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ELŐSZÓ
A legtöbb keresztény tudja, hogy az „evangélium” szó „jó hírt” jelent. A legtöbb keresztény elismeri, hogy az a bizonyos „jó hír” az, hogy Jézus Krisztus lejött
erre a földre, újszülött csecsemőként, majd felnőttként élt, meghalt a kereszten
bűneinkért, feltámadt a halálból, és felment a mennybe, hogy ott népéért közbenjárjon.
Azonban mit értsünk az „örökkévaló evangélium” kifejezés alatt? Ez a fogalom
nagyon mély értelmű. Valójában mitől ment meg Jézus bennünket? Mennyire
messze terjedő a megváltás terve, és valójában mit foglal magába a megváltás?
„János a Jelenések könyvében megjövendöli, hogy közvetlen Krisztus második eljövetele előtt az evangéliumot hirdetni fogják. Lát egy ’angyalt az ég közepén
repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az
evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak és nyelvnek és népnek, ezt
mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az
Ő ítéletének órája.’ (Jel 14:6-7.)
Miután felhangzik a figyelmeztetés, hogy eljött az ítélet ideje, és megszólalnak
a hozzá kapcsolódó kinyilatkoztatások, a prófécia szerint eljön az Emberfia az ég
felhőiben. Az ítélet idejének meghirdetése egyben Krisztus közeli eljövetelének
hirdetése is. Ez a szózat az örökkévaló evangélium. Krisztus második eljövetelének
hirdetése, a második advent közelségének hírüladása, tehát az evangéliumi üzenet
lényeges része. A Biblia kinyilatkoztatja, hogy az utolsó napokban az embereket
teljesen lekötik az evilági dolgok: az élvezetek hajszolása és a pénzszerzés…
Krisztus második eljöveteléről szóló tanításnak is az a célja, hogy az embert
kiragadja a földi dolgok hálójából, és ráirányítsa figyelmét az örök valóságokra,
hogy meghallja, amikor meghívja asztalához.” – KP 152. 153.
„Az örökkévaló evangéliumot hirdető angyal Isten törvényét is hirdeti, mert a
megváltás evangéliuma elvezeti az embereket a törvénynek való engedelmességre,
amely által jellemük az isteni minta hasonlatosságára alakul át.” – 2Sz 101.
Nagy erővel bíró üzenet ez. Ha elfogadjuk teljes mértékben, akkor átalakítja
életünk értékrendjét, akaratunkat szolgálatra ösztönzi, és arra képesít bennünket,
hogy pontosan tükrözzük vissza és jó szívvel árasszuk Jézus Krisztus szépségét és
lelkületét.
„Ha kifejezhetnénk szavakkal azt a mély érdeklődést, amelyet az angyalok
tanúsítanak az ember iránt, akkor micsoda lelkes szavak hangzanának el, hogy
másokkal is közöljék a menny üzenetét.” – ÉÉM október 27.
Ihlessen bennünket az Úr arra, hogy szándéka szerint gazdag áldásokat meríthessünk ezen tanulmányok által, ez a legmélyebb imája a
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Pál apostol írja a Róma
15:24.28. versekben: „Ha Hispániába [Spanyolországba] megyek, elmegyek tihozzátok…
Ezt azért ha majd elvégzem és
nékik e gyümölcsöt átadom
elmegyek közöttetek által Hispániába [Spanyolországba].”
Spanyolország egyike „Európa katolikus országainak”, ahol E. G. White szerint „Isten készenlétben
tartja választott gyermekeit, akik előtűnnek majd a sötétség közepette,
és világosan megmutatják a hitehagyó világnak, hogy milyen átformáló
ereje van Isten törvénye megtartásának.” – PK 120.
Spanyolországban a Reformmozgalom munkája Barcelona városában kezdődött el, amikor ott a hívők kicsiny csoportja megszerveződött.
Ezek az elszánt úttörők kezdeményezték a spanyol kormányzatnál egyházunk bejegyzését, ami hivatalosan meg is történt 1972 februárjában
„Hetednap Adventista Reformmozgalom” néven. Kezdetben a munka
lassan haladt, de az utolsó évtizedben a világ más országaiból sok hívő
érkezett a jobb lehetőségek reményében, és ők magukkal hozták legértékesebb kincsüket, amelyet ezen ország népével megoszthatnak, „a hitet,
amely egyszer a szenteknek adatott” (Júd 3).
Azóta a mű nőtt és terjedt a sűrűn lakott területeken, beleértve a
fővárost is, Madridot. Hogy egy megfelelő istentiszteleti helyet biztosítsunk a hívők százainak Madrid környékén, egy nehéz és kényes döntést
hoztunk, egy ingatlan megvásárlására. A kétemeletes épület 468 m2 területű, és van benne egy imaterem 200 személynek elegendő ülőhellyel.
Mivel többnyire bevándorlók vagyunk és anyagi forrásaink kevesek,
ezért fordulunk kérésünkkel testvéreinkhez és barátainkhoz e széles világon, hogy bőkezűen segítsetek nekünk első szombati adományaitokkal,
amikor azt 2010. január 2-án összegyűjtitek. „Mert tőled van minden, és
amiket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked.” (1Kir 29:14.)
Előre is köszönjük, és Isten áldjon meg benneteket bőségesen!
Testvéreitek Spanyolországból

1.Tanulmány

2010. január 2.

Napnyugta: H 16:04
		
Ro 16:47

„És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és
minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek.” (Jel 14:6.)
„A bűnösök megmentése odaadó, személyes igyekezetet kíván. Nekünk kell eljuttatnunk hozzájuk az élet igéjét, nem pedig várnunk, hogy
ők jöjjenek hozzánk. Óh, bárcsak oly szavakat tudnánk szólni, melyek a
férfiakat és nőket szorgos tettekre ráznák fel!” – 9B 117.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek a Lelkészeknek, 48-51.

Vasárnap

december 27.

1. EGY RETTENETES FIGYELMEZTETÉS
a. Melyik a Biblia legfélelmetesebb figyelmeztetése, amely valaha is
szólt halandóhoz? Jel 14:9-11.
„A legfélelmetesebb fenyegetést, amely valaha is halandókhoz szólt,
a harmadik angyal üzenete tartalmazza. Szörnyű bűn lehet az, amely
Istent olyan haragra indítja, amelybe nem vegyül kegyelem. Mindenki
tisztán láthat e fontos dologban. Isten, mielőtt ítélkezne, óva inti e bűntől
a világot, hogy mindenki megtudja, miért fog ítélete lesújtani, és hogy
mindenkinek alkalma legyen megmenekülni a büntetéstől.” – NK 401.
b. Miért kell nekünk ezen figyelmeztetéseket tanulmányoznunk?
Nem találunk-e jobb bibliai témát, amit tanulmányozhatnánk?
Rm 15:4.
„Ha népünk csak félig volna ébren, és felfognák a Jelenések könyvében vázolt események közelségét, akkor gyülekezeteinkben reformációt
láthatnánk, és sokkal többen hinnének az üzenetben. Nincs vesztegetni
való időnk, Isten felszólít, hogy őrködjünk a lelkek felett, mint akik
felelősséggel tartozunk érettük… Szóljon hát a Dániel könyve, szóljon
a Jelenések könyve, mondják meg, mi az igazság. Ám ha a tárgykör
bármelyik pontját tárod is fel, magasztald fel Jézust, mint minden reménységünk középpontját.” – BL 51.
1.Tanulmány - A VÉGSŐ MEGBÍZATÁS
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A VÉGSŐ MEGBÍZATÁS

Hétfő

december 28.

2. DÁNIEL ÉS A JELENÉSEK KÖNYVE
a. Miért fontos együtt tanulmányozni Dániel és a Jelenések könyvét
a föld történelmének ezen utolsó napjaiban? Dán 12:4; Jel 1:19;
22:10.
„A Jelenések könyve a Biblia valamennyi könyvének koronája, befejezője. Dániel próféta könyvét is kiegészíti, illetve bevégzi. Az egyik
könyv jövendölés, a másik kinyilatkoztatás, kijelentés.” – AT 398.
b. Miért létfontosságú részünkre ma a Jelenések 14:6-12. helyes megértése?
„Láttam egy csapatot, amely szilárdan és erős fegyverzetben állott
őrhelyén és egy tapodtat sem hátrált meg azok támadása elöl, akik a
közösség megalapozott hitét akarták megingatni. Isten, tetszéssel tekintett le rájuk. Három fokozatot láttam; az első, a második és harmadik
angyal üzenetét. Kísérő angyalom így szólott: ’Jaj annak, aki ezeken az
üzeneteken a legcsekélyebb változtatást eszközölni merészeli. Ezen üzenetek helyes megértése életkérdés. Emberi lelkek sorsa attól függ, hogy
mily módon fogadják el azokat.’ Az üzeneteket szemlélve, láttam azt is,
hogy mily drágán szerezte meg tapasztalatait Isten népe. Nagy küzdelmekbe és sok szenvedésbe kerültek azok. Isten, lépésről lépésre vezette
gyermekeit, amíg végül szilárd, megingathatatlan emelvényre állította
őket.” – TL 150.
„Beszélünk az első, második angyali üzenetről, és úgy véljük, hogy
valamennyire értjük a harmadik angyali üzenetet is. Addig azonban,
amíg megelégszünk a korlátozott ismeretekkel, képtelenek leszünk világosabban megérteni az igazságot. Aki az Élet Igéjét magasra emeli, az
szakítson időt arra, hogy a Bibliát áttanulmányozza, és így saját szívét
megvizsgálja. Ha ezt elmulasztja, nem tudja, hogyan szolgálhat a rászoruló lelkeknek. A szorgalmas, alázatos tanítvány, aki imádkozó lélekkel
kutatja a Jézus Krisztusban megnyilvánult igazságot, bizonyosan elnyeri
majd jutalmát.” – ESz 156.
c. A Jelenések 14:6-7. versek oly üzenetről szólnak, amely egy „más
angyal”-nak adatott. Miért tekintjük úgy mégis, hogy ez az „első
angyal” üzenete? Jel 14:9. (hasonlítsd össze: Jel 8:13.)
6
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Kedd

december 29.

„[Idézve Jel 14:6.7.] Sokatmondó az a tény, hogy ezt az intő üzenetet
egy angyal hirdeti. A bölcs Isten úgy látta jónak, hogy a mennyei követ
tisztaságával, dicsőségével és hatalmával ábrázolja annak a munkának a
magasztos jellegét, amelyet az evangélium hatalmának és dicsőségének
kell elvégezni. Az angyal repülése ’az ég közepén’, a ’nagy szó’, amellyel
az üzenet hangzik ’a föld lakosainak’ – ’minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek’ – tanúsítja e mozgalom gyorsaságát és
világszéles voltát.” – NK 317.
„Az ég közepén repülő angyal által hirdetett üzenet ugyanaz az
örökkévaló evangélium, amelyet Isten az Édenben kijelentett, amikor
így szólt a kígyóhoz: ’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.’ (1Móz 3:15.) Ez volt az első ígéret arról a Megváltóról, aki majd a harcmezőre áll, hogy megküzdjön Sátán
hatalmával, és legyőzze őt.” – 2Sz 101.
b. Kinek lett adva az evangélium hirdetésének megbízatása? Mk
16:14-16.
„Istennek szolgálni személyes szolgálatot jelent. Személyes munkával
kell együttműködnünk vele a világ megmentéséért. Krisztus megbízása: ’Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden
teremtésnek.’ (Mk 16:15.) – minden követőjének szól. Akiket elhívott
a krisztusi életre, azokat arra is hívta, hogy embertársaik üdvösségéért
dolgozzanak. Dobbanjon szívük Krisztus szívével egy ütemre, és vágyakozzanak lelkek megmentésére éppúgy, mint Ő! Nem mindenki töltheti
be ugyanazt a helyet Isten művében, de mindenki számára van hely és
tennivaló.” – KP 204.
„Az Üdvözítő tanítványainak adott megbízatása minden hívőnek szól
az idők végéig. Mindazok, akiket ez a mennyei ihletés késztet, higgyenek és bízzanak az evangéliumban. Akiket Ő elhívott a krisztusi életre,
azokat arra hívta el, hogy embertársaik üdvösségéért dolgozzanak. Erre
a munkára lett a gyülekezet megalapítva, és mindazok, akik ünnepélyes
szent fogadalmat tesznek, elkötelezik, ezáltal arra magukat, hogy Krisztus munkatársai legyenek.” – CT 466.
1.Tanulmány - A VÉGSŐ MEGBÍZATÁS
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3. AZ EVANGÉLIUMI MEGBÍZATÁS
a. Mit hirdet a Jelenések 14. rész három angyala közül az első angyal?
Jel 14:6-7.

Szerda

december 30.

4. AZ ANGYALOK MUNKÁJA
a. Milyen módon vesznek részt az angyalok a földi tevékenységekben? Zsid 1:13-14.
„Krisztus sóvárogva várja, hogy Lelke által hatalmasan közbelépjen a
bűnösök meggyőzéséért, és megtérítéséért. Terve szerint azonban a gyülekezet közvetítésével kell ennek történnie. A gyülekezet tagjai azonban
olyan messze távolodtak el Tőle, hogy nem tudja általuk végrehajtani
akaratát. Krisztus választott eszközei által akar tevékenykedni, azonban
ezen eszközöknek feltétlenül összhangban kell állni az Ő jellemével.” –
5B 189.
„Isten nem választ az emberek közé képviselőjéül el nem bukott
angyalokat, hanem olyan lényekre bízta igazságának hirdetését, mint
azok, kiket megmenteni igyekeznek. Krisztus is emberré lett, hogy az
emberekhez férkőzhessék. Isten-emberi Üdvözítőre volt szükség, hogy
elhozza a világnak az üdvöt. Most pedig férfiakra és nőkre bízta azt a
szent kötelességet, hogy hirdessék ’Krisztus végére mehetetlen [kifürkészhetetlen] gazdagságát.’ (Ef 3:8.)
Az Úr, nagy bölcsességében, érintkezést létesít az igazság keresői és
az igazság ismerői között. Isten terve az, hogy akik világosságot nyertek,
közöljék azokkal, akik még a sötétségben élnek. Aki a bölcsesség nagy
Forrásából meríti erejét, Isten eszközévé válik, hogy általa az evangélium
kifejthesse szívet és értelmet átalakító hatalmát.” – AT 91.
b. Mondj példát arra, amikor angyalok szolgáltak az emberek érdekében! Apcs 10:1-4.
„[Amint a végidőhöz közeledünk], a sátáni eszközök emberi formában vesznek részt a végső nagy harcban, hogy ellenszegüljenek az
Isten országa felépülésének. Ugyanakkor a mennyei angyalok is emberi
formában fognak tevékenykedni. A szembenálló felek a földi történelem
utolsó záró fejezetének legvégéig létezni fognak. Sátáni eszközök dolgoznak minden városban. Egy pillanatra sem hagyhatjuk el őrhelyünket. A
hűséges és rendíthetetlen hívők egyre többet fognak imádkozni és egyre
kevesebbet beszélnek majd a kevésbé jelentős dolgokról. Mind több és
egyre határozottabb bizonyságtételek hagyják el ajkaikat a gyengék és a
szükségben levők biztatására.” – 2Sz 363.
8
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Csütörtök

december 31.

„Az a csodálatos fényár, mely megvilágította Saul sötétségét, Isten
műve volt. Azonban a tanítványoknak is munkálkodniuk kellett Saul
érdekében; Krisztus kinyilatkoztatta magát előtte és meggyőzte őt. Így
jutott a bűnbánó olyan lelkiállapotba, hogy tanítást nyerhetett azoktól,
akiket Isten elhívott igazságának ismertetésére.” – AT 84.
b. Tekintettel arra, hogy Isten embereket használ fel az evangélium
hirdetésére, kiket jelképeznek a Jelenések 14. rész angyalai? Ésa
52:7-8.

„Krisztus eljön másodszor is, ezúttal üdvözítő hatalommal. Az embereket erre az eseményre való felkészítésre elküldte az első, második és
harmadik angyal üzenetét. A három angyal az igazságnak azon elfogadóit képviselik, akik hatalommal hirdetik az evangéliumot a világnak.”
– TII 248.
„Hűséges sáfároknak kell lennünk, nemcsak javainkkal, hanem a nekünk adott kegyelemmel is, hogy így sok lelket hozhassunk Immánuel
fejedelem véráztatta zászlaja alá. Az Istennek szentelt misszionáriusok
céljaik eléréséért nagy kiterjedésű munkát végeznek. A misszió tevékenység területét nem korlátozzák kasztok vagy nemzetiségek. A munkaterület a világ, és az igazság fénye sokkal rövidebb idő alatt jut el a föld
minden sötét helyére, mint azt sokan lehetségesnek tartják.” – FE 209.

Péntek

január 1.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a.
b.
c.
d.
e.

Miért kell nekünk tanulmányozni a napjainkra szóló próféciákat?
Az ítélet kihirdetése előtt mit jelent ki nagy fennszóval az első angyal?
Hogyan vesznek részt az angyalok a földi dolgokba?
Ki oktatja az igazságra azokat, akik az Úr követésére vannak elhívva?
Kiket ábrázolnak a Jelenések 14. rész angyalai, és milyen felelősségünk
van nekünk?

1.Tanulmány - A VÉGSŐ MEGBÍZATÁS

9

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS IMAHÁZ CÉLJÁRA MADRIDBAN

5. EGY NÉPET KÉPVISELVE
a. Miután az Úr elhívta Saulust és Kornéliust, kinek és milyen munkát kellett értük végezni? Apcs 9:5-12; 10:5-6,19-24.

2. Tanulmány

2010. január 9.

Napnyugta: H 16:11
Ro 16:54

ERŐ AZ ENGEDELMESSÉGHEZ
„Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliomát, mert Istennek
hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg görögnek.” (Rm 1:16.)
„Az Isten akaratával együttműködő emberi akarat mindent meg tud
cselekedni. Amit Isten parancsára kell tennünk, azt az Ő erejével meg is
lehet tenni. Amikor parancsol, képességet is ad parancsa teljesítésére.”
– KP 228.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 21-33. (Bűnbánat)

Vasárnap

január 3.

1. AZ EVANGÉLIUM UTOLSÓ ÜZENETÉNEK EREDMÉNYE
a. Milyen jellegzetességük lesz azoknak, akik elfogadják a Jelenések
14. fejezetének üzenetét? Jel 14:12.

„A Jelenések 14. fejezetének üzenete a Teremtő imádására szólítja fel
az embereket. A prófécia bemutat egy csoportot, amely a háromszoros
üzenet eredményeként megtartja Isten parancsolatait.” – NK 390.
„[Idézve Jel 14:12.] A kinyilatkoztatás ilyen éles különbséget tesz az
Isten parancsolatainak megtartói és azok között, akik imádják a fenevadat, valamint a fenevad képét, és felveszik bélyegét. Ebből következik,
hogy a törvény megtartása és a törvény áthágása jelzi a különbséget
Isten imádói és a fenevad imádói között.” – NK 397.
b. Jézus melyik parancsolatáról beszél a Jelenések 14. rész 12. verse?
Mt 5:48.

„Az evangélium erkölcse nem ismer el más irányadó mértéket, csak
Isten értelmének és akaratának tökéletességét.” – 7B 194.
„Az üdvösség tudományát nem lehet megmagyarázni, csak tapasztalatok által megismerni.” – JÉ 418.
10
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Hétfő

január 4.

2. A JELLEM TÖKÉLETESÍTÉSE
a. Miért oly fontos része az evangélium a hármas angyali üzenet
alapjának? Rm 1:16.
„Így áll a hívő előtt az a csodálatos lehetőség, hogy hasonlóvá válhat
Krisztushoz; engedelmeskedhet a törvény minden tételének. Önmagától azonban képtelen ide eljutni. Az Isten igéje szerinti szentség, melyet
el kell érnie, hogy üdvözülhessen, az isteni kegyelem munkálkodásának
eredménye. A hívőnek alázatos engedelmességgel kell meghajolnia az
igazság Lelke fegyelmező és fékező hatása alatt. Az ember engedelmessége Krisztus szentsége, érdeme által lesz tökéletessé, mely ahhoz mennyei
jó illattal járul hozzá. Ebben a keresztény munkarésze az, hogy állandóan
küzdjön minden fogyatkozása ellen. Folyton könyörögjön Megváltójához, hogy gyógyítsa meg lelke valamennyi hibáját. A hívő önmaga nem
elég bölcs, nem elég erős, hogy győzzön. Ezek a tulajdonságok az Úréi,
aki megadja mindazoknak, akik alázatosan és töredelmesen könyörgik
segítségét.” – AT 364.365.
„Krisztus a létra, melyet Jákób látott, melynek alja a földön állt, teteje
pedig egészen a menny kapujáig ért, a dicsőség küszöbéig. Ha a létrából
csak egyetlen lépcsőfok is hiányzott volna a föld felett, elvesztünk volna.
Krisztus azonban elér bennünket, bárhol vagyunk is. Magára öltötte
emberi természetünket, és győzött, s ha mi felvesszük az Ő jellemét, mi
is győzhetünk. Bűntelen életet élt ’a bűn testének hasonlatosságában’
(Rm 8:3). Most Istenként rendíthetetlenül áll a mennyei trónon, míg
emberként elér hozzánk. Int, hogy a Benne való hit által tegyünk szert
Isten jellemének dicsőségére. Legyünk azért tökéletesek, amiképpen a
mi mennyei Atyánk ’is tökéletes’.” – JÉ 256.
b. Hogyan érhetjük el az evangélium által a jellem tökéletességét? Fil
2:5; 1Pt 2:21; 1Jn 3:2.
„Jaj, milyen roppant fontos, hogy kapcsolatban álljunk Istennel! Men�nyire fontos is az isteni kegyelem, hogy az irányítsa minden léptünket,
hogy megmutassa nekünk, hogyan tökéletesítsük keresztény jellemünket!
A keresztényekre új események és új próbák várnak, ahol a múlt tapasztalata nem lehet eléggé mérvadó. Most van égetőbb szükségünk arra,
mint életünk bármely szakaszában, hogy tanuljunk az isteni Tanítótól.
S minél több tapasztalatot nyerünk ebben, annál közelebb húzódunk a
menny tiszta fényéhez.” – 3B 542.
2. Tanulmány - ERŐ AZ ENGEDELMESSÉGHEZ
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Kedd

január 5.

3. AZ IGAZSÁG
a. Az evangélium legelső fegyverzete az igazság Efézus 6:10-18-ban.
(„Körül övezvén derekatokat [igazsággal].”) Hogyan juthatunk el
az igazság ismeretére? Jn 8:32-36; 2Tim 3:15-17.
„Neked a Szent Lélek ihletésére van szükséged, hogy segítsen téged
tisztelettel és félelemmel kutatni az igazságot, hogy értelmedet növekvő
vággyal késztesse ezen feladatra, hogy le ne csendesedjen ez addig benned, míg meg nem látod a törvényben a csodálatos dolgokat. Áss mélyre
az igazság bányájában, és ne elégedjél meg addig, amíg el nem jutsz az igazság legtökéletesebb megértésére, ami magában foglalja Isten törvényének
erejét és szilárdságát. Neked kutatnod és kutatnod kell, sírnod, böjtölnöd
és imádkoznod, azért, hogy előtted feltáruljon Isten törvényének olyan
megértése, hogy alkalmassá válj arra, hogy előre haladj és vigyázz a lelkekre úgy, mint akinek számot kell adnia.” – ST 1893. október 2.
b. Milyen kérdést tett fel Pilátus Jézusnak, és milyen választ hallhatott volna, ha megvárja azt? Jn 18:38; 14:6.
„Pilátus vágyott az igazság megismerésére. Elméje azonban egy zavarban levő ember elméje volt. Megragadták az Üdvözítő szavai, és szívét
felkavarta az a mérhetetlen kívánság, hogy megismerje: mi is valójában ez
az igazság, és miként tudná ezt a Jézus által hirdetett igazságot elnyerni.
’Micsoda az igazság?’ (Jn 18:38) – kérdezte Jézustól. A választ azonban
nem várta meg. A palota kapuján kívül levő csődület és kavarodás ennek
az órának a jelentőségére figyelmeztették.” – JÉ 632. 633.
„Krisztus az igazság teljes rendszere. Ő mondja: ’Én vagyok az út, az igazság
és az élet.’ (Jn 14:6.) Minden igaz hívő Krisztusban összpontosul, jellemüket
Krisztus teszi tündöklővé, mindnyájan Krisztusban találkoznak, mindnyájan
Krisztus, mint középpont körül forognak. Az igazság a mennyből származik, hogy az emberi eszközt megtisztítsa és minden erkölcsi szennyeződéstől
mentessé tegye. Az igazság az ínségesek, a bajbajutottak és szenvedők iránti
jóindulatú cselekedetre, nyájas, gyöngéd, figyelmes szeretetre vezet. Ez a
Krisztus szavai iránti gyakorlati engedelmesség.” – 3SM 198. 199.
„A Szent Lélek nem azért jön, hogy embereket dicsérjen, vagy hogy hibás
elméleteiket megerősítse, hanem hogy megfeddje a világot bűn, igazság és ítélet
tekintetében. Sokan ellenállnak ennek. Nem akarnak önigazultságuk ruháitól
mentesülni, (azaz igazságtalanságaiktól) s helyette Krisztus életszentségét felölteni, azaz a tiszta, hamisítatlan igazságot.” – ST 1899. szeptember 27.
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Szerda

január 6.

4. HIT ÁLTALI MEGIGAZULÁS
a. Mindamellett, hogy bűneinket megvalljuk a teljes megbocsátás és
megtisztítás érdekében, mi más szükséges még? Rm 1:17; Gal 5:6;
Zsid 10:38.
„Isten szavának bele kell szőve lennie azok jellemébe, akik hisznek
abban. Csak az a hit az élő hit, amely fölfogja és magába szívja az igazságot, míg csak lényének részévé, életének és tetteinek indítékává nem
válik… Krisztus követőinek részesülniük kell az Ő tapasztalatából. Magukba kell szívniuk Isten szavát. Krisztus hatalma által át kell változniuk
az ige képmására, hasonlatosságára, és vissza kell tükrözniük az isteni
jellemvonásokat.” – 5B 576.
b. Kinek a vezetésére kell bíznunk mindennapi életünket, ha részesülni akarunk ezen dicsőséges tapasztalatból? Jn 14:26; 16:13;
2Thess 2:13-14.

„Miután a Szentlélek meggyőzte az embert bűneiről, az életszentség
és igazság színvonalát feltárta előtte, elvonja szeretetét e világ dolgaitól és
betölti lelkét a szentség utáni vággyal. ’Az elvezérel majd titeket minden
igazságra’ (Jn 16:13.) jelentette ki az Üdvözítő. Ha az emberek készek
arra, hogy a Lélek munkálkodjék bennük, akkor egész lényük megszentelődését véghezviszi. A Szentlélek az isteni jellemvonásokat vési be a
lélekbe. Hatalma által oly világossá teszi az élet útját, hogy senki sem
tévedhet el.” – AT 36.
c. Hogyan foglalja össze a Biblia Krisztusnak világunkban végzett
misszióját? Mt 1:21; Lk 19:10; Zsid 7:25.
„Az Úr Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy fáradhatatlanul szolgálja
az ember szükségleteit. Elvette erőtlenségünket, hordozta betegségeinket
(Mt 8:17), hogy az emberiség minden nyomorán enyhíthessen. Azért
jött, hogy levegye rólunk a betegség, a nyomor és a bűn terhét. Isten azért
küldte, hogy az embernek tökéletes gyógyulást hozzon; hogy egészséget,
békességet adjon neki, és tökéletessé tegye jellemét.” – NOL 13.
2. Tanulmány - ERŐ AZ ENGEDELMESSÉGHEZ
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Csütörtök

január 7.

5. BŰNBŐL VALÓ TELJES MEGVÁLTÁS
a. Hogyan tud Krisztus teljes mértékben helyreállítani bennünket?
1Jn 1:9; 2Pt 1:10-11.

„[Azoknak, akik az utolsó napokban a földön élnek,] Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet által győzniük kell a bűn ellen vívott
harcban. Miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és Krisztus
a bűnbánó hívők bűneit eltávolítja a templomból, a földön Isten népe
között a tisztogatás, a bűntől való szabadulás különleges munkájának
kell végbemennie. Ezt a munkát még világosabban megismerhetjük a
Jelenések 14. fejezetében foglalt üzenetből.
E munka lezárulásakor Krisztus követői készen lesznek Uruk fogadására. ’És kedves lesz az Úrnak a Júda és Jeruzsálem étel áldozatja, mint
a régi napokban és előbbi esztendőkben’ (Mal 3:4). Akkor az egyház,
amelyet Urunk magához fogad eljövetelekor, dicsőséges egyház lesz,
amelyen nem lesz ’szeplő vagy sömörgözés, vagy valami afféle’ (Ef 5:27).
Akkor olyan lesz, ’mint egy hajnal, szép, mint a hold, tiszta, mint a nap,
rettenetes, mint a zászlós tábor’ (ÉnÉn 6:7).” – NK 380.
„Ha befogadod Krisztus Lelkét – az önzetlen szeretet és másokért
való szolgálat lelkét – magad is növekszel és gyümölcsöt teremsz. A Lélek ajándékai beérnek jellemedben. Hited nő, meggyőződésed elnémul,
szereteted tökéletes lesz. Egyre jobban tükrözöd Krisztust mindenben,
ami tiszta, nemes és szép…
Ha majd Krisztus jelleme tökéletesen vissza fog tükröződni az Ő
népében, akkor eljön, hogy sajátjaként igényelje őket.” – KP 40.

Péntek

január 8.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a.
b.
c.
d.
e.

14

Mi az eredménye a hármas angyali üzenet hirdetésének?
Az evangélium Isten üdvözítő hatalma. Magyarázd el hogyan!
Milyen értelemben tesz bennünket szabaddá az igazság ismerete?
Hogyan járhat együtt az igazságban való hit és a Szent Lélek munkája?
Mi fog történni, amikor Krisztus jelleme tökéletesen visszatükröződik
bennünk?
Szombati Bibliai Tanulmányok, 2010. január - március

3. Tanulmány

2010. január 16.

Napnyugta: H 16:20
Ro 17:03

AZ EVANGÉLIUMBA VETETT HIT
„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” (Rm
10:17.)
„A kísértés sokszor legyőzhetetlennek tűnik, mert az ima és a Biblia
tanulmányozásának elhanyagolása miatt a megkísértett nem emlékszik
mindjárt Isten ígéreteire, és nem a Szentírás fegyvereivel próbálja Sátánt
legyőzni.” – NK 534.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 59-63.

Vasárnap

január 10.

1. ISTEN HATALMA
a. Miért nehéz egyeseknek keresztényi életet élni? Hogyan segíthet
nekik az evangélium, hogy leküzdjék ezt a nehézséget? Rm 6:3-7;
1Kor 1:18,24.
„Miért olyan nehéz önmegtagadó, alázatos életet élni? Mivel az állítólagos keresztények nem haltak meg a világnak. Könnyű az élet, ha már
meghaltunk a világ számára. Sokan azonban epekednek Egyiptom póréhagymái és vöröshagymái után. Hajlamosak arra, hogy amennyire csak
lehet, úgy öltözködjenek és úgy cselekedjenek, mint a világ, azonban
mégis a mennybe tudjanak jutni. Más úton akarnak bejutni. Ők nem a
szűk kapun haladnak át, és nem a keskeny útra lépnek.” – 1B 126.
„Amikor teljességgel átadjuk magunkat Istennek és teljességgel
hiszünk, akkor Krisztus vére megtisztít bennünket minden bűntől. A
lelkiismeret felszabadulhat a vád alól. A Krisztus Jézus vérében való hit
által minden tökéletessé válhat.” – 2Sz 32.
b. Az igaz evangéliumon túlmenően, milyen más dolognak tulajdonított még nagy fontosságot Pál? 1Kor 9:16; Gal 3:1; Fil 3:8.
„Minden megtéretlen embert elkápráztat és összezavar a nagy csaló
elbűvölő hatalma… Mindenki, aki ismert tévedést ápol, úgy hitben,
mint cselekedetben varázslat hatalma alatt áll, és másokat is megigéz.
Sátán használja fel őt mások félrevezetésére.” – ST 1882. május 18.
3. Tanulmány - AZ EVANGÉLIUMBA VETETT HIT
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Hétfő

január 11.

2. ÉLŐ HIT
a. Hogyan tartsuk meg úgy az evangéliumot, hogy az Isten megmentő ereje lehessen életünkben? Ef 6:10-11,18.
„Midőn Krisztus emberi természetet vett magára, az emberiséget a
szeretet oly kötelékével fűzte magához, melyet semmilyen más hatalom,
csupán az ember akarata szakíthat szét. Sátán minden csábításával azt
akarja elérni, hogy ezen köteléket feloldva, bennünket Krisztustól elszakítson. Legyünk éberek, imádkozzunk és küzdjünk tehát állandóan, nehogy
elcsábítva más mestert válasszunk, mert ez mindenkor szabadságunkban
áll. Irányítsuk szemeinket állandóan Krisztusra, aki megtart bennünket.
Amíg Krisztusra nézünk, addig biztonságban vagyunk.” – JVÚ 70.
„Krisztus kegyelme nélkül a bűnös helyzete reménytelen. Semmit
nem lehet tenni érte, az isteni kegyelem azonban természetfeletti erővel
ruházza fel, ami munkálkodik értelmén, szívén és jellemén. A Krisztus
kegyelmében való részesedés az, ami által az ember felismeri a bűn gyűlöletes természetét és végül kiűzi azt lelkének templomából.” – 1Sz 336.
b. Honnan tudhatjuk, hogy milyen az igazi, élő hit? Ef 5:14; Zsid
12:2.
„A bűn elválasztott az isteni élettől. Lelkünk megbénult. Nem vagyunk
képesek szent életet élni, ugyanúgy, mint a magatehetetlen férfi sem tudott járni. Sokan ismerik fel gyámoltalanságukat, sóvárognak a lelki élet
után, amely összhangba hozza őket Istennel, és hiába küzdenek, hogy elnyerjék. Kétségbeesetten kiáltanak fel: ’Óh én nyomorult ember! Kicsoda
szabadít meg engem e halálnak testéből?’ (Rm 7:24) Ezek a csüggedők,
küszködők nézzenek fel! A Megváltó a vérén megváltottak fölé hajol, és
kifejezhetetlen szelídséggel, szánalommal így szól: ’Akarsz-é meggyógyulni?’ (Jn 5:6) Megparancsolja, hogy kelj fel egészségesen, békében. Ne
várj, amíg érzed, hogy meggyógyultál! Higgy szavának és teljesül! Állj
akaratoddal Krisztus oldalára! Szolgálj neki, cselekedj szava szerint, és
erőt fogsz kapni! Bármilyen bűnös szokásba, uralkodó szenvedélybe merül is bele az ember hosszú időn át, amely parancsol testnek és léleknek,
Krisztus meg tud és meg is kíván szabadítani attól. Életet ad lelketeknek,
melyek ’holtak a ti vétkeitek miatt’ (Ef 2:1). Megszabadítja a gyengeség,
szerencsétlenség és a bűn láncai által megkötözött foglyot.” – JÉ 160.
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Kedd

január 12.

3. A KAPERNAUMI SZÁZADOS
a. Milyen sürgető kéréssel fordult egy római százados a Kapernaumon áthaladó Jézushoz? Mt 8:5-6.
„A százados szolgáját agyvérzés érte, és már halálán volt. A rómaiak
a szolgákat rabszolgáknak tekintették, piacokon adták – vették, rosszul,
sőt kegyetlenül bántak velük, ám a százados szeretettel ragaszkodott
szolgájához, és szívből kívánta gyógyulását. Hitte, hogy Jézus meggyógyíthatja. Még nem látta a Megváltót, de amit hallott Felőle, az hittel
töltötte el. Ez a római a zsidók formalizmusa ellenére meg volt győződve
arról, hogy hitük az övénél felsőbbrendű. Ő már áttörte a nemzeti előítélet és gyűlölet gátját, amely elválasztotta a győzőket a legyőzöttektől.
Kinyilvánította tiszteletét Isten iránt, és jóindulatú volt a zsidókhoz,
mint az Úr imádóihoz. Krisztus tanításában – ahogyan elmondták neki
– megtalálta, amire a léleknek szüksége van. Ami lelkiség csak találtatott
benne, az megrezdült a Megváltó szavaira. Ám méltatlannak érezte magát, hogy Jézus színe elé járuljon, ezért a zsidó vénekhez fordult, hogy
tolmácsolják kérését szolgája meggyógyítását illetően.” – JÉ 259.
b. Milyen reményt adott, és ad még mindig Krisztus felelete? Mt 8:7.
„[Az Úr] azt akarja, hogy Hozzá jöjjünk gyengeségünkben hittel, tudva azt, hogy az Ő együttérző szemét rajtunk tartja.” – RH 1880. április 1.
c. Mit mondott e földi hatalommal bíró ember, ami által nyilvánvalóvá vált, hogy sokkal jobban megértette Jézust, mint akik Isten
népének vallották magukat? Mt 8:8-9.
„[Az Üdvözítő szándékát keresve a százados így szólt] Ahogyan én a
római hatalmat képviselem, és katonáim elismerik tekintélyemet, mint
feljebbvalóét, úgy képviseled Te a Végtelen Isten hatalmát, és minden teremtmény engedelmeskedik szavadnak. Parancsolhatod, hogy a betegség távozzék, s az engedelmeskedni fog Neked. Felszólíthatod mennyei
követeidet, s ők részesíthetnek az éltető erőben. Csak szólj egy szót, és
meggyógyul az én szolgám.” – JÉ 260.
3. Tanulmány - AZ EVANGÉLIUMBA VETETT HIT
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Szerda

január 13.

4. ALÁZATOSSÁG ÉS HIT
a. Mit értékelt Jézus a százados magatartásában, aminek következtében teljesítette is kérését? Mt 8:10-13.
„A százados azonban ezt mondta önmagáról: ’Nem vagyok méltó’ (Mt
8:8). Krisztus kegyelme megérintette szívét. Látta méltatlanságát, mégsem
félt segítséget kérni. Nem bízott saját jóságában, érvelése az volt, hogy rászorult a segítségre. Hite igazi valójában ragadta meg Krisztust. Nem csupán,
mint csodatevőben hitt Jézusban, hanem mint az emberiség barátjában és
Megváltójában…
’Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket’ (Tit 3:5). Ha Sátán bűnösnek mond, s szerinte nem reménykedhetsz Isten áldásában, mondd meg
neki, hogy Krisztus a bűnösöket megmenteni jött el a világra. Semmink
sincs, ami Isten kegyébe ajánlhatna, de a kérelem – amelyet most és örökké
nyomatékosan előtárhatunk – magában a kimondhatatlanul nyomorult állapotunkban van és ez teszi szükségessé az Ő megmentő erejét. Ha teljesen
lemondunk az önbizalomról, a Kálvária keresztjére tekinthetünk, mondván: ’Mivel mit sem hozhatok, Keresztedhez borulok’.” – JÉ 260. 261.
b. Hogyan bizonyítja ezen esemény is, hogy üdvösségünk érdekében
teljes bizalommal kell hinnünk Isten Igéjében? Jer 29:13; Apcs
16:30-31.
„Nem üdvözülhetünk, mint felekezet; az egyház neve nem egy érdem,
amely Isten kegyeibe juttathat bennünket. Egyénileg üdvözülhetünk, mint
az Úr Jézus Krisztusban hívők. ’Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által,
és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.’ (Ef 2:8.) Nevünk be lehet jegyezve
a gyülekezet könyvébe, és talán még sem tartozunk Krisztushoz, és nevünk
sincs beírva a Bárány és az élet könyvébe. Krisztus mondta: ’Én vagyok az
út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.’
(Jn 14:6.) Ha a mennybe juthatnánk saját érdemeink és erőfeszítéseink
által, akkor Krisztusnak nem kellett volna eljönnie erre a világra, eltűrni a
szenvedést, a gyalázatot és a szégyent, alávetnie magát a megaláztatásnak,
gúnyolódásnak, sértegetésnek és halálnak. Ő végtelenül nagy áldozatot
hozott, mert ez volt az egyetlen módja, hogy az ember üdvözülhessen. A
Krisztusban való hit, megmutatkozik az ember életében és jellemében. Követői Krisztus szemlélése által változnak át képmására, és Krisztust fogják
ábrázolni a világ számára.” – FE 1891. február 10.
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Csütörtök

január 14.

5. HIT ÉS BIZALOM
a. Hogyan mutatja be a százados tapasztalata, hogy nem elég csak
hinni, hanem a hitben bizalomnak is kell lennie? Jak 2:19-20;
1Tim 4:10.
„Saját cselekedetei senkit sem igazíthatnak meg. Kizárólag Krisztus
szenvedése, halála és feltámadása által szabadulhat meg bűntudattól, a
törvény kárhoztatásától, és a törvényszegés büntetésétől. A megigazulás
egyedüli feltétele a hit, mely a bizalmat is magában foglalja.” – 1Sz 357.
b. Mit kell naponta megtennünk, hogy megelevenítő hitünk lehessen? Ésa 45:22; 1Tim 6:11-12.
„Isten Igéje lelki szabadságot és megvilágosodást nyújt azoknak, akik
komolyan tanulmányozzák azt. Azok, akik elfogadják Isten ígéreteit, és
élő hittel azok szerint cselekszenek, a mennyei világosságot fogják birtokolni életükben. Az élet forrásából fognak inni, és másokat is azon
vizekhez vezetnek, amely által saját lelkük is felfrissült. Olyan Istenbe
vetett hitünk kell legyen, amely a szaván fogja Őt.” – RH 1910. szeptember 22.
„Ha hitszemünket szilárdan Jézusra szegezzük, megerősödünk. Isten
a legdrágább kijelentésekkel fogja megajándékozni éhező, szomjazó
népét. Krisztust személyes Megváltónak ismerik meg. Amikor Igéjével
táplálkoznak, rájönnek, hogy az lélek és élet. Az Ige lerombolja a természetes, földi természetet, és új életet ad Krisztus Jézusban.” – JÉ 326.

Péntek

január 15.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

a. Mit jelent ez a mondat: „Könnyű az élet, ha már meghaltunk a világ
számára.”?
b. Ismertesd, hogy milyen az élő hit!
c. Mi vezette a római századost arra, hogy Jézusba vetett valódi hitre jusson?
d. A százados tapasztalata alapján, ismertesd a hit valódi jelentését!
e. Mit foglal magába a valódi hit, amely azt nagyon erőteljessé teszi?

3. Tanulmány - AZ EVANGÉLIUMBA VETETT HIT
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4. Tanulmány

2010. január 23.

Napnyugta: H 16:30
Ro 17:12

ISTEN MEGJELENT TESTBEN
„És az Ige testté lett, és lakozék mi közöttünk (és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), Aki teljes vala
kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 1:14.)
„[János] apostol magunkról üdvösségünk szerzőjére igyekszik terelni
figyelmünket. Feltárja előttünk Krisztus kettős – emberi és isteni – természetét.” – TII 142.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 29-33. 536-539.

Vasárnap

január 17.

1. AZ EVANGÉLIUM HATALMA
a. Milyen népet fog elfogadni Jézus az Ő eljövetelekor? Jel 14:12; Ef
5:27; 1Thess 5:23.

„Az az Isten, aki mindenki szívében olvas, napvilágra fogja hozni a
sötétség rejtett dolgait, ahol gyakran a legkevésbé feltételeznénk, azzal a
céllal, hogy félre gördíthessük az igazság haladását akadályozó botránkozás köveit, és hogy Istennek tiszta és szent népe legyen, akik hirdessék
parancsait és rendelkezéseit.” – 1B 314.
„Mielőtt a Szent Lélek keresztségében részesülnénk, mennyei Atyánk
megpróbál, hogy lássa, tudunk-e úgy élni, hogy nem hozunk szégyent
rá.” – 3SM 426. 427.
b. Hogyan lesznek az emberek Isten népévé („én népemmé”)? Jn
1:12; Rm 8:14-17.

„[Idézve: Jn 1:12.] Ezen hatalom által győzhetjük le gonosz hajlamainkat, és így megváltozhat hibás jellemünk is, hogy Isten akarata beteljesülhessen rajtunk.” – UL 141.
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Hétfő

január 18.

2. AZ EVANGÉLIUM TITKA
a. Habár már a pátriárkák is ismerték az evangéliumot bizonyos
mértékben, mikor lett jobban kinyilatkoztatva? Gal 3:8; Ef 6:19;
Kol 1:26-27.
b. Hogyan beszél Pál az „evangélium titkáról”? Rm 9:26-27; 11:25;
16:25-26; Ef 3:3-6.
„Az Atya önmaga is szenvedett a Fiúval: mert ’Isten volt az, aki
Krisztusban megbékéltette Magával a világot…’ (2Kor 5:19.) Senki sem
kérdőjelezheti meg Isten bölcsességét kockázat nélkül az ő emberi véges
ítélőképességével. Ennél fogva, nem helyénvaló, hogy bírálja a megváltás tervét. A megváltás tárgya előtt hulljon porba az emberi bölcsesség,
és fogadja el Annak tervét, Akinek bölcsessége végtelen.” – ST 1889.
december 30.
c. Mikor lesz az evangélium a legtisztábban és legteljesebben bemutatva a világnak? Jel 14:6-7; 18:1.
„A menny Ura nem bocsátja le a földre az engedetlenség és törvényszegés büntetéseit, míg el nem küldte őrállóit a figyelmeztetés szavával.
Nem zárja le addig a vizsgálat idejét, míg tisztábban, világosabban nem
hirdették az üzenetet. Isten törvényének fel kell magasztosulnia. Be
kell mutatnunk igaz és szent jellegében a törvény követelményeit, hogy
mindenki dönthessen: az igazság mellett vagy ellene. A mű rövidre lesz
szabva igazságban. Krisztus igazságossága üzenetének hangoznia kell a
föld egyik végétől a másikig, hogy előkészítse az Úr előtt az utat. Ez az
Isten dicsősége, mely lezárja a harmadik angyal munkáját.” – 6B 19.
„Az evangélium hirdetése az egyedüli módszer, melyben Isten embereket használhat fel a lélekmentésre. Amint férfiak, nők és gyermekek
hirdetik az evangéliumot, az Úr meg fogja nyitni a vakok szemét, hogy
lássák az ő rendeléseit, és a valódi bűnbánat által beírja szívükbe az Ő
törvényét. Isten éltető Lelke emberi eszközökön át munkálkodva egy
akaratra vezeti a hívőket, egy lélekre, hogy egyesülten szeressék Istent s
megtartsák parancsait – elkészülve idelenn az átváltozásra és elragadtatásra.” – TII 252.
4. Tanulmány - ISTEN MEGJELENT TESTBEN
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Kedd

január 19.

3. AZ ÖRÖKKÉVALÓ TEREMTŐ
a. Milyen feladata volt Jézusnak a világ teremtésénél? Jn 1:1-4.
„Ha Krisztus alkotott mindent, akkor minden dolog előtt léteznie
kellett. Az erre vonatkozó szavak oly határozottak, hogy senkinek sincs
oka a kételkedésre. Krisztus a szó legmagasabb értelmében Isten volt. Az
örökkévalóság óta Istennel volt. Isten volt ő mindenek felett, örökkön
örökké áldott.
Az Úr Jézus Krisztus, Isten isteni Fia, örökké létezett, de mint külön
személy, mégis egy volt az Atyával. Ő volt a menny túláradó dicsősége,
a mennyei lények parancsnoka, és az angyalok imádó hódolata joggal
illette meg. Ez az imádat nem jelentette Isten megrablását.” – LHU 16.
b. Mi van megírva Jézus örökkévaló létezéséről? Mik 5:2; Jn 17:5.

„Krisztus az örökké létező önmagában élettel bíró Fiú Isten… Örök
létezéséről beszélve Krisztus elvonultatja előttünk a végtelen korszakokat.
Biztosít arról, hogy soha az örökkévalóságban nem volt olyan időszak,
amikor nem élt volna szoros egységben az örök Istennel.” – Ev 284.
„[Krisztus] egyenlő volt Istennel, végtelen és mindenható… Ő az
örökkévaló, önmagában élettel bíró Fiú.” – Ev 284.
„Minden élőlénynek élete és világossága Krisztus: Aki megteremtette
a világot, és mindent, ami abban van.” – 6B 182.
c. Szemlélvén Krisztusnak, a mi Teremtőnknek értünk tett nagy leereszkedését, mi legyen a válaszreakciónk? Ef 3:8-12; Rm 5:8-11.

„Krisztus megteremtette az embert, majd pedig szenvedéstől és
megaláztatástól teljes élete által, valamint szégyenletes és gyötrelmes
halála által, megváltotta a bűntől. Óh bűnös, az Üdvözítő mindezt érted
szenvedte el! Meghalt, hogy megláthassad a bűn bűnös voltát, és Hozzá
térve örök életed legyen.” – RH 1901. február 12.
„Világunkban lévő minden szép és hasznos dolgot Krisztus kegyelmének köszönhetünk.” – RH 1883. október 16.
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Szerda

január 20.

4. ISTEN EMBERRÉ LÉTELE
a. Ismertesd a legnagyobb csodát, ami megtörtént a történelemben!
Jn 1:14; Fil 2:6-8.

„A világok Teremtője, Akiben az istenség teljessége lakozott testileg,
jászolban fekvő csecsemőként jelent meg. Az angyaloknál Ő sokkal
hatalmasabb, méltósága és dicsősége egyenlő az Atyával. Most mégis
az emberi lét öltözékét viseli! Az isteni és emberi titokzatosan egyesült,
ember és Isten eggyé vált.” – TII 144.
„Krisztus nem színlelte az emberi természetet, hanem valóban felvette. Ténylegesen emberi természete volt.” – LHU 74.
„Jézus mint a menny főparancsnoka, Istennel egyenlő volt, mégis
hozzájárult, hogy félre tegye királyi koronáját, királyi palástját, és emberi léttel fedje el istenségét. Krisztus emberré válása titok… Isten Fiának
minden tekintetben az emberek vonásait kellett viselnie. Nem birtokolhatott olyan szépséget, ami egyedivé tehette volna őt az emberek között.
Nem volt szabad semmi vonzerővel rendelkeznie, mellyel magára terelné a figyelmet.” – TII 144.
b. Mi késztette Istent arra, hogy elküldje Fiát e világ megmentésére?
Jn 3:16-17; 1Jn 4:10.

„A halálnál is erősebb az a szeretet, mellyel Isten vágyakozik földi
gyermekei után. Fia feláldozásával az egész mennyet nekünk adta egyetlen ajándékban. Az Üdvözítő élete és halála, köztünk és Isten közötti
közvetítése, az angyalok szolgálata, a Szentlélek esedezése, mindaz, ami
által Isten bennünk hat és alkot – az elesett emberiség megváltását szolgálja.” – JVÚ 19.
„Isten nem fejezhetett ki nagyobb szeretetet annál, minthogy szeretett
Fiát adta ezen világnak. Azért adta ezen ajándékot az embernek, hogy
bebizonyítsa mindent megtett, amit megtehetett, semmit nem tartott
vissza, hanem az egész mennyet kiárasztotta egy végtelenül nagy ajándékban. Az ember jelenlegi és örök boldogsága abban áll, ha elfogadja
Isten szeretetét, és megtartja parancsolatait.” – LHU 232.
4. Tanulmány - ISTEN MEGJELENT TESTBEN
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Csütörtök

január 21.

5. A TESTTÉ VÁLÁS
a. Mit mond a Biblia Jézus istenségéről, amikor emberré lett? Mt
1:23; Rm 9:5; Tit 2:13; 1Jn 5:20.
„Krisztus nem szűnt meg Isten lenni, mikor emberré lett. Amikor megalázta
magát az emberré lételig, az isteni lét mégis a sajátja maradt. Krisztus egyedül
képviselhette és képviselheti az Atyát az emberi nemzetségnél. Krisztus egyedül
jelenthette ki az Atyát az embernek. A tanítványok pedig abban a kiváltságban részesültek, hogy több mint három évig szemlélhették az Atyának ezt a képviseletét
Krisztus személyében…
Krisztus munkája bizonyította istenségét. Krisztus által az Atya lett nyilvánvalóvá.
Ha a tanítványok elhitték volna ezt a gondos kapcsolatot az Atya és a Fiú között,
akkor a hitük nem hagyta volna el őket mikor Krisztus szenvedését és halálát látták,
amelyet a pusztuló világ megmentéséért hordozott el. Krisztus igyekezett elvezetni
őket hitük alacsony fokáról arra a tapasztalatra, amelyet megkaphattak volna, ha
valóban felfogták volna, hogy ki is volt ő igazában, vagyis – Isten emberi testben.
Krisztus azt kívánta, hogy hitük vezesse el őket Istenhez, és Benne vessenek szilárd
alapot. Irgalmas Urunk és Üdvözítőnk komolyan és kitartóan igyekezett előkészíteni
tanítványait a kísértések viharára, mely hamarosan rájuk tör majd.” – JÉ 571.

b. Hogyan erősíti a megtestesülés az evangéliumot? Kol 1:27-28;
2:6-10; Zsid 2:9-11.

„Krisztus azért jött el erre a világra, hogy feltárja Isten dicsőségét, és így mi, emberek ennek az isteni dicsőségnek a helyreállítható erejével felemelkedhessünk és
jobbak lehessünk. Krisztusban Isten nyilvánította ki magát, hogy azután Krisztus is
nyilvánvalóan megmutathassa magát tanítványaiban. Jézus nem tárt fel semmiféle
olyan tulajdonságokat és nem gyakorolt semmiféle olyan hatalmat, hogy az emberek hit által ne lehessenek Őbenne. Krisztus tökéletes embervolta az, amelyet összes
követői megszerezhetnek, ha éppen úgy alárendelik magukat Istennek, ahogy azt
Krisztus tette.” – JÉ 572.

Péntek

január 22.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a.
b.
c.
d.
e.
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Milyen titok volt elrejtve a világ kezdetétől?
Mit adott Isten a világnak, amikor elküldte az Ő Fiát?
Milyen célból egyesült az isteni és emberi természet Jézusban?
Hogy válhat javunkra személyesen Isten ajándéka?
Ismertesd azokat, akik felkészültek Jézus eljövetelére!
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5. Tanulmány

2010. január 30.

Napnyugta: H 16:41
Ro 17:22

„KRISZTUS TI BENNETEK, A DICSŐSÉG
AMA REMÉNYSÉGE”
„Akikkel [az Ő szentjeivel] Isten meg akarta ismertetni azt, hogy
milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága,
az tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van [angolban: ti bennetek
van] a dicsőségnek ama reménysége.” (Kol 1:27.)
„Ha a bűnös meglátja Jézus páratlan vonzerejét, a bűn nem tűnik
többé vonzónak számára.” – RC 76.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 371.372. 581-586.

Vasárnap

január 24.

1. KRISZTUS BENNETEK
a. Melyik az evangélium által megvalósult csoda van titokzatosnak
nevezve? Mk 4:3,8,11; Jn 1:12-13; 3:3-8; 2:20.
„Krisztus ereje által férfiak és nők tépték már szét bűnös szokások
láncait. Lemondtak az önzésről. Bűnösök tisztelettudókká, iszákosok
józanná, erkölcstelenek tisztává lettek. Olyan lelkek, akik Sátán képmását viselték, átalakultak Isten képmására. Ez az átalakulás: a csodák
csodája.” – AT 328.
„Az Isten akaratával együttműködő emberi akarat mindent meg tud
cselekedni. Amit Isten parancsára kell tennünk, azt az Ő erejével meg is
lehet tenni. Amikor parancsol, képességet is ad parancsa teljesítésére.”
– KP 228.
b. Mit kell megtennünk, hogy Isten hatalma megnyilvánulhasson
életünkben? 2Kor 5:17; 13:4.
„Ha azok, akik magukat Isten szolgáinak vallják, követik Krisztus
példáját, és gyakorolják mindennapi életükben a törvény elveit, ha
minden tettük arról tanúskodik, hogy szeretik Istent mindenek felett
és felebarátjukat, mint önmagukat, akkor lesz ereje az egyháznak arra,
hogy felrázza a világot.” – KP 235.
5. Tanulmány - „KRISZTUS TI BENNETEK, A DICSŐSÉG AMA REMÉNYSÉGE”
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Hétfő

január 25.

2. AZ IGAZSÁG HELYES KÉPVISELÉSE
a. Miért küzdjünk és imádkozzunk lelkileg? 1Tim 4:16; 2Tim 2:15;
1Jn 2:5-6.
„Krisztus örvendezett azon, hogy többet tudott tenni követőiért, mint
amennyit azok kérhettek vagy elgondolhattak. Bizonyossággal beszélt,
hiszen tudta azt, hogy még a világ megteremtése előtt Isten örökérvényű
határozatot hozott. Ismerte az igazságot, mert felfegyverkezett a Szentlélek mindenhatóságával, és tudta, hogy győzni fog a gonosszal vívott
harcában, hogy a vérfoltos zászló diadalmasan fog majd lengeni követői
felett. Krisztus tudta, hogy benne bízó tanítványainak az élete épp olyan
lesz, mint az Ő élete; meg nem szűnő győzelmek sorozata, amelyek, bár
nem látszanak győzelmeknek a földön, de győzelemnek ismernek majd
el a mennyben, az örökkévalóságban.” – JÉ 587.
b. Mire figyelmeztette Krisztus azokat, akik az akkori időben Isten
népének vallották magukat? Miben tévedtek az Írások kutatása
közben? Mk 12:24.
„A szadduceusok azzal hízelegtek maguknak, hogy a világon a legszigorúbban ragaszkodnak az Írásokhoz. Jézus azonban megmutatta, hogy
nem ismerik azok valódi értelmét. A tudást csak a Szentlélek világossága
teheti helyére a szívben. Zavaros hitük és értelmi sötétségük oka Jézus
szerint, hogy nem ismerik sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát. Isten
titkait véges okoskodásuk keretei közé akarták szorítani. Krisztus felhívta őket: nyissák meg értelmüket a szent igazságok előtt, ez kiszélesíti és
elmélyíti felfogásukat.” – JÉ 510.
„Krisztus idejében az volt az ember legnagyobb becsapása, hogy az
igazság puszta igenlése már jogosultságot jelentett az üdvösségre. Az emberiség tapasztalhatta, hogy az igazság elméleti ismerete elégtelennek bizonyult a lélek megmentéséhez, és nem termi meg az igazság gyümölcseit. Az úgynevezett teológiai igazság iránti buzgó tisztelet gyakran együtt
jár a valódi igazság gyűlöletével. A történelem legsötétebb fejezetei tele
vannak vakbuzgó vallásos emberek bűncselekményeivel. A farizeusok
Ábrahám gyermekeinek mondták magukat, dicsekedtek az isteni kijelentések birtoklásával. Ezek az előjogok azonban nem védték meg őket
az önzéstől, rosszindulattól, haszonleséstől, a legnagyobb képmutatástól.
Azt hitték, hogy ők a világ legvallásosabb emberei, ezzel szemben úgynevezett igazhitűségük az Úr megfeszítéséhez vezetett.” – JÉ 253.
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„[A keresztényeknek] tiszta szívűeknek és becsületeseknek kell lenniük
eljárásukban, modorukban. Az üres hitvallomásokkal semmi esetre se érjék be… igaz keresztények csak úgy lehetünk, ha Krisztushoz hasonlókká
leszünk.” – MÉ 59.
b. Hogyan kell a keresztre tekintenünk, ellentétben azzal, ahogyan
általában a világ teszi azt? 1Kor 1:18,24; Gal 6:14.
„A Kálvária jelenetein a legmélyebben megkellene rendülnünk. Ha ez megindít téged, megmenthető leszel. Gondolataink és képzeletünk sohasem lesznek
képesek felfogni, hogy Krisztusnak, aki annyira kiváló, annyira ártatlan, ilyen
kínos halált kellett elszenvednie, magán viselve és hordozva a világ bűneinek
súlyát. Nem vagyunk képesek arra, hogy felbecsüljük ezen csodálatos szeretet
hosszúságát, szélességét, magasságát és mélységét. Az Üdvözítő szeretetének
páratlan mélységeiről való elmélkedésnek meg kellene töltenie gondolatainkat,
megérintenie és meglágyítania lelkünket, megfinomítani és emelkedetté tenni
érzelmeinket és teljesen átalakítani egész jellemünket.” – 2B 213.
„Azt mondom Krisztus követőinek: Tekintsetek a Golgotára, és égjen
szégyenpír az arcotokon önhitt gondolataitokért. A menny Felségesét a
bűnös halálra ítélt ember miatt alázták meg. Krisztus mélyebbre és mélyebbre szállt a megalázkodásban, míg csak nem volt már mélység, melyre
süllyedhetett volna, hogy felemelje az embert erkölcsi szennyezettségéből.
Mindez értetek történt, akik elsőbbségre törtök – akik emberi dicséretre,
emberek magasztalására áhítoztok. Értetek, akik attól rettegtek, hogy nem
részesültök mindabban a megtiszteltetésben az emberektől, mely szerintetek megilletne benneteket. Krisztusi-e a viselkedésetek?” – TII 143.
„Kiváltságunk, hogy dicsekedjünk a kereszttel; kiváltságunk, hogy magunkat teljesen átadjuk Annak, aki Önmagát odaadta érettünk. Arcunkon a Golgotáról áradó fény sugaraival mehetünk embertársaink közé, hogy közvetítsük
a világosságot azok számára, akik még a sötétségben vergődnek.” – AT 147.
„Pál részére azonban a kereszt az egyetlent és mindent jelentette… Saját
tapasztalatából tudta, hogy a bűnös, mihelyt megismeri az Atya szeretetét,
ahogy az Fia odaadásában megnyilvánult és átadja magát az isteni befolyásnak, szívében olyan változást él át, hogy ezentúl számára Krisztus minden
mindenben.” – AT 170.
5. Tanulmány - „KRISZTUS TI BENNETEK, A DICSŐSÉG AMA REMÉNYSÉGE”
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3. KERESZTET HORDOZVA
a. Mit kell tennünk, hogy Krisztus követőinek tartsanak bennünket?
Mk 8:34; 10:21.

Szerda

január 27.

4. LÁTHATÓ VÁLTOZÁS
a. Ha elfogadjuk az evangéliumot, milyen változás lesz látható bennünk? Rm 12:2; Ef 4:21-28.
„Tartós, állandó a közösségünk Krisztussal, ha élő hittel párosul, s minden
más kapcsolatot megszüntet. Krisztus előbb választott minket, végtelen árat fizetett megváltásunkért, így az őszinte igaz hívő Krisztust választja, mint minden
dologban az elsőt, az utolsót és a legjobbat. De ennek a kapcsolatnak ára is van.
A büszke embernek ebben a közösségben el kell ismernie teljesen függő helyzetét. Mindazoknak akik ebbe a közösségbe lépnek, érezniük kell, hogy Krisztus
engesztelő vérére van szükségük. Szívüknek meg kell változni. Saját akaratukat
Isten akaratának kell alárendelniük. Küzdeniük kell belső és külső akadályokkal.
Küzdelmes munkának kell végbemennie mind az elkülönülés, mind a ragaszkodás, beépülés síkján. Büszkeséget, önzést, hiúságot, világiasságot – a bűnt minden
formájában – le kell győznünk, ha közösségbe akarunk lépni Krisztussal. Hogy
sokan miért tartják a keresztényi életet annyira nehéznek, hogy sokan miért
annyira gyengék és állhatatlanok, annak oka ez: próbálkoznak Krisztushoz csatlakozni anélkül, hogy előzőleg megszakítanának minden kapcsolatot melengetett
bálványaikkal.” – ÜI 74. 75.
„Isten azért adta nékünk szent törvényét, mert szereti az emberiséget.
Kinyilatkoztatta az igazság elveit, hogy megóvjon a törvényszegés következményeitől. A törvény Isten gondolatainak kifejezése, ha ezeket Krisztusban
elfogadjuk, a saját gondolatainkká válnak. Ez emel a természet hajlamai, vágyai fölé, olyan kísértések fölé, melyek bűnhöz vezetnének. Isten boldognak
szeretne látni bennünket. Ő adta a törvény előírásait, s ha ezeknek engedelmeskedünk, örömünk telik bennük.” – JÉ 252.
b. Mit olvashatunk az írásokban a gondolkodás gyökeres megváltozásáról? Ez 36:26; 1Kor 2:16.
„Amikor a bűnös Krisztus erejének vonzókörébe jutva, közeledik a felemelt kereszthez, és leborul az Úr előtt, megújul. Új szívet kap. Új teremtés lesz
Krisztus Jézusban.” – KP 108. 109.
„Minden igazi engedelmesség a szívből származik. Krisztusnál is az engedelmesség a szív ügye volt. Ha egyetértünk Krisztussal, akkor Krisztus is azonosítja
magát gondolatainkkal és céljainkkal. Így vegyül össze szívünk és elménk összhangban Krisztus akaratával, hogy amikor neki engedelmeskedünk, akkor tulajdonképpen nem teszünk mást csak azt, hogy eleget teszünk saját indítékainknak.
Megtisztított és megszentelt akaratunk Krisztus szolgálatának a végzésében találja
majd meg legnagyobb örömét.” – JÉ 574.
Szombati Bibliai Tanulmányok, 2010. január - március
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január 28.

„Ha Jézust nézzük, a fájdalmak Férfiát, betegség ismerőjét, akit megvetnek, gúnyolnak, semmibe vesznek, úgy munkálkodik az elveszettek
megmentéséért, űzik városról városra, míg küldetését bevégzi; ha nézzük
Őt a Gecsemánéban, amint nagy cseppekben hull róla a véres veríték,
majd a kereszten, amint halált szenved – ha ezt szemléljük, az én többé
nem követeli, hogy rá hallgassunk. Ha Jézusra nézünk, elszégyelljük
magunkat hidegségünk, levertségünk, önzésünk miatt. Hajlandóak vagyunk bármivé, semmivé válni, hogy szívből szolgálhassuk a Mestert.”
– JÉ 372.
„Megtérés és átalakulás által az ember fogadja be Krisztus értelmét.
Mindenki álljon Isten előtt egyéni hittel, egyéni lelki élettel, tudva, hogy
Krisztus alakul ki benne, a dicsőség reménységeként.” – RC 35.
b. Mit tehetünk mi a saját erőnkből? Jn 15:5. Mi az az egyedüli hatalom, ami gyökeres változást idézhet elő? Jn 6:63; Gal 5:22-25; 2Pt
1:2-4.

„Nem csak kiváltsága, de kötelessége is minden egyes kereszténynek,
hogy szoros kapcsolatot tartson fenn Krisztussal, és gazdag tapasztalatokat szerezzen Isten dolgaiban. Akkor élete termékeny lesz a jó cselekedetekben.” – MÉ 64.

Péntek

január 29.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a.
b.
c.
d.

Milyen lehetőségei vannak annak, akinek valóban Krisztus él szívében?
Mit jelent Krisztus értelmével bírni?
Hogyan nyerhet a keresztény valódi győzelmet?
Milyen áldozathozatalra vezet bennünket, ha a Golgota áldozatát szemléljük?
e. Milyen gyümölcsöket eredményez a valódi újjászületés?

5. Tanulmány - „KRISZTUS TI BENNETEK, A DICSŐSÉG AMA REMÉNYSÉGE”
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5. KRISZTUS ÉRTELME BENNÜNK
a. Mi tanúsítja, hogy Krisztus értelme bennünk van vagy nem? Rm
12:10,14-16; Fil 2:2-5; Jn 13:34-35.

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS

2010. február 6.

a Jóléti Osztály részére
A világ válságban van. A gazdaság megszorításokban. A bolygó
nyög a bűn súlya alatt. Háborúk,
földrengések, áradások, természeti
csapások. Bármerre tekintünk a
szükséget látjuk. A legszegényebb
nemzetektől kezdve a gazdag
országokban szegénységben élő
emberekig, állandó segélyhívások
jönnek tőlük. Már több mint egy
évtizede működik egyházunkban a Természeti Katasztrófák Enyhítésére létrehozott Alap, hogy segítsen azokon, akiket szerencsétlenségek sújtottak. Minden
februárban felhívást intézünk hozzátok, hogy adományaitokkal támogassátok
a Jóléti Osztályon keresztül az arra érdemes szegényeket. „Mégis hányszor elbátortalanodik szívünk, hitünk cserbenhagy, s mi látjuk, mily nagy a szükség
és mily csekélyek eszközeink. Akárcsak András, amikor az öt árpakenyérre és
a két kis halra tekintett, mi is felkiáltunk: ’Mi ez ennyinek?’ (Jn 6:9.) Gyakran
habozunk, nem vagyunk hajlandók mindent odaadni, amink van, mert félünk
költeni és feláldoztatni másokért. Jézus azonban megparancsolta nekünk: ’Adjatok nékik ti enni.’ (Lk 9:13; Mk 6:37.) Parancsa ígéret: mögötte ugyanaz az erő
áll, mint amely megvendégelte a sokaságot a tengerparton.” – JÉ 307.
2008-ban és 2009-ben a Természeti Katasztrófák Enyhítésére Létrehozott
Alap a földrengésekben és vízáradásokban elpusztult iskolákat és gyülekezeti
házakat épített újjá. Felhasználták élelmiszerre és menedékhelyek létrehozására
azon árváknak és özvegyeknek, akik a háborús területeken élnek. Felhasználták
azon testvéreink élelmezésére, akik a szárazság – sújtotta területeken élnek. A
Jóléti Osztály heti internetes-hírlevele rendszeres jelentéseket ad a jótékonysági
munkáról, amelyet az egész földön végzünk. Számíthatunk-e rátok, az arra érdemes szegények segélyezésének folytatásában?
„Mondhatná valaki, hogy újra meg újra kérnek, hogy adakozzak az ügyre.
Belefáradtam az adakozásba. Belefáradtál? Hadd kérdezzem meg: Belefáradtál-e
elfogadni Isten áldó kezéből? Majd ha nem árasztja tovább reád áldásait, akkor
szűnik meg a kötelességed: Visszatéríteni neki azt a részt, amelyre igényt tart.
Azért áld Ő meg, hogy módodban álljon mások áldására lenned.” – 5B 150.
Adjon az Úr részünkre egy segítő lelkületet, amikor ezen első szombati adakozást összegyűjtjük a közöttünk lévő arra méltó és érdemes szegényeknek.
David Zic a Generál Konferencia Jóléti Osztályának titkára

6. Tanulmány

2010. február 6.

Napnyugta: H 16:52
Ro 17:31

„És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet.” (Zsid 9:27.)
„Sátán számtalan tervet eszel ki gondolataink lekötésére, hogy ne
foglalkozzunk azokkal a dolgokkal, amelyeket a legjobban kellene ismernünk. Az őscsaló gyűlöli azokat a nagyszerű igazságokat, amelyek
nyomán az ember megismeri az engesztelő áldozatot és a korlátlan
hatalmú Közbenjárót. Sátán tudja, hogy számára minden azon múlik,
hogy el tudja-e az emberek figyelmét terelni Jézusról és az igazságról.”
– NK 434.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 427-437. (A vizsgálati ítélet)

Vasárnap

január 31.

1. A JELENVALÓ IGAZSÁG
a. Mi biztosít védelmet a hamis tanítók befolyása ellen? 2Tim 3:16.
„Isten népének a Szentírásnál kell védelmet keresnie a hamis tanítók
befolyása és a sötétség lelkeinek megtévesztő hatalma ellen. Sátán minden úton-módon igyekszik az embert elzárni a Biblia kínálta ismerettől,
mert a Biblia világos kijelentései leleplezik csalásait… Nemsokára szemtanúi lehetünk utolsó nagy csalásának. Az antikrisztus szemünk láttára
viszi véghez bámulatos tetteit. A hamisítvány annyira fog hasonlítani az
igazságra, hogy csakis a Szentírás által lehet különbséget tenni köztük.”
– NK 528.
b. A Szentírás mely részei különösen fontosak a mi időnkben? 2Pt
1:12-13.
„Volt jelenvaló igazság Krisztus, Pál és Luther napjaiban is, igazság
mely akkor különös fontossággal bírt. Ma is létezik jelenvaló igazság a
gyülekezet számára.” – ST 1883. június 21.
„Értékes lelkek éheznek és halnak meg a jelenvaló, elpecsételő igazság hiánya miatt, a kellő időben adott eledel hiánya miatt.” – RH 1849.
szeptember 1.
6. Tanulmány - AZ ÍTÉLET
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AZ ÍTÉLET

Hétfő

február 1.

2. JÉZUSRA NÉZNI
a. Mit kell cselekednünk folyamatosan, hogy a tökéletességre jussunk? 2Kor 3:18; Zsid 12:2.
„Ha megismerjük Krisztust és vele barátkozunk, olyanokká válhatunk, mint Ő, az egyedüli tökéletes példakép.” – 5B 223.
„Jézus megígérte, hogy elküldi a Szent Lelket, a Vigasztalót. Ő változtatja meg jellemünket Krisztus képmására. És amikor ez végbement,
akkor mintegy tükör által az Úr dicsőségét vetítjük vissza. Aki Krisztust
így szemléli, annak jelleme annyira Krisztusra hasonlít, hogyha valaki
ránéz, Krisztus jellemét látja előragyogni, mintegy tükörből. Útjaink és
akaratunk úgy változnak át napról napra Krisztus útjaivá és akaratává,
szépséges jellemévé, hogy észre sem vesszük. Így növekedünk fel Krisztusban így tükrözzük vissza öntudatlanul Krisztus képmását.” – HP 337.
b. Hol találjuk meg Jézust és hogyan tekintsünk rá? Jn 5:39; Zsid
1:2-3; 3:1.
„Sem felnőtt, sem fiatal nem képes elérni a keresztény tökéletességet,
ha elhanyagolja Isten Igéjének tanulmányozását. Gondos és figyelmes
kutatás által fogunk engedelmeskedni Krisztus parancsának: ’Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek;
és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam.’ (Jn 5:39.) Ezen kutatás által tudja pontosan megfigyelni a tanuló az isteni Mintát, mert
az írások tesznek tanúbizonyságot Krisztusról. Sokszor és figyelmesen
kell szemügyre venni a Mintaképet, hogy lemásolhassuk. Amikor valaki
megismeri a Megváltó történetét, felfedezi önmaga jellemhibáit; azt,
hogy oly nagymértékben különbözik Krisztustól, hogy láthatóan képtelen Krisztus követője lenni egy gyökeres változás nélkül. Ha tovább
tanulmányoz, azon vággyal, hogy hasonló legyen a nagy példaképhez,
megragadja szeretett Mesterének milyensége, lelkülete, és szemlélés által
átváltozik. ’Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra…’ (Zsid
12:2.)” – CSW 17.
„Nézz a Golgotára, és amint Krisztust szemléled, ahogy felajánlja érted drága életét, hogy lehetőséged legyen jellemet formálni az örök életre, tedd fel magadnak a kérdést: Hogyan használjam fel az időt, amelyet
Isten egy végtelenül drága áron adott nekem? – RH 1896. október 27.
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február 2.

„Azok, akik részesülni akarnak a Megváltó közbenjárásának áldásaiban, ne engedjék, hogy szentségük és istenfélelmük elmélyítését bármi is
gátolja! Szórakozás, hivalkodás és nyerészkedés helyett fordítsák inkább
az értékes órákat az igazság buzgó, imádságos kutatására. A szentély
és a vizsgálati ítélet tanát Isten népének jól kell ismernie. Mindannyiunknak tudni kell, hogy nagy Főpapunknak mi a tisztsége és munkája.
Különben soha nem lesz olyan hitünk, amilyenre most van szükség,
és soha nem fogjuk tudni betölteni azt a helyet, amelyet Isten nekünk
szán. Minden egyes ember üdvözülhet, illetve elveszhet. Mindenkinek
az ügye függőben van Isten ítélőszéke előtt. Mindenkinek szemtől szemben kell a nagy Bíróval találkoznia. Milyen fontos tehát, hogy mindenki
sokat elmélkedjék ezeken az ünnepélyes jeleneteken: az ítélők leülnek, a
könyvek megnyílnak.” – NK 435.
b. Mivelhogy mindannyiunk szembe fog nézni az ítélettel, mitől kell
óvakodnunk, és hogyan kell éljünk, tudva a félelmetes óráról?
Préd 12:15-16; 12:1.
„Ne hagyjuk rábeszélni magunkat, hogy megegyük azt, ami egészségtelen állapotba hozza testünket, bármennyire is szeretjük azt. Miért?
Mert Isten tulajdona vagyunk. Koronát kell elnyerned, mennyet kell
megnyerned és a poklot kell elkerülnöd. Krisztus szerelmére kérlek,
amikor a fény tiszta és jól kivehető sugarakkal tündököl előtted, ne fordulj el tőle, így szólva: Ezt szeretem, azt szeretem enni!” – ÉTT 254.
„Családokban, melyek állítják, hogy Istent szeretik és szolgálják, túl
sok a könnyelmű beszélgetés, ítélkezés és gáncsoskodás. Sok családban
előfordulnak barátságtalan szavak és tiszteletlenség, amik könnyhullatásra késztetik a mennyei angyalokat. Milyen feljegyzések készülnek a
menny könyveiben, a rideg tekintetekről és szavakról, amelyek marnak
és csípnek, mint a viperakígyó? És egy évben nem csak egyszer jegyeznek fel ilyet, hanem nap mint nap. Bárcsak mérlegelnék ezek a családok,
hogy Isten angyalai dagerrotípiát [fényképet] készítenek a jellemről,
mint ahogyan a művész lefesti az emberi arcvonásokat; és ezekből leszünk majd megítélve!” – RH 1886. február 2.
6. Tanulmány - AZ ÍTÉLET
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3. SZEMBESÜLÉS MENNYEI FELJEGYZÉSEINKKEL
a. Mivel és kivel fog szembesülni egy napon mindenki, kivétel nélkül? Zsid 9:27; Rm 14:12.

Szerda

február 3.

4. TÖRVÉNY ÁLTAL MEGÍTÉLVE
a. Mi szerint lesz ítélet hozva? Jak 2:12.
„Az emberi szabadság egyetlen feltétel alapján lehetséges: egynek kell
lenni Krisztussal. ’Az igazság szabadokká tesz titeket’ (Jn 8:32), és Krisztus az igazság. A bűn csak úgy arathat diadalt, ha az értelem elgyengül,
a lélek szabadsága megszűnik. Ha alávetjük magunkat Istennek, ez az én
helyreállítását eredményezi – igazi emberi dicsőséget és méltóságot. Az
isteni törvény, melynek alávetjük magunkat, ’a szabadság törvénye’ (Jak
2:12).” – JÉ 394.
b. Mely törvény a szabadság törvénye? Az újszövetségi keresztények meglesznek-e ítélve ezen törvény alapján? Jak 2:11 (2Móz
20:13- 14.); 2Kor 5:10.
„Az első angyal által Isten arra szólítja fel az embereket, hogy féljék
Őt, neki adjanak dicsőséget, és benne a menny és föld Teremtőjét imádják. Hogy ezt megtehessék, engedelmeskedniük kell törvényének. Bölcs
Salamon ezt mondja: ’Istent féljed, és az Ő parancsolatait megtartsad;
mert ez az embernek fő dolga!’ (Préd 12:15). Isten parancsolatainak
megtartása nélkül semmiféle imádat nem lehet kedves Istennek. ’Az az
Isten szeretete, hogy megtartjuk az Ő parancsolatait.’ ’Valaki elfordítja az
ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos.’ (1Jn 5:3;
Péld 28:9)” – NK 389.
c. Mivel életünk meg lesz vizsgálva (Rm 14:10.), mire kell helyeznünk a legfőbb hangsúlyt? Jn 8:31-32; 14:15; 15:7,14.
„Nem engedhetjük meg, hogy figyelmünk elterelődjön a nekünk
adott üzenet hirdetésétől. Évekig tanítottam, hogy ne foglalkozzunk
lényegtelen kérdésekkel. Nem kaptunk utasítást arra, hogy szükségtelen
dolgokon vitatkozzunk. Munkánk az, hogy az emberek gondolatait Isten törvényének nagyszerű alapelvei felé tereljük.
Egyetlen kérdés hangzik el az ítéletkor: ’Engedelmeskedtetek-e az én
parancsolataimnak?’ A lényegtelen kérdések feletti viták és szóharcok
olyan tanítás, melyre népünknek nincs szüksége.” – WI Messenger 1912.
július 1.
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Csütörtök

február 4.

„Sokan be vannak csapva szívük állapotát illetően. Nem veszik észre,
hogy az emberi szív mindennél csalárdabb és elkeserítően gonosz. Saját
igazságukkal vonják körül magukat és megelégednek a saját emberi
mértékük kijelölte jellemszint elérésével. Az isteni mérték elérése nélkül
azonban végzetes bukásokban van részük, saját erőből pedig nem képesek eleget tenni Isten rendeléseinek.
Hiába mérjük magunkat saját magunkhoz vagy bárki máshoz! Hiába
mondjuk, hogy mi is vagyunk olyan jók mint ez vagy az az ember! Az
ítéletkor megválaszolásra kerülő kérdés így hangzik: Eleget teszünk-e
a magasságos menny elvárásainak? Elérjük-e az isteni mértéket? Összhangban van-e szívünk a menny Istenével?” – 1Sz 296.
b. Milyen jogos igényünk lehet miután elértük a végső győzelmet?
Mt 24:13. Mondj egy példát! 2Tim 4:7-8.
„Azoknak, akik akkor élnek a földön, amikor Krisztus befejezi közbenjárását a mennyei templomban, a szent Isten színe előtt közbenjáró
nélkül kell megállniuk. Ruhájuknak hótisztának kell lennie, jellemüknek
’a meghintés vére’ által meg kell tisztulnia a bűntől. Isten kegyelme és
kitartó emberi igyekezet által győzniük kell a bűn ellen vívott harcban.”
– NK 379.
„Amikor az élet harca véget ér, amikor a fegyverzet Jézus lábaihoz lesz
lerakva, amikor Isten szentjei megdicsőülnek, akkor és csakis akkor állíthatjuk biztosan, hogy üdvözültünk, és bűntelenek vagyunk.” – 3SM 356.

Péntek

február 5.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a.
b.
c.
d.
e.

A Szentírás mely részei szólnak különösen a mi időnkre?
Hogyan nézhetünk Jézusra, aki nincs jelen személyesen köztünk?
Hogyan éljünk a közelgő ítélet ismeretében?
Mely törvény alapján lesz jellemünk megítélve?
Magyarázd el Máté 24:13. versét!
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5. SZEPLŐTELEN ÖLTÖZÉKEK
a. Milyen figyelmeztetés követel tőlünk állandó éberséget? Jer 17:9;
1Kor 10:12; Jak 4:7; 1Pt 5:6-9.

7. Tanulmány

2010. február 13.

Napnyugta: H 17:03
Ro 17:41

A BŰNÖK ELTÖRLÉSE
„Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat énmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!” (Ésa 43:25.)
„A vizsgálati ítélet idején az emberiség még a földön él. Mindazok
élete, akik hitet tettek Krisztus mellett, elvonul Isten előtt. Isten a men�nyei könyvek alapján megvizsgál mindenkit, és cselekedeteik szerint
eldönti örök sorsukat.” – KP 212.
Javasolt olvasmány: Tapasztalatok és Látomások, 24-26. Bizonyságtételek, 4. kötet,
384-387.

Vasárnap

február 7.

1. A VIZSGÁLATI ÍTÉLET
a. Melyik prófécia ír az Öreg korú jelenlétében történő vizsgálati
ítélet kezdetéről? Dán 7:9-10; Zsolt 11:4.

„Úgy tűnt előttem mintha elérkezett volna az Isten ítélete végrehajtásának a nagy napja. Tízezerszer tízezren álltak a magas trón előtt,
melyen fenséges megjelenésű személy ült. Több könyv volt előtte, s
mindegyik fedőlapján lobogó tűzforma arany betűkkel állt a felirat: A
menny jegyzőkönyve. Ekkor megnyitották az egyik könyvet, mely azok
nevét tartalmazta, akik vallják, hogy hisznek az igazságban.” – 4B 384.
b. Ki lesz a Szószóló az ítéletkor? Dán 7:13; Mal 3:1; 1Jn 2:1.

„Dániel próféciája (8:14.) szemlélteti azt a jelenetet, amikor Krisztus
mint Főpapunk belép a szentek szentjébe, hogy megtisztítsa a templomot. Az Emberfiának az Öregkorú elé lépése – ahogy azt Dániel 7:13
mondja el – és az Úr templomába jövetele – ahogy Malakiás jövendöli
– ugyanaz az esemény.” – NK 380.
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Hétfő

február 8.

2. JELKÉPES MENNYEGZŐ
a. Melyik példázat mutatja, hogy az ítélet megelőzi Krisztus második eljövetelét? Miért kell ennek így lennie? Mt 22:1-14; Jel 11:18.

„A lakoma vendégeinek megvizsgálása az ítéletet ábrázolja. Az evangélium kínálta vendégségen az Isten szolgálatát vállalók vesznek részt;
azok, akiknek neve bekerült az élet könyvébe.” – KP 212.
„A menyegző megtartása előtt [Máté 22. rész] a király megtekinti a
vendégeket, hogy lássa, felöltötte-e mindenki a menyegzői ruhát, a Bárány vérében megmosott és megfehérített hótiszta jellemet… A jellem
megvizsgálása, és annak eldöntése, hogy ki készült fel Isten országára: a
vizsgálati ítélet, a mennyei templomszolgálat záró munkája.” – NK 382.
b. Mit fog Krisztus kapni a Dániel 7:10-ben leírt ítélet után? Dán 7:14.

„A példázat szerint [Máté 25. rész] azok mentek be a menyegzőbe,
akiknek a lámpásukkal vitt edényben volt olaj… Azokról, akik a Szentírás bizonyságtevése alapján elfogadják ezeket az igazságokat, hitben
követve az Isten elé, közbenjárói munkájának utolsó szakaszába lépő,
és e munka lezárulása után országát átvevő Krisztust – azt mondja a
példázat, hogy bemennek a menyegzőbe.” – NK 382.
c. Krisztus eljövetele előtt vagy után van a jelképes menyegző és az
ország átvétele? Lk 12:35-36; 19:12.

„Az ’Imhol jő a vőlegény!’ kiáltás hallatán 1844 nyarán ezrek várták
azonnalra az Úr adventjét. A megjelölt időben a Vőlegény jött is, de
nem a földre, miként népe várta, hanem az Öregkorúhoz a mennyben,
a menyegzőre, hogy átvegye országát. ’Akik készen valának, bemenének vele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó.’ Nem lehettek személyesen
jelen a menyegzőn, mert a menyegző a mennyben van, ők pedig a földön. Krisztus követői várják, hogy Uruk megjöjjön a menyegzőről (Lk
12:36).” – NK 381.
7. Tanulmány - A BŰNÖK ELTÖRLÉSE
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Kedd

február 9.

3. ÍTÉLET A MÁSODIK ELJÖVETEL ELŐTT
a. Amikor Krisztus visszatér a földre, mit hoz magával, ami mutatja,
hogy az ítéletnek előbb kell megtörténnie? Jel 22:12.

„De nem mindenki igazi tanítvány, aki magát kereszténynek vallja.
A végső megjutalmazás előtt el kell dőlnie, kik részesülhetnek a szentek
örökségében. Ez a döntés Krisztus második eljövetele előtt megtörténik,
mert amikor eljön, hozza a jutalmat, hogy megfizessen ’mindenkinek,
amint az ő cselekedete lesz’ (Jel 22:12). Krisztus tehát mielőtt eljön,
minősíti mindenkinek a cselekedeteit, és minden egyes követője cselekedete arányában kapja a jutalmat.” – KP 212.
b. Kiken kezdődik az ítélet? 1Pt 4:17.

„Amikor a vizsgálat véget ér, amikor Krisztus megvizsgálta és eldöntötte azoknak az ügyét, akik a korszakok során követőinek vallották
magukat, akkor – és nem előbb – a kegyelemidő lejár, és a kegyelem
ajtaja bezárul. Ez az egyetlen rövid mondat tehát: ’Akik készek valának,
bemenének Ővele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó.’ – elvezet bennünket a Megváltó végső szolgálatán át ennek a nagy munkának, az ember
megváltásának a befejezéséig.” – NK 382.
c. Mi nyílt meg a mennyben az ítélet alkalmával? Jel 11:19; Zsid
9:3-4.

„Isten szövetségének ládája a templom második helyiségében – a
szentek szentjében – van. A földi szentélyszolgálatban, amely ’a mennyei
dolgok ábrázolatának és árnyékának’ szolgálata volt, ebbe a helyiségbe
csak a főpap mehetett be a nagy engesztelési napon, hogy megtisztítsa a
templomot. Az a kijelentés pedig, hogy az Isten temploma ’megnyilatkozék’ a mennyben, és szövetségének ládája láthatóvá lett, figyelmünket
a mennyei szentek szentjének megnyílására, azaz 1844-re irányítja, amikor Krisztus belépett a szentek szentjébe, hogy elvégezze az engesztelés
befejező szolgálatát.” – NK 386.
Szombati Bibliai Tanulmányok, 2010. január - március
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Szerda

február 10.

4. A SZENTEK SZENTJE
a. Hogyan világítja meg az Ószövetség az Újszövetségben körülírt
mennyei szentélyt? 2Móz 25:8-9,40; Zsid 8:1-5.
„Láthattam a két szakaszból álló földi szentélyt is. Teljesen hasonlított a mennyeihez s azt mondták nekem, hogy hű képmása annak. A
földi templom első részének edényei és berendezése minden tekintetben
hasonlított a mennyeihez. A függönyt félrehúzták s bepillantottam a
második részbe is és láttam, hogy annak edényei is épp olyanok, mint a
mennyei szentek szentjéé. A földi szentély mindkét részében főpap szolgált. Az első részbe naponként belépett s végezte szolgálatát, de a szentek
szentjébe évenként csak egyszer lépett be, hogy megtisztítsa azt azoktól
a bűnöktől, amelyeket arra áthárítottak. Láttam, hogy Jézus a mennyei
szentélynek mindkét részében szolgált. A földi szentélybe a papok, valamely bűnért bemutatott áldozati állat vérével léptek be. Krisztus saját
vérének áldozatával lépett be a mennyei szentélybe. A földi papok szolgálatának határt vetett a halál; azonban Jézus örökkévaló főpap. A földi
szentélyben hozott áldozatoknak és adományoknak kellett volna Izrael
fiait rávezetni arra, hogy az eljövendő Üdvözítő érdemeit megragadják.
Isten bölcsessége megőrizte számunkra a földi szentély szolgálatának
részleteit, hogy abból megérthessük Jézusnak a mennyei szentélyben
végzett szolgálatát.” – TL 146.
b. Milyen ószövetségi figyelmeztetés mutatja az engesztelés órájának
ünnepélyességét? 3Móz 16:17.
„A földi szentélyszolgálat, amint láttuk, a mennyei szolgálatot illusztrálja. Amikor az engesztelési napon a főpap belépett a szentek szentjébe,
a szolgálat az első helyiségben megszűnt… Amikor Krisztus belépett a
szentek szentjébe, hogy elvégezze az engesztelés befejező munkáját, az
Ő szolgálata is megszűnt az első helyiségben, és megkezdődött a másodikban. A jelképes szolgálatban a főpap az engesztelési napon elhagyta a
szentélyt, és Isten elé lépett, hogy bemutassa a bűnért való áldozat vérét
minden izraelitáért, aki őszintén megbánta bűneit. Krisztus is közbenjárói munkájának csak egyik részét fejezte be, hogy elkezdje munkájának
másik szakaszát, de most is vérére hivatkozik az Atya előtt a bűnösök
érdekében.” – NK 382. 383.
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Csütörtök

február 11.

5. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGÍTÉLVE
a. Milyen egyértelmű összefüggés van Dániel 7:9-10. Jelenések 11:19.
és 20:12. versek között (Préd 12:15-16.)?
„Isten törvénye, amely a mennyei templomban van, az eredeti szent
törvény. A kőtáblákra írt és a Mózes öt könyvében feljegyzett rendelkezések pontosan ugyanazt örökítették meg… Isten törvénye, amely kinyilatkoztatja Isten akaratát, és visszatükrözi jellemét, örökre megmarad, ’mint
a felhőben lévő bizonyság’. A törvény egyetlen parancsa sem vesztette
hatályát; egy jótája vagy pontocskája sem változott meg.” – NK 387.
b. Ismertesd az ítélet ünnepélyes jelenetét! Zsid 4:13; 10:31.
„Amint az Örökkévaló a trónon lassan fordította a lapokat, a szeme
pillantásnyira megnyugodott egyeseken, tekintete mintha a lelkükbe
fúródott volna s abban a percben életük minden szava és cselekedete
elvonult elméjük előtt, olyan tisztán, mintha lobogó tűz betűivel írták
volna oda… Minden szem a trónon ülőre szegeződött, s amint az Örökkévaló kutató, komoly szeme végignézett a csoporton a szívek sorra
remegtek, mert hiszen maguk ítélték el magukat, anélkül, hogy egyetlen
szó elhangzott volna.” – 4B 385.
„Nagyon hálásnak kell lennünk, hogy most a próba ideje alatt Isten
végtelen kegyelme által elvethetjük a magot, a mi jövendő aratásunkra.
Komolyan át kell gondolnunk, hogy mit fog hozni számunkra az aratás.”
– WM 316. 317.

Péntek

február 12.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

a. Ki van megítélve a Jézus második eljövetele előtti ítéletben?
b. Mi az oka annak, hogy ez az ítélkezés végbemenjen Jézus második eljövetele előtt?
c. Milyen példázat magyarázza meg világosan, hogy az ítélkezés a jutalom
kiosztása előtt megy végbe?
d. Mit tanulhatunk a mennyei szentek szentje ajtójának megnyílásáról?
e. Milyen íráshelyeket kell tanulmányoznunk annak érdekében, hogy tisztábban megértsük az ítélkezés munkáját?
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8. Tanulmány

2010. február 20.

Napnyugta: H 17:14
Ro 17:51

A SZENTÉLY MEGTISZTÍTÁSA
„Annakokáért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai
effélékkel tisztíttassanak meg, maguk a mennyei dolgok azonban
ezeknél különb áldozatokkal.” (Zsid 9:23.)
„Évenként egyszer az engesztelés nagy napján, a főpap bement a
szentek szentjébe, hogy megtisztítsa a szentélyt. Az a szertartás, amelyet
ott elvégzett, fejezte be az egész évi szolgálatot.” – PP 312.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 302-316.

Vasárnap

február 14.

1. AZ ÉVENKÉNTI SZOLGÁLAT
a. A földi szentély szolgálatában, mikor vizsgálták ki és törölték el,
Isten népének megvallott bűneit? 3Móz 16:29,30.

b. Mikor és milyen gyakran lépett be a főpap a szentély második részébe? 3Móz 16:15-17,24,34; Zsid 9:6-7.

„A szentek szentjét a főpap kivételével egyetlen halandó ember sem
láthatta. A főpap is csak évente egyszer léphetett be a szentek szentjébe,
mégpedig a leggondosabb és legünnepélyesebb előkészületek után. Remegve ment be az Isten elé. A nép pedig tiszteletteljes csendben várta
visszatérését. Istenhez felemelt szívükkel komoly imában könyörögtek
Isten áldásáért. A főpap a kegyelem trónja előtt végezte el az engesztelést Izraelért. Itt a dicsőség felhőjében Isten találkozott vele. A főpap itt
tartózkodása a megszokott időn túl félelemmel töltötte el az izraelitákat.
Attól féltek ugyanis, hogy az ő bűneik vagy a saját bűnei miatt az Úr
dicsősége megölte a főpapot.” – PP 309.
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Hétfő

február 15.

2. A BŰNÖK ELTÖRÖLVE
a. Mit tett a főpap, miután elvégezte az évenkénti végső engesztelést?
3Móz 16:20-22. Mi fog történni az engesztelési nap végén?
„Mivel Sátán a bűn szerzője és közvetlen felbujtó minden bűnre,
amelyek Isten Fiának halálát okozták, az igazság úgy kívánja, hogy Sátán
szenvedje el a végső büntetést. Krisztus műve, szolgálata az emberek megváltásáért és a világegyetem bűntől való megtisztítása, a bűnnek a men�nyei szentélyből való eltávolításával záródik majd le. Ezek a bűnök Sátánra
helyeződnek rá, aki elhordozza a végső büntetést. A jelképes szolgálatban
a templomi szolgálat évenkénti sorozata a szentély megtisztításával és a
kecskebak fején a bűnök megvallásával záródott le.” – PP 315.
b. A nép bűneivel kapcsolatban, mi volt a fő különbség a naponkénti
szolgálat és az évenkénti szolgálat között? 3Móz 4:20; 16:30. Mit
jelképez az évenkénti szolgálat, és hogyan befolyásolja ez Isten
Igéjéhez való hozzáállásunkat?
„Így a szent sátor szolgálatában és később a templom szolgálatában,
Izrael népét minden egyes nap Krisztus halálára és szolgálatára vonatkozó nagy igazságra tanította. Évente egyszer pedig gondolataikat a záró
jelenetre: Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelemre, a világegyetemnek
a bűntől és a bűnösöktől való végső megtisztítására irányította.” – PP 316.
„Az utolsó ítélet nagy napján a halottak ’megítéltetnek… azokból,
amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint’ (Jel 20:12).
Azután Krisztus engesztelő vére minden bűnbánó bűneit kitörli a men�nyei könyvekből. Így a szentély szabaddá és megtisztítottá lesz a bűn
feljegyzésétől. A földi szolgálatban az engesztelés nagy művét vagy a
bűnök eltörlését ábrázolták az engesztelés napjának szolgálatai – a földi
szentély megtisztítása.” – PP 315.
„Isten szava, a világon ismert egyetlen szilárd, megváltoztathatatlan
dolog… Az nemcsak megismerteti az emberrel, hogy mi az igazság,
hanem leleplezi a lelket, és veszendő bűnösként mutatja be az embert
önmagának. Majd megbánásra és megtérésre szólítja fel, hogy eltöröltessenek a bűneik és soha többé ne szóljanak azok ellenük.” – BEcho
1894. május 28.
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Kedd

február 16.

3. A MENNYEI SZOLGÁLAT
a. Be tudott-e lépni Jézus a mennyei szentélybe, amíg a földi szentély
(a mennyeinek másolata) szolgálatban állt? Zsid 9:8-9.
„Jézus visszatért a mennybe, és saját vérével belépett a mennyei
templomba, hogy tanítványaira árassza közbenjárásának áldásait. A
zsidók teljes sötétségben maradtak, és továbbra is hozták hiábavaló
véres és egyéb áldozataikat. A jelképes árnyékszolgálat véget ért. Az
ajtó, amelyen át az emberek korábban Isten elé járulhattak, nem volt
már nyitva. A zsidók nem akarták keresni Őt azon az egyetlen úton,
amelyen megtalálhatták volna: a mennyei templomban folyó szolgálat
útján. Ezért nem tudtak közösségre jutni Istennel. Számukra zárva volt
az ajtó. Nem látták meg Krisztusban az igazi áldozatot és az Istenhez
vezető egyetlen közbenjárót, ezért nem részesülhettek a közbenjárás
áldásaiban.” – NK 384.
b. Mi az a különbség a földi és a mennyei szentély között, ami értékesebbé teszi a mennyeit? Zsid 9:11-12, 22-23.
„Mennybemenetele után Üdvözítőnknek főpapként kellett elkezdenie
munkáját. Pál ezt mondja: ’Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy
most Isten színe előtt megjelenjék érettünk’ (Zsid 9:24). Amint Krisztus
szolgálata két nagy részből állt, amelyek közül mindegyiknek meg van
a rendelt ideje, és megkülönböztető helye a mennyei szentélyben, úgy a
jelképes szolgálat is két részből állt, a naponkénti és az évenkénti szolgálatból, amelyeket a szentély két helyiségében végeztek.” – PP 314. 315.
„Most van itt az ideje, hogy igazán az örök élet érdekében munkálkodjunk. Krisztus közbenjár érdekünkben. Felajánljuk-e magunkat,
mint tiszta, elfogadható áldozat? Elfedjük-e bűneinket, vagy megvalljuk
azokat, hogy irgalmat és kegyelmet találhassunk segítségül szükségünk
minden idejében? Miközben Krisztus közbenjár érettünk, ne dobjuk-e
el bűneinket, és ne forduljunk-e el utálattal azoktól? Hiszen ezek okozták Isten Fiának kimondhatatlan szenvedéseit és halálát! Miközben
Jézus könyörülettel tekint reánk, ne szánakozzunk-e a saját magunk állapotán? Ne öntsük-e ki lelkünket bűnbánatban és töredelemben, hogy
megkaphassuk az új szív ígéretét?” – GCB 1899. október 1.
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Szerda

február 17.

4. A MEGTISZTÍTÁS IDEJE
a. Mikor távolítja el Jézus, a mi Főpapunk bűneinket a mennyei
szentélyből? Dán 8:14. [angolban: „…azután megtisztíttatik a
szenthely.”] Péter apostol szerint, mikor lesznek a bűnök eltörölve? Apcs 3:19-21.

„A próféciák, amelyek az evangélium hirdetésének kezdetén a korai
eső kiáradásában teljesedtek, a lezárulásakor a késői esőben ismét teljesedni fognak. Ez a ’felüdülés ideje’, amelyet Péter apostol előre látott,
amikor ezt mondta: ’Tartsatok tehát bűnbánatot és térjetek meg, hogy
eltöröltessenek a ti bűneitek [a vizsgálati ítéletkor]; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust’ (Apcs 3:19-20).” – NK 544.
b. Hogyan bizonyíthatjuk azt, hogy a vizsgálati ítélet Krisztus második eljövetele előtt kezdődik, és hogy az első angyali üzenetnek
közvetlen a vizsgálat ítélet megnyitása előtt kell megkezdődnie?
Jel 14:6-7,14-15.

„A vizsgálati ítélet és a bűnök eltörlése az Úr második adventje előtt
lezárul. Mivel a halottakat a könyvek nyilvántartása alapján ítélik meg,
az ítélet lezárta előtt nem lehet a bűnöket eltörölni. Péter apostol azonban világosan kijelenti, hogy Isten akkor törli le a hívők bűneit, amikor
eljönnek ’a felüdülés idei az Úrnak színétől’, hogy ’elküldje a Jézus Krisztust’ (Apcs 3:19-20). Amikor a vizsgálati ítélet lezárul, Krisztus eljön,
és jutalma is vele, hogy megfizessen mindenkinek cselekedetei szerint.”
– NK 432.
„A könyvek megnyílnak az ítéletkor, és Isten megvizsgálja azoknak
az életét, akik hittek, illetve hisznek Jézusban. Védőügyvédünk a föld
első lakóitól kezdve minden nemzedékben élők ügyét felhozza; és a
sort az élőkkel zárja. Minden név szóba kerül; minden ügyet alaposan
megvizsgálnak. Isten számos nevet elfogad, másokat elutasít. Azoknak a
nevét, akiknek meg nem bánt és el nem rendezett bűneit őrzi a mennyei
nyilvántartás, Isten kitörli az élet könyvéből, és az emlékezés könyve
jótetteiket sem tartja tovább számon.” – NK 430.
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Csütörtök

február 18.

5. NINCS IDŐ A KÉSLEKEDÉSRE
a. Milyen feltételek mellett fognak bűneink eltöröltetni az ítéletkor?
Apcs 3:19.

„Az Úr olvassa a szív minden titkát. Tud minden dologról. Bezárhatjátok emlékezetetek könyvét ma, hogy elkerüljétek bűneitek megvallását,
de amikor majd az ítélők leülnek, és a könyvek megnyittatnak, azokat
már nem tudjátok bezárni. A feljegyzést végző angyal bizonyítani fogja,
hogy mi az igazság. Minden, amit megpróbáltál eltitkolni és elfelejteni,
rátok lesz olvasva, amikor már túl késő a rosszat jóvátenni. Akkor majd
elönt a kétségbeesés. Óh, milyen szörnyű dolog, hogy nagyon sokan
játszadoznak az örök életre vonatkozó érdekeikkel, avval hogy bezárják
szívüket a bűnvallomás minden útja előtt!” – RH 1890. december 16.
b. Milyen figyelmeztetést kell sürgősen megfontolnunk, az első angyali üzenet fényében? Zsid 3:7-8; 2Kor 6:2; Ez 18:24.

„Amikor a jelképes szolgálat főpapja belépett a szentek szentjébe,
az egész Izraelnek Isten előtt mélységesen megalázkodva el kellett a
templom körül helyezkednie, hogy bűneikre bocsánatot kapva, Izrael
közösségének tagjai maradhassanak. Mennyivel fontosabb, hogy most,
a valóságos engesztelési napon, megértsük Főpapunk munkáját, és tudjuk, mit kell tennünk.” – NK 384.

Péntek

február 19.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

a. A zsidó vallási rendszer éves szolgálatában, melyik nap volt a legfontosabbnak tartva?
b. Írd le az engesztelést és annak eredményeit!
c. Miért értékesebb a mennyei szentély szolgálata, mint a földi?
d. Hogyan jelenti be az első angyali üzenet a vizsgálati ítélet kezdetének
idejét?
e. Mit kell tennünk annak érdekében, hogy bűneink még a kegyelemidő
lezárása előtt el legyenek törölve?
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9. Tanulmány

2010. február 27.

Napnyugta: H 17:25
Ro 18:00

A MENNYEI SZOLGÁLAT
MEGHAMISÍTÁSA
„Imé az Istennek ama Báránya, Aki elveszi a világ bűneit!” (Jn 1:29.)
„Csakis Jézus lehet kezes Istennél, mert egyedül Ő egyenlő Istennel.
Egyedül Ő lehet közbenjáró Isten és ember között, mivel Ő Isten és ember is.” – RH 1894. április 3.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 367-372.

Vasárnap

február 21.

1. IGAZ ÉS HAMIS PRÓFÉTÁK
a. Nevezz meg egy módszert, ahogyan Isten kinyilatkoztatja akaratát az embernek! 4Móz 12:6.
Az Úrtól származó álmokat Isten szava egyenlő rangra emeli a látomásokkal, s olyan igazak a Prófétaság Lelkének gyümölcsei, mint a
látomások. Az ilyen álmok tartalmazzák valódiságuk bizonyítékait –
figyelembe véve az álmot látó személyt és az álomlátás körülményeit.”
– 1T 569. 570.
b. Milyen figyelmeztetések voltak a hamis próféták ellen, és milyen
óvintézkedéseket kell a gyülekezetnek megtennie ma? 5Móz
13:1-4; Rm 16:17; 1Jn 4:1.
„Isten nem a Biblia helyettesítésére adta – és nem is adhatja – Lelkét,
hiszen a Szentírás világosan kijelenti, hogy Isten Igéje minden tanítás és
ismeret mércéje.” – NK 11.
„Nemsokára szemtanúi lehetünk az utolsó nagy csalásnak. Az antikrisztus szemünk láttára viszi véghez bámulatos tetteit. A hamisítvány
annyira fog hasonlítani az igazságra, hogy csakis a Szentírás által lehet
különbséget tenni köztük. Minden kijelentést és minden csodát a Biblia
bizonyságtételével kell ellenőrizni. – NK 528.
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február 22.

2. A KOS ÉS A KECSKE
a. Mit jelképez a Dániel 8. részében leírt nagy kos, és hogyan teljesedett be ez a prófécia? Dán 8:3-4,20; Eszt 1:1,3.
b. Mit jelképez az „igen nagy” kecske és hogyan teljesedett ez be a
történelemben? Dán 8:5-8,21-22.
„Minden, a cselekvés színterére lépő nemzetnek megengedték, hogy
elfoglalja helyét a földön, hogy nyilvánvalóvá legyen, betölti-e a Vigyázónak és a Szentnek szándékát. A jövendölés nyomon követte a világ
nagy nemzeteinek: Babilonnak, Médóperzsiának, Görögországnak és
Rómának keletkezését és bukását. Mindezeknél a csökkenő hatalmú
nemzeteknél megismétlődött a történelem. Mindegyik kapott próbaidőt, de mindegyik elbukott; dicsősége elhervadt, hatalma megszűnt és
helyét más foglalta el.” – EÉ 176. 177.
c. Mit kell megfontolnunk azon okokkal kapcsolatosan, amiért Nagy
Sándor és Julius Caesar elvesztették hatalmukat? Préd 10:14; Lk
14:11.
„Nagy Sándor, Görögország királya, sokkal könnyebben tudott országokat hódítani, mint önmaga felett uralkodni. Miután ez az úgynevezett nagy ember a fél világot meghódította, szenvedélyének, étvágyának,
mértéktelenségének esett áldozatául.” – KÉ 30.
„Az a férfi és nő, aki megőrzi higgadtságát, amikor kísértve van magasabb helyen áll Isten és a mennyei angyalok szemében, mint a leghíresebb
tábornok, aki valaha is ütközetbe vitte és győzelemre vezette hadseregét.
Egy ünnepelt császár mondta a halálos ágyán: ’Összes hódításaim között csak egy van, ami most vigaszt nyújt nekem: hogy legyőztem saját
féktelen természetemet.’ Nagy Sándor és Caesar könnyebbnek találták
legyőzni a világot, mint legyőzni önmagukat. Miután nemzetet nemzet
után igáztak le, végül elestek – egyikük a mértéktelenség áldozata lett, a
másik az őrült becsvágyé.” – Gy 61. 62.
„Isten felszólít benneteket, tegyetek le kevélységetekből, csökönyösségetekről, engedjétek, hogy az Ő békéje uralja a szíveteket. Feltétlenül a
szelíd és nyugodt lelkületet kell táplálnotok. Minden tevékenységetekbe
szőjétek bele Krisztus szelídségét.” – 4B 348.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS „Maranatha” általános iskola részére Ecuadorban

Hétfő

Kedd

február 23.

3. AZ ERŐS KICSINY SZARV
a. Mit jelképez az erős kicsiny szarv, és hogyan teljesedett be a szarvról szóló prófécia? Dán 7:8; 8:9-12; Jel 13:1-3.
„Ez a prófécia (Jel 13:1-10.) amely majdnem azonos a Dániel 7. fejezetében foglalt kis szarv jellemzésével, tagadhatatlanul a pápaságra
mutat.” – NK 391.
„Az Izraeltől elvett korona egymás után a következő sorrendben
száll Babilon, Médóperzsia, Görögország és Róma királyságaira. Isten
ezt mondja: ’ez sem lesz állandó, míg el nem jő az, akié az uralkodás, és
néki adom azt!’ (Ez 21:27).” – EÉ 179.
b. A három politikai hatalom összehasonlításában milyen értelemben vannak használva a „naggyá lőn” az „igen naggyá lőn” és a
„nagyon megnöve” kifejezések? Dán 8:4,8-9.
c. Mire utal Dániel 8:10. verse a bibliai jelképeken keresztül? Jel
1:13,16,20; 2:1.
„[Idézve Jel 2:1.] E szavak a gyülekezet tanítóinak szólnak, azoknak,
akikre Isten súlyos felelősségeket bízott. Azok a jótékony befolyások, melyekben a gyülekezetnek bővölködnie kell, kapcsolatosak Isten szolgáival, kiknek Krisztus szeretetét kell kinyilvánítaniuk. A menny csillagait
Ő kormányozza. Ő adja fényüket, Ő vezeti és irányítja útjukat. Ha nem
tenné, lehullanának. Áll ez Isten szolgáira is. Csupán eszközök kezében
minden jótettüket ereje műveli… Ha feltekintenek Krisztusra, miként Ő
is feltekintett Atyjára, képesek lesznek munkáját végezni.” – AT 399.
„[Ahogyan a Jelenések írója János, egy látomást kapott az ő Uráról]
milyen más volt a Megváltó megjelenése. Többé már nem ’útált és az
emberektől elhagyott volt’ sem ’fájdalmak férfia és betegség ismerője!’
(Ésa 53:3.) Megaláztatásának egyetlen jelét sem hordja többé. Szemei
olyanok, mint a tűzláng, és lábai, mint az izzó érc. Szava oly ünnepélyesen cseng, mint hatalmas vizeknek zúgása. Arca ragyog, mint a déli nap
legteljesebb pompájában. Kezében hét csillagot tart, amelyek a gyülekezetek angyalait ábrázolják. Szájából éles kétélű kard jő ki, amely igéjének
hatalmát jelzi.” – MÉ 58.
Szombati Bibliai Tanulmányok, 2010. január - március
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4. RÓMA KÉT IDŐSZAKA
a. Ki a seregek Fejedelme, és hogyan magasztalta fel önmagát a
kicsiny szarv a seregek Fejedelme ellen? Dán 8:11,25; Jel 19:16;
17:14.
„Az a próféciai képsor, amelyben ezek a szimbólumok találhatók, a Jel
12. fejezetében kezdődik, mégpedig a sárkánnyal, aki el akarta Krisztust
születésekor pusztítani. Megtudjuk, hogy a sárkány nem más, mint Sátán
(Jel 12:9). Ő indította Heródest, hogy irtassa ki a Megváltót. A keresztény
korszak első századai során a Krisztus és népe ellen indított harcban
Sátán fő ügyvivője a Római birodalom volt. E birodalomban a pogány
vallások uralkodtak. Így míg a sárkány elsősorban Sátánt személyesíti
meg, másodlagos értelemben a pogány Róma szimbóluma.” – NK 391.
„Jézus szereti az Ő gyermekeit, még ha tévelyegnek is. Ők Jézuséi, és
nekünk úgy kell bánnunk velük, mint akiket Jézus az Ő vére árán megvásárolt. Velük való bármilyen oktalan bánásmód úgy van elkönyvelve
mintha Jézus Krisztus ellen tették volna.” – 3SM 195.
b. Milyen szolgálatot kezdett meg Jézus, amikor a mennyei szentélybe lépett? Zsid 3:1; 8:1-2; 9:24.
„Jézus a mi Szószólónk, Főpapunk és Közbenjárónk.” – LHU 319.
c. Miután a Római birodalom elbukott, hogyan helyezte át a pápaság a mennyei szentély közbenjárói szolgálatát a saját földi intézményébe? 2Thess 2:3-4. Miért elfogadhatatlan ez a változtatás? Jn
14:6; 1Tim 2:5.
„Közbenjárói munkájában, mint Szószólónknak, Krisztusnak nincs
szüksége emberi erényre, emberi közbenjáróra. Ő a bűnök egyedüli
hordozója, Ő az egyedüli bűnért való áldozat. Imát és bűnvallomást
csakis Neki lehet felajánlanunk, Aki egyszer s mindenkorra belépett a
szentek-szentjébe.” – LHU 319.
„Papoknak és fejedelmeknek semmi joguk Krisztus és azon lelkek közé helyezni magukat, akikért Krisztus meghalt, mintha az Üdvözítő tulajdonságaival bírnának, és képesek lennének megbocsátani törvényszegést
és bűnt. Ők saját maguk is bűnösök. Ők is csak emberek.” – FLB 105.
9. Tanulmány - A MENNYEI SZOLGÁLAT MEGHAMISÍTÁSA
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Szerda

Csütörtök

február 25.

5. A MEGTISZTÍTOTT MENNYEI SZENTÉLY
a. Hogyan volt elrejtve és megzavarva Dániel próféciája, amely Krisztus naponkénti szolgálatát jövendöli meg a mennyei szentélyben?
Dán 8:11-12.

„Ezután láttam, hogy a Dániel könyvének 8. rész 12. versében a ’mindennapi’ szó mellé az ’áldozat’ szót emberi bölcsesség toldotta, holott
nem tartozik a szöveghez, s hogy az Úr efelől helyes nézetet csak azoknak adott, akik az ítélet óráját hirdetik.” – TL 37.
b. Mennyi ideig lesz megengedve, hogy a hitehagyás beárnyékolja
Krisztus közbenjárói szolgálatát a mennyben? Dán 8:13-14.

„Krisztus, mint a mi Közbenjárónk, szüntelenül munkálkodik. Az
emberek akár elfogadják, akár elutasítják, Ő komolyan dolgozik értük.
Ad nekik életet, világosságot, és Sátán szolgálatából való szabadulást
a Lelke által. Miközben az Üdvözítő munkálkodik Sátán is dolgozik,
a gonoszság összes csalárdságával és fáradhatatlan erővel. Azonban ő
sohasem fog győzni.” – RH 1901. március 12.
c. Mit érthetünk meg a 2300 napról szóló prófécia idő kezdetének és
végének ismeretében? Ésa 43:25; Jel 14:6-7.

Péntek

február 26.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

a. Hogyan ismerhetjük fel az Isten igaz üzenetével bíró prófétákat?
b. Ismertesd a Dániel próféciájában szereplő kos és kecske jelentését!
c. Magyarázd meg a próféciai jelentésükben lévő különbséget a „naggyá
lőn” az „igen naggyá lőn” és a „nagyon megnöve” kifejezések között!
d. Milyen földi hatalom kísérelte meg meghamísítani Jézusnak a mennyei
szentélyben történő munkáját?
e. Milyen eseményt láthatunk hit által a 2300 napról szóló prófécia végén?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS

2010. március 6.

„Maranatha” általános iskola részére
Ecuadorban
Kiváltságunknak
tartjuk,
hogy felhívást intézzünk a mi
nagy gyülekezeti családunkhoz
az egész világon, egy szerény és
sürgető kérést a „Maranatha”
általános iskoláért.
Maranatha néven nevezzük
az általános iskolánkat itt Ecuadorban, amely már hosszabb
ideje építés alatt van. A beruházás határozottan hit által kezdődött el a múltban, valamint a szombatiskolai
tanulók segítségével, és továbbra is a bizakodás vállalkozása. Voltak kínos és
gyötrő pillanatok, de az Úr megkönyörült rajtunk, és megengedte, hogy ez
a fontos intézmény életben maradjon, és növekedjen. Ez nyilvánvaló, azonban mégis további anyagi eszközökre van szükség. Gyermekeket tanítunk
az Úr útjaira, s így a hármas angyali üzenet elérheti a szülőket, és a körülöttünk élő közösséget is. Nagyon fiatal misszionáriusokat készítünk fel az
Úrért való szolgálatra. Kérünk, segítsetek nekünk fenntartani Ecuadorban
„a jelen időre szóló igazság” hatékony fénysugarát.
Legjobb fáradozásaink ellenére a befejezetlen épület egy visszatetsző
megjelenést ad az egész ingatlannak, és visszatartja az új tanulókat a beiratkozástól, valamint azoknak is problémát jelent, akik már beiratkoztak.
Emellett, a világban lévő gyors technikai fejlődés rákényszeríti iskolánkat,
hogy számítástechnikai és idegen nyelvi oktatást is felvegyünk tantervünkbe. Megfelelő felszerelésekre és anyagokra van szükség, de mindenekelőtt,
be kell fejeznünk az épület külső részén az építkezést, hogy az elkészült
külső új tanulókat vonzzon az intézménybe.
A telek 7172 m2 ahol nincs felesleges hely. A területen lévő összes épület
ki van használva különböző célokra. Itt tartjuk a konferenciákat és lelki ös�szejöveteleket is. Így csökkenthetjük a hívők által látogatott különböző ös�szejövetelek költségeit, ami nagy segítség a szegényebbek elszállásolásában.
Kérjük a kedves testvéreinket világszerte, adakozzanak részünkre ezen
első szombati adakozás alkalmával, és segítsenek ezáltal az építkezést befejezni, amelyet oly nagy önfeláldozással kezdtünk el.
Testvéreitek az Ecuadori Területről

10. Tanulmány

2010. március 6.

Napnyugta: H 17:35
Ro 18:09

„AKKOR MEGTISZTÍTTATIK
A SZENTHELY” – I. rész
„Kétezer háromszáz napig, és akkor megtisztíttatik a szenthely.”
(Dán 8:14.)
„Tanulmányozzuk Krisztus keresztjét! Kösse le figyelmünket és tartsa,
ragadja meg vonzalmunkat. A bűnért kiontott vér megtisztítja a lelket, a
szívet az önzés minden foltjától.” – BL 177.
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 343-346.

Vasárnap

február 28.

1. BÖJT ÉS IMA
a. Mit tanulmányozott Dániel Dárius király uralkodásának első évében? Dán 9:2; Jer 29:10.

„Még mindig Izrael miatt aggódva, Dániel megint csak tanulmányozta Jeremiás próféciáit. Ezek a próféciák nagyon világosak voltak
– olyannyira, hogy megértette a könyvekben feljegyzett bizonyságtevésekből ’az esztendők számát.’ (Dán 9:2.)” – PK 345.
b. Milyen körülmények között próbálta Dániel megérteni az Isten
által felhatalmazott hírnököknek írásait? Dán 2:17-19; 9:3; 10:1-2.
Hogyan tanulmányozzuk a Szentírást, ha arra számítunk, hogy a
Szent Lélek megvilágosítja gondolatainkat?

„Mikor azzal az őszinte vággyal vizsgálod a Szentírást, hogy megismerd az igazságot, akkor Isten beleheli Lelkét a szívünkbe, s az Ő Igéjének világosságával benyomást tesz gondolkodásunkra. A Biblia saját
magát magyarázza, egyik szakasz magyarázza a másikat. Ha ugyanarra
a tárgyra vonatkozó szövegeket vetünk össze, akkor olyan szépséget és
összhangot fogunk felismerni, amelyről sohasem álmodtunk.” – 4B 499.
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március 1.

2. KÉTEZER HÁROMSZÁZ NAP
a. Kit küldött Isten, hogy megértesse Dániellel a látomást (Dán
8:14.)? Miért? Dán 8:16-18,26-27.

„Egy másik látomásban fény derült a jövő eseményeire. E látomás
végén Dániel hallotta, hogy ’egy szent beszélni kezdett. Egy másik
szent pedig válaszolt annak, aki ezt kérdezte: Meddig tart az, amit a
mindennapi áldozatról és a szörnyű bűnről láttál?’ (Dán 8:13). A válasz
megdöbbentette: ’Kétezerháromszáz este és reggel, azután a szentély
visszanyeri igazi rendeltetését’ (Dán 8:14). Buzgón kutatta, hogy mit
jelent a látomás. Nem értette, hogy milyen összefüggés van a Jeremiás
által megjövendölt hetvenéves fogság és a kétezer háromszáz év között,
amelynek – a látomásbeli mennyei látogatótól hallott kinyilatkoztatás
szerint – Isten templomának megtisztítása előtt kell eltelnie. Gábriel angyal részben magyarázatot adott. De amikor a próféta azt hallotta, hogy
a ’látomás... távoli időről szól’ – elájult. (Dán 8:26-27).” – PK 344.
b. Hogyan fejezte ki Gábriel angyal, hogy azért jött, hogy kiegészítse
a látomás (Dán 8:14.) nem teljes magyarázatát? Dán 9:22-23.

„Isten azzal a kifejezett céllal küldte az angyalt [Gábrielt] Dánielhez,
hogy megmagyarázza neki azt a pontot, az időre vonatkozó kijelentést,
amelyet nem értett meg a látomásban: ’kétezer háromszáz napig, és azután megtisztíttatik a szenthely’ (Dán 8:14.)” – NK 291.
„Mint népnek a próféciák komoly tanulmányozóinak kell lennünk,
nem szabad addig nyugodnunk, amíg a szentély tanát illetőleg teljes
értelemre nem jutunk. Erre Dániel és János látomásai árasztanak világosságot. Ez a tárgykör nagy világosságot áraszt jelen helyzetünkre és
munkánkra, sőt félreérthetetlen bizonyítékát adja, hogy Isten vezetett
bennünket a múlt tapasztalataiban. Megmagyarázza 1844-es csalódásunkat, megmutatja, hogy a megtisztítandó szentély nem a föld, ahogyan mi feltételeztük, hanem Krisztus akkor lépett be a mennyei szentek
szentjébe, s ott végzi papi tisztségének záró szolgálatát. Így teljesedik be
az angyalnak Dániel prófétához intézett szava: ’kétezerháromszáz napig,
azután megtisztíttatik a szenthely.’ (Dán 8:14.)” – Ev 110.
10. Tanulmány - „AKKOR MEGTISZTÍTTATIK A SZENTHELY” – I. RÉSZ
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Hétfő

Kedd

március 2.

3. A NAP – ÉV SZABÁLY
a. Hogyan értsünk egy prófétai napot? Ez 4:6; 4Móz 14:33-34.

„A próféciában egy nap egy évet jelent.” – PK 435.
b. Hogyan nagyarázta Gábriel angyal a 2300 nap első részét? Dán
9:24-27.

„Az angyal legelső szava – miután Dánielt arra szólította, hogy ’Vedd
eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást!’ – ez: ’Hetven hét szabatott 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 zsidókra 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 kiindulási pontja is megállapítható.” – NK 292.
c. Hogyan teljesedett be eredeti értelmében a kifejezés: „véget vet a
bűnnek” vagy a „bűnért való áldozatnak” (magyarban: „véget vet
a véres áldozatnak”)? Zsid 9:24-26.
„Az angyal ezt is mondta: ’erős szövetséget köt sokakkal egy hétre’ [7
évre]. Miután a Megváltó megkezdte szolgálatát, az evangéliumot hét
évig különösen a zsidók számára kellett prédikálni. Három és fél évig
Krisztus maga prédikált, majd azután az apostolok. ’De a hét közepén
véget vet a véres- és az ételáldozatnak’ (Dán 9:27). Kr.u. 31 tavaszán
Krisztus, az igazi áldozat, feláldozta önmagát a Golgotán. Ekkor a templomban kettéhasadt a kárpit, jelezve, hogy az áldozati szolgálat szentsége
és jelentősége megszűnt. Ezzel lezárult a földi áldozatok bemutatásának
ideje.” – PK 435.
Szombati Bibliai Tanulmányok, 2010. január - március
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március 3.

4. KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA
a. Hogyan békéltette meg Krisztus magával a bűnös világot? 2Kor
5:19-20.
„Jézus végtelen árat fizetett, hogy megváltsa a világot, ezért Őrá bízták
fajunkat, az Ő tulajdona lettünk. Feláldozta a megtisztelő helyzetét, gazdagságát, fenséges helyen lévő dicső otthonát, József és Mária fia lett. József
a lehető legegyszerűbb kétkezi munkás volt. Jézus is dolgozott, a nélkülözések és fárasztó munka életét élte. Keresztsége után, mikor nyilvános
szolgálata elkezdődött, csak nem hat hétig viselte el a kínzó böjtöt. Nem
csupán az éhség tette kimondhatatlanná a szenvedéseit, hanem ólomsúllyal nehezedett rá a világ bűne. Ő, aki bűnné lett értünk, maga nem is
ismerte a bűnt. A bűneink miatt ráháruló roppant teherrel együtt viselte
az étvágy követelésének rettenetes súlyát, de a világ, a megtiszteltetés és a
hiú kérkedés önhitt, elbizakodásra vezető szeretetének roppant terhét is.
Krisztus elviselte, kibírta ezt a három legsúlyosabb kísértést és győzött az
ember javára, helyes jellemet alakítva ki számára, mert tudta, hogy az ember maga képtelen erre. Tudta, hogy Sátán ezen a három ponton támadja
az emberi fajt. Így győzte le Ádámot is, s azt tervezte, hogy addig folytatja
aknamunkáját, míg teljessé nem teszi az ember romlását. Krisztus azért
szállt síkra, hogy az ember érdekében legyőzze Sátánt, mert látta, hogy az
ember magára hagyva sehogyan sem tud győzelmet aratni. Krisztus a maga
szenvedésével teli, lemondó önfeláldozó életével és megaláztatásával, majd
végső halálával készítette elő az utat az ember megváltásához. Segítséget
hozott az embernek, hogy ha követi Krisztus példáját, akkor győzelmet
tudjon aratni magáért, amint Krisztus is győzött érte.” – 3B 372.
„Gondoljunk Krisztus megalázkodására. A szenvedő elesett emberi
természetet vette magára, melyet a bűn megrontott, beszennyezett. Magára vette szenvedéseinket, hordozta bánatunkat és szégyenünket. Az
összes embert ostromló kísértést elviselte. Összekapcsolta az emberit az
istenivel, isteni lélek lakott az emberi test templomában. ’Az Ige testté
lett, és közöttünk lakozott’ (Jn 1:14.) mert így tudott érintkezni Ádám
bűnös, bánattól sújtott gyermekeivel.” – TII 87.
b. A földi szentélyben végzett szolgálat megkezdése előtt a szentsátor
fel lett szentelve (2Móz 40:9). Mit kellett Jézusnak tenni, mielőtt
megkezdte volna szolgálatát a mennyei szentélyben? Dán 9:24;
Zsid 8:1-5; 9:8,11-12.
10. Tanulmány - „AKKOR MEGTISZTÍTTATIK A SZENTHELY” – I. RÉSZ
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Szerda

Csütörtök

március 4.

5. KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA (folytatás)
a. Hogyan nyilatkozott meg Isten igazságossága az új szövetségkötésben? Ésa 56:1; Rm 3:21-24.
b. Hogy van biztosítva az örökkévaló igazságosság? Náh 1:9.
„Az egész világegyetem látni fogja a bűn jellegét és következményeit.
A bűn végleges megsemmisítése, ami kezdetben az angyalokat megfélemlítette, Istent pedig meggyalázta volna, most bizonyítja Isten szeretetét, és megalapozza dicsőségét a világegyetem lényei előtt, akik boldogan
teljesítik akaratát, akiknek szívében van törvénye. Soha többé nem lesz
gonoszság… Isten törvényét, amelyet Sátán a szolgaság jármának bélyegzett, minden lény a szabadság törvényeként fogja tisztelni.” – NK 448.
„Krisztus emberi testben tökéletes jellemet alakított ki, és ezt a
jellemet felkínálja nekünk… Tökéletes engedelmessége által Krisztus
lehetővé tette minden embernek, hogy engedelmeskedjék Isten parancsolatainak. Ha alárendeljük magunkat Krisztusnak, szívünk egyesül
az Ő szívével; akaratunk beleolvad az Ő akaratába; lelkünk eggyé lesz
az Ő lelkével; gondolatainkat foglyul ejti; és az Ő életét éljük. Ez jelenti
Krisztus igazságának ruhájában felöltözve lenni. Ezután, ha az Úr reánk
tekint, nem fügefalevél- öltözetünket látja, sem mezítelenségünket, sem
bűntől torzult vonásainkat, hanem a maga igaz voltának palástját, amely
a Jahve törvénye iránti tökéletes engedelmesség.” – KP 213.

Péntek

március 5.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

a. Milyen áldozatot kell hoznunk azért, hogy megértsük a mi időnkre szóló fontos próféciákat?
b. Honnan tudhatjuk azt, hogy a Dániel 9. fejezetének a próféciája világosan kapcsolódik a Dániel 8. fejezetnek próféciájához, különösen a 14.
versre adott magyarázatban?
c. A próféciák tanulmányozásában, milyen szabályt kell megértsünk az
idő számításával kapcsolatban?
d. Mutass be néhány dolgot, amiknek be kell teljesednie a hetven hétről
szóló prófécia időszakában.
e. Milyen eseménynek kellett megtörténnie, mielőtt Jézus megkezdte szolgálatát a mennyei szentélyben?
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11. Tanulmány

2010. március 13.

Napnyugta: H 17:45
Ro 18:19

„AKKOR MEGTISZTÍTTATIK
A SZENTHELY” – II. rész
„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 utcák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben.” (Dán 9:25.)
„Krisztus vére megszabadította a bűnbánó bűnöst a törvény kárhoztatásától, de a bűnt nem törölte el. A bűn feljegyezve áll a szentélyben a
végső engesztelésig.” – PP 315.
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 376-382.

Vasárnap

március 7.

1. A HETVEN HÉT
a. Milyen eseménnyel kezdődik a hetven hétről szóló prófécia? Dán
9:25.
b. Mutasd be, hogy Círus és Dárius király rendeletei miért nem teljesítették be ezen prófécia minden részletét? Ezs 1:1-4; 6:1-12.
c. Miért Artaxerxes király rendelete lett ezen prófécia beteljesedésének a kezdőpontja? Ezs 6:14; 7:11-26.
„Legteljesebb formájában Artaxerxes, Perzsia királya adta ki a rendeletet i.e. 457-ben.” – NK 292.
„Artexerxes Longimanus rendelete jeruzsálemi helyreállítására és
újjáépítésére kiadott harmadik rendelet volt a hetvenéves fogság lejárta
óta. Ez a rendelet nevezetes a menny Istenéről tett kijelentéséről; elismerte Ezsdrás képességeit, s a maradék nép számára bőséges ajándékokról
gondoskodott.” – PK 378.
11. Tanulmány - „AKKOR MEGTISZTÍTTATIK A SZENTHELY” – II. RÉSZ
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Hétfő

március 8.

2. A MESSIÁS KINYILATKOZTATOTT
a. Mikor nyilatkoztatta ki a Messiás önmagát, szemléltetve azt, hogy
a hetven prófétikus hétből megkezdődött az utolsó hét? Jn 1:29,41;
Mt 3:16-17; Apcs 10:38.

„’A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van’ – azaz hatvankilenc hét,
illetve 483 év. 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). Keresztsége után
Jézus Galileába ment, ’prédikálván az Isten országának evangéliumát, és
mondván: Bétölt az idő’ (Mk 1:14-15).” – NK 292. 293.
b. Hogyan használta fel Jézus ezt a (Dán 9:25.) próféciát az Ő szolgálatának kijelentésére? Mk 1:14-15.

„Krisztus maga küldte ki őket ezzel az üzenettel: ’Bétölt az idő, és
elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban’ (Mk 1:15). Ez az üzenet a Dániel 9. fejezetében található próféciára épült. Az angyal azt mondta, hogy a hatvankilenc hét ’a Messiás
fejedelemig’ tart, és a tanítványok nagy reményekkel és boldog örömmel
várták, hogy a Messiás felállítsa birodalmát Jeruzsálemben és uralkodjék
az egész földön.
A tanítványok prédikálták azt az üzenetet, amelyet Krisztus reájuk
bízott, jóllehet ők maguk félreértették. Miközben mondanivalójukat
Dániel 9:25 versére alapozták, nem látták meg ugyanennek a fejezetnek
a következő versében, hogy a Messiás ’kiírtatik’. Egész életükben sóvárogva várták a dicsőséges földi birodalmat. Ezért nem értették sem a
prófécia meghatározásait, sem Krisztus szavait.” – NK 309.
58

Szombati Bibliai Tanulmányok, 2010. január - március

Kedd

március 9.

3. A PRÓFÉCIA BETELJESEDÉSE
a. Mire irányult Jézus teljes szolgálata, és mi történt meg, pontosan
a megjelölt időpontban? Jn 7:6-8; 19:16-18,28-30.

„Az első advent idejét, valamint a Megváltó élete és szolgálata köré
sorakozó események közül néhány nagyon fontosnak az idejét Gábriel
angyal közölte Dániellel. ’Hetven hét van kiszabva népedre és szent városodra. Akkor véget ér a hitszegés és megszűnik a vétek, engesztelést
nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai
látomás, és felkenik a szentek szentjét’ (Dán 9:24).” – PK 435.
„Krisztus pontosan akkor és úgy jött el, amint a próféta előre kinyilatkoztatta. Krisztus szolgálatában a Szentírás bizonyságtételének minden
részlete teljesült.” – NK 309.
b. Miután a prófécia első része (a 490 prófétikus nap) Kr.u. 34-ben
véget ért, mikor zárult le a 2300 nap?
„Krisztus halála – tehát pontosan az az esemény, amelyet a tanítványok reményük végső megsemmisülésének tartottak – tette ezt a
reményt örökre biztossá. Jóllehet Mesterük halála kegyetlen csalódást
okozott nekik, de a legnagyobb bizonyítéka volt annak, hogy igaz az,
amiben hittek. Az az esemény, amely gyászba borította és kétségbe ejtette őket, nyitotta meg a remény ajtaját Ádám minden gyermeke előtt,
és minden korban ebben összpontosult Isten hűséges gyermekeinek
eljövendő élete és örökkévaló boldogsága.” – NK 311.
„Eddig a prófécia minden egyes részlete szemmel láthatóan teljesedett. A hetven hét kezdete kétségkívül i. e. 457-re, letelte pedig i. sz. 34-re
tehető. Ebből az évszámból kiindulva nem nehéz megtalálni a 2300 nap
végét. 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 Dániel 8:14. versében
említett 2300 nap tehát 1844-ben ér véget. E nagy prófétikus időszak lejártakor, 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 293. 294.
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Szerda

március 10.

4. A VIZSGÁLATI ÍTÉLET: AZ EVANGÉLIUM RÉSZE
a. Milyen célja van annak, hogy megismerje a világ a 2300 napot és a
vizsgálati ítéletet, mint az örökkévaló evangélium üzenetének egy
részét? Jel 14:6-7.
„Hogy az ember meg tudjon állni az ítéletben, az üzenet megparancsolja: ’Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget’, ’és imádjátok azt, aki
teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait’. Ennek
az üzenetnek az elfogadása a következő eredménnyel jár: ’Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és
a Jézus hitét.’ Ahhoz, hogy felkészüljünk az ítéletre, meg kell tartanunk
Isten törvényét.” – NK 388. 389.
b. Meg lehet-e állapítani a Jelenések 14:6-7. versek által a vizsgálati
ítélet kezdetének időpontját? Ha a pontos időpont nem azonosítható be, akkor hogyan lehet hirdetni ezen üzenetet?
„Az [első angyali] üzenetből világossá válik, hogy mikor kezdődik ez
a mozgalom [Krisztus közeli visszatérésének hirdetése]. A kinyilatkoztatás szerint az ’örökkévaló evangélium’ magában foglalja azt az üzenetet
is, amelyből elénk tárul az ítélet megkezdésének ideje. A megváltás üzenetét minden korban prédikálták, de az evangéliumnak ezt a részét csak
az utolsó napokban lehet hirdetni, mert csak akkor igaz, hogy az ítélet
órája eljött. A próféciákból egy eseménysort ismerünk meg, amely az
ítélet megkezdéséig tart.” – NK 317.
c. Hogyan ismétli meg a Biblia utolsó könyve a királyságba való belépés feltételeit? Jel 21:27; 22:14-15.
„Ha az emberek elgondolkoznának Krisztus kereszten kifejezett
szeretetén, hitük megerősödne, hogy nagyra becsüljék kiontott vérének
érdemeit. Így megtisztulnának s meg lennének mentve a bűntől. Sokan
el fognak veszni, mivel csupán valamilyen vallási felekezettől függnek,
vagy azért, mert egyszerűen csak sajnálkoznak bűneik miatt. De pusztán
a bűnbánat egyetlenegy lélek üdvösségét sem munkálhatja. Az emberek
saját cselekedeteik által nem üdvözülhetnek. Krisztus nélkül lehetetlen
Isten törvénye iránti tökéletes engedelmességet bemutatni. A menny
nem nyerhető el, ha nem engedelmeskedünk tökéletesen. Ha nem így
volna, akkor az egész menny veszélyben forogna és lehetőség lenne második lázadásra is.” – ST 1889. december 30.
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Csütörtök

március 11.

5. JOGOS BELÉPÉS
a. Mi az egyedüli módja, hogy az Új Jeruzsálembe valaki belépési
jogot nyerhessen? Ef 5:27; Ésa 43:25.

b. Mit kell tennünk azon idő komolyságának fényében, amelyben
élünk? Mk 13:33; Jel 3:3; 22:11.

„A mennyei templomban most folyik az ítélet. Már hosszú évek óta
tart. Hamar – senki sem tudja, hogy milyen hamar – az élők nevéhez
érnek. Isten félelmes jelenlétében kerül mérlegre az életünk…
A vizsgálati ítélet lezárulásakor mindenkinek eldől a sorsa – életre
vagy halálra. A kegyelemidő röviddel az előtt ér véget, hogy az Úr megjelenik az ég felhőiben…
Az igazak és a gonoszok ekkor még élik halandó életüket a földön.
Az emberek ültetnek és építenek, esznek és isznak, mit sem tudva arról,
hogy a mennyei templomban elhangzott a végső, megmásíthatatlan
döntés… Veszélyben vannak azok, akik belefáradtak az őrködésbe,
a világ varázsai felé fordulnak. Miközben az üzletember belemerül a
nyereséghajhászásba, a szórakozni vágyó élvezetet keres, a divat rabja
ékességeit rendezgeti – lehet, hogy pont abban az órában mondja ki az
egész föld Bírája az ítéletet: ’Megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál’ (Dán 5:27).” – NK 436. 437.

Péntek

március 12.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

a. Miért a Kr.e. 457. év jelöli a hetven hét kezdetét?
b. Hogyan mutatta be Jézus azt, hogy az Ő szolgálatának kezdete jelöli a
hetvenedik hét kezdetét?
c. Hogyan függenek össze a hetvenedik hét eseményei a 2300 nap további
részével?
d. Milyen jellemet kell formálnunk, hogy az új Jeruzsálem kapuinál beléphessünk?
e. Minthogy megbízatásunk van az egész világ figyelmeztetésére, az evangélium mely része legyen az üzenetünk, ezen utolsó napokban?
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12. Tanulmány

2010. március 20.

Napnyugta: H 17:55
Ro 18:27

MENEKÜLÉS A ZÜRZAVARBÓL
„Annakokáért menjetek ki közülök és szakadjatok el, azt mondja
az Úr, és tisztátalant ne illessetek, és én magamhoz fogadlak titeket.”
(2Kor 6:17.)
„Isten minden gyermekének kötelessége feltenni a kérdést: Mennyiben különültem el a világtól? Inkább viseljünk el egy kis kényelmetlenséget, de maradjunk a biztos úton.” – 1B 263.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 87-92.

Vasárnap

március 14.

1. TŰRHETETLEN GONOSZSÁG
a. Amikor a gonoszság olyan mértékben megnövekedett, hogy Isten
nem tűrhette azt tovább, mit küldött erre a bűnös világra? 1Móz
6:5-6. Mit tanuljunk ebből?
„Isten gazdagon megajándékozta a hosszú életű, özönvíz előtti embert – mely csak egy lépésre volt a Paradicsomtól. Oly fizikai erővel és
értelemmel bírtak, amit most fel nem foghatunk. Azonban az Istentől
kapott bőkezűséget, erőt és képességeket, önző célokra használták fel,
arra hogy a meg nem engedett étvágynak szolgáljanak, és hogy büszkeségüket növeljék… Egészen addig volt így, míg Isten gonoszságukat nem
viselhette el tovább, és özönvízzel árasztotta el őket.” – FE 421. 422.
b. A vízözön után az emberi faj megsokasodott. Milyen elkerülhetetlen dolognak kellett megtörténnie, hogy Isten kevés hűségese
megőrizhesse az igazság tisztaságát? 1Móz 10:1-10.
„Noé ivadékai még egy ideig ott laktak a hegyek között, ahol a bárka
megállapodott. Ahogy szaporodtak, a hitehagyás csakhamar megosztotta őket. Azokat, akik el akarták felejteni Teremtőjüket, és le akarták
rázni törvényének korlátait, állandóan bosszantotta istenfélő társaik
tanítása és példája, s idővel elhatározták, hogy különválnak Isten tisztelőitől.” – PP 88.
62

Szombati Bibliai Tanulmányok, 2010. január - március

Hétfő

március 15.

2. BÁBEL TORNYA
a. Hogyan szállt szembe az Úrral a hatalmas Nimród, hogy hírnevet
szerezzen? 1Móz 11:1-9; 1:28; 9:1.
„Isten azt parancsolta az embereknek, hogy szóródjanak szét az egész
földön, töltsék be azt és vegyék birtokba. De ezek a Bábel-építők elhatározták, hogy közösségüket együtt tartják, és olyan államot alapítanak,
amely végül betölti az egész földet. Így városuk egy egyetemes birodalom
fővárosává lesz; dicsőségével pedig kivívja a világ csodálatát, hódolatát,
és alapítóikat híressé teszi.” – PP 88. 89.
b. Éles ellentétben azokkal, akik Nimródhoz hasonlóan hírnevet
akarnak szerezni, hogyan írja le a Szentírás azokat, akik Isten nevének erősítésére törekszenek ezen a földön? 5Móz 28:9-10.
„Az igazság jelentsen mindent számunkra. Aki a világban akar nevet szerezni, menjen a világgal. Közvetlen előttünk a nagy küzdelem,
amelyben mindenki állást fog foglalni. Ez a harc az egész keresztény
világot föl fogja ölelni. Naponta, óránként Isten Igéjének elvei kell vezéreljenek bennünket. Meg kell szentelődnünk az Isten igazságosságának,
könyörületének és szeretetének elvei által.
A tanácstalanság minden pontján imádkozzatok és komolyan kérdezzétek: ’Ez-e az Úr útja?’ A Bibliával előttetek kérdezősködjetek Istennél, hogy mit akar, hogy cselekedjetek. Szent alapelvek nyilatkoznak
meg Igéjében. Minden igaz bölcsesség forrása a Kálvárián található.
Mindenhol növekvő bizonyítékát látjuk, hogy a mi Istentől nyert
üzeneteink képezik a világ egyházainak szóló utolsó figyelmeztető üzenetet.” – UL 171
„Az Úr nem akarja, hogy nagy épületeket emeljünk. Megtért embereket kíván, megtért szívvel, sokkal jobban, mint bármi mást. Sürgetlek benneteket, menjetek az elhanyagolt területekre és hirdessétek
az embereknek a figyelmeztető üzenetet. Az Úr hamarosan eljön, és
még sokan készületlenek. Köröskörül alapos munkát kell végeznünk,
föl kell ébreszteni az emberek figyelmét a jelen igazságra. Némelyek
könyvekkel a kezükben megtanulhatják, mit jelent elmenni a főutakra
és mellékösvényekre az igazság üzenetével. Használjátok a rátok bízott
képességeket, adjátok át a kapott világosságot.” – 2IB 311.
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Kedd

március 16.

3. ISTEN SZAVÁT MEGVETŐ ÉPÍTMÉNY
a. Hogyan bizonyítja Bábel tornya, hogy építői nem hittek Isten
szavában, és hogyan ismétlődik meg a történelem ma, az utolsó
napokban? 1Móz 9:8-17; 2Pt 3:3-7,10-13.

„Sineár pusztájának lakói nem hittek Isten szövetségében – abban,
hogy nem bocsát többé özönvizet a földre. Sokan közülük megtagadták Isten létezését és az özönvizet természetes okoknak tulajdonították.
Mások hittek egy felsőbbrendű lényben, aki elpusztította az özönvíz
előtti világot, de fellázadtak ellene, akárcsak Kain. Egyik céljuk a torony
építésével az volt, hogy bebiztosítsák magukat egy újabb özönvíz esetére. A veszély minden lehetőségét elkerülik – gondolták – ha sokkal
magasabbra építik a tornyot, mint ahova az özönvíz elért. És azt remélték, hogy ha a felhők fölé tudnak emelkedni, kideríthetik az özönvíz
okát. Az egész vállalkozásnak az volt a célja, hogy még önhittebbé tegye
a tervezőket, elterelje az eljövendő nemzedékek figyelmét Istenről, és
bálványimádókká tegye őket.” – PP 89.
b. Isten mely parancsát hagyják gyakran figyelmen kívül a „modern
Bábel építők”? Mt 5:14-16; Mk 16:15.
„A külső ragyogás, a pompa és a ceremónia, amely csúfot űz a bűnbeteg lelkek sóvárgásából, belső romlottságról árulkodik. Krisztus vallásának nincs szüksége ilyen csábító külsőségekre. A keresztről sugárzó
fényben az igazi kereszténység olyan tiszta és szép, hogy semmilyen
dekoráció nem növelheti igazi értékét. A szentség szépsége, a szelíd és
csendes lélek az, amely értékes Isten előtt. Nem biztos, hogy a ragyogó
stílus mögött tiszta, emelkedett gondolatok húzódnak.” – NK 503.
„A munkát több vonalon is tovább kell folytatni. Új területeket kell
hozzácsatolni. De ne hozzanak létre Jeruzsálemhez hasonló központokat. Ha ilyen központokat hoznak létre, a menny Ura Istene szét fogja
szórni onnan az embereket.
Isten művét külső látványosság nélkül kell tovább vinni. Amikor intézményeket alapítunk, soha ne versenyezzünk a világi létesítményekkel
se méretben, se ragyogásban. Ne lépjünk szövetségbe azokkal, akik nem
szeretik, és nem félik Istent.” – RH 1914. július 16.
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Szerda

március 17.

4. ZÜRZAVAR
a. Hogyan mutatja a „Bábel” szó és a torony következményei is, az
Isten Szavában való hitetlenség biztos eredményét? 1Móz 11:9.
„Isten angyalokat küldött az építők szándékainak meghiúsítására. A
torony már jó magas volt, és a fent dolgozó munkások nem tudtak közvetlenül érintkezni azokkal, akik az alapzatnál voltak… nyelvük összezavarodott, és olyan anyagokat kértek, amelyekre nem volt szükség, és az
utasításoknak gyakran az ellenkezőjét adták tovább. Zűrzavar és rémület
támadt. Az építők nem tudtak már együttműködni… Szövetségük veszekedéssel és vérontással végződött. Villámok cikáztak Isten haragjának
jeleként, leszakították és a földre vetették a torony felső részét, éreztetve
az emberekkel azt, hogy van Isten, aki uralkodik a mennyben.” – PP 89.
b. Miért tekint Isten gyakran úgy az emberi bölcsességre, mint a
„zűrzavarra”? 1Kor 1:25-29. Hogyan nézzünk a gonosz minden
munkájára? Jak 3:13-16.

„Korunkban is vannak toronyépítők; hitetlenek, akik a tudomány
feltételes következtetéseiből felépítik saját elméleteiket, és elutasítják
Isten kinyilatkoztatott szavát. Merészelik elmarasztalni Isten erkölcsi
kormányzatát; semmibe veszik törvényét, és büszkélkednek az emberi
tudással. És ’mivelhogy hamar a szentencia nem végeztetik el a gonoszságnak cselekedőjén, egészen arra van az emberek fiainak szíve ő bennök, hogy gonoszt cselekedjenek’ (Préd 8:11).
A kereszténynek tartott világban sokan elfordulnak a Biblia világos
tanításaitól; emberi spekulációkból és tetszetős mesékből szerkesztenek
hitvallást, és rámutatnak saját tornyukra mint a mennybe vezető útra. Az
emberek csodálattal csüggnek az ékesszóló ajkakon, amelyek azt tanítják,
hogy a törvényszegő nem hal meg, és az üdvösség megszerezhető az Isten
törvénye iránti engedelmesség nélkül. Ha Krisztus állítólagos követői elfogadnák Isten irányadó mértékét, ez egységre vezetné őket, de ameddig
az emberi bölcsességet Isten Szent Igéje fölé emelik, addig megoszlások
és széthúzások lesznek. Az egymástól eltérő hitvallások és szekták zűrzavarát megfelelően ábrázolja a ’Babilon’ szó, amely prófécia (Jel 14:8; 18:2)
az utolsó napok világot szerető egyházaira vonatkozik.” – PP 91. 92.
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Csütörtök

március 18.

5. A ZÜRZAVAR ELHAGYÁSA
a. Mivel az ember nem emelkedhet magasabbra az ő kitűzött céljainál, mi történik, amikor valaki a saját alkotását imádja? Zsol
115:4-8; Ésa 41:28-29.

„Az ember nem emelkedhet magasabbra attól, mint amilyen az igazságról, tisztaságról és szentségről alkotott fogalma. Ha gondolatban soha
nem emelkedik az emberi szint fölé, ha hitben nem tud elgondolkozni a
végtelen bölcsességen és szereteten, akkor egyre lejjebb süllyed. A hamis
istenek tisztelői istenségeiket emberi tulajdonságokkal és szenvedélyekkel
ruházták fel, ezért őket tekintették jellembeli példaképüknek. Ennek következtében erkölcsük megromlott.” – PP 63.
b. Hogyan figyelmezteti Isten az Ő népét, hogy ne egyesüljön Babilonnal? 1Kor 14:33; 2Kor 6:17-18; Jel 14:8; 18:4.

„Krisztus elvárja követőitől, hogy jöjjenek ki a világból, különüljenek
el tőlük, tisztátalant ne érintsenek. Akkor övék lesz az ígéret, hogy a Magasságos fiai és leányai, a királyi család tagjai lesznek. De ha nem tesznek
eleget a feltételeknek, akkor az ígéret nem fog, nem tud megvalósulni
rajtuk. A kereszténység puszta hitvallása mit sem jelent Isten szemében,
de a követelményei iránti őszinte, szerény, készséges engedelmesség – ez
jelzi örökbe fogadott gyermekeit, kegyelmének részeseit, az Ő nagyszerű
üdvözítésének részeseit.” – 2B 441.

Péntek

március 19.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a.
b.
c.
d.

Isten hűséges népe miért különül el mindig oly nagyon?
Mi köztudott Nimródról?
Mire intsen bennünket Bábel tornya építőinek esete?
Mi a jelentése a „Babilon” szónak, és hogyan hozható kapcsolatba ez az
emberi bölcsességgel?
e. Milyen kapcsolata van Isten igaz népének Babilonnal és mindazzal, ami
Babilont ábrázolja?
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2010. március 27.

13. Tanulmány

Napnyugta: H 17:05
Ro 18:36

BABILON BUKÁSA
„Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni,
az Isten ellenségévé lesz.” (Jak 4:4.)
„A Jézusban való igazság hívei még hallgatásukkal se hagyják jóvá a
törvényszegés titkos bűnét. Soha ne szűnjenek meg hangoztatni a figyelmeztetést.” – 2Sz 351.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 258-267.

Vasárnap

március 21.

1. SZEPLŐTLEN SZŰZ
a. Hogyan ábrázolja Krisztus a közötte és földi gyülekezete közötti
viszonyt? Jer 31:31-32; 3:14; Ef 5:23-27.

„Mind az Ó– mind az Újszövetség felhasználja a házassági kapcsolatot a Krisztus és népe között fennálló gyöngéd és szent egység szemléltetésére. Jézus gondolataiban az esküvői szertartás öröme előremutatott
arra a boldog napra, amikor menyasszonyát hazaviszi atyja házába, és a
megváltottak a Megváltóval együtt ülnek le a Bárány menyegzői vacsorájához.” – JÉ 118.
b. Hogyan van jelképezve a tiszta egyház? 2Kor 11:2; Jel 12:1.

„Egyik kötelezettség, melyet túl gyakran könnyelműen vesznek, hogy
az ifjúságot ösztönözzék Krisztus akaratának cselekvésére – a gyülekezeti kötelezettségek teljesítésére!
Krisztus és gyülekezete között a viszony nagyon szoros, mély és szent.
Ő a Vőlegény, a gyülekezet a mennyasszony. Ő a Fej, a gyülekezet a test.
Ebből következik, hogy a Krisztussal való kapcsolat magában foglalja az
Ő gyülekezetével való kapcsolatot is.” – EÉ 266. 267.
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Hétfő
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2. EGYHÁZ ÉS ÁLLAM EGYSÉGE
a. Hogyan van jelképezve egy tisztátalan egyház és mit fejez ki, hogy
a fenevadon ül? Jel 17:1-6.
„Amikor az ősegyház megromlott, mert feladta evangéliumi egyszerűségét, és pogány rítusokat és szokásokat fogadott el, elvesztette Isten
Lelkét és erejét. Mivel azonban az emberek lelkiismeretét irányítani akarta, a világi hatalom támogatását igényelte. Így jött létre a pápaság, egy
olyan egyház, amely az államhatalmat irányította, és felhasználta saját
céljainak előmozdítására, főképpen az ’eretnekség’ megbüntetésére…
Azok a protestáns egyházak is, amelyek a világi hatalmakkal való
szövetkezés útján Róma nyomdokaiba léptek, kifejezésre juttatták, hogy
korlátozni akarják a lelkiismereti szabadságot…
A hitehagyás következménye az lett, hogy az egyház az államhatalom
segítségét igényelte. Ez készítette elő a pápaság – a fenevad kialakulásának útját. Pál ezt mondta: ’Jön… a szakadás, és megjelenik a bűn embere’
(2Thessz 2:3). Az egyház hitehagyása a fenevad képének megformálásához is utat fog készíteni.” – NK 395.
b. Mit okoz a tisztátalan asszony és az ő leányai tisztátalansága? Jel
17:1-2; Ezé 16:44.

„Az egyház szövetsége az állammal – ha mégoly laza is – látszatra
talán közelebb hozza a világot az egyházhoz, de valójában az egyház jut
közelebb a világhoz.” – NK 265. 266.
„Ne vigyük be a világot az egyházba, ne házasítsuk össze az egyházzal,
hogy egységet alkosson. Mert éppen ez által az egyház valóban megromlana, s a Jelenések kijelentése szerint ’minden tisztátalan és gyülölséges
madárnak tömlöcévé’ válna (Jel 18:2.)…
A világgal való társulás következtében intézményeink elvesztik lényegüket, üresekké, megbízhatatlanná válnak. Ugyanis ezeket a világi
elemeket, ha bizalmi állásokat töltenek be, tanítóknak tekintik, akikre
tisztelettel tekintenek fel nevelői, irányítói tisztségükben, pedig bizonyos,
hogy a sötétség ereje és hatalma által munkálkodnak. Így elmosódik a
választóvonal azok között, akik Istent szolgálják, s akik nem szolgálják
Őt.” – BL 123.
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Kedd

március 23.

3. VILÁGIASSÁG ÉS HAMIS TANTÉTELEK
a. Mi az a paráznaság bora, amit a hitehagyott egyház használ, és
megitat a föld királyaival? Jak 4:4; 2Pt 2:1-2.

„Egyéni felelősségünk, hogy alázatosan járjunk Istenünk előtt. Ne
keressünk idegenszerű új üzenetet. Ne gondoljuk, hogy Istennek választottai, akik törekszenek világosságban járni, jelentik Babilont. A bukott
felekezetek, egyházak alkotják Babilont. Babilon mérgezett hittételeket
melengetett, a tévelygés borát. A tévelygésnek ez a bora hamis tantételekből áll, mint például a lélek természetes halhatatlansága, a gonoszok
örök gyötrelme, majd tagadása Krisztus örök, tehát Betlehem előtti
létezésének, továbbá a hét első napjának támogatása és felmagasztalása
Istennek szent és megszentelt napja helyett és felett. Ilyen és hasonló
tévedéseket tárnak a világ elé a különböző egyházakban, tehát így teljesedtek az Írások, amelyek szerint: ’Paráznasága haragjának borából ivott
vala mennyi nép.’ (Jel 18:3.) Ezt a haragot a hamis tanok szülik, s ha
a királyok és elnökök isznak az ő paráznaságának haragborából, akkor
felbőszülnek azok ellen akik nincsenek összhangban a hamis, sátáni
eretnekségekkel, amelyek a hamis szombatot magasztalják, s embereket
arra késztetnek, hogy Istennek emlékünnepét lábbal tiporják.” – BL 23.
b. Hogyan tudja megbabonázni a nemzeteket hamis tanításaival Babilon (a hitehagyó kereszténység)? 2Tim 4:3-4; Jel 18:3,23.

„Nagy vakságról tanúskodik, ha csökkentjük a színvonalat a népszerűség biztosításáért és nagyobb létszám kedvéért, s azután az öröm okává léptetjük elő az így elért növekedést. Ha a létszám a siker bizonyítéka,
akkor az ellenfél követelheti magának a felsőbbséget, mert a világon az ő
követői vannak túlsúlyban.” – 6B 143.
„Minden megtéretlent elkápráztat és összezavar a nagy csaló varázslatos hatalma. Pál írta a Galatabelieknek: ’kicsoda ígézett meg titeket,
hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?’ (Gal 3:1.) Mindenki, aki
ismert hibát ápolgat, mind hitükben mind szokásaikban, varázslat alatt
van, és másokat is megigéz. Sátán felhasználja mások félrevezetésére.”
– ST 1882. május 18.
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Szerda

március 24.

4. NÉPSZERŰ ÉS VÉGZETES
a. Milyen szörnyű gonoszságot művelt a hitehagyó anyaegyház (hogy
még a próféta is csodálkozott rajta)? Mikor kezdte el gonoszságait a
paráznák anyja? Jel 17:15,6; 18:24; Dán 7:25; 2Thess 2:1-12; 1Jn 4:3.
„A negyvenkét hónap ugyanaz, mint Dániel 7. fejezetében ’az ideig,
időkig és fél időig’, azaz három és fél év, vagy az 1260 nap – az az idő,
amely alatt a pápai hatalom elnyomta Isten népét. Ez az időszak, ahogy az
előző fejezetek ismertetik, i. sz. 538-ban, a pápaság főhatalomra jutásával kezdődött, és 1798-ban zárult. Ekkor a pápát a francia sereg fogságba
ejtette. A pápaság megkapta halálos sebét. Teljesedett ez a jövendölés:
’Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy’.” – NK 391. 392.
b. Milyen egyértelmű különbség van Isten igaz népe és Babilon (a
hitehagyó kereszténység) között? Lk 12:32; 2Tim 3:12.
„Az egyháztagok tanítása és képzése legyen olyan, hogy a gyerekek
és fiatalok megértsék: nem tehetünk engedményeket e hatalom a bűn
embere számára. Tanítsátok őket, hogy noha el fog jönni az idő, amikor csak a vagyon és a szabadság kockáztatása árán harcolhatunk, de a
küzdelemmel mindenképp szembe kell néznünk – mégpedig Krisztus
lelkületével és szelídségével. Az igazságot, ahogyan az Jézusban van,
hirdetnünk és védelmeznünk kell. Gazdagság, tisztesség, otthon, kényelem, és minden más csak másodlagos jelentőséggel bírhat számunkra.
Ne rejtsük el, tagadjuk le, vagy álcázzuk az igazságot, hanem valljuk meg
és hirdessük bátran!” – 2Sz 351.
„Pál apostol kijelenti, hogy ’mindazok is, akik kegyesen akarnak élni
Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak’ (2Tim 3:12). Akkor miért van az,
hogy napjainkban olyan ritkán üldözik a keresztényeket? Ennek csak
az az oka, hogy az egyház alkalmazkodik a világ normájához, és ezért
nem vált ki ellenkezést. Korunk vallásában nincs meg az a tisztaság és
szentség, amely Krisztus- és az apostolok-korabeli keresztények hitét
jellemezte. A kereszténység azért olyan népszerű a világ előtt, mert kiegyezik a bűnnel; mert Isten szavának nagyszerű igazságait közömbösen
veszi; mert olyan kevés az életadó kegyesség az egyházban. Éledjen csak
fel az őskeresztény egyház hite és ereje, az majd életre kelti a gyűlölet
szellemét, és felszítja az üldözés tüzét!” – NK 44.
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Csütörtök

március 25.

5. BABILON BUKÁSA UTÁNI ELSŐ ÜZENET
a. Minthogy az első angyali üzenet 1844-ben kezdett hangzani, közvetlen a vizsgálati ítélet megkezdése előtt, Babilon mely bukására
kell hogy vonatkozzon a második angyal üzenete? Jel 17:5; 14:8.

„Babilon tehát ’a paráznáknak anyja’. Lányai pedig azokat az egyházakat szimbolizálják, amelyek Róma dogmáihoz és hagyományaihoz
ragaszkodnak, és példáját követve feláldozzák az igazságot és Isten jóváhagyását a világgal való tiltott szövetség oltárán. A Jelenések 14. fejezetében azt az üzenetet találjuk, hogy Babilon leomlott. Babilon azokra
a vallási szervezetekre vonatkozik, amelyek valamikor tiszták voltak, de
megromlottak. Ezt az üzenetet, mivel az ítéletre való figyelmeztetés után
következik, az utolsó napokban kell hirdetni. Tehát nem vonatkozhat
csupán a katolikus egyházra, mert ez az egyház már hosszú századok óta
bukott állapotban van… Melyek azok a vallási közösségek, amelyekben
ma Krisztus követőinek a többsége található? Kétségkívül a különböző
protestáns egyházak.” – NK 341. 342.
b. Milyen figyelmeztetést kell megszívlelnünk ezen utolsó napokban? 2Thess 2:10-12.

„Isten népe nem talál biztonságot a csodatevésben, mert Sátán utánozni fogja a véghezvitt csodákat. Isten kipróbált és megvizsgált népe a
2Mózes 31:12-18-ig terjedő versekben foglalt jelben leli hatalmát. Ők az
élő Ige szerint foglalják el álláspontjukat: ’Meg van írva’.” – 9B 16.

Péntek

március 26.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

a. Milyen jelkép ábrázolja Isten tiszta egyházát ezen gonosz világban?
b. A hitvalló egyház mely cselekedetei teszik azt paráznává?
c. Milyen hatása van az egyházra és az egész világra, a tiszta hitelvek feladása a népszerűség kedvéért?
d. Milyen különbség van Babilon és Isten népe között?
e. Mivel Róma bukott állapotban volt már századokkal az első angyali
üzenet előtt, Babilon milyen bukását írja le a második angyali üzenet?
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FÜGGELÉK
AT - Apostolok Története
BL - Bizonyságtételek a Lelkészeknek
EÉ - Előtted az Élet
ESz - Az Evangélium Szolgái
Ev - Evangélizálás
ÉÉM - Az Én Életem Ma
ÉTT - Étrendi és Táplálkozási Tanácsok
Gy - Gyermeknevelés
JVÚ - Jézushoz Vezető Út
KÉ - Keresztény Életmód
KP - Krisztus Példázatai
JÉ - Jézus Élete
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
TL - Tapasztalatok és Látomások
ÜI - Üzenet az Ifjúságnak
1-9B – Bizonyságtételek, 1-9 Kötet
1-2IB - Igehirdetések és Beszédek, 1-2 Kötet
1-2Sz – Szemelvények, 1-2 Kötet

BEcho - The Bible Echo
CSW - Counsels on Sabbath School Work
CT - Counsels to Parents, Teachers, and Students
FE - Fundamentals of Christian Education
FLB - The Faith I Live By
GCB - General Conference Bulletin
HP - In Heavenly Places
ST - The Signs of the Times
LHU - Lift Him Up
RH - The Review and Herald
RC - Reflecting Christ
UL - The Upward Look
WI Messenger - West Indian Messenger
WM - Welfare Ministry
1T - Testimonies, vol. 1
3SM - Selected Messages, bk. 3
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ELSŐ SZOMBATI
ADAKOZÁS
január 2.
imaház céljára
Madridban
(4.old.)

február 6.
a Jóléti Osztály
részére
(30.old.)

március 6.
„Maranatha”
általános iskola
részére Ecuadorban
(51.old.)

