valamint a tör-
vény és a kereszténység között. Munkája és szolgálata visszamutatott a 
törvényre és a prófétákra, mialatt ugyanakkor előremutatott Krisztusra, 
mint a világ Üdvözítőjére.” – 2SP 57.

Mózes 4. könyve 24:2-4.
2.  És mikor felemelte Bálám az ő szemeit, látá Izráelt, amint letelepedett az ő nemzetségei szerint; és Istennek lelke vala ő rajta.3.  Akkor elkezdé az ő példázó beszédét és monda: Bálámnak, Beór fiának szózata, a megnyílt szemű embernek szózata.4.  Annak szózata, aki hallja Istennek beszédét, aki látja a Mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel:

Nehémiás könyve 6:7.
Sőt még prófétákat is rendelél, akik hirdetnék te felőled Jeruzsálemben, ezt mondván: Király van Júdában! És most e dolgoknak híre a királyhoz is elérkezik, annakokáért jer és tanácskozzunk együtt!

Jób könyve 33:14-16.
14.  Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá!15.  Álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyasházokban szenderegnek;16.  Akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megintetésökkel.

Hóseás próféta könyve 6:5.
Azért vertem meg a próféták által és megölöm őket az én számnak beszédivel. Bizony, a te ítéleteid olyanok, mint a kelő nap.

Hóseás próféta könyve 12:10, 13.
10.  Mert [én] szólottam a prófétákhoz; én sokasítottam meg a látásokat, és [én] szólottam hasonlatokban a próféták által.13.  És próféta által hozta fel az Úr Izráelt Égyiptomból, és próféta által tartatott meg.

Habakuk próféta könyve 2:2.
 És felele nékem az Úr, és mondá: Írd fel [e] látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen.
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Szerda  június 17.
4.  PRÓFÉTANŐK
a. Nevezz meg néhány prófétanőt, akiket Isten elhívott a prófétai 

szolgálatra! 2Móz 15:20; Bir 4:4; 2Kir 22:14; Lk 2:36; Apcs 21:8-9.

„Élt Izraelben egy asszony - Debora - , aki híres volt kegyességéről. Is-
ten pedig kiválasztotta, hogy általa szabadítsa meg népét. Prófétanőként 
ismerték és a szokásos elöljárók hiányában hozzá fordultak tanácsért és 
igazságszolgáltatásért.” – DG 37.

„Jeruzsálemben, a templom közelében élt Hulda prófétanő. A király 
nyugtalanító balsejtelmektől indítva hozzá küldött, mert eltökélte, hogy 
ha lehetséges, megkérdezi az Urat e választott küldöttén keresztül, hogy 
módjában áll-e megmenteni a bűnös Júdát, most a pusztulás határán.” 
– DG 44.
b. Miután két férfi is (William Foy és Hazen Foss) visszautasította, 

hogy tudassák az emberekkel Isten kijelentését, mit mutatott 
meg Isten Ellen Gould Harmonnak? Milyen címet tulajdonított 
(E.G.White) sajátmagának – és miért?

„Nem sokkal az 1844-es időpont elmúlása után történt, hogy első lá-
tomásomat kaptam. Egyik Krisztusban szeretett testvérnőmet látogattam 
meg, akivel szívem egybeforrt. Öten, nők térdeltünk csöndesen a családi 
oltárnál. Míg imádkoztunk, oly mértékben szállt rám Isten hatalma, 
mint még soha. Mintha világosság vett volna körül, s egyre magasabbra 
szálltam volna a földről. Megfordultam, hogy lássam az advent népet 
a földön , de nem találtam őket, amikor egy hang szólt hozzám: „Nézz 
újra, de kissé magasabbra.” Felemeltem szememet és keskeny, egyenes 
ösvényt láttam magasan a világ fölött. Az advent nép ezen az ösvényen 
haladt a város felé.” – 1B 57.

„Soha nem igényeltem azt, hogy prófétanőnek nevezzenek. Nem 
vitázom azokkal, akik annak neveznek. Munkám annyira sokrétű, hogy 
nem nevezhetem magam másként, mint küldöttnek, akit az Úr hívott el, 
hogy népéhez szóló üzenetét hordozzam, és mindazon munkát végez-
zem, amit Ő kijelöl számomra.” – 1Sz 32.

Mózes 2. könyve 15:20.
 Akkor Miriám prófétaasszony, Áronnak nénje dobot vőn kezébe, és kimenének utánna mind az asszonyok dobokkal és tánczolva.

Bírák könyve 4:4.
Ebben az időben Debora, a prófétanő, a Lappidoth felesége volt biró Izráelben.

Királyok 2. könyve 22:14.
 És elméne Hilkia pap és Ahikám, Akbór, Sáfán és Asája Hulda próféta asszonyhoz, Sallumnak, a Tikva fiának -aki Harhásnak, a ruhák őrizőjének fia volt -feleségéhez, aki Jeruzsálem más részében lakott, és beszéltek vele.

Lukács evangéliuma 2:36.
 És vala egy prófétaasszony, Anna, a Fánuel leánya, az Áser nemzetségéből (ez sok időt élt, miután az ő szűzességétől fogva hét esztendeig élt férjével,

Apostolok cselekedetei 21:8-9.
8.  Másnap pedig elmenvén Pál és mi, kik ő vele valánk, érkezénk Czezáreába; és bemenvén a Filep evangyélista házába, ki ama hét közül való vala, ő nála maradánk.9.  Ennek pedig vala négy szűz leánya, akik prófétálnak vala.
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Csütörtök  június 18.
5. IGAZ ÉS HAMIS PRÓFÉTÁK
a. Mi Isten maradék gyülekezetének ismertető jele ezen utolsó na-

pokban? Ef 4:11; Jel 12:17; 19:10.ur.

„Isten törvénye és a prófétaság lelke kéz a kézben haladnak, vezetik és 
tanácsolják a gyülekezetet. Valahányszor elismerte ezt a gyülekezet, az Ő 
törvényének való engedelmességgel, a prófétaság lelke lett küldve számára, 
hogy vezesse az igazság útján…

A maradék gyülekezet vallani fogja Istent az Ő törvényének megtartá-
sával, és így birtokolni fogják a prófétaság ajándékát. A prófétaság lelke és 
az Isten törvénye iránti engedelmesség mindig megkülönböztette az Isten 
igaz népét, de az engedelmesség mértéke mindig a jelen kinyilatkoztatása-
ihoz van mérve.” – LLM 33.

„Sátán terve, hogy gyengítse Isten népének a bizonyságtételekbe ve-
tett hitét. Ezt követi hitünk legfőbb pontjai, álláspontunk oszlopai iránti 
hitetlenség, azután kételkedés a Szentírásban, majd lefelé menetelés a 
kárhozatba. Amikor kétségbe vonják és föladják a bizonyságtételeket, 
amelyekben pedig azelőtt hittek, Sátán tudja, hogy a magukat megcsalók 
nem állapodnak meg ennél, ezért megkettőzi erőfeszítéseit, míg csak nyílt 
lázadásra nem szítja őket, ami azután gyógyíthatatlanná válik, a vége pedig 
pusztulás.” – 4B 211.

„Ha elvesztitek bizalmatokat a bizonyságtételekben, el fogtok sodródni 
a Biblia igazságától.” – 5B 98.

„Sátán legutolsó csalása az lesz, hogy az Isten Lelkének bizonyságtételeit 
hatástalanná teszi.” – FLB 296.
b. Jóllehet veszélyes elutasítani az igaz próféták szavait, de milyen 

figyelmeztetést kaptunk a hamis próféták ellen? Mt 7:15; 24:24-
25; 2Pt 2:1-2; 1Jn 4:1.

Péntek  június 19.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. Hogyan érintkezett Isten Ádámmal és Évával az Édenben?
b. Hogyan szól Isten az Ő népéhez ezen utolsó napokban? 
c. Nevezd meg egy próféta általános kötelezettségeit!
d. Hogyan volt Ellen G.White munkája hasonló a régi idők prófétáinak 

munkájához?
e. Mit kell tennünk, ha a bizonyságtételek keresztezik akaratunkat, útjain-

kat vagy szokásainkat?

Máté evangéliuma 7:15.
 Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.

Máté evangéliuma 24:24-25.
24  Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.25.  Ímé eleve megmondottam néktek.

Efézusbeliekhez írt levél 4:11.
 És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:

Péter apostol 2. levele 1:1-2.
1.  Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában:2.  Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében.

János apostol 1. levele 4:1.
Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.

Jelenések könyve 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;

Jelenések könyve 19:10. ur.
akiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.
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A NÉGY VILÁGBIRODALOM 
A PRÓFÉCIÁBAN

„Jelentsétek meg és hozzátok elé, sőt egyetemben tanácskozzanak: 
Ki mondta meg ezt régtől fogva, és jelenté meg előre? Vajon nem én 
az Úr? És rajtam kívül nincs más Isten igaz Isten és Megmentő nincs 
kívülem.” – Ésa 45:21.

„Az Úr, aki mindent tud, tudatni fogja ami éppen szükséges gyer-
mekei érdekében, és ha úgy látja jónak, hogy elfátyolozza a jövő esemé-
nyeit, ez csak azért van így, mert szeret bennünket, és legfőbb javunkat 
munkálja.” – ST 1889. augusztus 19.
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 305-311. (Nabukodonozor álma)

Vasárnap   június 21.
1. A BABILONIAI KIRÁLYSÁG
a. Milyen szavakkal írja le a próféta az ókori Babilon gyönyörű 

városát? Ésa 13:19; 14:4. Milyen hatással volt Nabukodonozorra 
Babilon dicsősége? Dán 4:27.

b. Mi lett álomban megmutatva Nabukodonozornak, miközben ki-
rályságának nagyságán tűnődött? Dán 2:1, 26-29, 31-38.

„A nagy szoborról szóló álmot - amely Nabukodonozor elé tárta az 
eseményeket az idők végéig - Isten azért adta, hogy a király megértse, 
milyen szerepet kell betöltenie a világ történelmében, és birodalmának 
milyen kapcsolatot kell tartania a mennyel. Az álom magyarázásakor 
Nabukodonozor félreérthetetlen tájékoztatást kapott Isten örökkévaló 
országa felállításáról.” – PK 312.

„Isten az uralkodó hatalom e világ ügyeiben. Megváltoztatja az 
időket, és az évszakokat, dönt királyokat és tesz királyokat, hogy saját 
szándékai megvalósuljanak.” – 1MR 49.

13. Tanulmány Napnyugta: H 20:44
 Ro 21:04

2009. június 27. 

Ésaiás próféta könyve 13:19; 14:4.
13:19.  És [olyan] lesz Babilon, a királyságok ékessége, a Khaldeusok dicsekvésének dísze, mint a hogyan elpusztítá Isten Sodomát és Gomorát;14:4.  E gúnydalt mondod Babilon királya felett, és szólsz: Miként lőn vége a nyomorgatónak, a szolgaság házának vége lőn!

Dániel próféta könyve 4:27.
Szóla a király és mondá: Nem ez-é ama nagy Babilon, amelyet én építettem királyság házának, az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére?

Dániel próféta könyve 2:1, 26-29, 31-38.
1.  És Nabukodonozor uralkodásának második esztendejében álmokat láta Nabukodonozor, és nyugtalan lőn az ő lelke, és álma félbeszakadt.26.  Szóla a király, és monda Dánielnek, akit Baltazárnak nevezének: Csakugyan képes vagy megjelenteni nékem az álmot, amelyet láttam, és annak értelmét?27.  Felele Dániel a király előtt, és mondá: A titkot, amelyről a király tudakozódék, a bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak;28.  De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti; és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak: mi lészen az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása a te ágyadban ez volt:29.  Néked, oh király! gondolataid támadtak a te ágyadban a felől, hogy mik lesznek ez után, és aki megjelenti a titkokat, megjelentette néked azt, ami lesz.
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Hétfő  június 22.
2. MÉDÓ – PERZSIA
a. Milyen jövendölés szólt Babilon pusztulásáról? Kik voltak az em-

beri eszközök a prófécia beteljesítésében? Ésa 45:1-2; Dán 5:30-31.

„Mialatt azok, akik hűségesek maradtak Istenhez Babilonban, keresve 
az Urat és tanulmányozva a próféciákat megjövendölték szabadulásukat, 
Isten előkészítette a királyok szívét, hogy kedvezzenek az Ő bűnbánó 
népének.” – RH 1907. március 21.
b. Milyen figyelemreméltó esemény történt a méd Dárius uralkodá-

sa alatt? Dán 6:13-22. Milyen fontos munka lett elvégezve a médó-
perzsa királyok idején? Ezsd 5:13; 6:1; 7:12-13.

„Dánielt jobban kedvelték, mint a fejedelmeket és kormányzókat, mert 
kitűnő lelkület lakott benne… Amiért Istenhez imádkozott, oroszlánok 
barlangjába vetették. A gonosz angyalok eddig elérték céljukat. Dániel 
azonban tovább imádkozott, még az oroszlánok barlangjában is. Halállal 
lakolt-e ezért Dániel? Elfeledte-e Isten őt a veremben? Nem, dehogy. Jézus, 
a menny hatalmas parancsnoka, elküldte angyalát, hogy bezárja az éhes 
oroszlánok száját, nehogy bántsák Isten imádkozó emberét, így teljes volt a 
béke az ijesztő barlangban. A király tanúja volt Dániel megmentésének, és 
tisztelettel hozta ki őt.” – RH 1862. február 18.

„A menny leghatalmasabb erői munkálkodtak a királyok szívén, és Isten 
népének az volt a feladata, hogy a lehető legnagyobb buzgósággal valósítsa 
meg Círusz rendeletét.” – PK 355.

„A Médó-Perzsa birodalom tartományi hivatalnokai elmentek Jeruzsá-
lembe, és megkérdezték, hogy ki engedélyezte az épület helyreállítását. Ha 
a zsidók ekkor nem az Úrtól várták volna az eligazítást, ez az érdeklődés 
végzetes lehetett volna számukra. „És az ő Istenők szeme vala a zsidók 
vénein, hogy nem akadályozzák meg őket az építésben, míg az ügy Dárius 
elébe jutánd” (Ezsd 5:5). A hivatalnokok olyan bölcs választ kaptak, hogy 
elhatározták, levelet írnak Dárius Hystaspesnek, az akkori médó-perzsa 
uralkodónak, és felhívják figyelmét Círusz eredeti rendeletére, amely meg-
parancsolta, hogy Isten házát építsék fel Jeruzsálemben, költségeit pedig a 
királyi kincstár fedezze.” – RH 1907. december 26.

Ezsdrás könyve 5:13.
 Azonban Czírusnak, Babilónia királyának első esztendejében Czírus király szabadságot adott, hogy Istennek ezt a házát megépítenék.

Ezsdrás könyve 6:1.
 Ekkor Dárius király megparancsolá, hogy nézzenek utána a könyvek tárházában, hol a kincseket tartják vala Babiloniában.

Ezsdrás könyve 7:12-13.
12  Artaxerxes, a királyok királya Ezsdrás papnak, ki a menny Istenének törvényében bölcs írástudó és a többi.13.  Szabadságot adok, hogy valaki országomban Izráel népe, papjai és a Léviták közül Jeruzsálembe akar menni, veled elmehet.

Ésaiás próféta könyve 45:1-2.
1.  Így szól az Úr felkentjéhez, Czírushoz, kinek jobbkezét megfogám, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk be ne zároltassanak;2.  Én menéndek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az érczajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat.

Dániel próféta könyve 5:30-31.
30.  Ugyanazon az éjszakán megöleték Belsazár, a Káldeusok királya.31.  És a méd Dárius foglalá el az országot mintegy hatvankét esztendős korában.

Dániel próféta könyve 6:13-22.
13.  Erre felelének, és mondák a királynak: Dániel, aki a júdabeli foglyok fiai közül való, nem becsül téged, oh király, sem a tilalmat, amit megírtál; hanem háromszor napjában elkönyörgi könyörgését.14.  Akkor a király, amint hallotta ezt, igen restelkedék a miatt, és szíve szerint azon volt, hogy Dánielt megszabadítsa, és napnyugotig törekedék őt megmenteni.15.  Erre azok a férfiak berohantak a királyhoz, és mondák a királynak: Tudd meg, király, hogy ez a médek és persák törvénye, hogy semmi tilalom vagy végzés, amelyet a király rendel, meg ne változtassék.16.  Erre szóla a király, és előhozák Dánielt, és veték az oroszlánok vermébe. Szóla a király, és mondá Dánielnek: A te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged!17.  És hozának egy követ, és oda tevék a verem szájára, és megpecsétlé a király az ő gyűrűjével és az ő főembereinek gyűrűivel, hogy semmi meg ne változtassék Dánielre nézve.18.  Erre eltávozék a király az ő palotájába, és étlen tölté az éjszakát, és vigasságtevő szerszámokat sem hozata eléje; kerülte őt az álom.19.  Hajnalban a király azonnal felkele még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez méne.20.  És mikor közel ére a veremhez, szomorú szóval kiálta Dánielnek; szóla a király, és monda Dánielnek: Dániel! az élő Istennek szolgája, a te Istened, a kinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott-é szabadítani téged az oroszlánoktól?21.  Akkor Dániel szóla a királynak: Király, örökké élj!22.  Az én Istenem elbocsátá az ő angyalát, és bezárá az oroszlánok száját és nem árthattak nékem; mert ártatlannak találtattam ő előtte és te előtted sem követtem el, oh király, semmi vétket.
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Kedd   június 23.
3. GÖRÖGORSZÁG
a. Az állókép melyik része és milyen anyaga jelképezte a harmadik 

világbirodalmat? Dán 2:39. Miért lett vége a Médó-Perzsia biro-
dalomnak és követte azt Görögország?

„Isten az Ő haragjával sújtott le a Médó-Perzsa birodalomra, mert 
lábbal taposták az Ő törvényét. Az emberek nem félték Istent. Elural-
kodott a gonoszság, istenkáromlás és romlottság a birodalomban. A kö-
vetkező birodalmak még alábbvalók és romlottabbak voltak. Megrom-
lottak, mert megtagadták Istent. Elfeledték Istent és mind mélyebbre és 
mélyebbre süllyedtek a mérleg serpenyőjén.” – RH 1900. február 6.

„A holtak istenítése majdnem minden pogány rendszerben szem-
beszökően felismerhető, ugyanúgy, mint a holtakkal való feltételezett 
kapcsolat. Hitük szerint az istenek közölték akaratukat az emberekkel, 
és ha hozzájuk fordultak, tanácsokkal is ellátták őket. Ilyen jellegűek 
voltak Görögország és Róma hírhedt jóshelyei.” – Ev 278.
b. Hogyan ért véget a Görög birodalom, az előző két birodalom pél-

dáját követve? Dán 7:6,12; 8:5-8.

„Minden a cselekvés színterére lépő nemzetnek megengedték, hogy 
elfoglalja helyét a földön, hogy nyilvánvalóvá legyen, betölti-e a Vigyá-
zónak és a Szentnek szándékát. A jövendölés nyomon követte a világ 
nagy nemzeteinek: Babilonnak, Médó-Perzsiának, Görögországnak és 
Rómának keletkezését és bukását. Mindezeknél a csökkenő hatalmú 
nemzeteknél megismétlődött a történelem. Mindegyik kapott próba-
időt, de mindegyik elbukott, dicsősége elhervadt, hatalma megszűnt, és 
helyét más foglalta el.” – EÉ 176.177.

„A nemzetek felemelkedéséből és bukásából, ahogy azt Dániel és a 
Jelenések könyve megvilágítja, meg kell tanulnunk, hogy milyen érték-
telen a pusztán külső és földi dicsőség. Nyomtalanul elmúlt Babilon, 
minden hatalmával és pompájával, amelyhez hasonlót világunk azóta 
sem látott – az a hatalom, amely korának népe előtt olyan szilárdnak 
és maradandónak látszott. Elenyészett, „mint a fű virága”! (Jak 1:10.) 
Ugyanúgy elpusztult a Médó-Perzsa birodalom, valamint Görögország 
és Róma is.” – FLB 345.

Dániel próféta könyve 2:39.
 És utánad más birodalom támad, alábbvaló mint te; és egy másik, egy harmadik birodalom, rézből való, amely az egész földön uralkodik.

Dániel próféta könyve 7:6,12.
6  Ez után látám, és ímé, egy másik, olyan mint a párducz, és négy madárszárnya vala a hátán; és négy feje vala az állatnak, és hatalom adaték néki.12  A többi állatoktól is elvéteték az ő hatalmok; de ideig-óráig tartó élet adaték nékik.

Dániel próféta könyve 8:5-8.
5.  És míg én szemlélém, ímé, egy kecskebak jöve napnyugot felől az egész föld színére, és nem is illeté a földet; és ennek a baknak tekintélyes szarva vala az ő szemei között.6.  És méne a kétszarvú koshoz, amelyet láték állani a folyam előtt; és feléje futa erejének indulatában.7.  És látám a koshoz érni; és néki dühödött és leüté a kost, és letöré két szarvát, és nem vala erő a kosban megállani előtte, és leüté a földre és megtapodá, és nem vala a kosnak senkije, a ki őt megmentse annak kezéből.8. A kecskebak pedig igen nagygyá lőn; de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes [szarv] növe az égnek négy szele felé.
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Szerda   június 24.
4.  A RÓMAI BIRODALOM
a.  Az állókép mely része jelképezte a Római birodalmat, és milyen 

anyagból készült ez? Dán 2:40. Mi jellemezte Rómát?

„A nagy állóképet képező [melyet Nabukodonozor álmában látott] 
különböző fémek jelképezik a különböző birodalmakat, amelyeknek ér-
téke és tisztasága mind kevesebb és kevesebb, a fejtől egészen le a lábig. 
Az állókép feje aranyból volt, a melle és karjai ezüstből, a hasa rézből, 
a lábai és lábujjai pedig cseréppel keveredett vasból. Így lett kifejezve 
romlásuk.” – RH 1900. február 6.
c. Milyen fontos esemény történt a Római uralom alatt? Lk 2:1-7; 

21:20-21. Végül mivé alakult át a hatalmas Római birodalom?

„Angyalok figyelték a fáradt utazókat, József és Mária Dávid városába 
utaztak Augustus császár összeírási rendelete miatt. Isten gondviselése 
hozta ide Józsefet és Máriát, mert ezen a helyen kellett Krisztusnak meg-
születnie a prófécia jövendölése szerint. Egy nyugalmas helyet kerestek a 
fogadóban, de elküldték őket, mondván nincs üres szoba. A vagyonos és 
tiszteletreméltó embereket szívesen üdvözölték és adtak nekik szobát és 
pihenést, azonban a szegény fáradt utazók arra kényszerültek, hogy egy 
rideg épületben találjanak menedéket, mely az ostoba állatok szálláshelye 
volt. Itt született meg a világ Megváltója.” – RH 1872. december 17.

„Krisztus elhárította volna a zsidó nemzet pusztulását, ha a nép befo-
gadta volna Őt. Irigységük és féltékenységük azonban kérlelhetetlenné 
tette őket. Elhatározták, hogy nem fogadják el Messiásként a Názáreti 
Jézust… Vad indulataik, zabolátlan szenvedélyeik okozták romlásukat. 
Elvakult haragjukban egymást pusztították. Lázadó, konok gőgjükkel 
kihívták a győztes rómaiak haragját. Jeruzsálem elpusztult, a templom 
romokban hevert, helyét felszántották, mint a mezőt. Júda fiai a legbor-
zalmasabb halállal pusztultak el. Embermilliókat adtak el közülük, hogy 
pogány földön rabszolgákként szolgáljanak.” – PK 443.444.

„Az óriási Római birodalom darabokra hullott szét, és ennek romja-
in emelkedett fel a rendkívüli hatalom, a Római Katolikus Egyház.” – YI 
1903. szeptember 22.

Dániel próféta könyve 2:40.
 A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas; mert [miként] a vas széttör és összezúz mindent; bizony mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja.

Lukács evangéliuma 2:1-7.
1.  És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék.2.  Ez az összeírás először akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó.3.  Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába.4.  Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt;5.  Hogy beirattassék Máriával, a ki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala.6.  És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai.7.  És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.

Lukács evangéliuma 21:20-21.
20.  Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulása.21.  Akkor akik Júdeában [lesznek], fussanak a hegyekre; és akik annak közepette, menjenek ki abból; és akik a mezőben, ne menjenek be abba.
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Csütörtök   június 25.
5.  A MEGOSZTOTT BIRODALOM
a. A Római birodalmat a vaslábak jelképezték. Milyen anyagból vol-

tak a lábfejek? Dán 2:41-42.

„Nabukodonozor szobrának lábujjai jelképezik jelen állapotunkat. 
Megosztott állapot ez, és törékeny anyagból való, ami nem tapad össze. 
A jövendölés tudtunkra adja, hogy Isten nagy napja közvetlen előttünk 
áll és igen siet.” – 1B 339.
b. Mi volt megjövendölve a lábfejek és lábujjak anyagaiként szolgáló 

vas és cserép keveredéséről? Dán 2:43. Milyen esemény fog történni a 
megosztott királyságok idejében? Dán 2:44-45; 7:18,27; Zsol 37:29.

„A Nabukodonozornak megmutatott szobor, bár a földi birodalmak 
hatalomban és dicsőségben való hanyatlását mutatja, találóan ábrázolja 
a vallás és erkölcs romlását is az emberek között az említett birodalmak-
ban. Amennyire a nemzetek megfeledkeznek Istenről, annak megfelelő-
en válnak erkölcsileg gyengévé.” – 1MR 50.

„[Idézve Mik 4:8.] Azt a birodalmat, amely valaha elveszett a bűn 
miatt, Krisztus visszaszerezte és a megváltottak vele együtt birtokolják.” 
– 4SP 489.

„A megváltás nagy terve eredményeképpen a világ teljes mértékben 
visszakerül Isten kezébe. Mindaz, ami a bűn által elveszett, eredeti formá-
jában áll helyre. Isten nem csak az embert, hanem a földet is megváltja, 
hogy ez legyen örökkévaló lakhelye az engedelmeseknek. Sátán hatezer 
éve küzd azért, hogy a földet birtokában tartsa. Most mégis Istennek a 
föld teremtésénél kifejezett eredeti terve valósul meg.” – PP 301.
Péntek  június 26.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. Milyen hírek hallatán döbbent meg a büszke Nabukodonozor?
b. Mit tanulhatunk azon módból, ahogyan Isten munkálkodott a pogány 

uralkodók szívén, mint például a méd Dáriusén és a perzsa Círusén?
c. Milyen figyelmeztetést kell megszívlelnünk a különböző birodalmak 

felemelkedéséből és bukásából?
d. Írd le azt a keserűséget amely azokra jön, akik elutasították Krisztust!
e. Mi a jelentése a vas és cserép keveredésének – és hogyan fog ez a kor 

véget érni?

Zsoltárok könyve 37:29.
 Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak.

Dániel próféta könyve 2:41-42.
41.  Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttál: a birodalom kétfelé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel.42.  És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép: az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz.

Dániel próféta könyve 2:43.
Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel.

Dániel próféta könyve 2:44-45.
44.  És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át [hanem] szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké.45.  Minthogy láttad, hogy a hegyről kő szakad vala le kéz [érintése] nélkül, és szétzúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a királynak, ami majd ezután lészen; és igaz az álom, és bizonyos annak értelme.

Dániel próféta könyve 7:18,27.
18.  De a magasságos [egek]nek szentei veszik majd az országot, és bírják az országot örökké és örökkön örökké.27  Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos [egek] szentei népének; az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik.
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1-2Sz   Szemelvények, 1-2 Kötet
1-9B   Bizonyságtételek, 1-9 Kötet
AT   Apostolok Története 
BO   Boldog Otthon 
EÉ   Előtted az Élet 
ÉÉM   Az Én Életem Ma 
ÉM   Életünk és Munkánk
ESz   Az Evangélium Szolgái
Ev   Evangélizálás
GH   Gondolatok a Hegyibeszédről
Gy   Gyermeknevelés 
JÉ   Jézus Élete
JVÚ   Jézushoz Vezető Út
KB   Kiadatlan Bizonyságtételek
KP   Krisztus Példázatai 
LSzF   Levelek Szerelmes Fiatalokhoz
Mar   Maranatha
MÉ   Megszentelt Élet
NK   A Nagy Küzdelem
NOL   A Nagy Orvos Lábnyomán
PK   Próféták és Királyok
PP   Pátriárkák és Próféták
TII   A Te Igéd Igazság
ÜI   Üzenet az Ifjúságnak

1-21MR  Manuscript Releases, vol. 1-21.
1-4SG  Spiritual Gifts, vol. 1-4.
1-4SP  The Spirit of Prophecy, vol. 1-4.
3SM  Selected Messages, bk. 3.
AG  God’s Amazing Grace
CE  Christian Education
CH  Counsels on Health
CTBH  Christian Temperance and 

Bible Hygiene
DG  Daughters of God
FE  Fundamentals of Christian 

Education
FLB  The Faith I Live By God
GCB  The General Conference Bul-

letin
HP  In Heavenly Places
HR  The Health Reformer
LHU  Lift Him Up

LLM  Loma Linda Messages
MM  Medical Ministry
OHC  Our High Calling
PrT  The Present Truth
RH  The Review and Herald
ST  The Signs of the Times
TDG  This Day With God
Te  Temperance
TSS  Testimonies on Sabbath School 

Work
YI  The Youth’s Instructor
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