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A Szombati Bibliai Tanulmányok naponkénti tanulmányozásának
programja kizárólag a Biblián és a Prófétaság Lelkén alapszik. A
megjegyzések oly rövidek, amennyire csak lehetséges, melyek közvetlen, tömör gondolatokat tartalmaznak. Némely esetben szögletes
zárójeleket [ ] alkalmaztunk, hogy biztosítsuk a megfelelő világos
összefüggést és a folyamatos olvashatóságot. A forrásrövidítések és
egyéb megjegyzések a függelékben találhatók. Különösen ajánlott a
forrásanyagok további tanulmányozása.

ELŐSZÓ
Ezen negyedév folyamán a szombatiskola tanulói világszerte az „Örökkévalóságra elpecsételve” című tárgyat fogják tanulmányozni. Mit jelent
ez? Hogyan lehetne ezt gyakorlati értelemben szemléltetni?
Gyakran, amikor kinyitunk egy tégelyt, vagy egy befőttes üveget, illetve
gyógyszeres dobozt, a teteje alatt egy műanyag védőlemez van, mely egy
plusz védelmet biztosít annak tartalmára. Ezen a védőrétegen lehet olyan
felirat, mint például: „Lezárva az Ön biztonságáért”. Azért tervezték így,
hogy az üveg tartalmát megvédjék a szennyeződéstől és a romlástól...
Hasonlóképpen mondhatjuk azt lelki értelemben is, hogy a mennyei
királyság is meg van védve a bűn szennyeződésétől az örökkévalóságon
keresztül. „Nem lészen kétszer [gonosz] veszedelem.” (Náh 1:9.) A dicsőség királyságának megváltottai magukon kell viseljék a védőpecsétet,
hogy biztosítsák a tökéletesség birodalmában fenntartott tisztaságot, és a
saját védelmüket, folyamatosan ragaszkodva a mennyei kormányzat alapelveihez – úgy a maguk, mint a mások védelme érdekében. Mindazok,
akik a mennyben szentek szeretnének lenni, először a földön kell szentté
lenniük. E folyamat létfontosságú szempontja a megváltás tervének.
„Ha óvatosan, nyugodtan, egyenletes nyomással belenyomod a bélyegzőt a viaszba, és mindaddig folyamatosan nyomva tartod, míg a viasz
meg nem keményedik, egy tiszta és élénk pecsétlenyomatot kapsz. De
ha hirtelen mozdulattal teszed ezt, a viasz összetörik. Hasonló módon
kell bánni az emberi lelkekkel. Az ember kitartó keresztény befolyása –
Krisztus szerint való neveléssel, embernek eszközül való felhasználásával
– ad új életet annak akit tanít, Isten Lelke által az Ő isteni hasonlatossága
szerint.” – 19MR 100.
„Isten népét láthatatlan jellel pecsételik el homlokukon. A pecsét vagy
jel az igazságban értelmileg és lelkileg való olyan mértékű megalapozódást
jelent, hogy nem lehet őket megingatni. Amint Isten népét elpecsételik, és
fölkészültek a rostálásra, a rostálás be is fog következni. Valójában már el
is kezdődött. Isten büntető ítéletei már a földre értek, hogy figyelmeztessenek minket arra, ami következik.” – TII 96.
Isten Szent Lelke Krisztus jellemét mélyen és tisztán bepecsételi szíveinkbe, és értelmünkbe, ahogy a pecsét lenyomata kitörölhetetlenül megmarad a viaszban. Miután a viasz megkeményedik, a pecsét is megmarad,
mint egy örökké tartó emlékmű. Ezen leckék tanulmányozása szolgáljon
e cél érdekében eszközül, ez leghőbb imánk.
Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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Lengyelország részére

Lengyelország Közép-Európa
egyik országa. A kereszténység
Kr. u. 966-ban terjedt el az országban, melynek határai a területén
folytatott háborúktól függően
számtalanszor
megváltozott.
Voltak virágzó dicsőséges napjai,
de ezeket szörnyűséges háborúk
követték, amelyek majdnem teljesen elpusztították az országot. Ezen események után a nemzet újra feltámadt,
csak az ország formája változott meg a világtérképen. Különösen a második
világháború alatt sokat szenvedtek az emberek, amikor több mint hatmillió
ember vesztette életét – ezt a tapasztalatot soha nem lehet elfelejteni a modern
világ történelmében.
A mai Lengyel Köztársaságot északról a Balti tenger határolja, délről a Cseh
Köztársaság és Szlovákia, keletről Ukrajna, Fehéroroszország és Litvánia, nyugatról pedig Németország. Népessége 38,2 millióra nőtt, s a vallási háttere a következő: 90 % római katolikus, 8,3 % hitetlen, 1% ortodox és 0,7% evangélikus.
A Reformmozgalom munkája Lengyelországban az első világháború után
kezdődött. 1925-től a második világháború kitöréséig a mi gyülekezetünk törvényesen be volt jegyezve, azonban tagjaink a megszállás alatt sok üldöztetést
szenvedtek el, és a gyülekezet nem működhetett tovább. A háború után csak
rövid ideig nyertek szabadságot, 1950-ig, akkor a gyülekezetet újra törvényen
kívül helyezték. A kormány csak 1990-ben biztosított nekünk vallásszabadságot, miután a kommunizmus megszűnt, és a gyülekezet tevékenységét törvényesítették.
A helybeli és a világszerte lévő hittestvéreink támogatásával építettük fel első istentiszteleti helyünket. Ennek ellenére még mindig hiányoznak az utolsó
simítások, és most Lengyelország is szenved a világgazdasági válságtól. Ezért
nagy pénzügyi segítségre van szükségünk, hogy befejezzük az Úr első emlékművét ebben az országban. Szükségünk van a ti segítségetekre, imáitokra és
adományaitokra.
Előre is köszönjük a ti nagylelkű adományaitokat.

Testvéreitek és testvérnőitek a Lengyel Területről

1.Tanulmány
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Napnyugta: H 20:43
		
Ro 20:03

„És hallám a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, az
Izráel fiainak minden nemzetségéből elpecsételve.” (Jel 7:4.)
„Majd a harmadik angyalt láttam. Kísérő angyalom így szólott: ’Rettenetes a munkája. Félelmetes a küldetése. Angyal, aki különválasztja
a búzát a polyvától, és a tiszta búzát egybegyűjti, egybekötözi, illetve
elpecsételi a mennyei csűrök számára. Ezek a dolgok foglalkoztassanak
minden gondolatot, ezek kössék le a teljes figyelmet’.” – TL 104.
Javasolt olvasmány: Tapasztalatok és Látomások, 24-27. (Látomás az elpecsételésről)
			
30-32. (A nyitott és zárt ajtó)		
			
242-244. (A harmadik üzenet lezárul)

Vasárnap

június 27.

1. AZ ELPECSÉTELÉS MUNKÁJA
a. Milyen munka fog végbemenni, még mielőtt a háborús szelek
szabadon fújhatnának? Jel 7:1,3. (Hasonlítsd össze Dán 7:2; Jer
25:32.) Mi fog történni, ha szabadon engedik a szeleket? 1Thess
5:2,3.
„János látja, hogy a természet elemeit, – földrengést, vihart, politikai
viszályokat – négy angyal tartja vissza. Ezeket a szeleket Isten féken tartja, amíg akarja, s amíg parancsot nem ad, hogy elereszthetők… Ennek
a leghatalmasabb angyalnak kezében van az élő Isten pecsétje, azé az
Istené, Aki egyedül adhat életet, Aki homlokra ütheti a pecsétet, hogy ki
részesülhet halhatatlanságban, örök életben.” – BL 210.
b. Honnan tudjuk, hogy a próbaidő, melyben a bűnösöket felhívják,
hogy térjenek az Úrhoz, nem fog örökké tartani? Lk 13:23-25;
17:28-30; Jer 8:20. Milyen bizonyíték mutatja, hogy az elpecsételési munka biztosan befejeződik mielőtt elkezdődnek a csapások a
próbaidő végső lezárásakor? Jel 22:11.
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A SZOMBAT, MINT PRÓBAKŐ

Hétfő

június 28.

2. EGY NYITOTT AJTÓ
a. Mikor nyílt meg a mennyei szentély szentek szentjének ajtaja? Jel
3:7,8; 11:19; Dán 8:14.

„Isten törvényeinek teljes jelentősége éppen akkor lett nyilvánvaló és
Isten népe a szombat igazságot éppen akkor ismerte fel, midőn a men�nyei szentélyből a szentek szentjébe vezető ajtó megnyílt. Itt a szentek
szentjében van a frigyláda s benne a Tízparancsolat. Ez az ajtó mindaddig zárva volt, míg Jézus közbenjárói tisztje a szentélyben 1844-ben
befejeződött. Akkor zárta be a szentély ajtaját és felnyitotta a szentek
szentjét, a második kárpiton átlépett, ahol most a frigyláda előtt áll, és
ahova most Izrael hite irányul.” – TL 30.
b. Minthogy Isten törvényének részeként lett kinyilatkoztatva a
szombat, és a nagy engesztelési nap egyértelműen ugyanazon
törvény iránti engedelmességet mutatja be, próbakő-e a szombat
1844 óta, vagy még várnunk kell arra, hogy a jövőben válik majd
próbává? Apcs 17:30; Jn 15:22.

„Láttam, hogy a szombat, mint próbakő, mindaddig nem érvényesülhetett, amíg Jézus közbenjárói szolgálata a szentélyben be nem fejeződött
s Ő átment a második kárpiton. Ezért reménységben pihennek sírjaikban
azok a keresztények is, akik elhunytak még mielőtt a szentek szentjének
ajtaja megnyílt, az éjféli kiáltás után, az 1844 év hetedik hónapjában. Láttam, hogy Sátán, Isten népének több tagját épp ezzel a ponttal kísértette
meg. Mivel hogy olyan sok jó keresztény halt már el hitben, anélkül, hogy
az igazi szombatot megtartotta volna, [sokan] kétségbe vonják azt, hogy
a szombat részükre próbakő volna.” – TL 30. 31.
„Sátán minden úton-módon megkísérelte, hogy ott tartsa őket, ahol
éppen voltak, mindaddig, amíg az elpecsételés elvégeztetik, és a Mindenható kiteríti oltalmazó takaróját a választottak fölé, mert jól tudta, hogy
odakünn védelem nélkül maradnak, kitéve Isten haragjának, amely a
hét utolsó csapásban nyilatkozik meg. Isten máris megkezdte oltalmazó
takarójának kiterjesztését népe fölé, és nemsokára bevonja vele azokat,
akik a harc napján védelmet óhajtanak.” – TL 32.
6

Szombati Bibliai Tanulmányok, 2010. július - szeptember

Kedd

június 29.

„Isten szolgáinak ez az elpecsételése ugyanaz, mint amelyet Ezékiel
látott látomásában.” – BL 210.
„Ki hallgat az Úr tanácsára a mai időkben? Azok talán, akik lényegében véve mentegetik az Isten hitvalló népe közt elkövetett bűnöket, s
akik ha nem is nyíltan, de azok ellen zúgolódnak szívükben, akik megfeddik a bűnt? Vagy akik szembeszegülnek velük, és azokat sajnálgatják,
akik gonoszságot követtek el? Egyáltalán nem! Ha meg nem térnek,
ha hátat nem fordítanak Sátán aknamunkájának, vagyis ha abba nem
hagyják azok örökös támadását, akikre a munka terhe nehezedik, s azt,
hogy erősítik Sionban a bűnösök kezeit, akkor soha el nem nyerik Isten
jóváhagyó pecsétjét.” – 3B 267.
„Isten hűséges népe, akikben az Úr munkájának lelkülete él, és
akik szívükön viselik az emberek üdvösségét, azok mindig is a maga
valóságában, a vétkes jellegében látják a bűnt. Ők mindig a szilárd oldalon állnak, és megfelelően bánnak a bűnökkel, hiszen ezek könnyen
körülveszik Isten népét. Különösen a gyülekezet záró munkájánál, a
száznegyvennégyezer elpecsételésének idejében fogják a legmélyebben
átérezni Isten hitvalló népének bűneit, akiknek szeplőtelenül kell megállni Isten trónja előtt.” – 3B 266.
b. Habár sokan fognak üdvözülni a szombat igazságának ismerete
nélkül, de elpecsételhetők-e a harmadik angyal üzenetében hívők
anélkül, hogy ne lennének megpróbálva Isten parancsolataival és
a szombattal szemben? Ez 20:12,16,19,20; Jel 12:17; 14:12.
„Akik el szeretnék nyerni Isten pecsétjét, meg kell tartaniuk a negyedik parancsolat szombatját. Ez különbözteti meg őket a hűtlenektől,
akik az igazi szombat helyett ember alkotta intézményt fogadnak el. Isten nyugalomnapjának a megünneplése a megkülönböztető jel az Istent
szolgálók és a nem szolgálók között.” – TII 243.
1.Tanulmány - A SZOMBAT, MINT PRÓBAKŐ
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3. A HARMADIK ANGYAL ÜZENETE
a. Hogyan írja le a prófécia az Úr szombatjának helyreállítását, és az
elpecsételő angyal munkáját? Ésa 56:1,2,6; 58:12,13; Ez 9:1-11; Jel
14:9-12. Azok, akik Isten pecsétjének elnyerésére készülnek, hogyan viselkedjenek a bűnnel szemben a gyülekezetben?

Szerda

június 30.

4. A VÉGSŐ VITAPONT
a. Attól fogva, hogy a jelenvaló igazság fénysugara ragyogni kezdett, Isten népének figyelme a mennyei szentélyre, Isten törvényére, és a szombatra összpontosul. (Jel 11:19.) Üdvözülhetünk-e
ha hiszünk a hármas angyali üzenetben, de nem viseljük Isten
pecsétjét? Jak 4:17.
„Csak az élő Isten pecsétjét viselőknek lesz joguk belépni a kapukon
a szent városba.” – TII 243.
„Isten kegyesen tekint azokra, akik megmutatják Krisztus szelíd és
alázatos lelkületét. Bár a világ megveti őket, az Úr szemében azonban igen
értékes emberek. Nemcsak a bölcsek, a nagyok, a jót cselekvők mehetnek
be a mennybe, nemcsak a szorgalmas, buzgó, szüntelenül dolgozó munkások. Nem. A lelki szegények, akik sóvárogják, hogy Krisztus bennük
lakozzék, az alázatos szívűek, akiknek leghőbb vágyuk Isten akaratát
cselekedni – ők tényleg beléphetnek oda. Azok között lesznek, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.” – JÉ 247. 248.
b. Milyen kérdés válik teljesen világossá, az utolsó küzdelem során,
a szombattal kapcsolatban? Mal 3:18.

„A végső küzdelem a szombat kérdésében még nem jött el, és idő előtti válságot idézhetünk elő meggondolatlan cselekvéseinkkel… Nekünk
óvatosan kell dolgoznunk, fokozatosan, olyan mértékben bemutatva az
igazságot, ahogyan a hallgatók képesek azt befogadni, de maradjunk
szorosan az Ige mellett.” – SW 71.
„Isten imádóit különösen majd az választja el a többi embertől, hogy
tisztelik a negyedik parancsolatot, mert ez Isten teremtői hatalmának a
jele, s ez tanúsítja az Ő igényét arra, hogy az emberek tiszteljék és imádják Őt.” – 9B 16.
„A világot csak úgy lehet figyelmeztetni, ha látják, hogy az igazság hívei megszentelődtek az igazság által, ha magasztos és szent elvek szerint
cselekszenek, a lehető legnemesebb értelemben húzva meg az elválasztó
vonalat Isten parancsolatainak megtartói és a parancsolatok lábbal tiprói
között.” – TII 249.
8
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Csütörtök

július 1.

„Meg fog jelenni a rendelet, hogy akik nem vették föl a fenevad bélyegét, nem vehetnek, sem el nem adhatnak, s végül halálra ítélik őket.
Azonban Isten szentjei nem fogják fölvenni ezt a jelet…
Minden lélekre jönni fog a szigorú próba: ’Istennek engedelmeskedjek-e inkább, mint embereknek?’… Kik készek határozottan azon zászló
alá állni, melyre ez van írva: ’Isten parancsolatai és Jézus hite’?” – ST
1899 november 8.
b. Ismertesd a nyomorúságos időket, melyek a világra jönnek, a prófécia szerint! Lk 21:26; Ésa 24:1-6; 33:16.
„El fog jönni az az idő, amikor nem csak tiltják a vasárnapi munkát az
embereknek, hanem kényszeríteni próbálják őket arra, hogy szombaton
dolgozzanak.” – SW 69.
„Erkölcsi bátorságot követel meg olyan álláspontot elfoglalni, hogy
megtartsuk Isten parancsolatait… Erkölcsi bátorság, határozottság,
kitartás, és nagyon sok ima kell ahhoz, hogy a népszerűtlen oldalra
álljunk… Fájdalmakat szenvedhetünk el, talán éhezni is fogunk; de
Isten nem fog elhagyni bennünket szenvedéseinkben. Megpróbálja a
hitünket. Nem a magunk kényeztetésére kell élnünk. Azért vagyunk itt,
hogy kinyilatkoztassuk Krisztust a világnak, hogy Őt s az Ő hatalmát
képviseljük az emberiség előtt.” – RH 1895 szeptember 3.

Péntek

július 2.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a.
b.
c.
d.

Mit jelent a négy visszatartott szél, és miért vannak azok visszatartva?
Milyen ajtó nyílt meg Isten szolgái előtt 1844-ben?
Mi a Jelenések 14. fejezet harmadik angyalának a munkája?
Miért nem volt Isten népe részére próba az Úr szombatja 1844 előtt, és
miért jelent ez próbát azóta?
e. Milyen kérdés fog egyértelművé válni mindenki számára a végső próba
idején?

1.Tanulmány - A SZOMBAT, MINT PRÓBAKŐ
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5. A VÉGSŐ VITAPONT (FOLYTATÁS)
a. Mennyien lesznek elpecsételve a vég idejében? Jel 7:4; 14:1-3. Ismertesd részletesen győzelmüket!

A SZOMBAT, MINT PRÓBAKŐ
„A szombat nemcsak Izraelért rendeltetett, hanem a világért is. Az
ember Édenben ismerte meg, és az a Tízparancsolat többi előírásához
hasonlóan maradandóan kötelező érvényű. A törvényről, melynek a
negyedik parancsolat egy része, Krisztus kijelenti: ’Míg az ég és a föld
elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik’
(Mt 5:18). Amíg a menny és a föld fennáll, addig a szombat is megmarad,
mint a Teremtő hatalmának jelképe. Amikor pedig az Éden újra felvirágzik a földön, Isten szent pihenőnapját mindenki tisztelni fogja a nap alatt.
A dicső újföld lakosai ’szombatról szombatra’ feljőnek ’engem imádni,
szól az Úr’ (Ésa 66:23).
A zsidókra vonatkozó rendelkezések közül egyik sem különböztette
meg őket olyan tökéletesen a környező népektől, mint a szombat. Isten
terve szerint a szombat megtartása az Őt imádók megjelölése lesz. A
bálványimádástól való elkülönülésük jele, és egyben az igaz Istennel való
kapcsolatuknak is jele. A szombat megszenteléséhez azonban az embernek magának is szentnek kell lennie, így hit által Krisztus igazságosságának részesévé válik. Amikor az Úr a parancsot adta Izraelnek: ’Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt’ (2Móz 20:8), ezt is
hozzátette: ’Szent emberek legyetek énelőttem’ (2Móz 22:31). Csakis így
különböztethette meg a szombat Izraelt, mint Isten imádóit.
Midőn a zsidók eltávolodtak Istentől, ami maga után vonta Krisztus
hit általi igazságának elvesztését, számukra maga a szombat is elvesztette
jelentőségét. Sátán magát akarta felmagasztalni, igyekezett elvonni az
embereket Krisztustól, a szombatot pedig megrontani, mert ez Krisztus
hatalmának a jele. A zsidó vezetők betöltötték Sátán akaratát azzal, hogy
Isten pihenőnapját terhes követelményekkel bástyázták körül. Krisztus
idejében a szombatot már annyira elferdítették, hogy megtartása inkább
az önző, önkényes ember jellemét tükrözte, mint a szerető mennyei Atyáét. A rabbik tulajdonképpen úgy mutatták be Istent, mint aki olyan törvényeket ad, melyeket az embernek lehetetlen megtartani. Az embereket
rávették, hogy önkényúrnak tekintsék Istent, s úgy gondolják: a szombatnak az Ő kívánalmai szerinti megtartása tette az embert kőszívűvé,
kegyetlenné. Krisztusnak kellett ezeket a téves elképzeléseket helyreigazítani. Bár a rabbik könyörtelen ellenségeskedéssel követték Őt, Jézus még
látszólag sem alkalmazkodott követelményeikhez, hanem ment a maga
útján, és a szombatot Isten törvénye szerint tartotta meg.” – JÉ 238.
10
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2. Tanulmány

2010. július 10.

Napnyugta: H 20:40
Ro 21:00

A RÉSZLEGES FELTÁMADÁS
„És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek,
némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra.” (Dán 12:2.)
„Minden istenadta erőnkkel törekedjünk arra, hogy a száznegyvennégyezer között legyünk.” – RH 1905. március 9.
Javasolt olvasmány: Tapasztalatok és Látomások, 247. 248. (A szentek szabadulása)

Vasárnap

július 4.

1. A KÉT OSZTÁLY
a. Milyen esemény hirdeti a szentek közelgő megszabadítását? Jóel
3:16; Zsid 12:26; Jel 16:17, u.r.18.
„Sötét, nehéz felhők jelennek meg, majd egymásra tornyosulnak. A
haragos ég közepén egyetlen tiszta hely van, amely leírhatatlan dicsőségtől tündököl. Onnan hallatszik Isten hangja, amely olyan, mint a sok
víz zúgása…
Ez a hang megremegteti az eget és a földet. Hatalmas földrengés támad.” – NK 566.
b. Kik támadnak fel Isten hangjára Krisztus visszajövetele előtt? Dán
12:1,2; Mt 26:63,64; Jel 1:7. Az örök életre feltámadottak, azok között lesznek-e, akik meghallják Isten szövetségkötését?
„Sírok nyílnak meg, és ’sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra
és örökkévaló utálatosságra’ (Dán 12:2). Azok, akik a harmadik angyal
üzenetébe vetett hittel haltak meg, megdicsőülten jönnek elő sírjukból,
hogy meghallják, amikor Isten békeszövetséget köt törvénye megtartóival. Azok is, ’akik Őt általszegezték’ (Jel 1:7), akik gúnyolódtak és nevettek Krisztus haláltusáján; és akik a leghevesebben támadták igazságát és
népét, feltámadnak, hogy meglássák Krisztus dicsőségét és a hűségesek
megdicsőítését.” – NK 567.
2. Tanulmány - A RÉSZLEGES FELTÁMADÁS

11

Hétfő

július 5.

2. A SZÁMSZERINTI 144 000
a. Amikor Isten kihirdeti az örök szövetségkötését népének, s megadja Krisztus eljövetelének napját és óráját, mennyi élő szent válaszol a Jelenések 6:17.-ben feltett kérdésre? Jel 14:13.

„Midőn Jézus elhagyja a szentélyt, akkor azok, akik szentek és igazak, továbbra is szentek és igazak maradnak, mert bűneik eltöröltettek,
s ők maguk elpecsételtettek az élő Isten pecsétjével. Ellenben azok, akik
igazságtalanok és tisztátalanok voltak, ezután is azok maradnak; mert
többé nem lesz a szentélyben a jóságos Főpap, aki bűnvallomásaikat,
imáikat és áldozataikat a mennyei Atya királyi széke elé vigye. Ezért,
amit a bűnösök megmentéséért megtehetünk, hogy megszabadítsuk
őket az eljövendő haragtól, meg kell tennünk, még mielőtt Jézus elhagyná a mennyei szentek szentjét.” – TL 35.
„Csakhamar hallottuk Istennek szavát, hatalmas vizek zúgásához
hasonlóan, amely közölte velünk Krisztus eljövetelét. Az élő szentek, a
száznegyvennégyezer, megértették az Úr szavát, a gonoszok ellenben
mennydörgésnek tartották. Midőn Isten a Megváltó eljövetelét kinyilatkoztatta, kiárasztotta ránk Szentlelkét, úgy, hogy arcunk ragyogni
kezdett. Isten dicsősége sugárzott szét rólunk, amiként Mózes arca is
ragyogott, midőn Sinai hegyéről alájött.
Mind a száznegyvennégyezer el volt pecsételve s bensőséges egységben tömörültek. Homlokukra ez volt írva: Isten; s az új Jeruzsálem és
egy dicső csillag, amely Jézus nevét tartalmazta. A gonoszok bosszankodtak, boldogságunk és szentségünk felett, haragjukban ránk akartak
támadni, hogy kezüket ránk tegyék, és börtönbe vessenek bennünket,
de ha kezünket kinyújtottuk az Úr nevében, menthetetlenül a földre
hullottak.” – TL 11.
b. Ez a szám jelképes-e, vagy betűszerinti? Hogyan használja a „szám
szerint” kifejezést a Prófétaság Lelke? Jel 7:4; 1Kir 18:19; 19:18.

„Jézabel prófétái szám szerint nyolcszázötvenen, akárcsak egy zászlóaljnyi harcra kész sereg, együtt menetelnek oda, zenekísérettel és kápráztató szertartások közepette.” – 3B 280.
12
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Kedd

július 6.

3. HOZZÁADÁS VAGY BELESZÁMÍTÁS?
a. Hitte-e a kezdeti advent nép, hogy azok, akik a harmadik angyali
üzenetbe vetett hitben haltak meg, beleszámláltatnak az elpecsételt szentek számába? Jel 14:12,13.

„De mikor [János] élénk érdeklődéssel a jelenet szemlélésébe merült,
észrevette Isten parancsolattartó népének csoportját. Homlokukon az élő
Isten pecsétjét viselték. Ezt írja: ’Itt van a szenteknek békességes tűrése,
itt, akik megtartják az Isten parancsolatait, és a Jézus hitét. És hallék az
égből szózatot, amely ezt mondja nekem: Írd meg: Boldogok a halottak,
akik az úrban halnak meg mostantól fogva.’ (Jel 14:12,13.)” – 6B 15.
b. Mutass példákat a Prófétaság Lelkéből arra, hogy az „együtt –ral
–rel, –val, –vel,” nyelvtani ragozás, nem mindig csak hozzászámítást jelent, hanem kifejez beleszámítást is!
„Feleséged halálhíre döbbenetes volt számomra…
Láttam, hogy feleséged elpecsételtetett, Isten szavára előjön majd a
földre, és együtt lesz a 144 000-rel.” – 2Sz 244.
„A tanítványokkal együtt Júdás is evett a kenyérből és ivott a borból,
ami Krisztus testét és vérét jelképezte. Ez volt az utolsó alkalom, hogy
Júdás együtt volt a tizenkettővel.” – RH 1897. június 22.
c. Ellen G. White a 144 000-hez tartozik-e?
„Most már közvetlenül előttünk állott Sion hegye s megpillantottuk
a hegyen emelkedő fenséges templomot… Mikor éppen be akartunk
lépni a templomba, Jézus nyájas hangon így szólt: ’Csak a száznegyvennégyezer léphet be e helyre.’ S mi így kiáltottunk: Halleluja…
Miután már szemléltük a templom dicsőségét, kiléptünk onnan, Jézus elhagyott minket s a városba ment. Majd nemsokára újra felhangzott
nyájas szava: ’Jöjjetek én népem, ti, kik nagy nyomorúságból jöttetek,
teljesítettétek akaratomat, szenvedtetek érettem, jöjjetek a vacsorához,
én felövezem magam és szolgállak titeket’.” – TL 15.
2. Tanulmány - A RÉSZLEGES FELTÁMADÁS
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Szerda

július 7.

4. HOZZÁADÁS VAGY BELESZÁMÍTÁS? (FOLYTATÁS)
a. Mi legyen a célunk a harmadik angyal üzenete értelmében, tekintettel arra, hogy csak 144 000-en lesznek elpecsételve? Mt 24:13;
Zsid 4:14.

„Az Úr újra meg újra kinyilvánítja hatalmát és kegyelmét, amiből
meg kell tanulnunk, hogy minden körülmények közt jobb a hitet ápolni, hitnek adnunk hangot, hit által cselekednünk.” – TII 216.
b. Jelenthet-e a „között” szó beleszámítást? Mondj példákat! 4Móz
17:6-8.

„Még mikor Jézus a földön élt, tanítványaival járt s tanította őket,
akkor is akadt olyan közöttük, aki ördög volt. Júdás elárulta az Ő Urát.
Krisztus tökéletesen ismerte Júdás életét. Ismerte Júdás kapzsiságát, amit
az nem tudott legyőzni, s mikor Jézus másokat tanított, akkor Júdásnak
is leckéket adott e tárgyról.” – 4B 41.
„Az Üdvözítő nem utasította vissza Júdás közeledését. Helyet adott
neki a tizenkettő között.” – JÉ 620.
c. Mely szentírási hely mutatja be Isten maradék egyházának végső
győzelmét? Fil 1:6. Mennyien lesznek a győzők csoportjában? Jel
14:1,5; 15:2,3.

„Szent látomásban látta a próféta Isten maradék gyülekezetének végső győzelmét. Ő ezt írja: [Idézve Jel 15:2,3. és 14:1.] E világon Istennek
szentelték értelmüket. Szívükkel és lelkükkel szolgálták Őt; Nevét most
tehát ’homlokukra’ írhatja.” – AT 401.
d. Ha egy csoportot a létszámuk alapján ismernek, vagy neveznek
el, viselheti-e akkor is azt a nevet ezen csoport, ha számuk nem
teljes? Említs legalább egy példát! 1Kor 15:5.
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Csütörtök

július 8.

5. KÉT KÜLÖNBÖZŐ FELTÁMADÁS
a. Kik támadnak fel Jézus második eljövetelekor? Jn 5:28,29.er;
1Thess 4:13-17. Mit kapnak az igazak a feltámadáskor? Jel 22:12;
1Kor 15:51-55; 2Tim 4:7, 8.
b. Mi lesz az igazak fő tevékenysége a millennium alatt? 1Kor 6:1-3;
Jel 20:4-6.
c. Kik támadnak fel, miután az ezer év véget ér, és a gonoszok elítéltettek? Jn 5:28,29.ur; Jel 20:5,7-10.
„Az ezer év végén Jézus, a dicsőség királya, leereszkedik… Isten
városa leszáll, s elhelyezkedik az előre elkészített hatalmas síkságon.
Azután Jézus elhagyja a várost a megváltottak seregétől körülölelve, és
angyalok tömegével kísérve útján. Félelmetes méltósággal hívja elő az
elhalt gonoszokat. Felébreszti őket mély álmukból. Micsoda félelmetes
ébredés!” – SG 83. 84.
„A második feltámadás az ezer esztendő végén lesz. Ekkor a gonoszok feltámadnak, és megjelennek Isten előtt, hogy ’a megírott ítélet’-et
végrehajtsák rajtuk.” – NK 586. 587.

Péntek

július 9.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

a. Ismertesd a részleges feltámadást, amikor két csoport támad fel a sírból
Isten hangjára, közvetlen Krisztus eljövetele előtt.
b. Milyen célból lesznek feltámasztva azok, akik 1844 óta a harmadik angyal üzenet hitében haltak meg?
c. Miután a szentek életre keltek, hány élő szent lesz a földön, akik meghallják Isten békeszövetségét?
d. Milyen bibliai versek segítségével azonosítja be a Prófétaság Lelke az utolsó maradék egyházat, amely készen lesz a Jézussal való találkozásra?
e. Ismertesd a két általános feltámadást, a Krisztus eljövetelekor lévőt, és
az ezer év végén lévőt.

2. Tanulmány - A RÉSZLEGES FELTÁMADÁS
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3. Tanulmány

2010. július 17.

Napnyugta: H 20:34
Ro 20:56

IZRAEL TIZENKÉT TÖRZSE
„Mikor a Felséges örökséget osztott a népeknek; mikor szétválasztá az ember fiait [angolban: Ádám fiait]: megszabta a népek határait,
Izrael fiainak száma szerint.” (5Móz 32:8.)
„Ábrahám igaz gyermekeinek hozzá hasonlóan Istennek engedelmeskedő életet kell élniük… Az Ábrahámtól való egyenes leszármazás
önmagában értéktelen. Ha nincsenek vele lelki kapcsolatban, vagyis
nem ugyanaz a lelkület munkálkodik bennük, és nem ugyanazokat a
dolgokat cselekszik, akkor nem az ő gyermekei.” – JÉ 394. 395.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 78-79. (Kiáltó szó a pusztában)
392-398. (Az élet világossága)

Vasárnap

július 11.

1. AZ EVANGÉLIUM ÍGÉRETE
a. Mi volt az első ígéret, amit Ábrahám kapott, s hogyan mutatja be
az evangélium ezt az ígéretet? 1Móz 12:1-3; 15:6; 22:18; Gal 3:8,9.

„[Ábrahám] bűnei bocsánatáért Krisztusban bízott. Ez volt az a hite,
amelyet Isten igazságul számított be néki. Az Ábrahámmal megújított
szövetség Isten törvényének tekintélyét is fenntartotta.” – PP 330.
b. Mi az evangélium? Rm 1:16; 1Kor 1:17,18; Kol 1:20. Milyen gyakorlati példán keresztül lett bemutatva Ábrahámnak a Golgota?
1Móz 22:2-13; Jn 8:56-58.

„Izsák föláldozását Isten annak előrevetítésére szervezte, hogy föl
kell áldoznia Fiát… Ábrahámnak a sötét és félelmetes próba alatt elviselt gyötrelme azért történt, hogy a bukott ember megváltásának terve
mélységes mély benyomást tegyen rá.” – TII 11.
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Hétfő

július 12.

2. KRISZTUS – A LEGFŐBB MEGÍGÉRT ÁLDÁS
a. Megértette-e Ábrahám, a Krisztus keresztjébe vetett hit által jövő
áldásokat? Gal 3:13,14; 2Kor 5:21.

„Amikor Izsák ’hol van az égőáldozatra való bárány?’ kérdésére Ábrahám így válaszolt: ’Az Isten majd gondoskodik… bárányról’, amikor
az angyal visszafogta az atya kezét, amely már-már megölte fiát, és Izsák
helyett Isten gondoskodása folytán a kos lett az áldozat – fény derült a
megváltás titkára, és az angyalok is jobban megértették azt a csodálatos
tervet, amellyel Isten gondoskodott az ember megváltásáról (1Pt 1:12).”
– PP 121.
b. Hogyan magyarázza Pál az Ábrahámnak tett fontos ígéretet? Gal
3:16,27-29; Kol 2:10-13. Milyen áldásokat nyerünk Krisztuson
keresztül, Ábrahám magvaként? Rm 3:23-25; Tit 2:11-14.

„Bár [a test szerinti Izrael] Isten kegyelmét megvetette és elveszítette
a választott népnek járó áldást – Isten mégsem vetette el Ábrahám magvát; a dicsőséges célnak, amit Izraellel végre akart hajtani, teljesülni kell!
Mindenki, aki Krisztus által a hit gyermekévé lesz, Ábrahám magvához
tartozik. Ők a szövetség ígéreteinek örökösei – mint Ábrahám – elhívattak, hogy őrizzék és a világ számára ismertté tegyék Isten törvényét és
Fiának evangéliumát.” – PP 444.
„Az Ábrahámtól való leszármazást nem a név vagy a vonal biztosítja,
hanem a jellem hasonlósága. Ugyanígy az apostoli jogfolytonosság sem
az egyházi hatalom továbbadásában rejlik, hanem a lelki rokonságban. Az
apostoli jogfolytonosság valódi bizonyítéka az apostoli lelkülettől indított
élet, az általuk tanított igazság továbbadása és elhívése. Ez teszi az embert
az evangélium első tanítóinak egyenes leszármazottjává.” – JÉ 395.
„Senki sem jogosult a mennyei örökségre, aki nem tisztult meg gondolkodásában, aki nem vált finommá viselkedésében, nemessé jellemében, és
aki nem szentelődött meg. Ezért igyekezzünk megerősíteni és biztosítani
elhívatásunkat, kiválasztásunkat.” – Messenger, 1893. május 10.

3. Tanulmány - IZRAEL TIZENKÉT TÖRZSE
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Kedd

július 13.

3. A MENNYEI KÁNAÁN
a. Mit foglalt magába az Ábrahámnak adott örökségi ígéret?
1Móz 17:8; Róma 4:13. Miért nem örökölhette azonnal Kánaán
földjét? 1Móz 15:16.

„Ábrahámnak nem volt birtoka a földön, ’egy lábnyomnyi’ sem
(Apcs 7:5). Ugyan nagy vagyona volt, de Isten dicsőségére és embertársai javára használta fel. Nem tekintette ezt a világot otthonának.
Isten arra szólította, hogy hagyja el bálványimádó honfitársait, és
neki ígérte Kánaánt mint örök birtokot, de sem fia, sem unokája nem
kapta meg azt. Amikor Ábrahám temetkezési helyet akart szerezni
halottja számára, meg kellett azt vennie a kananeusoktól. Egyetlen
birtoka az Ígéret földjén egy sziklába vájt sír volt a Makpelah barlangjában.” – PP 133.
b. Mi volt Ábrahám egyedüli reménye – amely minden hűséges
számára adva van – Isten ígérete alapján? Zsid 11:8-10; Dán
7:27; 2Pt 3:13. Hogyan gondolt földi életére Ábrahám? Zsid
11:13-16.

„De Isten szava nem vesztette érvényét; és nem is akkor vált
véglegesen valóra, amikor a zsidó nép elfoglalta Kánaánt… Az Ábrahámnak és magvának szóló ajándék nemcsak Kánaán földjét foglalta magában, hanem az egész földet. Így mondja az apostol: ’Nem
a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának,
hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által’ (Rm
4:13). A Biblia világosan tanítja, hogy az Ábrahámnak adott ígéretek
Krisztus által fognak teljesedni. Mindenki, aki Krisztusé, ’Ábrahám
magva… és ígéret szerint örökös’ – ’Romolhatatlan, szeplőtelen és
hervadhatatlan örökség’ (Gal 3:29; 1Pt 1:4) örököse, a bűn átkától
megszabadított föld örököse. Mert ’Az ország pedig és a hatalom és
az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek
szentei népének’ (Dán 7:27).” – PP 133. 134.
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Szerda

július 14.

4. A KIRÁLYSÁG ÖRÖKÖSEI
a. Milyen emberek fogják örökölni a mennyei Kánaánt? Mt 5:5;
1Jn 3:2; Ésa 60:21.

„Világunkban a végrendelet csak akkor jár örökösödési joggal, ha az
hibátlanul van kiállítva, egyébként érvénytelen. Öröklik-e a mennyet
azok, akiknek hibás a végrendelete? Az apostol bemutatja az irányvonalat, amely mentén a mennyei örökséghez juthatunk. Ezt olvassuk:
’Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és
ígéret szerint örökösök.’ (Gal 3:29) Ha Krisztusé vagyunk, akkor a
végrendelet, a mennyei örökösödési jogunk hibátlan, mert az egyetlen
megmentő szerződés, a kegyelem szövetségének részesei vagyunk. A
kegyelem által tudjuk biztossá tenni elhívatásunkat és kiválasztásunkat, és a krisztusi tökéletes hit, lélek és jellem beszámításán keresztül.
Viszont az nem lesz jogosult a mennyei örökségre, aki nem tisztult
meg, nem finomodott meg, nem nemesedett meg és nem szentelődött
meg teljesen. Azoknak lesz joguk az örökségre, romolhatatlanságra,
tisztaságra és hervadhatatlanságra, akiknek élete Istenben van elrejtve
Krisztussal együtt, akik magukra öltötték Krisztus igazságosságát.” –
ST 1892. május 2.
b. Milyen jellembeli célkitűzést kell elérnünk, mielőtt megkaphatnánk Isten jóváhagyó pecsétjét? Ef 3:19; 4:13; Kol 1:26-28; 2:10.
Mi lesz kijelentve az evangélium munkájával kapcsolatban, ha
Isten népe felnőtt emberekké vált Krisztusban? Jel 10:7.

„Beszélhetünk a Szentlélek áldásairól, de ha nem készítjük fel
önmagunkat annak befogadására, használ-e bármit is fáradozásunk?
Törekszünk-e minden erőnkkel arra, hogy felnőtt emberekké váljunk
Krisztusban? Keressük-e az Ő teljességét, hogy egyre nagyobb sietséggel elérjük az elénk kitűzött célt, az Ő jellemének tökéletességét?
Amikor az Úr népe eléri ezt a célt, el lesznek pecsételve homlokukon.
A Szentlélekkel megtelve, teljességre jutnak Krisztusban, és a feljegyzést készítő angyal kijelenti: ’Elvégeztetett’!” – OHC 150.
3. Tanulmány - IZRAEL TIZENKÉT TÖRZSE
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Csütörtök

július 15.

5. BELÉPÉS A SZENT VÁROSBA
a. Hány kapu van az Új Jeruzsálemen? Kik előtt van nyitva? Kiknek a nevei mutatják a különböző jellemvonásokat? Jel 21:10-12.
Hogyan van osztályozva a 144 000, figyelembe véve a különböző
győzelmi tapasztalataikat és minden egyes kapu jellegzetességét?
Jel 7:4-8.

b. Említs meg néhány jellemvonást, amely számára nincs nyitott
kapu, és kizár a Szent Városból! Jel 21:27; 22:15; 1Kor 6:9,10.

„Krisztus apostolai – a hős Pál, a szenvedélyes Péter, a szeretett és
szerető szívű János, valamint hűséges testvéreik is ott vannak a megváltottak sokaságában, és velük a mártírok hatalmas serege; a falakon
kívül pedig – minden hitvány és förtelmes dologgal együtt – azok,
akik üldözték, börtönbe vetették és megölték őket. Néró – e kegyetlen
és erkölcstelen szörnyeteg – látja azok boldogságát és megdicsőülését,
akiket egykor megkínzott, és akiknek határtalan szenvedésében gyönyörködött.” – NK 592. 593.
„Isten városába nem juthat be semmi tisztátalan. Minden lakójának már itt e földön tisztaszívűnek kell lennie. Aki Krisztustól tanul,
egyre inkább megveti a gondtalan, hanyag életformát, az illetlen kifejezéseket, szóhasználatot és a tisztátalan gondolatot. Kinek szívében
Krisztus lakozik, annak gondolkozásában és erkölcsében tisztaság és
nemesedés fog megnyilatkozni.” – GH 28.

Péntek

július 16.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a.
b.
c.
d
e.
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Lényegében mi az evangélium, és hogyan hirdették Ábrahámnak?
Ki Ábrahám magva? Hogyan lehetünk Ábrahám magvából valók?
Milyen örökséget ígértek Ábrahámnak?
Ismertesd a jellemet, ami a megígért örökség elnyeréséhez szükséges!
Milyen feltételekkel lehet belépni a Szent Városba? Kik fognak kívül
maradni?
Szombati Bibliai Tanulmányok, 2010. július - szeptember

4. Tanulmány

2010. július 24.

Napnyugta: H 20:27
Ro 20:50

ELPECSÉTELÉSRE KÉSZEN
„És a [száznegyvennégyezer] szájában nem találtatott álnokság;
mert az Istennek királyiszéke előtt feddhetetlenek.” (Jel 14:5)
„Akik Krisztustól tanultak, azoknak nem lesz közösségük ’a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel’ (Ef 5:11). Úgy beszédükben,
mint életükben egyszerűek, nyíltak és igazak lesznek, mert a szentekkel való közösségre készülődnek, ’akiknek szájában nem találtatott
álnokság’.” – GH 64.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 575-577. (Isten népe megszabadul)

Vasárnap

július 18.

1. NÉV ÉS JELLEM
a. Mit jelent Jézus nevében imádkozni, és mit jelent az, hogy az
Atya neve a homlokra van írva? Jn 14:13-15; 15:16; 16:23,24.
„Krisztus nevében imádkozni azonban sokat jelent. Azt jelenti,
hogy elfogadjuk magatartását, kinyilvánítjuk lelkületét és végezzük
munkáját.” – JÉ 574.
„Az élő Isten pecsétje csak azokat illeti meg, akiknek jelleme hasonlít Krisztuséhoz.” – FLB 287.
„Az élet minden egyes eljárásában Istennek neve nyilatkozzék meg.
Ám ezen kérés azt kívánja tőled, hogy jellemével bírj. Csak akkor szentelheted meg és nyilatkoztathatod ki a világ előtt nevét, ha életedben
és jellemedben Isten élete és jelleme nyilatkozik meg. Mindezt pedig
csak Krisztus kegyelmének és igazságának elfogadása által teheted
meg.” – GH 95.
b. Milyen szerepe volt a névnek az ószövetségi időkben? Mit fejezett
ki a név? 1Sám 25:25; 1Móz 27:36; 32:27,28. Amikor egy személy
jelleme megváltozott, mi történt az ő nevével? 1Móz 17:5,15,16;
32:28.
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Hétfő

július 19.

2. EGYHÁZI KAPCSOLAT
a. Mit jelképez az asszony a Szentírásban? Mit jelent az, hogy as�szonyokkal nem fertőztették meg magukat – ami az elpecsételés
egyik feltétele is? Ésa 3:28; Hós 2:1,20; 2Kor 11:2; Jel 14:4.er. Mi a
„Babilon” szó jelentése? Jel 17:4,5.

„A ’Babilon’ szó a ’Bábel’ szóból ered, és zűrzavart jelent. Babilon a
Szentírásban a hamis vagy hitehagyó vallások különböző formáit jelöli.
A Jelenések 17. fejezetében Babilont egy asszony ábrázolja. A Biblia ezzel
a képpel az egyházat szimbolizálja: az erényes asszony a tiszta egyházat,
a gonosz asszony pedig a hitehagyó egyházat jelképezi.” – NK 340.
b. Kijelenthetjük-e azt, hogy aki bukott egyházzal került kapcsolatba, az megfertőződött? 2Kor 6:14-18. Hol kezdődik a megfertőződés? Jel 18:4.
„[A korai évszázadokban] hosszú és kemény küzdelem után az a
néhány hűséges elhatározta, hogy megszakít minden kapcsolatot a
hitehagyó egyházzal, ha az továbbra sem hajlandó megtisztítani magát
minden hamisságtól és bálványimádástól. Tudták, hogy ha engedelmeskedni akarnak Isten szavának, feltétlen szükség van az elkülönülésre.”
– NK 41.
„[Isten] arra szeretné megtanítani népét, hogy az engedetlenség és
a bűn borzasztóan bántó a szemében, ezért ne legyünk könnyelműek
e tekintetben. Kifejezi számunkra, hogy ha bűn található népe között,
akkor azonnal határozott lépéseket kell tegyenek annak eltávolítására,
nehogy rosszallóan nézzen mindannyiukra. De ha a felelős vezetők
szemet hunynak a nép bűnei felett, akkor a vezetők Isten rosszallását
vonják magukra, és Isten népe, mint egy test, lesz felelős ezekért a bűnökért. Avval ahogyan a múltban bánt népével az Úr, kifejezi a gyülekezet
helytelenségektől való megtisztításának szükségességét. Egyetlen bűnös
annyi sötétséget áraszthat, hogy az egész közösségből kirekeszti Isten világosságát. Mikor a nép észreveszi, hogy sötétség telepszik rájuk, s nem
tudják, mi lehet az oka, akkor keressék őszintén az Urat, mély alázattal,
őszinte önvizsgálattal, míg csak meg nem találják, míg ki nem küszöbölik az Úr Lelkét megszomorító helytelenségeket.” – 3B 265.
22

Szombati Bibliai Tanulmányok, 2010. július - szeptember

Kedd

július 20

3. JÉZUS PÉLDÁJÁNAK KÖVETÉSE
a. Mit jelent az, hogy „szájukban nem találtatott álnokság”? Jel 14:5;
Jak 3:2; Mt 5:37; 12:36,37. Hogyan lesz a szombat a megszentelődés jele? 2Móz 31:13; Ésa 58:13.

„Testvéreim, hogyan használjátok a beszéd adományát? Megtanultatok-e annyira uralkodni a nyelveteken, hogy az engedelmeskedik megvilágosodott lelkiismereteteknek, és szent érzelmeiteknek? Mentes-e
beszédetek a léhaságtól, a büszkeségtől, a rosszindulattól, az álnokságtól
és a tisztátalanságtól? Álnokság nélkül álltok-e Isten előtt? Nagy a szó
hatalma. Sátán, ha tudja, tevékenyen a maga szolgálatába állítja a nyelvet. Sajátmagunk nem tudjuk megfékezni ezt a zabolátlan testrészt. Isten
kegyelme az egyedüli reményünk.” – 5B 129.
„Isten pecsétje nem kerül álnok nyelvű és csalárd szívű férfi vagy nő
homlokára… Aki a pecsétet megkapja, annak szeplő nélkül kell állnia
Isten előtt, a menny várományosaként.” –5B 157.
b. Hogyan követik a Bárányt az elpecsételt hívők itt a földön? Jel
14:4.kr; 1Pt 2:21,22; 1Jn 2:6; 3:3-7.

„A gonoszság miatt pusztulásra ítélt világ közepette Énók olyan
szoros közösségben élt Istennel, hogy Isten kivonta őt a halál hatalma
alól. Ennek az istenfélő prófétának a jelleme ábrázolja azt a szentséget,
amit mindazoknak el kell érniük, akik Krisztus második eljövetelekor
’áron vétet’-nek ’meg a földről’ (Jel 14:3). Akkor, miként az özönvíz előtt,
eluralkodik a gonoszság. Romlott szívük késztetését és a megtévesztő filozófia tanításait követve az emberek lázadni fognak a menny tekintélye
ellen. De Énókhoz hasonlóan Isten népe igyekszik szívét megtisztítani,
Isten akaratát követni, mígnem visszatükrözik Krisztus képmását. Mint
Énók is tette, figyelmeztetni fogják a világot az Úr második eljövetelére
és a törvényszegőket sújtó ítéletre. Megszentelt szavaikkal és példájukkal
elítélik az istentelenek bűneit. Miként Énók mennybe szállt, mielőtt a
világ víz által elpusztult, az élő igazak is a földről az égbe ragadtatnak,
mielőtt az tűz által elpusztul.” – PP 61.
4. Tanulmány - ELPECSÉTELÉSRE KÉSZEN
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Szerda

július 21.

4. INTVÉN EGYMÁST
a. Mit mutat meg az a tény, hogy az elpecsételt hívők sóhajtoznak és
nyögnek mindazon gonoszságok miatt, amelyeket a világban és az
egyházban egyaránt elkövetnek? Ez 9:4; Zsid 10:24-26.

„Az Úr bosszúállása a küszöbön áll. Isten pecsétje csak azok homlokára lesz ráhelyezve, akik sóhajtoznak és nyögnek a földön elkövetett
undorító gonoszságok miatt.” – 5B 154.
„Az istenfélelem kovásza nem vesztette el teljesen az erejét. Amikor
az egyház veszedelme és hanyatlása a tetőfokára hág, a világosságban
járó kis sereg sóhajtozni és nyögni fog a földön elkövetett undorító gonoszságok miatt. De annál jobban fognak imádkozni az egyházért, mert
annak tagjai a világ módja és szokásai szerint cselekszenek…
Amikor Isten haragja csapásokban fog megnyilvánulni, Krisztusnak
ezek az alázatos követői kitűnnek a világból lelkük gyötrelme miatt, mely
sírásban és bánkódásban, feddésekben és figyelmeztetésekben nyilvánul
meg. Míg mások leplezni próbálják a létező gonoszságot, és kifogásokat
találnak a mindenhol uralkodó gazságokra, azok akik Isten tiszteletéért
buzgólkodnak, és szeretik az embereket, nem maradnak csendben, hogy
elnyerjék sokaknak a tetszését.” – 5B 152. 153.
b. Fog-e üdvözülni bárki is azok közül, akik nem törődnek sem
hittestvéreik lelkével, sem azokkal, akik körülöttük élnek? Ez
33:7-11.

„Az Úr menteni akar, nem pusztítani. Örül a bűnösök megmentésének. [idézve Ez 33:11] Intéssel és kérleléssel szólítja az önfejűt, hogy
hagyjon fel gonoszságával, forduljon Istenhez, és éljen! Szent bátorsággal ruházza fel követeit, hogy hallgatóikat megfélemlítsék és bűnbánatra
indítsák.” – PK 66.
„Ha Isten népe között gonoszságok vannak, s ha Isten szolgái közönyösen mennek el a gonoszságok mellett, akkor lényegében támogatják
és jóváhagyják a bűnöst, s ők éppen úgy bűnösök.” – 3B 266.
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Csütörtök

július 22.

5. TELJES GYŐZELEM
a. Mi az előfeltétele annak, hogy teljes győzelmet nyerjünk és el legyünk pecsételve? Jn 15:5; Jel 14:12; 2Pt 1:5-11.

„Isten megköveteli, hogy tisztítsuk meg az étvágyat, s tartóztassuk
meg magunkat az ártalmas dolgoktól. Ez az a munka, amelyet még el
kell végezni azelőtt, hogy Isten népe egy tökéletes népként állhatna meg
Ő előtte.” – 9B 153. 154.
„[Sátán] azért bukott el, amiért ezrek buknak el ma is, mivel első
akart lenni, s mivel nem volt hajlandó korlátozás alatt élni. Az Úr arra
akarja tanítani az embereket, hogy bár egyesülhetnek egy egyházban, de
nem üdvözülhetnek addig, amíg Isten pecsétje nincs rajtuk.” – TII 242.
b. Milyen éneket fog megtanulni a 144 000, amit senki más meg nem
tanulhat? Jel 14:2,3. Mi felett kell diadalmaskodniuk? Jel 15:2,3.

„Habár az egyház és az állam egyesíti erejét, hogy ’mindenkivel,
kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal
és szolgákkal’ (Jel 13:16.) kényszerrel elfogadtassa ’a fenevad képét’, de
Isten népe e bélyeget nem veszi magára.” – NK 401.

Péntek

július 23.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a.
b.
c.
d.

Miért fontos, hogy az Atya neve a homlokunkra kerüljön, és mit jelent az?
Hogyan fertőzteti meg valaki magát asszonyokkal prófétai értelemben?
Mit jelent álnokság nélkül élni?
Miért kell törődnünk úgy hittestvéreink, mint a körülöttünk lévők lelki
állapotával?
e. Milyen szerepe van étrendünknek a tökéletes győzelem elérésében?
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ELPECSÉTELÉSRE KÉSZEN
„Egyikünk sem nyeri el Isten pecsétjét, amíg jellemünkön akár egyetlen
hiba vagy folt éktelenkedik. Jellemhibáink kiküszöbölése a mi kötelességünk,
hogy lelkünk temploma tisztán álljon, minden csúfságtól mentesen. Akkor
majd ránk hull a késői eső, mint ahogyan a korai eső hullott a tanítványokra
pünkösdkor...
Ebben az életben tüzes megpróbáltatásokon kell átmenni, súlyos áldozatokat kell hoznunk, ám Krisztus békéje a jutalmunk. Oly kevés lemondást
gyakorolunk, olyan keveset szenvedünk Krisztusért, hogy már csaknem elfeledkeztünk a keresztről. Ki kell vennünk részünket Krisztus szenvedéseiből,
ha diadalában trónjára szeretnénk ülni Vele. Míg a magunk kényeztetésének
könnyű ösvényét tapossuk, és visszariadunk a lemondástól, addig hitünk soha meg nem szilárdul, és nem ismerhetjük meg Jézus békéjét sem, sem azt
az örömet, ami a győzelem tudatának gyümölcse. A megváltottak seregéből
a legmegdicsőültebbek, akik Isten és a Bárány trónja előtt fehérbe öltözötten
állnak, jól ismerik a küzdelemben való felülkerekedést, mert a nagy nyomorúságból jöttek. Akik a küzdelemben való részvétel helyett inkább engedtek,
és behódoltak a körülményeknek, nem tudják majd, hogyan álljanak helyt,
amikor minden lélekre jönni fog a gyötrelem és a kín. Bár Noé, Dániel és Jób
megállták helyüket, mégsem menthették meg sem fiukat, sem leányukat, mert
mindenkinek a maga igazságosságával kell megszabadítania, megmentenie a
saját lelkét.
Ne mondja senki, hogy esete reménytelen, hogy képtelen keresztényi életet élni. Krisztus halála mindenkiről gondoskodott. Jézus mindig is jelenlévő
segítség a szükség idején. Ha hittel kérünk Tőle, meghallgatja kéréseinket, és
válaszol rájuk, ezt Ő megígérte...
Most kell szeplőtelenül megtartanunk magunkat és gyermekeinket a világtól. Most kell megmosnunk és megfehérítenünk jellem ruhánkat a Bárány vérében. Most kell felülkerekednünk büszkeségünkön, szenvedélyeinken, és lelki
restségünkön. Most kell felébrednünk, és elszánt igyekezettel kiegyensúlyozottá tennünk jellemünket. ’Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek
szíveteket.’ (Zsid 4:7.) Mi a legmegpróbálóbb helyzetben vagyunk, virrasztva,
várva Urunk eljövetelét. A világot ugyan sötétség borítja, „de ti testvérek –
mondja Pál – nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephessen
meg.’ (1Thess 5:4.) Isten szándéka mindig az, hogy világosságot hozzon elő a
sötétségből, örömet a bánatból, pihenést a fáradtságból, a várakozó és vágyakozó lelkünk üdítésére.” – 5B 155. 156.
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5. Tanulmány

2010. július 31.

Napnyugta: H 20:19
Ro 20:42

AZ UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉS
„És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, a kinek
nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.” (Jel 18:1)
„Az igazság előrehaladásának akadályozására tett erőfeszítések is annak terjedését segítik elő… A nép, melyre Isten a törvényét bízta, nem
engedheti, hogy világossága rejtve maradjon. Hirdetni kell azt a föld
sötét részein.” – 5B 332.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 537-545. (Az utolsó figyelmeztetés)

Vasárnap

július 25.

1. A TEMPLOM DICSŐSÉGE
a. Jeruzsálem újjáépítésének kezdetekor az új templom alapjának
lefektetésénél voltak akik sírtak, és voltak akik örömükben felkiáltottak. Miért reagáltak ilyen ellentétes módon? Ezsd 3:10-12;
Agg 2:3.

„A köztük levő idős emberek, akik látták Salamon templomának
dicsőségét, azt siratták az új épület alapkőletételénél, hogy az messze el
fog maradni az első mögött… De az Úr ekkor azt üzente nekik, hogy az
újabb ház dicsősége nagyobb lesz, mint az egykorié.” – NK 22. 23.
b. Hogyan remélték a zsidók Aggeus (2:9) második templomról
szóló próféciájának beteljesedését? Jn 2:20.

„A tanítványok félelemmel vegyes csodálkozással hallgatták Krisztus jövendölését a templom lerombolásáról, és szerették volna jobban
megérteni, mit jelentenek szavai. Több mint negyven éven át sok-sok
kincset, munkát, építészeti szaktudást fordítottak a templom pompájának emelésére.” – NK 23.
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július 26.

2. A TEMPLOM DICSŐSÉGE (FOLYTATÁS)
a. Mire utalt Aggeus, amikor a második templom dicsőségéről beszélt? Agg 2:7,9. (hasonlítsd össze Mal 3:1) Milyen módon haladta
túl a második templom dicsősége az elsőt, vagyis kinek a jelenléte
töltötte be a második templomot nagyobb dicsőséggel? Jn 1:14;
1Kor 2:8.
„Századokon át a zsidók hiába próbálták bizonyítani, miként teljesedett Isten ígérete, amelyet Aggeus által adott. Elvakította őket a gőg és hitetlenség, és nem fogták fel a próféta szavainak igazi értelmét. A második
templomot nem Jahve dicsőségének felhője tisztelte meg, hanem annak
a jelenléte, akiben az Istenségnek egész teljessége lakozott testileg – aki
maga volt a testben megjelent Isten. Amikor a Názáreti tanított és gyógyított a szent udvarokban, a ’Népek Vágya’ jött el templomába. Krisztus
jelenléte – és csakis az Ő jelenléte – tette a második templomot az elsőnél
dicsőbbé. Izrael azonban eltaszította magától a menny ajándékát. A dicsőség örökre eltávozott a templomból, ezzel az alázatos tanítóval együtt,
aki azon a napon kilépett az arany kapun. Beteljesültek a Megváltó szavai:
’Pusztán hagyatik néktek a ti házatok’ (Mt 23:38).” – NK 23.
b. Mit mondott Jézus a második templom meglepő végzetéről? Mt
24:1,2; Lk 21:5,6.
„A templom köveit a legtisztább és a legtökéletesebb fehér márványból faragták ki. A kövek némelyike hihetetlenül nagy mérető volt. A
falnak egy része ellenállt még Nabukodonozor hadserege ostromának
is. Falazatát olyan tökéletesen készítették el, hogy az egyetlen szilárd
kőből állónak látszott, amelyet egyenesen a kőbányából fejtettek ki. A
tanítványok nem tudták felfogni, hogy miként lehetne ezeket a hatalmas
falakat ledönteni.
Vajon milyen kifejezhetetlen gondolatai kellett, hogy támadjanak az
Elvetettnek, mikor figyelmét lebilincselte a templomépület nagyszerűsége! A Jézus előtt feltáruló látvány valóban gyönyörű volt, de szomorúan
mégis azt mondotta: Én ezzel kapcsolatban mindent látok. Az épületek
valóban csodálatosak. Úgy mutattok rá ezekre a falakra, mint lerombolhatatlanokra. Figyeljetek azonban szavaimra: Eljön az a nap, mikor: ’Nem
marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik.’ (Mt 24:2)” – JÉ 531.
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július 27.

3. KRISZTUS BENNETEK
a. Hogyan lehet röviden összefoglalni az emberi természetet? Rm
3:10-12,23.
b. Mi Isten dicsősége, aminek fénylenie kell az Ő szolgáin keresztül?
2Móz 33:18,19; 34:5-7.
„Krisztus követőinek is fényt kell árasztaniuk a sötét világban. A
Szentlélek Isten Igéjéből fényt sugároz, és ez a világosság átformálja
annak életét, aki befogadja. A Szentlélek az emberi szívekbe plántálja az
Ige elveit, és kialakítja bennük Isten tulajdonságait. Krisztus dicsősége
fényének – Krisztus jellemének – vissza kell tükröződnie követőiben.
Így dicsőítik meg Istent, és megvilágítják a Vőlegény házához, Isten városához, a Bárány menyegzői vacsorájához vezető utat.” – KP 286.
c. Ha Isten dicsőségét akarjuk visszatükrözni, mi kell megtörténjen
bennünk? Kol 1:27. Hogyan munkálkodik Isten életünkben, hogy
egy ilyen tapasztalatra előkészítsen bennünket? 2Kor 3:18; 4:17.
„Minél szorosabb közösségbe kerülünk Istennel, minél világosabb
ismereteink vannak Isten követelményeiről; annál teljesebben fogunk
majd hasonlítani isteni képmásunkhoz és annál készségesebben válunk
az isteni természet részeseivé.” – PP 287. 288.
„Mielőtt a Szent Lélek keresztségében részesítene, mennyei Atyánk
meg fog próbálni bennünket, hogy képesek vagyunk-e az Ő meggyalázása nélkül élni.” – 3Sz 390.
„Krisztus felemeli mindazokat, akik vágynak a vele való közösségre;
akik vágyakoznak eggyé lenni vele, miként Ő is egy az Atyával. Megengedi, hogy szenvedések és elemi csapások érjenek bennünket, mert meg
akar szabadítani az önzéstől. A maga jellemvonásait – könyörületét,
kedvességét és szeretetét – akarja kialakítani bennünk. Ha engedjük,
hogy munkálkodjék szívünkben, iskolájának tanulóiként felkészülünk a
mennyei életre. Ha elutasítjuk, nem tud minket tanítani, és saját döntésünk alapján örökre elszakadunk az Ő jelenlétéből.” – KP 270.
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július 28.

4. A FÖLD FÉNYLETT ISTEN DICSŐSÉGÉTŐL
a. Milyen dicsőség fogja beragyogni az egész földet? Miért „más”
angyalnak kell elvégeznie ezt a munkát? Jel 18:1.
„A Vőlegényre várakozók hirdessék az embereknek: ’Ímhol Istenetek!’ Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet
hirdető utolsó üzenet Isten jellemének – a szeretetnek – megláttatása.
Isten gyermekei mutassák meg Uruk dicsőségét! A saját életükkel és
jellemükkel tegyenek bizonyságot arról, amit Isten kegyelme tett értük!
Az Igazság Napjának fénye sugározzék igaz cselekedetekben: az igazságot hirdető szavakban és szentségről tanúskodó tettekben!” – KP 287.
„Az igazságot nem szabad tompítanunk, halkítanunk, a jelen időre
szóló üzenetet nem szabad elhallgatnunk. A harmadik angyal üzenetét
erősítenünk és megerősítenünk kell. A Jelenések 18. fejezete feltárja
előttünk, az igazság hirdetésének fontosságát, és pedig nem mérsékelt
kifejezésekkel, hanem bátran és hatalommal. A harmadik angyal üzenetének hirdetését úgyis túl sok alkalommal fontolgattuk, kerülgettük
a tárgyat. Az üzenetet nem hirdettük olyan világosan és határozottan,
ahogy kellett volna.” – Ev 114.
"A menny Ura nem bocsátja le a földre büntetéseit az engedetlenség
és törvénytelenség miatt addig, míg el nem küldte őrállóit a figyelmeztetés szavával. Nem zárja le addig a vizsgálat idejét, míg világosabban s
határozottabban nem hirdettük az üzenetet. Isten törvényének föl kell
magasztosulnia. Be kell mutatnunk – igaz és szent jellegében – a törvény
követelményeit, hogy mindenki dönthessen az igazság mellett, vagy ellene. Mégis a munka rövidre lesz metszve igazságosságban. A Krisztus
igazságosságáról szóló üzenetnek hangoznia kell a föld egyik végétől a
másikig, hogy előkészítse az Úr útját. Ez az Isten dicsősége, mely lezárja
a harmadik angyal munkáját.” – 6B 12.
b. Mikor kezdett ragyogni a Jelenések 18:1. világossága?
„A próbaidő közvetlenül előttünk van, mert Krisztus, a bűnbocsátó Megváltó igazságának kinyilatkoztatásával már a harmadik angyal
hangos kiáltása megkezdődött. Ez a kezdeti fénye annak az angyalnak,
akinek dicsősége betölti majd az egész földet.” – 1Sz 333. [Ez 1892-ben
lett írva, az 1888-as minneapolisi konferenciára utalva.]
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július 29.

5. „JÖJJETEK KI BELŐLE ÉN NÉPEM”
a. Mi a „más”-ik angyal üzenete? Hogyan hasonlítható ez össze a
második angyal üzenetével? Jel 18:2,3; 14:8.
„A Babilon bukásáról szóló mennyei üzenet, melyet a második
angyal hirdetett, meg lesz ismételve, kiegészítve mindama romlottság
megemlítésével, ami 1844 óta lopódzott be az egyházakba. Az angyal
munkája éppen jókor jön, hogy a harmadik angyali üzenet utolsó nagy
munkájához csatlakozzék, s azt hangos kiáltássá növelje. Isten népe így
készül elő, hogy megálljon a kísértés órájában, amely csakhamar eljövend. Láttam, hogy nagy világosság nyugodott meg rajtuk s mindnyájan
egyesültek, hogy félelem nélkül, bátran hirdessék a harmadik angyal
üzenetét.” – TL 240.
„Miközben Sátán hamis csodáival dolgozik, a Jelenések könyvében
megjövendölt idő megérik arra, hogy a dicsőségével a földet beragyogó
angyal kihirdesse Babilon leomlását, és felhívja Isten népét annak elhagyására.” – 3Sz 371.
b. Milyen értelemben nagyon metsző ez az üzenet? Mi volt Babilonban, ami ilyen erőteljes cselekvést követel meg? Jel 18:5-24.

c. Mit tegyen Isten népe a más akolban lévőkért, hogy ők is megmeneküljenek a közelgő csapásoktól? Jel 18:4; Ésa 56:1-7; Jn 10:16.

Péntek

július 30.

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

Mit jelent az, ha a Biblia Isten dicsőségéről beszél?
Milyen módon múlta felül a második templom dicsősége az elsőt?
Hogyan lehetséges egy emberi lénynek visszatükrözni Isten dicsőségét?
Miért van szükség a negyedik angyalra? Mikor kezdte el az munkáját?
Mit kell tenni azokért az emberekért, akik még a népszerű egyházakban
vannak, hogy meg legyenek mentve?
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a misszió iskolák részére
Az Ő csodálatos kegyelme által,
Isten utat nyitott néhány misszió
iskola alapítására, ahol az ifjúságot
felkészíthetik az Ő szőlőskertjében
való munkára. Mivel a reformáció
üzenete a világ sok tájára eljutott
már, nagy szükségünk van jobban kiképzett munkásokra. E cél
érdekében – hasonlóan a próféta
iskolákhoz – több misszióiskolát
nyitottunk meg.
Naponta nyerünk lelkeket Üdvözítőnknek az egész világon, a különböző
országokban. A megnövekedett missziómunka eredményeként, nagyobb az
igény kiképzett munkásokra, hogy beteljesíthessük küldetésünket, melyet az
Üdvözítő bízott ránk.
„Egy ilyen munkás hadsereg, mint a mi ifjúságunk, helyesen kiképezve és
jól felszerelve nagyon hamar elvihetné az egész világra a megfeszített, feltámadott s hamarosan megjelenő Üdvözítő üzenetét!
Most van egy ifjú hadseregünk, akik sokat tehetnek, ha helyesen irányítják, s megfelelően bátorítják őket. Azt akarjuk, hogy gyermekeink higgyenek
az igazságban. Azt akarjuk, hogy Isten megáldja őket. Azt akarjuk, hogy más
fiatalok megsegítése érdekében egy jól megtervezett munkában vegyenek
részt. Legyenek mindnyájan olyan jól képzettek, hogy helyesen képviselhessék az igazságot, számot adva a bennük lévő reménységről, és Istent dicsőítve
a munka minden ágában amelyre alkalmasak…
Ifjú férfiakra van szükség. Isten hívja őket a misszió területekre. Miután
aránylag mentesek a gondoktól és felelősségtől, előnyösebb őket munkába
küldeni, mint olyanokat, akiknek nagy családot kell ellátni és felnevelni.
Továbbá az ifjú emberek könnyebben tudnak új éghajlathoz, új társadalmi
környezethez alkalmazkodni, és könnyebben viselik el a kényelmetlenségeket
és nehézségeket. Tapintat és kitartás által ott tudják elérni az embereket, ahol
éppen vannak.” – ChS 30-32.
Pénzügyi segítségre van szükségünk, hogy ilyen prófétaiskolák működhessenek különböző országban és tanárokat is küldhessünk oda. Mi megtesszük
a tőlünk telhető legjobbat, de számíthatunk-e rátok is? Kérünk benneteket
hogy augusztus 7-én szombaton, emlékezzetek meg misszió iskoláinkról!
A Generál Konferencia Oktatási Osztálya

6. Tanulmány

2010. augusztus 7.

Napnyugta: H 20:08
Ro 20:33

„És láték mennyben más nagy és csodálatos jelt: hét angyalt, akinél vala a hét utolsó csapás; mert az által teljesedett be az Istennek
haragja.” (Jel 15:1)
„Azok a csapások, amelyek Isten népének végső szabadulása előtt a
világot fogják sújtani, hasonlítanak az egyiptomi csapásokhoz, csak rettenetesebbek lesznek annál, és sokkal több embert érintenek.” – NK 558.
Javasolt olvasmány: Tapasztalatok és Látomások, 24. 25. (Látomás az elpecsételésről)
			
39-41. (Az utolsó csapások és az ítélet)
			
51-55. (Az állat jele)
			
105-108. (A tapasztalatlanokhoz)

Vasárnap

augusztus 1.

1. ISTEN HARAGJA
a. Milyen figyelmeztetést hangoztat a harmadik angyal azokkal
szemben, akik fölveszik a fenevad bélyegét? Mi Isten haragjának a
teljessége? Jel 14:9,10; 15:1.
b. Ki lesz-e töltve a hét utolsó csapás addig, amíg Jézus a mennyei
templomban szolgál? Jel 7:1-3; 8:3,4. Mi fog történni, amikor Jézus befejezi közbenjárói szolgálatát? Jel 8:5; 15:5-8.
„Mialatt Jézus a szentek szentjében szolgált, a csapások nem áradhattak
ki a földre. De ha szolgálatát ott befejezi, és közbenjárói tiszte megszűnik,
akkor többé semmi sem tarthatja vissza Isten haragját.” – TL 243.
c. Kik részesülhetnek a hét utolsó csapással szemben védelmet nyújtó pecsétben? Zsolt 27:2-5; 91:9,10.
„Akik győznek a világ, a test és az ördög felett, részesülnek az élő Isten pecsétjében. Akiknek kezük, szívük nem tiszta, azokra nem helyezik
az élő Isten pecsétjét.” – BL 210.
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augusztus 2.

2. AZ ELSŐ HÁROM CSAPÁS
a. Mi az oka az első három csapás kiárasztásának? Jel 16:2-7.

„Isten büntető ítélete azokat fogja sújtani, akik népét sanyargatni és
pusztítani akarják. Isten gonoszok iránti türelme törvényszegésre bátorítja az embereket, de büntetésük nem marad el, és rettenetes lesz, ha
soká késik is.” – NK 557.
b. Milyen lépéseket tesznek a gonoszok Isten népe ellen? Jel 13:15.

„A hét csapás rendkívül felbőszíti a gonoszokat az igazak ellen, mert
azt hiszik, hogy mi okoztuk Isten ítéleteit, és ha a földet tőlünk megtisztíthatják, akkor a csapások is megszűnnek. Rendelet jelent meg, amely
megparancsolja a szentek kiirtását, akik emiatt éjjel-nappal segítségért
könyörögtek az Úrhoz. Ez Jákob félelmének éjszakája.” – TL 25.
„[Azok] akik [a fenevad bélyegét magukravették], Isten népét halálra
ítélik, éppoly bűnösek vérük ontásában, mintha saját kezükkel ölték volna
meg őket. Krisztus is vétkesnek nyilvánította a korabeli zsidókat az Ádám
kora óta megölt szent emberek vére ontásáért, mert éppolyan lelkületűek
voltak, és ugyanazt akarták tenni, amit a próféták gyilkosai.” – NK 558.
c. Milyen hatást váltott ki Ellen White-ból a látomásában látott csapások?
„Rémület fogott el, arcra borultam az angyal előtt s úgy kértem, hogy
távoztassa el tőlem vagy takarja el e látványt, mert olyan rettenetes. Ekkor
oly világosan láttam, mint még soha, annak fontosságát, hogy Isten szavát
a legnagyobb gonddal kutassuk át, hogy megtudjuk belőle, miképpen kerülhetjük el a csapásokat, melyekről Isten szava kijelenti, hogy mindazokra jönnek, akik a fenevadat imádják, és annak képét és jelét homlokukra,
vagy kezükre felveszik. Rendkívül csodálkoztam azon, hogy emberek
akadnak, akik Isten parancsolatait, különösen a szent szombatnapot lábbal tapossák, míg a Szentírás olyan határozott és rettenetes fenyegetéseket
és ítéleteket tartalmaz a törvény áthágói ellen.” – TL 52.
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augusztus 3.

„A következő csapásnál a napnak ’adaték… hogy az embereket tikkassza tűzzel. És tikkadának az emberek nagy hévséggel’ (Jel 16:8-9). A
próféták elmondták, milyen lesz a föld e félelmes időkben: ’Gyászol a
föld… mert elveszett a mező aratása… a mezőnek minden gyümölcsfája
kiaszott. Bizony kiszáradott az öröm az emberek közül.’ ’Elsenyvedtek
a magvak barázdáik alatt, elpusztultak a gabonás házak… Mint nyög
a barom! Megháborodtak a marhacsordák, mert nincs legelőjük… kiszáradtak a vizeknek ágyai, és tűz emésztette meg a puszta virányait.’
’Azon a napon jajjá változnak a templomi énekek, így szól az Úr Isten, és
temérdek lesz a hulla; szó nélkül hányják mindenüvé’ (Jóel 1:10-12.1720; Ám 8:3).” – NK 558. 559.
„Amikor a diadalittas, gúnyolódó, átkozódó gonosz tömeg már-már
ráront zsákmányára, az éj sötétjénél sűrűbb feketeség ereszkedik a földre.” – NK 565.
b. Ismertesd azt a lelki fájdalmat, amely azokra jön, akik hittek a
harmadik angyal üzenetében, de megalkudtak a kereszténységben
uralkodó hitehagyással. Ésa 8:22; Jer 8:20; Mt 7:22,23.

„Majd egy csoportot láttam, mely nagy fájdalmában zokogott. Ruhájukra nagy betűkkel volt felírva: ’Megmérettél a mérlegen, és könnyűnek
találtattál.’ Megkérdeztem, hogy kik ezek s az angyal így felelt: ’Ezek azok,
akik egykor megtartották a szombatot, de újra feladták azt.’ Hallottam,
amint ezek fennhangon kiáltották: ’Mi hittük eljöveteledet és buzgón tanítottuk azt.’ Azonban miközben így szólottak, feltekintettek, meglátták
a ruháikra írt szavakat, és hangosan sírni kezdtek. Láttam, hogy ittak a
tiszta vízből, a többit azonban beszennyezték. Ugyanis lábbal taposták
a szombat parancsolatát. Ezért megmérettek a mérlegen és könnyűnek
találtattak.” – TL 25. 26.
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3. A NEGYEDIK ÉS ÖTÖDIK CSAPÁS
a. Ismertesd a negyedik és ötödik csapást! Jel 16:8-11.

Szerda

augusztus 4.

4. A HATODIK CSAPÁS
a. Mi fog történni a hatodik csapás alatt? Jel 16:12.
„Amikor az emberi törvények védelmét megvonják Isten törvényének tisztelőitől, számos országban intézkednek elpusztításukról. A
rendeletben kitűzött idő közeledtére az emberek eltervezik a gyűlölt közösség kiirtását. Elhatározzák, hogy egy éjszakán döntő csapást mérnek
rájuk, hogy végképp elnémítsák az ellenkezés és a dorgálás hangját.
Isten gyermekei – egyesek a börtöncellákban, mások az erdők és a
hegyek eldugott rejtekében – Istenhez könyörögnek védelemért, miközben mindenféle gonosz angyalok által befolyásolt fegyveresek megölésüket tervezik…
Amikor a diadalittas, gúnyolódó, átkozódó gonosz tömeg már-már
ráront zsákmányára, az éj sötétjénél sűrűbb feketeség ereszkedik a földre.
Majd egy szivárvány, amely az Isten trónjáról áradó dicsfényben ragyog,
átíveli az eget, és – úgy tűnik – mintha körülzárna minden imádkozó
csoportot. A dühös sokaság megtorpan. Elhal a gúnyos kiáltás. Elfelejtkeznek gyilkos dühük célpontjáról. Szörnyű balsejtelmek között merednek Isten szövetségének jelére, és szeretnének elrejtőzni megsemmisítő
fényessége elől.” – NK 565.
b. Milyen erők fogják belevonni az egész világot az utolsó nagy ütközetbe? Jel 16:13,14.

„A gonoszság minden formája erősen működésbe lép. Gonosz angyalok fognak össze gonosz emberekkel, s mivel az állandó küzdelemből tapasztalatot nyertek az ámítás és harc legjobb módjairól, s mivel
századok óta egyre erősödtek, nem adják föl a végső nagy küzdelmet
elkeseredett harc nélkül. Az egész világ a vitatott kérdés egyik vagy másik oldalára fog állni. Meg fogják harcolni az armageddoni csatát, s ama
nap egyikünket sem találja aludva.” – TII 251.
c. Hogyan tárta fel Isten Jóel prófétán keresztül a hatodik csapás eseményeit? Jóel 3:2.
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augusztus 5.

„Isten éjfélkor mutatja meg hatalmát népe szabadítására. Feltűnik a
nap, és teljes fényben ragyog. Jelek és csodák történnek gyors egymásutánban. A gonoszok rémülten és csodálkozva nézik e jeleneteket, az
igazak pedig szent örömmel szemlélik szabadulásuk jeleit. A természetben mintha minden a visszájára fordulna. A folyók állóvizekké válnak.
Sötét, nehéz felhők jelennek meg, majd egymásra tornyosulnak. A haragos ég közepén egyetlen tiszta hely van, amely leírhatatlan dicsőségtől
tündököl. Onnan hallatszik Isten hangja, amely olyan, mint a sok víz
zúgása. Ezt mondja:’Meglett!’ (Jel. 16:17).
Ez a hang megremegteti az eget és a földet. Hatalmas földrengés támad, olyan, »amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen
földindulás, ilyen nagy« (Jel 16:18). Úgy tűnik, mintha az ég megnyílna
és bezárulna, és az Isten trónjáról áradó dicsőség sugarakat lövellne. A
hegyek szélben hajladozó nádként inognak, és durva kövek szóródnak
szerteszét. Mennydörgés hallatszik. Vihart jelez. A tenger tombol. Forgószél süvölt, mintha öldöklő démonok kiáltoznának. Az egész föld
megduzzad, mint a hullámzó tenger. Felszíne széttöredezik. Mintha az
alapja kimozdult volna. Egész hegyláncok lesüllyednek. Lakott szigetek
eltűnnek. A kikötők környékét, amelyet a gonoszság Sodomává formált,
elnyelik a tajtékzó hullámok. Isten megemlékezik a nagy Babilonról,
’hogy adjon annak inni az Ő búsult haragja borának poharából’. Hatalmas jégdarabok, ’tálentom’-nyi nagyságúak pusztítanak (Jel 16:19,21).”
– NK 566.

Péntek

augusztus 6.

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

Mi váltja ki az utolsó hét csapás kezdetét?
Milyen nehézségektől kell szenvednie Isten népének?
Hogyan folytatódik a lázadás még a hét csapás alatt is?
Milyen erők egyesülése vezet a végső nagy küzdelemhez?
Mi nélkülözhetetlen ahhoz, hogy meg legyünk védve a csapások idején?
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5. A HETEDIK CSAPÁS
a. Mi fog történni a hetedik csapás alatt? Jel 16:17-21. Miért csak
Isten hűséges maradék népének van reménysége a megnövekedett
zűrzavar közepette? Ésa 26:20,21.

7. Tanulmány

2010. augusztus 14.

Napnyugta: H 19:57
Ro 20:22

JÁKÓB NYOMORÚSÁGA
„Jaj! mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló; és
háborúság ideje az Jákóbon; de megszabadul abból! (Jer 30:7)
„Isten népét körülveszi az ellenség, és el akarja pusztítani. De gyötrelmüket nem az üldözéstől való félelem okozza. Attól félnek, hogy
nem bánták meg minden bűnüket… Ha biztosan tudnák, hogy Isten
megbocsátott nekik, nem riadnának vissza sem a kínzástól, sem a haláltól. De ha méltatlannak bizonyulnak, és jellemhibáik miatt elveszítik
életüket, Isten szent nevére hoznak szégyent.” – NK 551.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 546-555. (A nyomorúság ideje)

Vasárnap

augusztus 8.

1. VETÉS ÉS ARATÁS
a. Miért kellett Jákóbnak elmenekülnie Háránba? 1Móz 27:41-46.

„Soha ne felejtsük el, hogy a saját erőnkből tett fáradozások teljesen
értéktelenek.” – ST 1902. október 29.
b. Isten ígéretének csalással való megszerzése, hogyan keserítette
meg Jákób életét Lábánnál? Gal 6:7,8; 1Móz 29:21-30; 31:4-7,
36-42.

„Jákob abból a célból, hogy elnyerje az elsőszülöttséget – amely
Isten ígérete folytán már az övé volt – csaláshoz folyamodott. E tett
gyümölcsét aratta le. Húszéves száműzetése alatt vele is méltatlanul
bántak; megcsalták őt is, végül arra kényszerítették, hogy menekülésben keressen oltalmat. Egy második termést is learatott azáltal, hogy
jellemének gonosz vonásait fiaiban látta kisarjadni. Mindez hű képe
annak, hogy minden ember életében visszahatnak saját előbbi cselekedetei.” – EÉ 146.
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augusztus 9.

2. ISTEN IGÉJE SZERINT ÉLNI
a. Annak ellenére, hogy Jákób csaló volt, milyen bátorító tapasztalatot kapott, hogy hűséges maradjon Istenhez az apósával eltöltött
nehéz évek alatt is? 1Móz 28:10-22. Kit jelképez a létra? Jn 1:52.

„Az Úr tudta, milyen bűnös hatások fogják Jákóbot körülvenni, és
a rá váró veszélyekről is tudott. Irgalmában feltárta a jövőt a bűnbánó menekült előtt, hogy megértse Isten rá vonatkozó tervét, és hogy
felkészüljön a kísértésekre, amelyek utolérik, amikor egyedül lesz a
bálványimádók és cselszövők között. Mindig szem előtt kell tartania
azt a magas normát, amelyet el kell érnie; és késztesse hűségre az a
tudat, hogy Isten általa akarja megvalósítani szándékát…
A világ mégsem maradt reménytelenül magára. A létra Jézust ábrázolja, aki összekapcsolja a földet a mennyel. Ha saját érdemeivel nem
hidalta volna át a bűn által vájt szakadékot, a szolgáló angyalok nem
tudtak volna érintkezni az elbukott emberrel. Krisztus kapcsolja össze
a gyenge és tehetetlen embert a végtelen erő forrásával.” – PP 148.
b. Jóllehet Isten folyamatosan megáldotta Jákóbot, mégis miért
hagyta el új otthonának kényelmét, és ment vissza a testvérével való találkozás miatti bizonytalanságot is vállalva? 1Móz
31:11-13; Zsid 10:38.

„Jákób már régen otthagyta volna ravasz rokonát, ha nem félt volna
az Ézsaúval való találkozástól. Most úgy érezte, hogy Lábán fiai miatt
van veszélyben, akik az ő gazdagságát sajátjuknak tartva talán megkísérlik erőszakkal megszerezni azt. Nagyon tanácstalan és szomorú
volt, nem tudva, merre induljon. De az irgalmas bétheli ígéretre emlékezve Isten elé vitte ügyét, és tőle kért eligazítást. Imájára álomban
kapott választ: ’Térj meg atyáid földére, a te rokonságod közé, és veled
lészek’ (1Móz 31:3).” – PP 154.

7. Tanulmány - JÁKÓB NYOMORÚSÁGA

39

Kedd

augusztus 10.

3. TUSAKODÁS ISTENNEL
a. Mi volt Jákób Kánaánba visszatérésének legnagyobb akadálya?
Mit tett ebben a nehéz helyzetben? 1Móz 32:3-12.

„Amint útja végéhez közeledve Ézsaúra gondolt, balsejtelmek
nyugtalanították. Jákób menekülése után Ézsaú önmagát tartotta atyja
vagyona egyedüli örökösének. Jákób visszatérésének híre félelmet ébreszthet benne, azt gondolva, hogy öccse követelni fogja örökségét. Ha
akar, Ézsaú most nagy kárt okozhat öccsének, és bántalmazhatja, nem
csupán a bosszú kedvéért, hanem azért is, hogy az oly régóta sajátjának
tartott vagyont zavartalanul biztosíthassa.” – PP 156.
„De kétségbeejtő helyzetében [Jákóbnak] eszébe jutottak Isten ígéretei, és egész szívével irgalmáért könyörgött… Biztos akart lenni abban,
hogy Isten megbocsátotta bűnét. A fizikai fájdalom nem tudta Jákób
figyelmét elterelni céljáról. Elhatározása csak erősödött, hite elmélyült
és a végsőkig kitartó lett. Az Angyal megpróbálta kiszabadítani magát.
Sürgette Jákóbot; ’Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal.’ De Jákób
így válaszolt: ’Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet’
(1Móz 32:26). Ha ez kérkedő, önhitt magabiztosság lett volna, Jákób
nyomban megsemmisül. De azért volt olyan biztos a dolgában, mert
bár megvallotta a maga érdemtelenségét, mégis bízott a szövetséget
megtartó Isten hűségében.” – PP 158.
b. Mi volt a titka Jákób egész éjszakán át tartó tusakodásban való
győzelmének, melynek eredményeként neve is megváltozott?
1Móz 32:24-30.

„Ekkor világosan Jákób elé tárult, mi volt az a hiba, ami bűnéhez,
az elsőszülöttségi jog csalás általi megszerzéséhez vezetett. Nem bízott
Isten ígéreteiben, hanem a saját erőfeszítéseivel akarta elérni azt, amit
Isten a maga idejében és módján valósított volna meg.” – PP 158.
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augusztus 11.

4. ISTEN ÍGÉRETEIBEN BÍZNI
a. Hogyan ismétlődik meg „Jákób éjszakája” Isten maradék népével az utolsó napokban? Jer 30:5-7.

„Jákób a gyötrelem éjszakáján buzgón kérte Istent, hogy szabadítsa
meg Ézsau kezétől (1Móz 32:24-30). Ez az éjszaka jelképezi azt a szenvedést, amely Isten népét a nyomorúság idején fogja sújtani. Jákób, aki
csalással szerezte meg az Ézsaunak szánt atyai áldást, annyira megrémült
bátyjának halálos fenyegetésétől, hogy életét féltve elmenekült. Hosszú
évekig tartó számkivetése után Isten parancsára elindult feleségeivel,
gyermekeivel és nyájaival szülőhazája felé. Az ország határához érve
rémülten hallotta a hírt, hogy Ézsau egy csapat harcos élén közeledik
felé, kétségkívül azért, hogy bosszút álljon. Várható volt, hogy Jákób
fegyvertelen és védtelen házanépe az erőszak és öldöklés tehetetlen áldozata lesz. Aggodalmát és félelmét súlyosbította a nyomasztó önvád,
mert saját bűne okozta ezt a veszélyt. Egyedüli reménysége Isten irgalma volt, és egyetlen védelme az ima. Mégis mindent megtett, hogy
jóvátegye bátyja elleni bűnét, és elhárítsa a fenyegető veszélyt. Krisztus
követőinek is, amikor közeledik a nyomorúság ideje, mindent el kell
követniük, hogy helyes megvilágításba kerüljenek az emberek előtt;
hogy eloszlassák az előítéletet, és elhárítsák a lelkiismeret szabadságát
fenyegető veszélyt.” – NK 548. 549.
b. Mi bizonyítja, hogy a maradék ki fogja bírni ezt a küzdelmet? Jer
30:10,11; Jel 14:1-3.

„A [győztes maradék] a trón előtt ’új éneket’ énekel, amelyet a
száznegyvennégyezren kívül senki más nem tanulhat meg. Ez Mózes
éneke és a Bárányé – a szabadulás éneke. Ezt az éneket csak a száznegyvennégyezer tudja megtanulni, mert ez tapasztalatuk éneke – olyan
tapasztalaté, amilyen senki másnak soha nem volt.” – NK 576.
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Csütörtök

augusztus 12.

5. BE NEM VALLOTT BŰNÖK
a. Milyen természeti jelenség lesz megfigyelhető az emberiség kegyelemidejének lezárulásánál? Jóel 2:2.
„Amikor Jézus kilép a szentek szentjéből, sötétség borul a föld lakóira. E félelmetes időszakban az igazaknak Közbenjáró nélkül kell a szent
Isten színe előtt élniük.” – NK 546.
b. Milyen lesz Isten maradék népének állapota, amikor a szent Isten
jelenlétében Közbenjáró nélkül kell élniük? Ésa 43:25.
„Ha a nyomorúság idején Isten népének – aggódásuk és gyötrődésük
közben – be nem vallott bűnök jutnának eszükbe, összeroskadnának.
Kétségbeesésükben elveszítenék hitüket, és nem tudnának bizalommal
szabadulásért könyörögni Istenhez.” – NK 551.
c. Valójában milyen ok fogja kiváltani a maradék gyötrelmét a kegyelemidő lezárása után, a nyomorúság idején? Milyen bizonyosságot vágynak ők buzgóan megszerezni? Jel 3:10.
„[Isten népe] attól fél, hogy nem bánták meg minden bűnüket… Ha
biztosan tudnák, hogy Isten megbocsátott nekik, nem riadnának vissza
sem a kínzástól, sem a haláltól. De ha méltatlannak bizonyulnak, és jellemhibáik miatt elveszítik életüket, Isten szent nevére hoznak szégyent.”
– NK 551.

Péntek

augusztus 13.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

a. Milyen értelemben maradnak meg a bűn következményei, még a megbánás után is?
b. Milyen biztonsági intézkedéseket hozott Jákób, mielőtt találkozott volna
Ézsauval?
c. Mit kell megtanulnunk Jákób győzelmének titkából?
d. Magyarázd el a Jákób nyomorúságának idejében lévő gyötrelem valódi
okát!
e. Hogyan élhetünk Isten jelenlétében Közbenjáró nélkül?
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8. Tanulmány

2010. augusztus 21.

Napnyugta: H 19:45
Ro 20:11

A VÉGSŐ NAGY ARATÁS
„És látám, és ímé vala egy fehér felhő; és a felhőn üle valaki, hasonló az embernek Fiához, a fején arany korona, és a kezében éles
sarló.” (Jel 14:14)
„Krisztus második megjelenésének áldott reménységét annak ünnepélyes következményeivel, gyakran el kell ismételni az emberek számára. Urunk közeli megjelenésében való reménység arra vezet bennünket,
hogy minden földi dolgot üresnek és semmisnek tekintsünk.” – 6B 406.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 555. 556. (A nyomorúság ideje) 			
		
565–575. (Isten népe megszabadul)

Vasárnap

augusztus 15.

1. MINDEN SZEM MEGLÁTJA ŐT
a. Milyen ígéretet hagyott Jézus szeretett tanítványaira, mivel az Ő
állandó jelenlétére vágytak? Jn 14:1-3; Tit 2:13; Zsid 9:28.

„Az Úr eljövetele volt minden korban az Ő hű követőinek reménye.”
– NK 270.
b. Jézus eljövetele láthatatlan és titokban tartott lesz-e, vagy pedig olyan, amit mindenki megláthat? Mt 24:23-27; Apcs 1:9-11;
Jel 1:7.

„[Amikor Jézus visszajön] az egész világ megtudja és megérti majd,
hogy ki ellen hadakoztak ők: gyarló, halandó lények.” – JÉ 648.
c. Ismertesd azt a rémületet, ami a gonoszokat fogja eltölteni, amikor meglátják Jézus dicsőséges megjelenését! Jel 6:14-17.
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augusztus 16.

2. HOGYAN JÖN EL JÉZUS?
a. Ismertesd Jézus eljövetelének módját! Mt 25:31; Mk 8:38.

„Krisztus az élet és a dicsőség Ura, Isten jobbján ül. Krisztus ítéli meg
az egész földet és döntése ellen nincs helye semmiféle fellebbezésnek.
Ekkor minden titkos dolog Isten jelenlétének a világosságában mutatkozik meg, ott lesz nyilvánvalóvá. Minden emberre kimondják a tettei
alapján meghozott helyes ítéletet.” – JÉ 610.
b. Mi történt a Krisztus sírját őrző katonákkal, amikor egy angyal
jelent meg előttük az ő dicsőségében? Mt 28:2-4.

„Az angyalok és a megdicsőült Üdvözítő látványára a római őrség
tagjai összeestek és olyanok lettek, mint a holtak. Mikor a mennyei kíséret eltűrt szemeik elől, akkor álltak lábukra és olyan gyorsan, amilyen
gyorsan remegő végtagjaik csak vinni tudták őket, a kert kapujához
siettek. A részeghez hasonlóan, ingadozva siettek a város felé vezető
úton, és elmondták mindazoknak, akikkel csak találkoztak a csodálatos
eseményt. Útban voltak Pilátushoz, de a hírt már a zsidó hatóságokhoz
is elvitték, a főpapok és a főemberek elküldtek érettük, mert először ők
kívántak velük találkozni. Különleges látványt nyújtottak ezek a katonák.
A félelemtől remegve, falfehér arccal tettek tanúbizonyságot Krisztus
feltámadásáról. Ezek a katonák mindent úgy mondtak el, amint látták.
Nem volt idejük arra, hogy a puszta igazság helyett valami mást gondoljanak ki, mást mondjanak. Fájdalmas arckifejezéssel ezt mondták:
Isten fia volt az, akit keresztre feszítettek. Hallottuk, mikor egy angyal
mennyei fenségként, a dicsőség királyaként nevezte Őt.” – JÉ 689. 690.
c. Milyen hatással lesz a nemzetekre Krisztus dicsőséges eljövetele?
Mt 24:27,30; Ésa 13:6-9.
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Kedd

augusztus 17.

3. AZ ARATÁS
a. Ismertesd azt a lelki aratást, amely Krisztus második eljövetelekor lesz betakarítva! Jel 14:14-16; Mt 24:31.

„Krisztus az ég felhőiben nagy dicsőséggel jön el. Ragyogó angyalok sokasága kíséri majd. Azért jön, hogy feltámassza a halottakat,
és jön, hogy megdicsőítse azokat, akik szerették Őt és megtartották
parancsolatait, és magához veszi őket. Krisztus nem feledkezett meg
róluk, sem ígéretéről. Újra összekapcsolódunk családunk tagjaival.
Mikor halottainkra tekintünk, elgondolkozhatunk arról a reggelről,
mikor Isten harsonái megszólalnak, ’a halottak feltámadnak romolhatatlanságban és mi elváltozunk’ (1Kor 15:52). Már csak egy rövid idő,
és meglátjuk a Királyt a maga szépségében és dicsőségében. Már csak
egy rövid idő, és Krisztus letöröl a szemünkről minden könnyet. Már
csak egy rövid idő, és Krisztus Isten ’dicsősége elé állíthat’ bennünket
’feddhetetlenségben nagy örömmel’ (Júdás 24). Azért, mikor Krisztus
megadta érkezése jeleit, ezt mondotta: ’Mikor pedig ezek kezdenek
meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a
ti váltságotok’ (Lk 21:28).” – JÉ 536.
b. Hogyan lesznek megjutalmazva a szentek Krisztus eljövetelekor?
Mt 16:27; 25:34; 2Tim 4:7,8; 1Jn 3:2,3.

„[Idézve Máté 16:27] Az ember az ő jutalmát nem a hitéért kapja, hanem a jó cselekedeteiért, s Jézussal együtt örökké fog élni.” – 3MR 98.
„A jó cselekedetek az indítóokok szerint lesznek jutalmazva. Az
Isten szolgálatára felhasznált ügyesség és értelem sikert fog eredményezni, s a munkás hűsége szerint lesz jutalmazva. Azok, akik egyedül
csak Isten dicsőségét tartják szem előtt, a leggazdagabb jutalmat fogják kapni. Az önzés, hanyagság, világiasság, büszkeség, kapzsiság és
az emberi nagyravágyás, a maga valóságában és visszatetsző utálatos
voltában fog megjelenni, mint ami a Sátán munkája; miközben a Jézus
szeretetéből származó összes cselekedet, az Ő dicsőítésének őszinte
vágyával, az emberi tökéletesség és bölcsesség magaslataként fog megjelenni.” – ST 1884. november 20.
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Szerda

augusztus 18.

4. A FELTÁMADÁS HAJNALA
a. Mi fog történni Krisztus eljövetelekor a halott és élő igazakkal?
Hol találkoznak Jézussal? 1Kor 15:51-58; 1Thess 4:13-18.

„A föld rázkódása, a villámok cikázása és az ég zengése közepette
hívja elő Isten Fia az alvó szenteket. Kezét az ég felé emeli, és az igazak sírjára tekintve kiáltja: ’Ébredjetek, ébredjetek, ébredjetek, ti, akik
alusztok a porban, és keljetek fel!’ A halottak az egész földön meghallják ezt a hangot… és életre kelnek… Az élő igazak és a feltámadt
szentek hangja boldog győzelmi kiáltásban olvad össze.
A halottak olyan termettel támadnak fel, amilyennel a sírba szálltak. Ádám is a feltámadt sokaság között áll. Alakja méltóságteljes, alig
kisebb, mint az Isten Fiáé. Élesen különbözik a későbbi nemzedékektől. Ez is mutatja, hogy az emberiség elkorcsosult. De az igazak az örök
ifjúság frissességével és elevenségével támadnak fel. Isten kezdetben
nemcsak a maga jellemének, de alakjának és arcának hasonlatosságára
is teremtette az embert. A bűn azonban eltorzította Isten képmását, és
majdnem kitörölte az emberből. De Krisztus eljött, hogy visszaadja
azt, ami elveszett. Ő át fogja változtatni a mi nyomorúságos testünket,
és hasonlóvá teszi az Ő dicsőséges testéhez. A halandó romlandó test,
amelyet eltorzított és beszennyezett a bűn, tökéletes, szép és halhatatlan lesz. Minden fogyatékosság és rútság a sírban marad…
Az élő igazak ’nagy hirtelen, egy szempillantásban’ elváltoznak.
Isten szava nyomán megdicsőülnek; Isten halhatatlanná teszi őket,
és a feltámadt szentekkel együtt elragadja őket az Úr elé a levegőbe.
Az angyalok ’egybegyűjtik az Ő választottait a négy szelek felől, a föld
egyik végétől a másik végéig’. A kicsi gyermekeket szent angyalok
helyezik anyjuk karjába. Barátok, akiket régen elszakított egymástól a
halál, újra találkoznak, hogy soha többé el ne váljanak. Most boldogan
énekelve együtt emelkednek fel Isten városába.” – NK 572. 573.
b. Milyen védelemben részesülnek azok, akik Krisztus eljövetelekor támadnak fel? Jel 20:6.
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Csütörtök

augusztus 19.

5. VIGYÁZZATOK ÉS LEGYETEK BÉKETŰRŐK
a. Mi legyen a legfőbb gondunk tudva és várva Krisztus eljöveteléről? Mk 13:35-37; Jak 5:7-9.

b. Meglepetésként éri-e Jézus eljövetele a várakozó szenteket?
1Thess 5:1-6. Mikor fogjuk megtudni Jézus eljövetelének pontos
napját és óráját? Jel 16:17,18.

„S midőn Isten, Jézus eljövetelének napján és óráját kihirdette s átadta népének az örök szövetséget, rövid mondatokban beszélt, minden
egyes mondat után szünetet tartott és hangja végiggördült az egész földön. Isten Izraele felfelé irányított tekintettel figyelt a szavakra, melyek
Jehova ajkait elhagyták, és amelyek mennydörgéshez hasonlóan zúgtak tova. Mindez rendkívül ünnepélyes volt. A szentek minden egyes
mondat végén így kiáltottak: Dicsőség, hallelúja! Arcukat beragyogta
Isten dicsősége, és úgy sugároztak, mint Mózes arca, midőn a Sinai
hegyről alájött. A gonoszok a tündöklő ragyogás miatt nem tudtak
arcukra pillantani. S midőn az örök, végtelen áldások kimondattak
azokra, akik a szombat megszentelése által Istent dicsőítették, hangos
örömkiáltásban tört ki az egész sereg, mert győztek a fenevad és annak
képe felett.” – TL 23.

Péntek

augusztus 20.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

a. Mi minden idők legdicsőségesebb eseménye?
b. Ismertesd a mi Urunk és Megváltónk második eljövetelét!
c. Lesz-e második esélye Krisztus eljövetelekor, vagy később, a nemtörődöm tömegnek, akik Isten és üdvösség nélkül vannak?
d. Kik támadnak fel Jézus második eljövetelekor?
e. Hogyan készülhetünk fel Jézus második eljövetelére?
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9. Tanulmány

2010. augusztus 28.

Napnyugta: H 19:32
Ro 19:59

A MILLENNIUM
„Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken
nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a
Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.” (Jel 20:6.)
„Az első és második feltámadás közötti ezer év alatt ítélet folyik a
gonoszok felett.” – NK 586.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 580-587. (A föld pusztulása)

Vasárnap

augusztus 22.

1. AZ ELSŐ FELTÁMADÁS
a. Milyen esemény nyitja meg az ezer éves korszakot Krisztus második eljövetelekor? Lk 14:14.

b. Kik azok akik a sírokban nyugodva meghallják az ember Fiának
hangját és részt vesznek az első feltámadásban (az élet feltámadásában)? 1Thess 4:14,16; Jel 20:6. Milyen félrevezető tévtant tanítanak erről a népszerű keresztény egyházak?

„[Idézve 2Pt 3:3,4] Nem halljuk-e mi is ugyanezeket a szavakat, nem
csupán azoktól, akik nyíltan tagadják Isten létezését, hanem sok olyan
embertől is, akik felállnak országunk szószékeire? ’Nincs ok az aggodalomra! – kiáltják. Mielőtt Krisztus eljön, az egész világ megtér, és igazság
uralkodik ezer évig. Békesség! Békesség! Minden úgy folytatódik, amint
kezdettől fogva volt. Ne zavarjon meg senkit ezeknek a vészt hirdetőknek az izgató üzenete!’ De ez a tanítás a millenniumról nem egyezik
Krisztus és az apostolok tanításaival.” – PP 72. 73.
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Hétfő

augusztus 23.

2. A MEGSEMMISÜLÉS
a. Mi fog történni végül Jézus eljövetelekor a megátalkodott bűnösökkel? Ésa 66:15-17; 2Thess 1:7-9.

„Amikor Krisztus eljön, a gonoszokat eltörli a föld színéről. Megemésztődnek szájának leheletétől, és elpusztulnak dicsőségének fényétől.
Krisztus elviszi népét Isten városába, és a föld lakatlan lesz.” – NK 583.
b. Milyen lesz a föld állapota, a szentek távozása után? Ésa 24:1,3.er.

„Az egész föld olyan, mint egy kietlen pusztaság. A földrengés által
elpusztított városok és falvak romjai, gyökerestől kitépett fák, a tengerből kivetett és a földből kiszakított töredezett sziklák hevernek szerte a
föld felszínén, és roppant nagy üregek jelzik az alapjukról levált hegyek
helyét…
A Jelenések könyvének írója megjövendöli Sátán száműzését, a föld
káosszá és kietlenné válását, és azt, hogy ez az állapot ezer esztendeig
fog tartani. Az Úr második eljövetelének és a gonoszok elpusztulásának
ábrázolása után a próféta így folytatja: ’Láték egy angyalt leszállani a
mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében.
És megkötözé a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre, és veté őt a mélységbe, és bezárá azt, és bepecsételé őfelette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer
esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre’ (Jel 20:1-3).
Hogy a ’mélység’ kifejezés a kusza és sötét földet jelenti, az nyilvánvaló más bibliai igékből. A föld ’kezdetben’ való állapotáról a Biblia azt
mondja, hogy ’kietlen és puszta… és sötétség vala a mélység színén’
(1Móz 1:2). A próféciából kitűnik, hogy ilyenné is alakul vissza, legalábbis részben.” – NK 584.
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Kedd

augusztus 24.

3. A MÉLYSÉG
a. Hogyan mutatja be Jeremiás próféta a föld (a mélység) állapotát
az ezer éves korszak alatt? Jer 4:23-27.

„A kietlen föld lesz ezer esztendeig Sátánnak és gonosz angyalainak
az otthona. A földhöz láncolt Sátánnak nem lesz lehetősége arra, hogy
más világokat is felkeressen, és arra sem, hogy kísértse és megzavarja
azokat, akik soha nem buktak el. Ilyen értelemben lesz megkötözve.
Nem lesz a földön senki, aki felett hatalmát gyakorolhatná. Meg lesz
fosztva a csalás és a rontás lehetőségétől, ami hosszú századokon át
egyedüli öröme volt.” – NK 585.
„Isten még a gonoszokat is elzárja az ördög hatalmától. Sátán egyedül marad itt gonosz angyalaival, hogy meglássa a bűn átkos következményét.” – NK 585.
b. Mi okozza a teljes megsemmisülést, ami az egész földfelszínére
kihat? Ésa 13:9,11,13; 24:5,6.

„Sátán a hatezer éves lázadásával a ’föld ama háborgatója’ lett. ’A föld
kerekségét pusztasággá tette, városait lerontá, és foglyait nem bocsátá
haza.’ (Ésa 14:16,17.) Hatezer éven át börtönébe zárta Isten népét, és
örökre fogságában is tartotta volna. De Krisztus letörte a bilincseket,
és szabadon bocsátotta a foglyokat.” – NK 585.
c. Kik lesznek azon „kevesek”, akik meg fognak menekülni a közelgő pusztulástól? Mt 25:34-40. Fil 3:20,21.

„Milyen örvendezés lesz majd, mikor a megváltottak találkoznak és
üdvözlik azokat, akik az ő érdekükben terheket hordoztak! Mennyire
megremegteti a megelégedés érzete azok szívét, akik nem a maguk
tetszésére éltek ezen a földön, hanem azon szerencsétlen emberek áldására, akiknek oly kevés áldásban volt részük!” – ÉÉM december 15.
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Szerda

augusztus 25.

4. SÁTÁN MEGKÖTÖZÉSE
a. Hogyan mutatja be a Biblia jelképesen Sátán megkötözését az
ezer év elején? Jel 20:1,2.

„Amikor pedig a mennyei templomban ér véget az engesztelés
munkája, Isten és a mennyei angyalok, valamint a megváltott sereg
színe előtt Jézus hasonlóképpen helyezi Isten népének bűneit Sátánra.
Sátánnak minden bűnért, amelyre rávette az embert, felelnie kell. És
miként a bűnbakot a főpap lakatlan vidékre küldte, Krisztus is száműzi
Sátánt a puszta földre, a lakatlan és sivár pusztaságra.
A Jelenések könyvének írója megjövendöli Sátán száműzését, a föld
káosszá és kietlenné válását, és azt, hogy ez az állapot ezer esztendeig
fog tartani.” – NK 584.
„[Sátán] a földről többé nem távozhat el: ide van korlátozva, nehogy
egyéb bolygók el nem bukott lakóit is kísértse, és zaklassa.” – TL 252.
b. A körülmények láncával földi otthonához szorosan megkötözött
Sátán milyen munkája lesz megakadályozva? Jel 20:3.
„Sátán ezer évig mérhetetlen szenvedések között fog ide-oda kóborolni a kihalt földön, és nézi Isten törvénye elleni lázadásának következményeit. Bukása óta a szüntelen tevékenység száműzte életéből
az elmélkedést. De amikor hatalmától meg lesz fosztva, gondolkozhat
azon, mit csinált a mennyei kormányzat elleni lázadása óta. Félhet és
retteghet az ijesztő jövőtől, amikor minden gonoszságáért szenvednie,
és az általa okozott bűnökért bűnhődnie kell.” – NK 585. 586.
c. Mit tesz Sátán azonnal, miután az ezer év végén megszabadul
földi börtönéből, a gonoszok feltámadásakor? Jel 20:7,8.
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Csütörtök

augusztus 26.

5. A GONOSZOK MEGÍTÉLÉSE
a. Mi lesz a szentek fő foglalatossága az ezer év alatt a mennyben? Jel
20:4.er; Mt 19:28; 1Kor 6:2,3.

„Az első és második feltámadás közötti ezer év alatt ítélet folyik a
gonoszok felett… Erről mondta Pál, hogy ’a szentek a világot ítélik
meg’ (1Kor 6:2). Krisztussal együtt ítélkeznek a gonoszokon. Összevetik
tetteiket a törvénykönyvvel, a Bibliával, és mindenkinek az ügyét a cselekedetei szerint döntik el.” – NK 586.
b. Miért kell a gonoszokat megítélni? Préd 12:15,16; Rm 2:5,6.

„A szentek mondják ki Jézussal egyetemben a halott gonoszok felett
az ítéletet. ’Lásd – szólt az angyal – a szentek Jézussal együtt ítéletet ülnek
a gonoszok felett, s megítélik azokat cselekedeteik szerint s az a büntetés,
amely a gonoszokra az ítélet végrehajtásakor vár, nevük mögé vezettetik
be a könyvbe’.” – TL 40.
c. Kapnak-e még az istentelen nemzetek meghosszabbított kegyelemidőt, amely végül is bűnbánatra vezetné őket? Ésa 26:10.

„[Az önigazultak] ezen a földön nem szolgálták Istent, ezért nem
szolgálnák odaát [a mennyben] sem.” – KP 182.

Péntek

augusztus 27.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a.
b.
c.
d.

Milyen esemény jelzi az ezer éves korszak kezdetét?
Mi fog történni ezen a földön közvetlenül Krisztus eljövetele után?
Kik azok, akik az ezer év alatt egyedül laknak a földön?
Mi az a lánc, amivel Sátán meg lesz kötözve ezen az elhagyatott
bolygón?
e. Mi lesz a szentek feladata az ezer év alatt?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS

2010. szeptember 4.

Angola részére
„Menjetek fel a hegyre, és
hordjatok fát, és építsétek e
házat, hogy gyönyörködjem
benne, és dicsőíttessem, azt
mondja az Úr.” (Agg 1:8.)
„Bármit és bármennyit is
adakozunk, újra visszakapjuk.
A földi áldások, melyekből
másokat részesíthetünk, és
gyakran tesszük ezt, hasonlóképpen lesznek visszafizetve. Amit mi a szükség idejében adunk,
gyakran négyszeres mértékben kapjuk vissza készpénzben.” – Welfare
Ministry p. 312.
A Közép Angolai Terület négy tartományból áll: Benguela, Dél Kuanza, Bie, és Huambo tartományból, ahol a mi munkaközpontunk is
található. Földrajzi értelemben ez egy óriási terület, s ennek népessége
magába foglalja Angola össznépességének majdnem egyharmadát. A
talaj nagyon termékeny, de a polgárháború, amely majdnem harminc
évig tartott, sok kárt okozott minden szinten az országnak. 2004-ben
Angolában újjászerveztük művünket, akkor még csak Területként,
tagságunk létszáma szerint (több mint 1500 gyülekezeti tag). Azonban 2007-ben a legutolsó Generál Konferenciai Gyűlésen jóváhagyták
Angola Uniókénti megszervezését.
A munka jól halad előre ebben az országban, és sok új helyre eljutott. A legnagyobb problémánk az, hogy nekünk nincs egy közigazgatási központunk, mely itt elősegítené és képviselné munkánkat. A
kevés anyagi forrásainkból, melyet itt összegyűjtöttünk, vásároltunk
egy 1,5 hektár nagyságú földterületet Huambo-tól 8 km-re, mely az
ország második legnagyobb városa.
Most arra kérjük az egész világon élő testvéreket, testvérnőket és
barátainkat, hogy szeretettel gondoljatok ránk nagylelkű adományaitokkal, hogy ez a vállalkozás megvalósulhasson.
Előre is köszönjük a ti nagylelkű segítségeteket.
Testvéreitek és testvérnőitek az Angolai Unióból

10. Tanulmány

2010. szeptember 4.

Napnyugta: H 19:18
Ro 19:47

A VILÁGEGYETEM MEGTISZTÍTÁSA
„És [az ember Fia] elé gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket
egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. (Mt
25:32)
„Az egész gonosz világ a menny kormányzásával szembeni lázadása
miatt Isten ítélőszéke előtt áll.” – NK 593.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 588-594. (A küzdelem véget ér)

Vasárnap

augusztus 29.

1. AZ EZER ESZTENDŐ VÉGE
a. Az ezer esztendő végén, amikor Krisztus harmadszor jön el a földre, kiket szólít majd életre? Jn 5:29.mr; Jel 20:5.er.

„Az ezer esztendő végén Krisztus a megváltottak és az angyalok kíséretében ismét eljön a földre. Félelmes méltósággal száll alá, és életre
szólítja a gonoszokat a végítéletre. Hatalmas sereg jön elő, megszámlálhatatlan, mint a tenger fövénye.” – NK 588.
b. Miért lesznek feltámasztva a gonoszok? Ésa 24:22; Júd 6; Zsolt
97:1-3.

„A második feltámadás az ezer esztendő végén lesz. Ekkor a gonoszok feltámadnak, és megjelennek Isten előtt, hogy ’a megírott ítélet’-et
végrehajtsák rajtuk. A Jelenések könyvének írója, miután látta az igazak
feltámadását, így szólt: ’A többi halottak… meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő’ (Jel 20:5).”– NK 586. 587.
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Hétfő

augusztus 30.

„Krisztus az Olajfák-hegyére ereszkedik le, ahonnan feltámadása
után felemelkedett.” – NK 588.
b. Ahogy Jézus az olajfák hegyén áll, körülötte a szent angyalok és
a többi szent, mi válik világossá mindenkinek, az ember Fiának
uralkodásával kapcsolatban? Zak 14:5.ur,9.
c. Krisztus jelenlétében a gonoszok hogyan mutatják ki ugyanazt a
kétségbeesett érzést, amelyet az ezer esztendő előtt nyilvánítottak
ki? Ésa 2:19.
„Amikor Isten hangjára a halottak feltámadnak, minden ember az
életében táplált vágyakkal és indulatokkal, vonzalmakkal és ellenérzésekkel lép elő a sírból. Isten nem művel csodát olyan ember újjáteremtéséért, aki nem akart megújulni, amikor erre minden lehetősége
és adottsága megvolt. Élete során nem gyönyörködött Istenben, és nem
talált örömet szolgálatában. Jelleme nincs összhangban Istennel, és nem
lenne boldog a mennyei családban.” – KP 181. 182.
d. Mutasd be, mivel kell szembenéznie a bűnét meg nem bánó bűnösnek. Zsolt 145:20.
„A gonoszoknak, mihelyt a könyvek megnyílnak, és Jézus rájuk tekint, minden bűnük eszükbe jut. Meglátják, hol tért le lábuk a tisztaság
és a szentség útjáról. Rádöbbennek, hogy gőgjükkel és lázadásukkal
milyen súlyosan megsértették Isten törvényét. A megejtő kísértések,
amelyeket bűnös életükkel hívtak ki, az áldások, amelyekkel visszaéltek,
Isten küldöttei, akiket semmibe vettek, az intések, amelyeket elvetettek,
a gazdagon áradó kegyelem, amelyet konok, megátalkodott szívük vis�szautasított – mind megjelennek. És mintha tüzes betűkkel íródnának
eléjük!” – NK 591.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS Angola részére

2. AZ OLAJFÁK HEGYE KETTÉVÁLIK
a. Az ezer esztendő végén Krisztus újra eljön, hova fog leereszkedni?
Zak 14:4.

Kedd

augusztus 31.

3. EGY RETTENETES JELENET
a. Milyen jelenetek lesznek bemutatva – egy filmhez hasonlóan –
Sátánnak, az ő angyalainak, és a gonoszok seregének? Amikor az
istentelen tömeg tudatára ébred annak, hogy cselekedeteik által ők
szegezték keresztre Isten Fiát, hogyan mutatják ki a rájuk váró büntetés miatti rettegésüket? Zak 12:10.ur; Jel 1:7; Zsid 10:28,29,27.
„Majd a végső jelenetek tárulnak a hullámzó tömeg elé – a Golgota
felé vezető utat taposó türelmes Szenvedő; a kereszten függő mennyei
Fejedelem; a haláltusáján nevető gőgös papok és gúnyolódó csőcselék; a
természetfölötti sötétség; a hullámzó föld, a megrepedt sziklák, a megnyílt sírok – jelezve azt a pillanatot, amikor a világ Megváltója kilehelte
lelkét.
E rettenetes jelenetek a valóságnak megfelelően játszódnak le. Sátán,
angyalai és alattvalói nem tudják szemüket levenni a maguk kovácsolta
eseményekről. Mindenki visszaemlékszik a maga szerepére. Heródes,
aki Betlehemben meggyilkolta az ártatlan gyermekeket, hogy megszabaduljon Izrael Királyától; az aljas Heródiás, akinek bűnös lelkén
szárad Keresztelő János vére; a gyenge, megalkuvó Pilátus; a gúnyolódó
katonák; a papok, a főemberek és az őrjöngő tömeg, akik ezt kiáltották:
’Az Ő vére mirajtunk és a mi magzatainkon!’ Mindnyájan látják vétkük
szörnyűségét. És miközben az üdvözült sereg ’Ő meghalt értem’ kiáltással a Megváltó lábához teszi koronáját, ők hasztalan próbálnak elrejtőzni
Krisztus tekintetének mennyei fenségétől, amely túlszárnyalja a nap
ragyogását.” – NK 592.
b. Milyen új jelenet tárul a jajveszékelő sokaság elé váratlanul? Jel
21:2. Mit kell megértenie mindenkinek erről a rendkívüli jelentőségű pillanatról? Jób 37:4
„Az új Jeruzsálem káprázatos ragyogással alászáll az égből a fogadására megtisztított és előkészített helyre. Krisztus belép a Szent Városba,
és vele népe és az angyalok.” – NK 588.
„Az Új Jeruzsálem dicsőségével kapcsolatosan bármennyire is szabadjára engedi fantáziáját az ember, akkor is csak a széleit láthatja annak
az örökkévaló dicsőségnek, ami a hűséges győzők számára valóságos
lesz majd.” – TDG 103.
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Szerda

szeptember 1.

„[Sátánnak] eszébe jut régi hazája, amelynek ő is ártatlan és feddhetetlen lakója volt; a béke és a boldogság, amelyet ő is élvezett addig, amíg
nem kezdett Isten ellen zúgolódni, és Krisztusra irigykedni. Vádaskodott, lázadozott, hazudozott, hogy megnyerje az angyalok rokonszenvét
és támogatását. És amikor Isten bocsánatot kínált neki, ő semmit nem
tett saját gyógyulása érdekében. Ezek az emlékképek mind felidéződnek benne. Elgondolkozik azon a munkán is, amit az emberek között
végzett, és e munka következményein – egymás közti ellenségeskedésükön, a rettenetes mészárlásokon, birodalmak emelkedésén és bukásán,
királyságok megdöntésén, a kavargások, harcok és forradalmak hosszú
során. Eszébe jut, milyen szívósan támadta Krisztus munkáját, és miként próbálta az embert mindjobban lezülleszteni. Látja, hogy ördögi
ármánykodásával nem tudta megrontani azokat, akik Jézusba vetették
bizalmukat. Birodalmára, fáradságos munkájának gyümölcsére tekintve
csak kudarcot és pusztulást lát.” – NK 594.
b. Hogyan fogja végül összegyűjteni a nagy csaló a megátalkodott
gonoszokat az utolsó nagy csatára, mielőtt ő és az ő serege elpusztul? Jel 20:9.
„Sátán híveinek táborába rohan s igyekszik tettre izgatni őket. De
Istentől tűz hull alá az égből, s a hatalmasokat s nagyokat, a szegényeket
és kicsinyeket együttesen megemészti. Láttam, hogy egyesek gyorsan
megsemmisültek, míg mások tovább szenvedtek. Cselekedeteik szerint
vették fel büntetésüket. Egyesek napokon át égtek a tűzben, s amíg csak
egyetlen éghető porcikája volt testüknek, amely még nem hamvadt el,
a legnagyobb kínokat szenvedték el. Az angyal így szólt: ’Kínjaik meg
nem szűnnek, és tüzük ki nem alszik, amíg egyetlen részük lesz, amelynek még el kell pusztulni.’
Sátán és angyalai hosszú ideig szenvedtek. Ő nemcsak saját bűneinek terhét volt kénytelen hordani, hanem a megváltott seregét is, mely
ráhelyeztetett. Neki kell bűnhődni azon lelkek romlásáért is, akiket ő
taszított kárhozatba.” – TL 256.
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4. SÁTÁN UTOLSÓ NAPJAI
a. Ahogy Sátán szemléli az új Jeruzsálem dicsőségét és elvesztett otthonát, hogyan emlékezik vissza az ő lázadásának történetére? Ésa
14:12-20.

Csütörtök

szeptember 2.

5. A VÉGSŐ PUSZTULÁS
a. Mit kell minden személynek elismernie ahhoz, hogy az egész
világegyetem egy biztonságos hely legyen mindenki részére, és
hogy a Nagy Törvényadóval összhangban tudjon élni és dolgozni? Rm 14:10-12; Fil 2:10,11.

„Az angyal így szólt: ’Ha bejutnának Isten városába [azok, akik
elmulasztják követni az önfeláldozó Példaadót], és megmondanák
nekik, hogy annak minden gazdag szépsége és dicsősége övék lesz,
soha sem lenne fogalmuk arról, hogy milyen drágán vásárolták meg
számukra az örökséget. Soha nem fognák fel a Megváltó szeretetének
páratlan mélységeit. Nem ittak a pohárból, sem a keresztséggel meg
nem keresztelkedtek. Háborítanák, tönkretennék a mennyet, ha ott
lakoznának.” – 1B 149.
„Sátán látja, hogy lázadása, amelyre senki nem kényszerítette, alkalmatlanná tette a mennyei életre. Képességeit az Isten elleni harcban
gyakorolta. A menny tisztasága, békéje és harmóniája mérhetetlen
gyötrelem lenne számára. Isten irgalma és igazságossága ellen emelt
vádjai elnémulnak. A gyalázat, amellyel Jahvét akarta illetni, teljesen
visszahull reá. És Sátán most leborul, és beismeri, hogy Isten jogosan
ítélte el.” – NK 595.
b. Mi a gonoszok örök sorsa? Csak kik mentesülnek ez alól? Hogyan
fog elpusztulni az összes gonosz és a gonoszság szerzője is? Zsolt
37:9,10; Mal 4:1-3; 2Pt 3:10,11; Jel 20:9.ur,10,14,15.

Péntek

szeptember 3.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

a. Mi lesz a világegyetem új fővárosa?
b. Mi a célja a nagy fehér királyiszék ítéletének?
c. Milyen könyvek vannak a mennyben, amelyekben feljegyzések szerepelnek?
d. Ismertesd a hatalom megszerzésére irányuló utolsó nagy küzdelmet!
e. Hogyan lesz végül elpusztítva a bűn szerzője?

58

Szombati Bibliai Tanulmányok, 2010. július - szeptember

A VILÁGEGYETEM MEGTISZTÍTÁSA
„A gonoszok a földön kapják meg büntetésüket (Péld 11:31). ’Pozdorjá’vá lesznek, ’és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek
Ura’ (Mal 4:1). Egyesek egy pillanat alatt pusztulnak el; mások hosszú napokig szenvednek. ’Cselekedeteik szerint’ (Zsolt 28:4) kapják büntetésüket. Sátánnak – mivel Isten az igazak bűneiért is őt terheli meg – nemcsak
saját lázadásáért kell szenvednie, hanem azokért a bűnökért is, amelyekre
Isten népét rávette. Büntetése sokkal súlyosabb, mint azoké, akiket elámított. Amikor már elpusztul mindenki, akit csalásaival elbuktatott, ő még
él és szenved. A tisztító lángokban a gonoszok – a gyökér és az ágak –
végül megsemmisülnek. Sátán a gyökér, hívei az ágak. Maradéktalanul
lesújt rájuk a törvény szabta büntetés, ahogy azt az igazság megköveteli.
A menny és a föld, ezt látva, Jahve igazságosságát hirdeti.
Sátán romboló munkájának mindörökre vége. Hatezer évig megvalósíthatta szándékát: megtöltötte a földet bajjal, és fájdalmat okozott az
egész világegyetemnek. Az egész teremtett világ nyögött és vajúdott fájdalmában. Most Isten teremtményei örökre megszabadulnak Sátántól
és kísértéseitől. ’Nyugszik, csöndes az egész föld. (Az igazak) ujjongva
énekelnek’ (Ésa 14:7). A dicsőítés és a győzelem hangja hallatszik az
egész hűséges világegyetemben. ’Nagy sokaság szavát’, ’mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát’ hallani, ’mondván:
Alleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható’ (Jel 19:6).
A földet pusztító tűz borítja, de az igazak biztonságban vannak a Szent
Városban. Akik az első feltámadáskor léptek ki a sírjukból, azokon nincs
hatalma a második halálnak. Míg Isten a gonoszoknak megemésztő tűz,
népének nap és pajzs (Jel 20:6; Zsolt 84:12)…
A bűnnek csak egy emléke marad: Megváltónk örökre viselni fogja
kereszthalálának nyomait. A bűn kegyetlen munkájának semmi emléke
nem marad, csak a sebhelyek Krisztus fején, oldalán, kezén és lábán. A
megdicsőült Krisztust szemlélve, a próféta így szól: ’Ragyogása, mint a
napé, sugarak támadnak mellőle, és ott van az Ő hatalmának rejteke’
(Hab 3:4). A megsebzett oldalából folyó vér békéltette meg az embert Istennel. Ott van az Üdvözítő dicsősége, ott van az ’Ő hatalmának rejteke’.
A Megváltó áldozata ’elégséges… a megtartásra’ (Ésa 63:1); ezért arra is
van hatalma, hogy megsemmisítse azokat, akik Isten irgalmát semmibe
vették. Jézus a megalázás nyomait a legmagasabb érdemjelként viseli. A
Golgota sebei a Megváltót dicsőítik és hatalmát hirdetik az örök korszakon át.” – NK 597. 598.
10. Tanulmány - A VILÁGEGYETEM MEGTISZTÍTÁSA

59

11. Tanulmány

2010. szeptember 11.

Napnyugta: H 19:04
Ro 19:34

ISTEN JELLEME BEIGAZOLÓDIK
„Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.” (1Jn 4:8.)
„Isten parancsolatai az Ő jellemének kifejezése, mely egy szerető
szívből árad ki, átgondolt figyelmes tervekben, szándékokban, hogy az
embert megőrizze minden gonosztól.” – ST 1893. április 17.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 7-17. (Miért engedte meg Isten a bűnt?)

Vasárnap

szeptember 5.

1. ISTEN JELLEMÉNEK MEGNYILVÁNULÁSA
a. Mi Isten egyik fő jellemvonása? 1Jn 4:8. Milyen feltételeknek
kell megfelelni azoknak, akik a királyságában akarnak élni? Lk
10:25-28; Ef 5:28. Milyen jellemzői vannak a valódi szeretetnek?
1Kor 13:4-8.

„Mivel Isten kormányzásának alapja a szeretet törvénye, az értelmes
lények csak akkor lehetnek boldogok, ha tökéletes összhangban élnek a
törvény, az igaz élet nagyszerű elveivel. Isten minden teremtményétől azt
kívánja, hogy szeretetből szolgálja – amely szolgálat jellemének értékeléséből fakad. Nem örül a kikényszerített szolgálatnak. Isten mindenkinek
szabad akaratot ad, hogy önként szolgálhassa Őt.” – PP 8.
b. Mi az isteni szeretet két fő alapelve? Rm 13:8-10; Mt 22:36-40.

„Minden, ami ellentétes a szeretettel, az alázatossággal, és a hittel, az
Krisztus megtagadása. Mondhatja a hitvalló hívő, hogy szereti embertársait, de ha nincs szívében a szeretet, akkor nem tud szeretetet árasztani a
körülötte lévőkre.” – YI 1897. december 2.
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Hétfő

szeptember 6.

2. SZERETNI ISTENT ÉS SZERETNI FELEBARÁTAINKAT
a. Mit jelent az Urat a mi Istenünket szeretni teljes szívünkkel, értelmünkkel és lelkünkkel? 5Móz 6:5,6; 5:6-15; Mk 12:29,30.

„Aki szántszándékosan megtör akár egyetlen parancsolatot is, nem
tudja lélekben és igazságban megtartani a többit sem. Állíthatja ugyan,
hogy azok kivételével, melyeket csupán jelentéktelen eltéréseknek vél,
mindet megtartja. De, ha egyetlen ponton tudatosan vétkezik, mindegyikben bűnös.” – 5B 317.
„Szeretni Istent mindenekfelett és felebarátainkat, mint magunkat,
jelenti a Tízparancsolat első négy és utolsó hat parancsolatának megtartását. Isten széles területet adott az embernek, amelyen munkálkodhat, és
ha elvégzi az Isten által kijelölt munkáját, akkor avval nem önmagát emeli
ki, hanem Krisztust dicsőíti. Szeretni fogja Istent, szeretni felebarátait, s
minden embert. A szeretet hamar kihal a szívből, ha nem gyakorolják;
csak akkor tarthatjuk meg a lélekben az isteni szeretetet, ha a Mester
szavai szerint cselekszünk… Lehetetlen megtartani az utolsó hat parancsolatot, ha nem tartjuk meg az első négyet.” – ST 1890. szeptember 22.
b. Mit jelent felebarátainkat úgy szeretni, mint önmagunkat? Mk
10:17-19; 12:31.

„Isten a szeretet, s ha szeretjük Istent mindenekfelett, és felebarátainkat,
mint önmagunkat, akkor visszatükrözzük az Atya és a Fiú jellemét. Akik
valóban szeretik Istent, azok engedelmeskednek minden parancsolatának.
Az engedelmesség az Isten iránti szeretet próbája.” – ST 1894. október 22.
„Az Úr napjainkban ugyanazt kívánja meg tőlünk, amit Édenben
Ádámtól – az Isten törvénye iránti tökéletes engedelmességet. Nekünk ebben becsületesen kell eljárjunk, egyetlen hiba nélkül, egyetlen hiányosság
nélkül. Isten adta az Ő Fiát, hogy meghaljon a világért, de Ő nem azért halt
meg, hogy eltörölje a törvényt, amely szent, igaz és jó. Krisztus golgotai
áldozata vitathatatlan bizonyítéka annak, hogy a törvény változhatatlan. A
törvény büntetését a bűnös emberért szenvedte el Isten Fia, hogy az Ő érdemein keresztül az Ő nevében való hit által, a bűnös ember megkaphassa
az Ő szeplőtelen jellemének kiválóságát.” – FW 89. 90.
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Kedd

szeptember 7.

3. ISTEN TÖRVÉNYE IRÁNTI ENGEDETLENSÉG
a. Mi a bűn? Rm 7:7; 1Jn 3:4; Ki a bűn szerzője? Jn 8:44. Mi volt
kezdettől fogva az ellentét központja Krisztus és Sátán között?
Mt 5:19,20.

„Kezdetben az Isten az embert a maga képmására teremtette. Az
ember tökéletes összhangban élt a természettel és Isten törvényével.
Az igazságosság elvei a szívébe volt írva. A bűn azonban elidegenítette
Alkotójától. Már nem tükrözte Isten képmását. Szíve harcban állt Isten
törvényének elveivel.” – ICsK 20.
b. Hogyan jött be a bűn a világra? 1Móz 3:4,5. Amikor a bűn bejött
a világra, hogyan reagált erre az egész világegyetem?

„Az ÉN felmagasztalásának hiú vágya hozta világra a bűnt.” – GH 22.
„Az ember bukása miatt az egész menny gyászolt.” – PP 37.
c. Hogyan kerüljük el Sátán önfelmagasztaló magatartásának
csapdáját? 1Kor 10:12.

„A parancsolatok formai betartása nem foglalhatja el a gyermeki hit és az ’én’ teljes megtagadásának helyét. A maga erejével senki
sem szabadulhat meg énjétől; csupán hozzájárulhatunk ahhoz, hogy
Krisztus elvégezze bennünk ezt a munkát. Mondjuk el hát szívünk mélyéből: Uram, vedd a szívemet, mert én magam nem tudom odaadni!
A szívem a Tied, tartsd meg tisztán, mert én nem tudom megőrizni!
Ments meg akkor is, ha ellenállok; ha gyenge vagyok; ha Téged nem
tükrözlek! Alakíts, formálj, emelj fel abba a tiszta, szent légkörbe, ahol
szereteted gazdag árja átjárhatja lelkem…
Minden jó cselekedetünk rajtunk kívül álló erő függvénye. Ezért
állandóan Isten felé kell fordítanunk szívünket, mélységes, töredelmes
bűnbánattal és alázattal. Csak akkor lehetünk biztonságban, ha énünket megtagadjuk, és Krisztusra támaszkodunk.” – KP 106.
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szeptember 8.

4. A MEGVÁLTÁSI TERV CÉLJA
a. Mi Isten vágya a földön élő minden emberrel kapcsolatosan?
Ez 18:30-32; 1Tim 2:4; 2Pt 3:9.

„A Vőlegény azért késik, mert hosszan tűr érettünk, nem akarja,
hogy bárki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatra jusson.
Óh, a mi irgalmas, drága, hosszútűrő Üdvözítőnk! Bárcsak értékelné
drága ifjaink mindegyike a lélek értékét, mely végtelen nagy áron lett
megvásárolva a Golgotán! Bárcsak mindegyikük becsülné Istentől
kapott képességeiket, azoknak valódi értéke szerint! Krisztuson keresztül tudsz felfelé haladni a fejlődés létráján, és helyezheted minden
erődet, képességedet az Ő irányítása alá… Lelkületben, gondolatban,
szavakban és cselekedetekben nyilváníthatod ki azt, hogy téged
Krisztus Lelke vezérel, s így életed hatalmas befolyást gyakorolhat
másokra.” – SD 118.
b. Mi az új szív bizonyítéka? 5Móz 5:29; Jn 14:15,21; 15:10.

„Minden tartós javulás, tökéletesedés, reformáció alapja az Isten
törvénye. Világosan és félreérthetetlenül a világ elé kell tárnunk, hogy
engedelmességgel tartozunk a törvénynek.” – 8B 151.
„Akiben él az igazság, az nem lehet keményszívű és érzéketlen, hanem napról – napra jobban átalakul Krisztus képmására.” – ÜI 14.
„A valódi megszentelődés teljes összhang Isten akaratával. A lázadó és engedetlen gondolatokat és érzelmeket le kell győznünk, és Jézus
szava új életet ébreszt bennünk, amely egész lényünket átjárja. Akik
igazán megszentelődtek, nem igyekeznek saját véleményüket érvényre
juttatni, mint az igazság és jog zsinórmértékét.” – MÉ 8.
„Mert a megszentelődés az Isten akaratának való tökéletes engedelmességben, s a mindennapi kötelességek vidám teljesítésében áll.”
– KP 250.

11. Tanulmány - ISTEN JELLEME BEIGAZOLÓDIK

63

Csütörtök

szeptember 9.

5. A HŰSÉGESEK ISMERTETŐJELEI
a. Milyen ismertető jelet viselt Isten maradék népe a világtörténelemben mindvégig, amely által egyértelműen megkülönböztethető volt? Mal 4:4; 1Kor 7:19.

„Az engedelmesség a tanítványság próbaköve. A parancsolatok betartása által teszünk bizonyságot odaadó szeretetünk valódiságáról. Ha
azon tanok, melyeket elfogadunk, a szívünkben lakozó bűnt megölik,
ha lelkünkről minden szennyet lemosnak, ha a szentség gyümölcsét
termik, akkor meglehetünk róla győződve, hogy azok Istennek igazságai. Ha a jótékonyság, szívesség, gyengédség és részvét nyilatkozik meg
életünkben; ha tiszta szívből örülünk a becsületes cselekedeteknek;
ha nem magunkat, hanem Krisztust magasztaljuk – akkor tudhatjuk,
hogy hitünk igazi hit.” – GH 128. 129.
b. Hogyan azonosítja a prófécia a hűségeseket, egészen az idők végéig? Ésa 8:20; Jel 12:17; 14:12; 22:14.

„[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.

Péntek

szeptember 10.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

a. Mi Isten jellemének alapvető tulajdonsága?
b. Mi az isteni szeretet két fő alapelve? Hol vannak ezek az elvek megfogalmazva és példával szemléltetve?
c. Mi a bűn bibliai meghatározása?
d. Jellemezz egy embert, aki új szívet kapott!
e. Isten népének mi az ismertető jele, amely megkülönbözteti a világtól?
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„A nagy lázadó mindig igazolni akarta magát. Be akarta bizonyítani, hogy a lázadásért Isten kormányzása a felelős. E roppant
intelligencia minden képességét erre a célra összpontosította. Megfontoltan, tervszerűen dolgozott, és bámulatos sikerrel fogadtatta el
tömegekkel a hosszú küzdelemre adott magyarázatát. Az összeesküvés elindítója évezredeken át igazságként adta elő a hazugságot. De
most ütött az óra, amikor a lázadás véglegesen meghiúsul, és Sátán
története és jelleme lelepleződik. Krisztus trónfosztására, népének
elpusztítására és Isten városának elfoglalására tett utolsó nagy erőfeszítésével az őscsaló egészen lerántja álarcát. A vele szövetkezők
észreveszik a vállalkozás teljes kudarcát. Krisztus követői és a hűséges angyalok szemlélői az Isten kormányzása elleni fondorkodás
kiteljesedésének. És mindenki elborzad tőle.
Sátán látja, hogy lázadása, amelyre senki nem kényszerítette, alkalmatlanná tette a mennyei életre. Képességeit az Isten elleni harcban
gyakorolta. A menny tisztasága, békéje és harmóniája mérhetetlen
gyötrelem lenne számára. Isten irgalma és igazságossága ellen emelt
vádjai elnémulnak. A gyalázat, amellyel Jahvét akarta illetni, teljesen
visszahull reá. És Sátán most leborul, és beismeri, hogy Isten jogosan
ítélte el.
Az a nagy áldozat, amelyet az Atya és a Fiú az emberért hozott, világosan tárul a világegyetem elé. Ütött az óra, amikor Krisztus elfoglalja jogos helyét, és fejedelemségek, hatalmasságok és minden néven
nevezendő méltóságok fölé magasztosul. A reá váró örömért – hogy
megdicsőítheti a fiak sokaságát – nem törődve a gyalázattal, elviselte
a keresztet. Felfoghatatlanul nagy volt a fájdalom és a gyalázat, de
még nagyobb az öröm és a dicsőség. A Megváltó rátekint a képmására átalakult megváltottakra, akiknek a jelleme Isten jellemének tökéletes tükre, és arca Királyuk arcának mása. Meglátja bennük lelke
vajúdásának gyümölcsét, és elégedett. Majd olyan hangon, amelyet
mind az igazak, mind a gonoszok tábora meghall, ezt mondja: ’Íme,
ők azok, akikért véremet ontottam! Értük szenvedtem, értük haltam
meg, hogy velem éljenek az örökkévalóságban!’ És a trón körül álló
fehérruhások dicsénekbe kezdenek: ’Méltó, a megöletett Bárány,
hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és dicsőséget és
áldást’ (Jel 5:12).” – NK 595. 596.
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12. Tanulmány

2010. szeptember 18.

Napnyugta: H 18:50
Ro 19:21

AZ ÉLET FÁJÁNÁL
„[A szent Jeruzsálem] utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala,
minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok
gyógyítására valók.” (Jel 22:2.)
„Éden kertjében az élet fájának gyümölcse természetfölötti tulajdonságokkal bírt. Aki evett a fáról, örök élete volt. Gyümölcse a halál
ellenszere volt. Levelei tartották fenn az életet és a halhatatlanságot.”
– 8B 220.
Javasolt olvasmány: Tapasztalatok és Látomások, 9-17. (Első látomásom)

Vasárnap

szeptember 12.

1. AZ ÉLET FÁJA
a. Hol van először megemlítve az élet fája? 1Móz 2:9. Milyen korlátozást kaptak első szüleink, amely kifejezte, hogy az élet fájának
megközelítése bizonyos feltételekhez van kötve? 1Móz 2:16,17.

„A végtelen élet feltétele az élet fája gyümölcsének fogyasztása. Attól elzárva az ember életereje fokozatosan csökken egészen a halálig.”
– PP 34.
b. Milyen próbát kapott Ádám és Éva, ami után meg lett tiltva,
hogy egyenek az élet fájáról? 1Móz 3:22-24.

„Az önmegtagadás volt az első nagy erkölcsi lecke, amit Ádám
kapott. Kezébe lett helyezve az önuralom gyeplője, hogy uralkodjon
ítélőképességén, gondolatain és lelkiismeretén.” – TMK 14.
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Hétfő

szeptember 13.

2. AZ IGAZ ISMERET FORRÁSA
a. Mit jelképez az élet fája? Lelki értelemben ki által és hogyan érhetjük el az életfáját? Péld 3:13-18.

„Az élet fája Krisztus gyermekei iránti fenntartó gondoskodásának
képviselője. Mikor Ádám és Éva ettek a fáról, elismerték Istentől való
függésüket.” – TII 254. 255.
„A világnak olyan Jézus Krisztus, mint amilyen az élet fája volt, melyhez Ádám és Éva járulhatott az Édenkertben. Amikor az engedetlenség
miatt a bukott emberpár meg lett fosztva a fa gyümölcsétől, elvesztették
az örök életet. A jó és gonosz tudásnak fája átokká vált számukra, de nem
azért, mert annak gyümölcse mérgező volt, hanem azért, mert engedetlenek voltak. A fa kívánatos volt számukra; és nagy vágyakozásukban,
fogyasztva annak gyümölcséből, elvesztették tisztaságukat és Istenhez
való hűségüket. Azonban Krisztus Önmagát adta a világ számára, mint
Élet-adó, mint az élet fája. Azáltal, hogy esszük az Ő testét és isszuk az Ő
vérét, lelki életünk tökéletesedik.” – GCDB 1899. március 6.
b. Hogyan tudunk mi enni az élet fájának gyümölcséből? Péld 11:30;
15:4. Miközben a lelkekért munkálkodunk, hogyan mutassuk be
nekik az élet fájához vezető utat? Dán 12:3; Fil 1:10,11.

„[Jézus földi] testvérei… az emberi előírásokat Isten szava fölé helyezték, és rendkívül bosszantotta őket, hogy Jézus milyen világosan
látja a jó és rossz közötti különbséget. Jézusnak az Isten törvénye iránti
szigorú engedelmességét makacsságnak minősítették… Be kellett látniuk, hogy Jézus volt tanítójuk. Elismerték, hogy tudása magasabb rendű.
Azt viszont nem fogták fel, hogy Ő bejáratos az élet fájához, az olyan
tudás forrásához, amely számukra idegen volt.” – JÉ 63.
„Jézus azt hirdette Názáretben, hogy az Ő munkája a helyreállítás és
építés, mely békét és boldogságot hoz. Azért jött erre a világra, hogy az
Atyát bemutassa, és azáltal tárta fel isteni hatalmát, hogy életet adott a
halottnak, és egészséget a betegnek és szenvedőnek. Ő olyan volt itt a
földön, mint az élet fája.” – ST 1900. március 21.
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Kedd

szeptember 14.

3. KÉT FA AZ ÚJTESTAMENTUMI KORSZAKBAN
a. Hogyan jellemezhető az élet fája az Újszövetségben? 1Kor
1:21,30; Kol 2:2,3. Napjainkban mi a jó és gonosz tudásnak fája?
1Kor 1:20; Kol 2:7,8.

„Az Édenkert Ádámnak nemcsak lakhelye, hanem iskolája is volt.
Hasonlóan ahhoz az iskolához, ma a földünk iskolájában is két fa van
ültetve. Az egyik az életfája, mely a valódi oktatás és nevelés gyümölcsét termi, a másik a tudás fája, mely az úgynevezett „csalárd és áltudomány” gyümölcsét érleli. Bárki, aki kapcsolatban van Krisztussal,
hozzáférhet az élet fájához, olyan tudomány forrásához, melyről a
világ semmit sem tud.” – GCDB 1899. március 6.
„Krisztus tanításai legyenek olyanok számunkra, mint az élet fájának levelei.” – TII 47.
„Az Üdvözítő példázataiból vett tanulságok száma olyan nagy lesz,
mint az élet fájának leveleié.” – 6B 475.
b. Mit mond Jézus mindazoknak, akik élni akarnak? Mt 4:4; Jn 5:39;
6:63; Lk 11:28.

„Az Istentől származó ismeretek az élet kenyere. Ezek az élet fájának levelei, amelyek a nemzetek gyógyítására valók. Életre kel a
lélek, amint hisz Krisztus szavaiban és cselekszik azokat. Így leszünk
egyek Krisztussal. Az eddig gyenge és erőtlen lelki élet erős lesz. Az az
örökélet számunkra, ha szilárdan megtartjuk Krisztusba vetett kezdeti
bizalmunkat mindvégig.” – UL 224.
„Az élő Isten szava nemcsak leírt, hanem kimondott szó is. A Biblia
Isten hozzánk szóló szava, olyan bizonyosan, mintha fülünkkel hallanánk. Ha megértenénk ezt, félelemmel vegyes tisztelettel nyitnánk
meg Isten szavát, s buzgón kutatnánk a tanításait! Úgy tekintenénk a
Szentírás olvasását, a Szentírásba való elmélyülést, mintha a végtelen
Isten fogadna minket egy meghallgatáson.” – 6B 393.
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Szerda

szeptember 15.

4. EGY ÍGÉRET A GYŐZŐKNEK
a. Mennyit kell ennünk az élet fájáról, és mennyire kell szilárdan
állnunk az igazságban, hogy győzhessünk? Mt 24:13; Zsid 3:6,14;
Jel 2:10,26.

„Meg kell-e várnunk átváltozásunkat, hogy ehessünk az élet fájának leveleiből? Aki szívébe fogadja Krisztus szavait, az tudja, mit jelent
enni az élet fájának a leveleiből.” – UL 224.
„A bűnbeesés után a mennyei Gazda átültette az élet fáját a mennyei
Paradicsomba, de ágai áthajolnak a falon a lenti világba. A Krisztus
vérén történt megváltás jóvoltából még mindig ehetjük ennek életadó
gyümölcseit.” – 8B 220.
b. Mi a végső jutalma mindazoknak, akik győznek? Jel 2:7.

„[Idézve Jelenések 22:1,2.] Beszéljetek, imádkozzatok, énekeljetek
és ne feledkezzetek meg arról, hogy nektek ennetek kell az élet fájának leveleit már itt ebben a világban, ha meg akarjátok ismerni Isten
kegyelmének gyógyító hatalmát. Amikor kísértő szavak jönnek, hogy
felingereljenek, kérjetek az Úr Jézustól az élet fájának gyógyulást hozó
ízéből. Gondolkozzatok el némely örök érvényű témán, s könnyű lesz
nyugodtnak maradni, amikor nyugodtnak kell lennetek, s beszélni,
amikor beszélnetek kell.” – RH 1905. július 20.
„Krisztus – amint tanítványainak ígérte – azért ment el, hogy Atyja
házában lakóhelyet készítsen számukra. Akik hisznek Isten Igéjének
tanításaiban, azok tudnak a mennyei lakóhelyekről. De még ’szem nem
látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak
készített, akik Őt szeretik’ (1Kor 2:9). Az emberi nyelv alkalmatlan
arra, hogy megfogalmazza az igazak jutalmát. Csak azok fogják tudni,
hogy milyen, akik meglátják. Véges elme képtelen felfogni, hogy milyen dicsőséges lesz a mennyei Éden.” – NK 599.
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Csütörtök

szeptember 16.

5. AZ ÖRÖKÉLET FÁJA MINDÖRÖKRE
a. Hol van ma Isten paradicsoma? Jel 2:7. Hogyan írja le Pál apostol azon látomását, amikor „elragadtatott a harmadik égig,” „a
paradicsomba”? 2Kor 12:2-4. Hogyan fogják érezni magukat
első szüleink, amikor majd belépnek oda?

„Ádám elragadtatással tekint a fákra, amelyekben egykor gyönyörködött. Ártatlan és boldog korában ő szedte le róluk a gyümölcsöt.
Látja a szőlőt, amelyet ő ápolt, a virágokat, amelyeket egykor oly
szívesen gondozott. Értelme felfogja, hogy valóság az, amit lát; hogy
ez a kert tényleg a helyreállított Éden, amely pompásabb most, mint
amikor elvesztette. A Megváltó az élet fájához vezeti. Szakít pompás
gyümölcséből, és Ádámnak nyújtja. Ádám körülnéz, és az Édenben
meglátja üdvözült családjának sok-sok tagját. Csillogó koronáját Jézus
lábához teszi, és keblére borulva átöleli.” – NK 575. 576.
b. Hogyan mutatja be a Biblia a helyreállított Édent? Jel 22:1,2.

„A Biblia ’hazá’-nak nevezi a szentek örökségét (Zsid 11:14-16).
Ott a mennyei Pásztor élő vizek forrásaihoz vezeti nyáját. Az élet fája
minden hónapban megtermi gyümölcsét, és leveleivel a népeknek
szolgál.” – NK 599.

Péntek

szeptember 17.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

a. Miért nem ehetett az emberiség az élet fájának gyümölcséből a bűnbeesés után?
b. Milyen jutalom van ígérve mindazoknak, akik tanítják mások számára az igazságot?
c. Hogyan „ehetünk” ma az élet fájáról?
d. Milyen ígéretük van azoknak, akik mindvégig szilárdan kitartanak?
e. Milyen kiváltságban lesz része újra Isten népének?
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13. Tanulmány

2010. szeptember 25.

Napnyugta: H 18:35
Ro 19:08

A SZENTEK ÖRÖKKÉVALÓ ÖRÖKSÉGE
„És te nyájnak tornya, Sion leányának vára! Eljő tehozzád és elérkezik az előbbi hatalom, a Jeruzsálem leányának birodalma.” (Mik
4:8.)
„Isten a maga dicsőségére teremtette az embert, hogy próbája után az
emberi család eggyé válhasson a mennyei családdal.” – ICsK 344.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 599–602. (A küzdelem véget ér)

Vasárnap

szeptember 19.

1. A TEREMTÉS CÉLJA
a. Miért teremtette Isten a földet, és az embert? Ésa 45:18; 43:7.

„Az egész menny mély és örömteli érdeklődést tanúsított a föld és az
ember teremtése iránt. Az ember új és különálló lény lett. ’Isten képére’
lettek teremtve, s az volt a Teremtő terve, hogy benépesítsék a földet.” –
SD 7.
„Isten célja az volt, hogy az emberi családdal népesítse be újra a
mennyet, ha engedelmesnek bizonyulnak minden szava iránt.” – TII 3.
b. Hogyan fordultak el ősszüleink attól a céltól, amelyért teremtve
lettek, és mi lett ennek az eredménye? 1Móz 3:9-14,23.

„Amikor Ádám vétkezett, az ember elszakadt a menny által elrendelt központtól. Az ördög vált a központi hatalommá a világon.
Ahol Isten trónjának kellett volna lennie, Sátán helyezte oda az ő királyiszékét. A világ az ellenség lábaihoz helyezte hódolatát önkéntes
áldozatul.” – RC 51.
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Hétfő

szeptember 20.

2. AZ ELSŐ HATALOM HELYREÁLLÍTÁSA
a. A történelem folyamán mi volt mindig ígérve hitbeli elődeinknek?
Zsolt 25:13; 37:9; Mt 5:5; 2Pt 3:13.

„A ’szelídek öröklik a földet’ (Mt 5:5). Az ÉN felmagasztalásának
hiú vágya hozta világunkra a bűnt, s emiatt vesztették el ősszüleink a
szép Föld feletti uralmat. Énjének feláldozása által váltotta meg Jézus
az elveszetteket, és azt mondja, mi is győzzünk úgy, ahogy Ő győzedelmeskedett (Jel 3:21). Örököstársaivá lehetünk az alázatosság és odaadás
által, mikor ’a szelídek öröklik a földet’ (Zsolt 37:11).
Az alázatosoknak ígért föld nem hasonlít ehhez a halál és átok által
elhomályosított földhöz.” – GH 22.
b. Mi lesz még helyreállítva a megváltás terve által az emberiség
helyreállítása mellett? Lk 19:10; Mik 4:8; Ef 1:14.

„Isten eredeti szándéka beteljesedett a föld teremtésével kapcsolatban, amikor az a megváltottak örök lakhelyévé lett. ’Az igazak öröklik
a földet, és mindvégig rajta lakoznak’ (Zsolt 37:29). Elérkezett az az idő
– amely felé a szent emberek vágyakozva tekintettek, amióta a lángoló pallos kizárta Édenből az első emberpárt – az idő’ az Isten tulajdon
népének megváltatására’ (Ef 1:14). A földet eredetileg az ember kapta
mint országot, de az ember bűnbeesése után Sátán kezébe került és a
hatalmas ellenség mindaddig megtartja, amíg a megváltás magasztos
terve által vissza nem kerül.
Mindazt, amit az első Ádám elvesztett, a második Ádám helyreállítja. Így szól a próféta: ’És te nyájnak tornya, Sion leányának vára!
Eljő tehozzád és elérkezik az előbbi hatalom…’ (Mik 4:8). Pál apostol
is előre mutat ’Isten tulajdon népének megváltatására’ (Ef 1:14). Isten
azért teremtette a Földet, hogy szent és boldog lények lakhelye legyen.
Ez a szándéka akkor teljesedik, amikor Isten hatalma által megújítva, a
bűntől és szomorúságtól megszabadítva a megváltottak örök lakhelye
lesz.” – BO 452. 453.
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Kedd

szeptember 21.

3. JÖVŐBELI ÖRÖKSÉGÜNK
a. Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy megígért örökségünk egy
valóságos hely? Jn 14:1-4; Zsid 11:13-16.
„Amikor Krisztus földi, tanítói működése végéhez közeledett; tudta,
hogy művét tanítványai nemsokára az ő személyes felügyelete nélkül
viszik tovább; igyekezett őket bátorítani és a jövőre előkészíteni. Nem
kecsegtette tanítványait csalfa reményekkel, hanem elmondotta nekik
mindazt, ami bekövetkezik, mintha csak nyitott könyvből olvasta volna.
Tudta, hogy nemsokára búcsúzik, és itt kell hagynia őket, mint juhokat
a farkasok között. Látta, miként üldözik majd, hogyan taszítják ki a zsinagógákból, és viszik tömlöcbe őket. Azt is tudta, hogy közülük néhányat megölnek majd, bizonyságtételük miatt, melyet Róla, a Messiásról
tesznek. Fel is említett egyet-mást előttük. Egyszerűen és határozottan
beszélt jövőjükről, hogy nehéz óráikban emlékezzenek majd szavaira, s
így hitük Benne, mint Megváltójukban, megerősödjék.” – AT 15.
b. Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy jövőbeli örökségünk egy
tiszta és biztonságos hely? Zsolt 24:3-5; Ésa 32:18; 35:8; 2Pt 3:13.
„Ott [az új Jeruzsálemben] a halhatatlan lények soha nem csökkenő
örömmel fogják a teremtő hatalom csodáit, a megváltó szeretet titkait
fürkészni. Ott nem lesz Isten elfelejtésére kísértő kegyetlen, ámító ellenség. Ott minden tehetség fejlődik, minden képesség gyarapszik. A
tanulás nem fogja elménket fárasztani, és erőnket kimeríteni. Ott a legnagyobb vállalkozások is véghezvihetők, a legmagasztosabb törekvések
is megvalósíthatók, a legmagasabb célok is elérhetők. Mindig új magaslatok hívogatnak, új csodák gyönyörködtetnek, új igazságokat érthetünk
meg, és új dolgok serkentgetik a lélek és a test képességeit.
A világegyetem minden kincse kutatásra tárul Isten megváltott gyermekei elé. A halandóság béklyóitól megszabadult ember fáradhatatlanul
szárnyal távoli világok felé, amelyeknek lakói sírtak az emberi szenvedés
láttán, de örömének csendült ajkukon már egyetlen ember megtérésének hírére is. E föld lakói kimondhatatlan élvezettel osztoznak az el nem
bukott lények boldogságában és bölcsességében. Megismerik tudásuk
kincseit, amelyeket a végtelen korszakokon át Isten keze munkájának
szemlélésével gyűjtöttek.” – NK 601.
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Szerda

szeptember 22.

4. JÖVŐBELI ÖRÖKSÉGÜNK (FOLYTATÁS)
a. Az ígéret mily dicső szavait jelenthetjük ki az újjáteremtett földről? Ésa 33:24; 35:10; Jel 21:4; 22:3.
b. Lesz-e a tényleges munkájuk a megváltottaknak az örökkévalóságban? Ésa 65:17-25. Mit olvashatunk az általános összejövetelekről,
amit ott fognak tartani? Ésa 66:22,23.

„Nem feltételezhetjük, hogy amikor megkapjuk a számunkra készített lakhelyeket, tétlenség lesz az osztályrészünk.
Az újjáteremtett földön a megváltottak azt a munkát végzik majd,
amely Ádámot és Évát kezdetben boldoggá tette. Édeni életet élnek – a
kertben és a mezőn.” – Mar 386.
„Ott [a mennyei iskolában] minden erő kifejlődik, minden képesség
kibontakozik. A legnagyszerűbb vállalkozásokat viszik véghez, a legmagasztosabb törekvéseket is megvalósítják, és a legszentebb vágyakat
is elérik. Mégis új magasságok emelkednek előttük, amelyeket mindig
felülmúlnak; új csodákat szemlélhetnek, új igazságokat érthetnek meg,
és új célok váltják ki testi, lelki és szellemi erőik tevékenységét.
Az egész világegyetem kincsei feltárulnak majd Isten gyermekei előtt
tanulmányozásra. Kimondhatatlan gyönyörűséggel hatolunk majd be
az el nem bukott lények örömébe és bölcsességébe. Meglátjuk azokat a
kincseket, amelyeket a korszakokon át Isten keze munkáinak szemlélése
által elnyertünk. És az örökkévalóság tovatűnő évei még dicsőbb kinyilatkoztatásokat hoznak…
’Az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy
ő szolgáljon’ (Mt 20:28). Krisztus földi munkáját – a tanítást, pásztorolást
– a mennyben is végezni fogja, és a Krisztussal való együttműködésért
jutalmunk az a nagyobb hatalom és kiváltság lesz, hogy az eljövendő
világban is együttmunkálkodhatunk Vele.” – EÉ 303.
„A teremtés szombatja – az a nap, amelyen Jézus József sírjában pihent – lesz a békének és az örömnek a napja. A menny és a föld magasztalásban, dicséretmondásban egyesül, miközben a megmentett népek
’szombatról-szombatra’ (Ésa 66:23.) örvendező imádatban hajolnak
majd meg Isten és a Bárány előtt.” – JÉ 677.
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Csütörtök

szeptember 23.

5. VÉGSŐ SZAVAK
a. Mikor fogják birtokukba venni a megváltottak az új földet? Jel
20:6.ur,7; 21:1-4.
b. Jóllehet nem tudjuk megfelelően kifejezni magunkat, mégis, mit
mondhatunk el jövőbeli örökségünkről? 1Kor 2:9. Ezen mélyreható gondolatok ismeretében, mi legyen a mi leghőbb vágyunk?
„Pál apostol elragadtatott a harmadik égig, ahol egy pillanatra betekinthetett a mennyei dolgokba. Amikor látomása után visszanyerte
eszméletét, képtelen volt arra, hogy leírja, vagy elbeszélje azokat a megragadó jeleneteket, amelyek elvonultak szemei előtt. Azonban lelkében
megtartotta a látott csodálatos képet.” – 20MR 153.
„A győzőé lesz az áldott boldogság egész mennyországa. Nem lesz
ördög, aki megkísértené, sem bánat, betegség, fájdalom, vagy halál.
Többet kívánok tudni a mennyről, s eltökéltem, hogy Isten kegyelme
által ott leszek. Küzdjünk tehát, hogy bőséges bemenetelünk legyen,
Urunk és Megváltónk Jézus Krisztusunk országába, ahol gyönyörű
mindennel leszünk körülvéve, messze túltéve mindenen, amit el tudunk
képzelni…
Látni akarom az egész mennyei sereget, amint Jézus lábához teszik
csillogó koronájukat, majd arany hárfájukat érintve, az egész mennyet
megtöltik csodálatos zenével és a Bárány énekével.
Ott leszel-e? Isten azt akarja, hogy ott légy, Krisztus ott akar látni
téged, az angyalok is azt akarják, hogy ott legyél.” – 2IB 223. 224.

Péntek

szeptember 24.

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

Miért lettünk mi teremtve?
Milyen volt az első hatalom, és hogyan lett ez elveszítve?
Hogyan lesz helyreállítva?
Miért helytelen távolinak látni jövőbeli örökségünket?
Mennyit tudhatunk arról, amit Isten készített az Ő hűséges népének?
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FÜGGELÉK
1-2IB - Igehirdetések és Beszédek 1-2 kötet
1-3Sz - Szemelvények E.G. White Írásaiból
1-3 kötet
1-9B - Bizonyságtételek a Gyülekezeteknek
1-9 kötet
AT - Apostolok Története
BL - Bizonyságtételek a Lelkészeknek
BO - Boldog Otthon
EÉ - Előtted az Élet
ÉÉM - Az Én Életem Ma
GH - Gondolatok a Hegyibeszédről
ICsK - Isten Csodálatos Kegyelme
JÉ - Jézus Élete
KP - Krisztus Példázatai
Mar - Maranatha
NK - A Nagy Küzdelem
PK - Próféták és Királyok
PP - Pátriárkák és Próféták
TII - A Te Igéd Igazság
TL - Tapasztalatok és Látomások
ÜI - Üzenet az Ifjúságnak

76

1-21MR - Manuscript Releases, vol. 1-21,
1-3SG - Spiritual Gifts, vol. 1-3
ChS - Christian Service
FLB - The Faith I Live By
FW - Faith and Works
GCDB - General Conference Daily Bulletin
Messenger - The Messenger
OHC - Our High Calling
RC - Reflecting Christ
RH - The Review and Herald,
SD - Sons and Daughters of God
ST - The Signs of the Times,
SW - The Southern Work,
TDG - This Day With God
TMK - That I May Know Him
UL - The Upward Look
WM - Welfare Ministry
YI - The Youth’s Instructor
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