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ELŐSZÓ
Az e negyedévi leckesorozat, júliustól szeptemberig tart, melynek címe: „Velünk az Isten”, az előző két lecke folytatása.
Az első negyedévi leckében tanultunk arról, hogyan fektette le Krisztus az Atyával a megváltás tervét, hogyan volt Krisztus a pátriárkákkal,
Mózessel, hogyan kötött szövetséget Izraellel, hogyan volt népével a szentélyben; hogyan beszélt népéhez a próféták által, és így tovább.
Nagyon fontos megértenünk Teremtőnk jellemét, s azt, hogy mit vár
el tőlünk. Tervszerűen előkészített egy utat, mely által megérthetjük azt a
csodálatos tervet, mely alapján mindenki, aki keresi Őt helyreállítja vele
a szoros kapcsolatot. Erre az évre szóló, korábbi leckék tanulmányozása
kulcs, a szentély szolgálatának tanának megértéséhez. „Oh Isten, a te utad
a szentélyben van; kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten?” (Zsoltárok
77:13. angolban).
„Isten népe, kit az Úr az Ő különös kincsének jelent ki, a kettős törvényrendszer kiváltságában részesült; az erkölcsi és ceremoniális törvényben. Az első visszafelé mutatott a teremtésre, hogy emlékezetben tartsa
az élő Istent, Aki a világot teremtette, s Akinek a követelményei minden
üdvrendben, mindenki számára kötelezőek, s minden időben mindvégig
érvényesek lesznek, az örökkévalóságon át. A ceremoniális törvényt az
erkölcsi törvény megszegése miatt adta. A ceremoniális törvény iránti
engedelmesség a jövőben történő megváltást jelképező áldozatok feláldozásából állt.” TII 184.
E negyedévben Krisztusról fogunk tanulni, amikor emberi testben, és
emberként élt a földön. Isten emberi megjelenítésében „az Íge testté lett és
lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal” (Jn 1:14).
Amikor Krisztus eltávozott e világból, tanítványainak a következő
megbízatást adta:
„Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.” „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, … hogy
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek” (Mk 16:15; Mt 28:19, 20).
„Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az
Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.” (Jn 14:26.)
S nem sokkal azelőtt, hogy felemelkedett a mennybe, e biztosítékot adta:
„Ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20).
E leckék vonjanak közelebb bennünket Krisztushoz, és hozzanak áldást szombatiskolai tanulóinkra az egész világon!


A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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Szombat

Chennai (korábban Madras) egy Dél- Mangalore Bangalore Chennai
Indiai, – a világ Információs technoló(Madras)
INDIA
Bengáli giájának (IT) vezető helye –, hagyomá- Kavaratti Coimbatore
öböl
nyos berendezkedésű, folyamatosan
Madurai
Jaffna
növekvő világváros, s több mint 8 millió Arab tenger
lakója van. A 2001-es népesség 2009-re
Tuticorin
megduplázódott. A 17. században alapíTrivandum
SRI LANKA
Indiai-óceán Colombo
tott város, Chennai gazdasági erőforrássá
vált, és jelenleg az indiai Tamil Nadu állam
fővárosa.
Tamás, az Üdvözítő tizenkét tanítványának egyike, itt élt, és prédikált. Amikor meghalt, ide temették el.
Az ébredés és reformáció üzenete Chennai-ba az 1970-es évek végefelé jutott el, s ez akkor az ország más részein is elterjedt. Egy pár
évvel később, ahogy a reformáció üzenetét elfogadták, egy ingatlanhoz
jutottunk egy „haszonbérleti alapon” méghozzá az Indiai hadsereg ingatlanai közül, de ez a bérlet már régen lejárt. Nekünk itt kell lennünk
e városban, mert ez létfontosságú művünk részére. Van régóta testvéreink tulajdonában egy épület, melyet az Úrnak ajánlottak fel, hogy ez világító fényforrásként szolgáljon arra, hogy sok éhező és szomjazó lelket
vonjon magához az igazság világossága, s hogy megszabadulhassanak
a bűn szolgaságából, és az őscsaló hatalma alól.
Azon komoly felhívással fordulunk az egész világon élő hittestvéreinkhez, hogy indítson benneteket az Úrnak Lelke, hogy adakozzatok
nagylelkűen e tervre, hogy az Úr kincstára megtelhessen. Isten áldjon
meg és gyarapítson mindnyájatokat, amint egyesültök velünk e nemes
ügy támogatásában, önként, saját szívetek mélyéből. Előre is köszönjük
e tervre adott önkéntes adományaitokat, hogy e vállalkozás megvalósulhasson.
„Bizonyára adj néki, és meg ne háborodjék azon a te szíved, mikor
adsz néki; mert az ilyen dologért áld meg téged az Úr, a te Istened minden munkádban, és mindenben, a mire kezedet veted” (5Móz 15:10).
„Az irgalmas szemű ember megáldatik” (Péld 22:9.)
Testvéreitek és testvérnőitek Chennai-ból

Napnyugta: H 20:23
Ro 21:03

„VELÜNK AZ ISTEN”
„És annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk
az Isten.” (Mt 1:23)
„Ha alaposan tanulmányozni akarunk egy témát, rögzítsük gondolatainkat a legcsodálatosabb eseményre, mely valaha is történt a földön,
vagy mennyben – Isten Fiának testté válására.” – TII 202.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 11-18. (Velünk az Isten)

Vasárnap

június 26.

1. ISTEN EMBERI MEGJELENÉSE
a. Miért van szükségünk Jézusra, mint személyes Üdvözítőnkre?
Rm 5:12; 6:23. Mi fog történni azokkal, akik nem törődnek a
bűntől való szabadulással és a bűn következményeivel? 2Thess
1:8,9; Jel 20:9,14.

„A tisztító lángokban [Isten végső ítéletében] a gonoszok – a gyökér
és az ágak – végül megsemmisülnek. Sátán a gyökér, hívei az ágak..” –
NK 597.
b. Milyen próféciát olvashatunk Krisztus testté lételéről? Zsid 10:5.
Milyen neveket kapott még a születése előtt, és miért? Mt 1:21-23.
Mi e nevek jelentése a megváltás tervével kapcsolatban? Lk 19:10;
Zsid 7:25.

„Elérkezett az ideje, hogy Krisztus világunkba jöjjön, és testet öltsön.
Ő mondta: ’testet alkottál nekem’ (Zsid 10:5). Ha abban a dicsőségben
jelenik meg, amely az Övé volt Atyja oldalán a világ létezése előtt, nem
viselhettük volna el jelenlétének fényét. Hogy szemlélhessük Őt, és ne
semmisüljünk meg, eltakarta dicsőségét. Istenségét emberi természet
fedte – láthatatlan dicsőségét látható emberi formába rejtette.” – JÉ 14.
1. Tanulmány - „VELÜNK AZ ISTEN”
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Szombat

1. Tanulmány

Hétfő

június 27.

2. NAGY SZÜKSÉGÜNK VAN RÁ
a. Mi indította Istent arra, hogy elküldje Fiát megmentésünkre? Jn
3:16.
„Nem Isten akarta a bűnt, de látta előre, hogy lesz, és gondoskodott
ennek a rettenetes veszedelemnek a legyőzéséről. Oly nagy volt a világ
iránti szeretete, hogy elkötelezte magát egyszülött Fia feláldozására,
’hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen’
(Jn 3:16). – JÉ 14.
b. Milyen párhuzam látható a 2Móz 25:8. vers és Mt 1:23. vers között? Jn 1:14.

„Ugyanígy érintkezett Isten Izraellel nappal felhőoszlopban, éjjel tűzoszlopban; kinyilatkoztatta akaratát az embereknek, és megismertette
velük kegyelmét. Isten elrejtette dicsőségét, eltakarta fenséges ragyogását, hogy a véges ember gyönge szemével rátekinthessen. Krisztusnak ’a
mi nyomorúságos testünk’-ben (Fil 3:21) kellett eljönnie, ’emberekhez
hasonlóvá lévén’ (Fil 2:7). A világ szemében nem volt ékessége, ami miatt vonzódtak volna hozzá, mégis Ő volt a testet öltött Isten, a menny és
a föld világossága. Dicsőségét eltakarta, nagyságát és fenségét elrejtette,
hogy közelébe juthasson a szomorú, megkísértett embernek.
Isten Mózes által parancsot adott Izraelnek: ’készítsenek nékem szent
hajlékot, hogy őközöttük lakozzam’ (2Móz 25:8), és a szentélyben, népe
között lakozott. A pusztában, fáradságos vándorlásuk egész ideje alatt
velük volt jelenlétének szimbóluma. Hasonlóképpen állította fel szentélyét Krisztus az emberiség táborának közepén. – JÉ 14. 15.
c. Hogyan marad meg az „Immánuel” név, hogy valós legyen még
Krisztus mennybemenetele után is? Mt 28:20.
„Krisztus mindent megtett azért, hogy egyháza a világ Világosságától
fénylő, Immánuel dicsőségét hordozó, átalakult közösség legyen. Azt
akarja, hogy minden keresztényt lelki légkör – világosságot és békességet
árasztó légkör – vegyen körül. Vágyik arra, hogy életünkkel bizonyságot
tegyünk a menny öröméről.” – KP 289. 290.
Szombati Bibliai Tanulmányok, 2011. július - szeptember
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3. ÖRÖK ÉLET VAGY ÖRÖK HALÁL
a. Míg a második halál (amely pusztulás vagy megsemmisülés)
azoknak van fenntartva, akik elutasítják Krisztus szeretetét,
kegyelmét és nem törődnek gondoskodásával (hogy elküldte
Krisztust), addig milyen biztosítékuk van azoknak, akik az életet
választják? Jn 5:29 er; Rm 2:6,7; Jel 20:6; 21:4.

b. Mi az örök élet? Hol és mikor kezdődik az örök élet? Jn 17:3;
3:36; 5:24. 1Jn 2:25; 5:11,12,20.

„Az örök élet nem más, mint a Szentírás élő tanításainak befogadása és Isten akaratának cselekvése. Ez annyit jelent, mint enni az Isten
Fiának testét és inni az Ő vérét. Akik ezt cselekszik, azok számára az
evangéliumon keresztül felragyog az élet és a halhatatlanság, mert Isten
Igéje igazság, lélek és élet. A Jézus Krisztusban, mint személyes Megváltójukban hívő emberek kiváltsága, hogy táplálkozhatnak Isten Igéjéből.
A Szentlélek befolyása feltárja az Igét, a Bibliát, a halhatatlan igazságot,
amely az imádkozó kutatónak lelki inakat és izmokat ad.
’Tudakozzátok az írásokat – jelentette ki Jézus – mert azt hiszitek,
hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot
tesznek rólam’ (Jn 5:39). Akik a felszín alá ásnak, rátalálnak az igazság
elrejtett kincseire. A Szentlélek ott van a komoly kutató mellett. Megvilágítja az Igét, és új értelmezését tárja fel az igazságnak. A kutatót soha
nem tapasztalt öröm és béke tölti el.” – 2Sz 38.
„Mivel Jézus által elnyerjük a nyugalmat, a menny már itt elkezdődik. Engedünk hívásának – ’jöjjetek, tanuljatok tőlem’ – elindulunk, s
ezzel elkezdődik számunkra az örök élet. A menny: szüntelen közeledés
Istenhez Krisztus által. Minél többet időzünk a menny fényességében,
annál nagyobb és nagyobb dicsőség tárul fel előttünk, és minél többet
tudunk Istenről, annál inkább növekszik boldogságunk. Mivel már ebben az életben Jézussal járunk, eltölthet szeretete, kielégíthet jelenléte.
Amit csak befogadhat az emberi természet, azt itt megkaphatjuk. De mi
ez ahhoz képest, ami ezután következik?” – JÉ 274. 275.
1. Tanulmány - „VELÜNK AZ ISTEN”
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Kedd

Szerda

június 29.

4. A VILÁG KÉT OSZTÁLYRA OSZTÓDIK
a. Mutasd be az emberek két lelki osztályát, és magyarázd meg a
különbséget, amely csak akkor válik nyilvánvalóvá, amikor már
túl késő lesz megváltozni! Mal 3:15-18.
„Mindenki, aki belép Isten városának gyöngykapuin, először Isten
szavának cselekvője kell legyen. Az isteni természet részese lesz, megmenekül a romlottságtól, mely e világban a kívánság által uralkodik.”
– TDG 94.
b. Mit mond a Biblia arról a hitről, amely hitvalló keresztények
millióit vezeti arra, hogy kedvezően vélekedjenek Krisztusról,
de soha nem fogadják el személyes Üdvözítőjükként? Jak 2:19,
20; Mt 7:21-23.

„Sokan névlegesen hisznek Krisztusban, de nem ismernek semmit
a Jézusban való létfontosságú kapcsolatról, ami megragadja a megfeszített és feltámadt Megváltó érdemeit... Sokan elismerik, hogy Jézus
Krisztus a világ Megváltója, ugyanakkor távol tartják tőle magukat,
nem bánják meg bűneiket, és nem fogadják el Jézust személyes Megváltójukként.” – 1Sz 357.
c. Mikor fog eldőlni a két osztály örök sorsa? Dán 12:1; Lk 13:23-25;
Jel 22:11,12.

„Az ítélet után már nem lesz kegyelemidő. Amikor az evangélium
munkája lezárul, a jókat és a gonoszakat különválasztják; és akkor
mindkét osztály sorsa örökre eldől.” – KP 78.
„Az idő most, csakis most alkalmas a munkára, amíg tart a ma. Senki
nem kaphatott olyan parancsot, hogy azért kutassa a Bibliát, hogy – ha
lehetséges – kiderítse a próbaidő lejártának idejét. Istennek nincs ilyen
üzenete egyetlen halandó számára sem. Nem akar megbízni egy halandót
sem annak kijelentésével, amit az emberek elől rejtve őriz.” – 1Sz 183.
8
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5. A TITOK: EGY LÉLEK ÉS EGY ÉLET KRISZTUSSAL
a. Honnan tudjuk a Szentírásból, hogy győzelmi tapasztalatot kell
nyernünk ahhoz, hogy ott legyünk a királyságban, – tudnunk
kell hogy „Velünk az Isten” – s ez több, mint egy nézet, vagy vélemény? Gal 2:20; Jn 14:16-18,23; Jel 3:20.

„Ember volta az emberi család közösségébe vonta Krisztust, isteni
lénye pedig Isten trónjához kapcsolta. Mint ember Fia, példát adott az
engedelmességre; mint Isten Fia, erőt ad, hogy engedelmeskedni tudjunk… ’Velünk az Isten’ (Mt 1:23) – ez a záloga bűntől való szabadulásunknak. Ezért bízhatunk abban, hogy erőt kapunk a menny törvénye
iránti engedelmességhez.” – JÉ 16.
b. Hogyan kaphatjuk meg az örök életet, ha egyesülünk Krisztussal
– s mondhatjuk: „velünk az Isten”? 1Kor 6:17; Rm 8:11.

„Krisztus egy testté lett velünk, hogy mi egy lélek lehessünk Vele.
Ezen egység ereje által kell majd előjönnünk a sírból – ez nem csak
Krisztus erejének megnyilatkozása által történik, hanem hit által az Ő
élete a miénk lesz. Aki meglátja Krisztus igaz jellemét, és szívébe fogadja
Őt, annak örök élete van. Krisztus a Lélek által lakozik bennünk, és Isten
Lelke, ha hittel befogadjuk szívünkbe, az örök élet kezdete.” – JÉ 323.

Péntek

július 1.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mi az Immánuel név jelentése, s hogyan kapcsolható a megváltás tervéhez?
2. Krisztusnak a Máté 28:20. versben tett ígérete hogyan erősíti meg az
Immánuel név jelentését még ma is?
3. Magyarázd el Krisztusnak a Jn 3:36; 5:24,39. versekben tett ígéretét!
4. Hogyan különböztethetjük meg az igaz keresztényeket a névlegesektől?
5. Mutasd be az örök élet kezdetét!

1. Tanulmány - „VELÜNK AZ ISTEN”
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Csütörtök

2. Tanulmány

2011. július 9.
Szombat

Napnyugta: H 20:40
Ro 21:01

KRISZTUS KINYILATKOZTATÁSA
AZ ÓSZÖVETSÉGBEN
„[A Názáreti Jézusról] a próféták mind bizonyságot tesznek.”
(Apcs 10:43)
„Szükséges és elengedhetetlen volt [a tanítványoknak], hogy megértsenek minden megjövendölt próféciát az Ótestamentumban Krisztus
küldetésére vonatkozóan. Ezekre kellett hitüket felépíteni.” – SJ 163.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 169-171. (Bethesda és a Magas Tanács)
701-704. (Útban Emmaus felé a feltámadottal)

Vasárnap

július 3.

1. HOL TALÁLHATÓ A NAGY ÁLDÁS?
a. Hogyan értékelte Jézus Isten Igéjét, amint az az Ószövetségben
található? Lk 11:28; 24:25-27. Miért? Mt 4:4.
„Tanításaival – mialatt személyesen ott járt az emberek között – maga
Jézus irányította az emberek figyelmét az Ótestamentumra. Ezt mondta
a zsidóknak: ’Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban
van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam’
(Jn 5:39). Ebben az időben az Ótestamentum könyvei voltak az egyedüli
részei a Bibliának, amelyek már írásban léteztek.” – PP 326.
b. Milyen feddést kaptak a zsidók, mely sok hitvalló keresztényre is
alkalmazható, akik megvetik, vagy tudatosan mellőzik az Ószövetségi írásokat? Mk 12:24; Lk 16:31; Jn 5:38-40,45-47.
„A zsidóknak birtokukban volt a Szentírás, s feltételezték, hogy a
szavak puszta, felszínes ismerete alapján örök életre jogosultak. Azonban Jézus így szólt: ’Az ő igéje sincs maradandóan bennetek’ (Jn 5:38).
Miután szavakkal elutasították Krisztust, személyesen is elvetették…
A zsidó vezetők tanulmányozták a Messiás királyságára vonatkozó
prófétai tanításokat, de ezt nem az igazság megismerése iránti őszinte
vágyból tették, hanem azért, hogy bizonyítékot találjanak nagyravágyó
reményeik fenntartására.” – JÉ 170.
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Hétfő

július 4.

2. A PRÓFÉTÁK SZAVAI
a. Mit jelentett ki Isten Mózes által, Jézus eljöveteléről, a megígért
Üdvözítőről? 5Móz 18:15-19.

„Mózes, Izráel vezetője és tanítója közvetlenül működésének befejezése előtt ugyanígy jövendölt a Messiásról az egész nép előtt érthető
szavakkal: ’Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te
atyádfiai közül, olyat mint én; azt hallgassátok.’ Biztosította az Izraelitákat, hogy Isten nyilatkoztatta ki ezt előtte a Hóreb hegyén… [Idézve:
5Móz 18:15,18.]” – AT 155.
b. Hogyan hangsúlyozta Péter és Pál apostol az ószövetségi próféták írásainak tanulmányozásának a fontosságát? Apcs 3:22-24;
2Pt 3:2; Ef 2:20.

c. Mi szükséges a Szentírás helyes megértéséhez? Jn 16:13.
„Az egyetlen mód, ahogyan az igazság tökéletesebb megértésére
juthatunk, ha Krisztus Lelke által szívünket szelíd, alárendelt állapotban
őrizzük meg. Meg kell tisztítani a lelket a hiúságtól és büszkeségtől, meg
kell üresíteni mindentől, ami addig birtokolta, s Krisztusnak kell uralkodnia benne.” – JÉ 417. 418.
„Tisztelnünk kell Isten Igéjét! Ne használjuk közönséges célra, és ne
kezeljük soha hanyagul! A Szentírást soha ne idézzük tréfából, és ne
használjuk fel humoros mondásokra!” – EÉ 242
„Egyik íráshelyet a másikkal kell egybevetnünk. A gondos kutatás és
imával teljes elmélkedés a legfőbb feltételek.
Sohase tanulmányozzuk a Bibliát ima nélkül! Mielőtt kinyitnánk,
kérjük a Szentlélek világosságát és megkapjuk… Jézus lát bennünket,
amikor kis kamránkban leborulunk, és világosságot kérünk tőle, hogy
az igazságot megérthessük.” – JVÚ 91. 92.
2. Tanulmány - KRISZTUS KINYILATKOZTATÁSA AZ ÓSZÖVETSÉGBEN
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Kedd

július 5.

3. HALLGASSUNK RÁ
a. Milyen célból segít Krisztus az Ószövetségi írások megértésében? Lk 24:27,44,45.
„Gyakran, amikor [Jézus] az Ótestamentumi Írásokat magyarázta,
és megmutatta, hogy azok rá és engesztelő munkájára vonatkoznak, a
tanítványokat áthatotta a Szentlélek, és mennyei légkörbe emelkedtek.
Világosabban megértették a próféták által szólt lelki igazságokat, mint
maguk az eredeti írók. Ezentúl úgy olvasták az Ótestamentumi Írásokat,
mint Isten új kinyilatkoztatását, nem pedig mint az írástudók és farizeusok tantételeit vagy mint halott bölcs emberek kijelentéseit.” – JÉ 417.
b. Mióta szól Krisztus az emberiséghez? Apcs 3:20,21; 1Pt 1:10,11.
Honnan szól hozzánk napjainkban, és miért kell bölcsen figyelmeznünk az Ő hangjára? Zsid 12:25,26.
„Nincs-e sok ember, még vallási vezető is, aki megkeményíti szívét a
Szentlélekkel szemben, s így lehetetlenné teszi Isten hangjának felismerését? Nem utasítják-e el Isten Igéjét?” – JÉ 171.
c. Jézus Krisztus Isten Igéje, ahogyan a Jn 1:1. és Jel 19:13. versekben
olvashatjuk. Mi lesz azokkal, akik nem hallgatnak szavára és önmagukat nem rendelik alá akaratának? Apcs 3:23; Zsid 2:2,3.
„Isten azt mondja: ’Adjad fiam a te szívedet nékem’. Kész vagy Őt
elutasítani, bár nincs rá érdemed, mert érdeme csak Őneki van erre – s
visszautasíthatod-e Őt a nélkül, hogy tönkre ne tennéd a saját lelkedet?
Kéri a szívedet; add neki, mert ez az Övé. Kéri az értelmedet; add neki,
mert ez az Övé, s te csak kölcsönkaptad megőrzésre. Kéri a pénzedet; ez
is az Övé, add hát oda. ’Ti nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg.’
Az Úr Jézus igényt tart szolgálatodra. Szeret téged. Ha kétségbe vonod szeretetét, nézz a Golgotára. A keresztről visszasugárzó fény mutatja
neked annak a szeretetnek mérhetetlen nagyságát, amelyet emberi nyelv
nem képes kifejezni. ’Aki megtartja az én parancsolataimat, az szeret engem.’ Isten parancsolatainak szorgalmas tanulmányozása által ismeretet
kaptunk; s akkor mutatkozik meg, hogy Isten engedelmes gyermekei
vagyunk..” – YI 1887. január 5.
Szombati Bibliai Tanulmányok, 2011. július - szeptember
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Szerda

július 6.

4. KRISZTUS KINYILATKOZTATÁSA AZ ÓTESTAMENTUMBAN
a. Milyen jelképeken keresztül és milyen néven nyilatkozott meg
Jézus az ószövetségi időkben? Ésa 9:6; Jer 23:6; Agg 2:7.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ábrahám magva: 1Móz 22:18; Gal 3:16.
Jákób létrája: 1Móz 28:12; Jn 1:51.
A valódi húsvéti Bárány: 2Móz 12:3,11,46; Jn 19:36; 1Kor 5:7.
A felemelt kígyó: 4Móz 21:4-9; Jn 3:14.
A kőszikla: 2Móz 17:6; 4Móz 20:8; 1Kor 10:1-4.
Az élet kenyere: Jn 6:31-35.
A csillag : 4Móz 24:17; Mt 2:1,2.
A fő szegletkő: Zsolt 118:22; Mt 21:42-44; Ef 2:20.

b. Ki volt az utolsó próféta, aki a megígért Messiásról prófétált? Mt
3:1,11,12; 11:13; Lk 16:16. Keresztelő János melyik kijelentése
mutatott rá az eljövendő Üdvözítőről szóló összes prófécia végső
beteljesedésére? Jn 1:29.

„A nép félelemmel vegyes csodálkozással tekintett arra, akit az imént
Isten Fiának neveztek. Mélyen megrendültek János szavain. Isten nevében szólt hozzájuk. Nap mint nap erősödött meggyőződésűk, hogy ő a
menny küldötte. De ki az, aki nagyobb Keresztelő Jánosnál? Ruházatában, viselkedésében semmi sem utalt rangra. Látszólag egyszerű ember,
hozzájuk hasonlóan a szegények egyszerű öltözetét hordja…
Jézus szegénységben és alázatosságban jött el, hogy Ő lehessen példaképünk és Üdvözítőnk is. Ha királyi pompában jelenik meg, hogyan tanulhatnánk tőle alázatot? Hogyan tárhatott volna fel olyan igazságokat,
mint a Hegyi beszédben? Hová lett volna az alacsony sorsúak reménysége, ha Jézus királyként lakozik az emberek között?” – JÉ 106. 107.
2. Tanulmány - KRISZTUS KINYILATKOZTATÁSA AZ ÓSZÖVETSÉGBEN
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Csütörtök

július 7.

5. KÉT VEZÉRLŐMESTER
a. A tízparancsolaton kívül, amit Krisztus írt (2Móz 24:12) és a
frigyládába helyeztek (2Móz 31:18; 5Móz 10:5), a zsidóknak más
törvényük is volt (ceremoniális, polgári, és egészségügyi törvények), melyeket Isten Mózes által közölt és e törvény iratait a
frigyláda mellé helyezték (5Móz 31:26). Mi volt az áldozati rendtartásokról szóló törvény célja (3Móz 7:37; Zsid 10:1, 6, 8, 11)?
Gal 3:21-24. Miért szüntek meg e törvények Krisztus kereszthalálával? Zsid 10:12-14.
„Krisztus volt az alapja a teljes zsidó rendszernek. Ábel halála Kain
engedetlenségének következménye volt, aki nem fogadta el Istennek azt
a tervét, mely szerint Jézus Krisztus – áldozatokban elővetített – vére
szerezhet számára szabadulást… A teljes szertartás Istentől származott, a
rendszer alapja pedig Krisztus volt. A törvény tanítómesteri munkájának
kezdete, hogy a bűnös embert elgondolkodtassa Krisztusról.” – 1Sz 221.
b. Hogyan működik Isten erkölcsi törvénye (a tíz parancsolat) még
mindig vezérlőmesterként, hogy bűnösöket hozzon Krisztushoz? Gal 3:24.
Szerkesztői jegyzet: „Mert a törvény vége [A görög telos szó: cél, rendeltetés, célpont.] Krisztus, minden hívőnek igazságára.” (Róma 10:4.)
Hasonlítsd össze más bibliaversekkel, ahol a görög telos „vég”-nek van
fordítva, mint például 1Tim 1:5; Jak 5:11; 1Pét 1:9.
„Melyik törvény a Krisztushoz vezérlő mester?’ – ’Mind a ceremoniális, mind pedig az erkölcsi törvény, azaz a Tízparancsolat’ – válaszolom…
„A törvény rámutat bűneinkre és Krisztusra szoruló állapotunkra.
Arra indít, hogy Jézushoz meneküljünk…” – 1Sz 221. 222.

Péntek

július 8.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Mit jelentett ki Krisztus az Ószövetségi írásokról?
Isten Lelke által vezetve, milyen lesz magatartásunk Igéjéhez?
Milyen értelemben beszél Krisztus, úgy az Ó, mint az Újszövetségben?
Milyen módon nyilatkoztatta ki Krisztust az Ószövetségi időszak?
Magyarázd el a vezérlőmester fogalmát!
Szombati Bibliai Tanulmányok, 2011. július - szeptember

2011. július 16.
szombat

3. Tanulmány

Napnyugta: H 20:26
Ro 20:57

KRISZTUS AZ ALAP
„Ezen a kősziklán [Jézus Krisztuson] építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.” (Mt 16:18)
„A hit hatezer éve Krisztusra épül. A sátáni harag árja és viharai
hatezer éve ostromolják üdvösségünk Szikláját, de az áll rendületlenül.”
– JÉ 349.
Javasolt olvasmány: Gondolatok a Hegyi Beszédről 129-133. (Bírálat helyett mutass jó
példát!)

Vasárnap

július 10.

1. A BÖLCS ÉPÍTŐK
a. Ki az egyedüli alap, amelyre odaállunk az ítéletben? 1Kor 3:11.
Mire hívott el Isten bennünket, mivé váljunk ebben a világban?
1Kor 3:9.

„Krisztus az Ige, Isten kinyilatkoztatása; jellemének, törvényének,
szeretetének és életének megnyilatkozása az az alap, amelyre jellemünket felépítjük, s az maradandó lesz…
Ha hitben fogadod el az Írás szavát, ez erőt ad az engedelmességre.
Ha a megismert világosságot követed, mind több világosságot nyerhetsz.
Isten szavára építesz, tehát jellemed Krisztus jellemének képmására épül
fel.” – GH 130. 031.
b. Hogyan mutatja be Jézus a bölcs embert? Mt 7:24,25.

„Jézus azt mondotta, hogy aki beszédét elfogadja, s azt jellemének
és életének alapjául tekinti, az hasonló ahhoz az emberhez, aki házát a
sziklára [Jézusra] építette… Egyedül Isten szava maradandó e világon.
Isten Igéje a legbiztosabb alap.” – GH 130.
3. Tanulmány - KRISZTUS AZ ALAP
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Hétfő

július 11.

2. A BALGA ÉPÍTŐK
a. Hogyan beszél Krisztus a balga emberekről, akik keresztényeknek vallják magukat? Mt 7:26,27. Mi a baj sok névleges kereszténnyel, akik képtelenek felismerni veszélyes helyzetüket? Mt
7:21-23. Megjegyzés: a „gonosztevők” szó az eredeti görögben
”anomia”, és jelentése „törvénytelen”.

b. Milyen anyagokból kell felépíteni lelki házunkat , ha azt akarjuk,
hogy minden próbát kiálljon? 1Kor 3:12,13.

„Ahogy a tűz kimutatja a különbséget az arany, ezüst és drágakövek,
valamint a fa, a széna és a szalma között, úgy az ítélet napja próbára teszi
a jellemet, megmutatja a különbséget Krisztus és az önző szívű emberek
képmása között.” – 2ÉJE 360.
„Minden olyan épület azonban, melynek nem Isten szava az alapja,
romba dől. Aki Krisztus kortársaihoz – a zsidókhoz – hasonlóan emberi
eszmékre, véleményekre, külsőségekre és emberek által elrendelt ceremóniákra, Krisztus kegyelmétől független érdemekre építi föl jelleme
épületét, az futóhomokra épített. A kísértések vadul tovarohanó áradata
magával ragadja a homokos talajt, s házát – mint hajóroncsot – visszahagyja az idők vízárjának partján.” – GH 132.
c. Hogyan nyitnak ajtót a balga emberek Sátánnak? Mt 12:43-45.

„A felékesített ház az önigazult lelket ábrázolja…
Az önigazultság átok, emberi ékesség, melyet Sátán a maga dicsőségére használ. Akik öndicsérettel és hízelgéssel ékesítik lelküket, azok
más hét gonosz léleknek készítik elő az utat, amelyek gonoszabbak az
elsőnél. S ők azzal ámítják magukat, hogy befogadták az igazságot. Az
önigazultság alapjaira építenek.” – TII 121.
16
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Kedd

július 12.

3. MEGVIZSGÁLni A FELTÉTELEKET
a. Milyen feltételek teljesítése mellett igényelhetjük azt, hogy
Krisztus családjához tartozhassunk? Zsid 3:6; 10:23,36.
„Nem elég vallanunk, hogy hiszünk. Türelmesen el kell viselnünk a
próbákat, s bátran ellene kell állnunk a kísértéseknek. A hitet csak úgy
tudjuk fenntartani, ha a keresztény vallást a gyakorlat próbájának vetjük
alá, így mutatjuk meg annak átalakító hatalmát és ígéreteinek bizonyosságát.” – TII 217.
b. Milyen kapcsolatot akar látni Isten Ő és családtagjai között? Gal
6:9,10; Rm 15:5-7.
„Kapcsolattartás a gyülekezettel nem könnyű dolog. Minden hívőnek
teljes szívvel kell ragaszkodnia Isten egyházához. Az egyház növekedése
és fejlődése kell legyen az első érdek… Senkinek sem kell kívülmaridna a
gyülekezetből, mert talentuma kevés, vagy lehetősége korlátolt. Mindenki
tehet valamit Isten művéért. Életükben és jellemükben szemléltethetik
Krisztus tanításait azzal, hogy békeségben élnek egymással, s tökéletes
összhangban működhetnek együtt. Gyakorolhatják apránként az önmegtagadást, így segíthetnek hordozni a gyülekezet pénzügyi terheit. Ne
érezzék azt, hogy ezen cselekedetek nélkül szabadon részesülhetnek a
gyülekezeti közösség kiváltságaiban és előnyeiben.
Krisztus látta azt, hogy művének sikeréhez egység és keresztény testvériség szükséges, ezért tanítványainak lelkére kötötte, hogy gyakorolják e
tulajdonságokat. A kereszténység történelme időről – időre meggyőzően
bizonyítja, hogy csak egységben van az erő.” – ST 1888. szeptember 1.
„Némely Istent szerető és Neki engedelmeskedő ember körülményei
miatt szegényedik el. Van, aki nem körültekintő, nem tud bánni a pénzzel. Mások betegség, vagy szerencsétlen véletlen folytán lettek szegények.
Akármi legyen az ok, szükséget látnak, és megsegítésük a lélekmentő
tevékenység fontos területe.
Minden gyülekezet gondoskodjon szegényeiről. Isten iránti szeretetünket fejezzük ki, ha jót teszünk a hívők családjának ínségeseivel és szenvedőivel, kiknek szüksége tudomásunkra jutott, s akik gondoskodásunkra
szorulnak. Isten előtt minden lelket különös kötelezettség terhel, hogy gondoskodó könyörülettel vegye észre az arra méltó szegényeket.” – 6B 271.
3. Tanulmány - KRISZTUS AZ ALAP
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Szerda

július 13.

4. EGYMÁS SEGÍTÉSE
a. Krisztus családjának tagjaiként hogyan segítsük egymást? Gal
6:1,2; Jak 5:19,20; Zsid 10:24; 12:13.
b. Hol, és hogyan ültessük át a gyakorlatba Pál apostolnak a 2Thess
3:13. versében adott figyelmeztetését? Ésa 58:7; Mt 25:34-40.

„Isten ügye magába foglal minden ínséges szenvedő szentet. Ne válasszunk ki önzőn néhány rokont és jó barátot, hogy azokat segítsük,
hanem különösen az igazságért szenvedőket kell támogatnunk. Minden
szükségben lévőt észre kell vennünk, és segítenünk kell, de különösen
azokat, akik az igazságért szenvednek.” – TII 89.
c. Milyen lelki állapotot kell elérnünk, mielőtt hatékonyan tudnánk
segíteni másokon? 2Tim 2:20-26. Hogyan válhatunk Krisztus
házának tisztességes edényeivé? 1Tim 4:12-16.

„Egy jó példa többet mond el az igazságról, mint az ékesszólás, melyhez nem társul jól rendezett élet. Tisztítsd meg lelked lámpását, és töltsd
meg a Szentlélek olajával! Kérd Krisztustól a kegyelmet, az értelemnek
azt a világosságát, amely képessé tesz az eredményes munka elvégzésére.” – ESz 65.
„Figyelj magadra! Ne beszélj mások hibáiról! Ha van valami problémád valakivel, menj el hozzá, s beszélj neki erről! Imádkozz vele és
érte. Ha mindenki ezt tenné, hány lelket megmenthetnénk az Úr műve
részére!…
Isten feddéseket és figyelmeztetéseket küldött. Ne felejtsétek el azon
dolgokat, melyeket láttatok! Ne felejtsétek el a múlt történelmét, amikor
Isten kinyilatkoztatta hatalmát és kegyelmét, győzelmet győzelem után
adott, amikor reánk árasztotta áldásait és irgalmát, s megfeddte tévedéseinket és helytelenségeinket. A megrótt hibákat ne kövesd el újra! Ne
várjátok azt, hogy Isten megmondja minden napra, mit kell tennetek.
Amikor egyszer utasít benneteket, ez örökre szól. Alapozzátok bizodalmatokat Istenre! Jöjjetek hozzá élő hittel!” – GCB 1903. április 2.
Szombati Bibliai Tanulmányok, 2011. július - szeptember
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Csütörtök

július 14.

5. „NE FÉLJ, TE KICSINY NYÁJ!”
a. Hogyan bánik a világgal a világegyetem Mestere? Milyen bánásmódra kell számítanunk a világtól? Mt 10:24-26.
„Isten szolgáinak nem kell meglepődnie, hogy ezen időben nagy
nehézségekkel és üldözésekkel kell szembenézniük. A világ Üdvözítője,
Isten Fia az ő napjaiban szégyenteljes bánásmódot kapott az emberektől,
akiket áldani jött. Városról-városra kellett Neki mennie, hogy biztonságban legyen, és egészen addig üldözték, míg csak be nem végezte e
földön az Ő munkáját.
Nagyon hálás vagyok azért, hogy oly hitünk van, amely ki fogja állni
a megpróbáltatásokat, és az üldözést. Amint a világban növekednek a
bajok, az Úr gyermekeinek majd szenvedniük kell, de Isten Igéje vigasztalást és bátorítást fog nyújtani ezen időre.” – 21MR 101.
b. Milyen feltétel alapján nyerhetjük el a biztosítékot, mialatt üldöztetést szenvedünk? Rm 8:35-37; Zsid 13:6; 2Krón 15:2.
„Isten hírnökeit minden korban megvetették, és üldözték, de épp
szenvedéseik által terjedt el az istenismeret. Minden egyes tanítványnak
soraikba kell beállni, és munkájukat végezni, tudván, hogy az ellenség
semmit sem tehet az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Isten azt
akarja, hogy az igazság közismert legyen, s hogy az emberek gondosan
kutassák és megbeszéljék, még akkor is, ha ez a rájuk zúduló gyűlölet
és megvetés árán történik. Az emberek gondolkodását fel kell rázni.
A vallásszabadság korlátozására indított minden harc, üldöztetés és
erőfeszítés eszköz Isten kezében oly lelkek felébresztésére, akik e nélkül
tovább szunnyadnának.” – GH 34. 35.

Péntek

július 15.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Mutasd be a bölcs lelki építőt!
Mutasd be a balga lelki építőt!
Hogyan azonosítható Krisztus családja?
Mit fognak figyelembe venni az ítéletben?
Milyen biztosítékunk van az üldözés idejére?

3. Tanulmány - KRISZTUS AZ ALAP
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4. Tanulmány

2011. július 23.
szombat

Napnyugta: H 20:29
Ro 20:51

KRISZTUS A MI ÜDVÖZÍTŐNK
„Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket.”
(1Tim 1:15)
„Az egész Biblia Krisztus megnyilatkozása, s a Megváltó az Igéhez
akarta erősíteni követőinek hitét. Amikor látható jelenléte visszavonul,
az Ige lesz erejük forrása.” – JÉ 326.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 57-66. (A tanítványság próbaköve)

Vasárnap

július 17.

1. HIBÁS NÉZETEK KIIGAZÍTÁSA
a. Mi bizonyítja, hogy a zsidók ténylegesen azt hitték, hogy bűneik
eltörlése az áldozati felajánlások eredményességétől függött? Ésa
1:11; Jer 6:20; Mik 6:6,7. Hogyan értelmezték a megváltás tervét?
„Az emberek keveset tudtak a bűneikről, a bűnbocsánatról, a Krisztusban való hit általi megigazulásról és arról a bukott helyzetükből
adódó állapotról, mely szerint csak közbenjáró által mehetnek Istenhez.
Istennek, és a Hozzá való közelítés egyetlen módjának ismeretét nagymértékben elfelejtették. Majdnem minden érzékenységüket elvesztették
a bűn és a szentség felismerésére.” – 1Sz 226.
b. Milyen üzenetet küldött Isten a zsidóknak a prófétákon keresztül, hogy kiigazítsa helytelen nézeteiket? Ésa 1:15-19; 59:1,2; Jer
6:16; 8:5, Mik 6:8.
c. Hogyan magyarázta el Isten Pál apostol által a zsidó keresztények számára az áldozati rendtartások jelentését? Zsid 10:1-4.
„Az Úr azért rendelte el az áldozatok jelképrendszerét, hogy így a
bűnös felismerje Krisztust, a nagy áldozatot.” – FLB 106.
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Hétfő

július 18.

2. A MEGHAGYOTT ISTENI AKARAT
a. Hogyan magyarázta Pál apostol a két törvényrendszert, Krisztus keresztre feszítése után a Zsolt 40:7-9. verse alapján? Zsid
10:8,9. Mit értett az alatt, hogy eltörli az „elsőt” ? Hogyan értette azt, hogy meghagyja a „másodikat”? Zsid 10:10.
„Krisztus evangéliuma dicsőséget ragyogtat a zsidó korszakra. Fényt
áraszt az egész zsidó üdvrendre, s jelentőséggel tölti meg a ceremóniális
törvényt. Isten földi sátora vagy temploma a mennyei eredeti mása volt.
A zsidó törvény összes szertartása prófétikus volt, a megváltás terve
titkainak a jelképei.
A törvény rendtartásait maga Krisztus rendelte el, Aki a felhő és tűzoszlopban eltakarva Izrael seregeinek vezetője volt. Nagy tisztelettel kell
hát viseltetnünk e törvény iránt, mert szent az. Akkor is, amikor már
nem kellett azt többé megtartani, Pál úgy mutatta be a valódi helyzete és
értéke szerint zsidóknak, hogy rámutatott e törvény megváltás tervében
betöltött helyére, és Krisztus munkásságával való kapcsolatára. E nagy
apostol dicsőnek, isteni szerzőjéhez méltónak jelenti ki ezt a törvényt. E
törvénynek érvényét kellett vesztenie, bár dicső volt, de ez (az első) nem
az a törvény volt, amit Isten az Ő mennyei és földi családjának kormányzására bevezetett, mert ez az isteni (második) törvény oly maradandó
lesz, amíg a menny fennáll.” – TII 185.
b. Mivel Krisztus azért jött, hogy kijelentse Isten akaratát, mit kell
tennünk üdvösségünk érdekében? Kol 4:12; Rm 12:1,2; Hogyan
nyilvánuljon meg akarata életünkben? Rm 2:17,18; Zsolt 40:9.

„Isten akarata szent törvényében jut kifejezésre. Törvényének alapelve egyúttal a menny alapelve is.” – GH 97.
„Az az engedelmesség, amit Krisztus gyakorolt, pontosan ugyan az az
engedelmesség, amit ma Isten minden embertől elvár. Ez a Fiú engedelmessége. Atyját önként és szabad akaratból szolgálta, szeretettel, mert azt
tartotta helyesnek, hogy így cselekedjen. [Idézve: Zsolt 40:9.] Így kell nekünk is Istent szolgálni. Engedelmességünknek szívből jövő szolgálatnak
kell lennie, Krisztus mindig így cselekedett. Ha szeretjük Őt, nem találjuk
nehéznek és megterhelőnek az engedelmességet.” – ST 1899. január 25.
4. Tanulmány - KRISZTUS A MI ÜDVÖZÍTŐNK
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Kedd

július 19.

3. MEGIGAZULÁS
a. Miért „bűnös Isten előtt” minden ember? Milyen értelemben
van az egész világ a „törvény [kárhoztatása] alatt”? Rm 3:19. Mi
a problémája mindannyiunknak? Rm 3:23.
„Áthágtuk Isten törvényét, és a törvény cselekedetei által egy test
sem igazulhat meg. Az ember legjobb törekvései is értéktelenek, ha azok
saját erőből valók, és nem tudnak eleget tenni a megszegett szent és igaz
törvény kívánalmainak.” – 1Sz 333.
b. Betudhatók lehetnének-e bűneink, ha Isten törvénye hatályát
vesztené? Rm 4:15; 5:13.ur. Ebben az esetben szükségünk lenne-e még Üdvözítőre?

c. Mivel a törvény nem rendelkezik a törvényszegő bűnbocsánatáról, s ha ő bűnben él, akkor nem tartja meg a törvényt, mi az
egyedüli módja annak, hogy Isten megigazíthassa a hozzá forduló bűnösöket? Rm 3:21-25,28; 5:18-21; Ef 2:8,9.
„Krisztus által a megbékélés mellett helyreállítás is történt az emberért. A Kálvária keresztje átívelte a bűn okozta szakadékot. Jézus teljesen
megfizette a váltságot, s így a bűnös bűnbocsánatot nyerhet, a törvény
igazsága pedig helyreáll. Mindenki Krisztushoz jöhet, és bűnbocsánatot
nyerhet, aki hiszi, hogy Ő az engesztelő áldozat. Krisztus érdeme lehetőséget nyitott az Isten és az ember közötti érintkezésre. Isten gyermekének
fogadhat engem, én pedig szerető Atyámnak tartva Őt, örvendezhetek
Benne. Mennyei reményeinket egyedül Krisztusra alapozhatjuk, mert Ő
a mi helyettesünk és kezesünk.” – 1Sz 333.
„Mivel még a legjobb embereket sem menthetik meg a jó cselekedetek, senki nem üdvözülhet anélkül, hogy jó gyümölcsöt ne teremne.
Krisztusnak a szívre gyakorolt megszentelő hatalma értékes gyümölcsöket fog teremni, s az Ő Lelke és hatalma Isten előtt elfogadhatóvá teszi
cselekedeteinket.” – ST 1898. január 6.
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Szerda

július 20.

4. EGY ÚJ ÉLET
a. Mutass be néhány példát, amikor Krisztus „törvény nélkül”
igazított meg bűnösöket és bocsátott meg nekik! Lk 18:13,14;
19:5-9; Jn 5:8,14; 8:10,11.
b. Amikor a bűnös megigazult, bűnei megbocsáttattak, milyen változás történik szívében és életében? 2Kor 5:17-19,21; Jn 3:3,5.

„Ha a bűnbánó bűnös Isten előtt bevallja bűneit, szemléli Krisztus
érette hozott engesztelését, és ezt elfogadja, akkor bűnei megbocsáttattak, úgy a jelen, mint a jövő életére. Ez a hit általi megigazulás. Minden
hívő lélek kész akaratát teljesen Isten akaratának alárendelni. Ebben a
bűnbánó és töredelmes állapotban, hitet gyakorol a Megváltó engesztelő
érdemeiben, előrehaladva erőről erőre, és dicsőségről dicsőségre.
A bűnbocsánat és megigazulás egy és ugyanaz. A hívő hit által a lázadó állapotából, Sátán gyermekéből Jézus Krisztus hűséges alattvalójává
válik, de nem a benne rejlő jóság által, hanem mert Isten a saját gyermekeként fogadja el őt. A bűnös bűnbocsánatban részesül, mert bűneit
Helyettese és Kezese viseli.” – RC 74.
c. Amikor Krisztus megigazítja vagy bűnbocsánatban részesíti a
bűnbánó bűnöst, akkor ezt mondja neki: „Eredj el, és többé ne
vétkezzél!” Mit jelent ez? Rm 3:20,31; 7:7; 1Jn 3:4.

d. Hogyan írja le Péter apostol egy megigazult lélek helyzetét, akinek bűnei megbocsáttattak, hasonlóan a Jn 8:11. versben lévő
asszonyhoz, aki elfelejtette Krisztus hozzá intézett utolsó szavait? 2Pt 2:20-22.
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Csütörtök

július 21.

5. A MEGSZENTELŐDÉS
a. Kezdhet-e új életet Krisztusban egy megigazult, bűnbocsánatban részesült bűnös, anélkül, hogy ne tisztult volna meg bűneitől, és ne engedelmeskedne Isten törvényének? Rm 2:13,23;
6:1,2,22. Amikor a bűnös bűnbánattal Krisztushoz fordul, mi az
a két dolog, amit az Üdvözítő tesz? 1Ján 1:9; 1Kor 6:11.
b. Miért igazulnak meg a bűnösök kegyelemből hit által? Ef 2:8-10;
Tit 2:11-14.
„Ha Krisztus munkálkodik szívetekben, akkor ugyanaz a Lélek fog
bennetek megnyilatkozni és ugyanazon munkát fogjátok végezni: tudni
illik az igazság, az életszentség és az engedelmesség munkáját.” – JVÚ 65.
c. Mit nevez a Biblia a lelki tisztulási folyamatnak, ami akkor kezdődik, amikor a bűnbánó bűnös megigazult, bűnei megbocsáttattak? 1Thess 4:3-5; 2Thess 2:13.
d. Megláthatja-e valaki az Urat, anélkül hogy meg ne szentelődne?
Mt 5:8; Zsid 12:14.
e. Mit mondott Jézus az asszonynak, miután megigazult (bűnbocsánatot nyert)? Jn 8:11. Mi történt volna, ha az asszony tovább
folytatta volna korábbi bűnös életét? Zsid 10:26,27. Milyen feltétellel fogja Isten elfogadni a hívőket a vizsgálati ítéletben? 1Jn
1:7; Kol 2:6; Rm 2:13.

Péntek

július 22.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen felismerést vesztettek el szemük elől a zsidók az üzenet figyelmen kívül hagyásával?
2. Mutasd be a Zsid 10:8,9. verseit a Zsolt 40: 7-9. versek segítségével!
3. Milyen értelemben bűnös Isten előtt az egész világ?
4. Mit mondott Jézus az asszonynak, megigazította-e, megbocsátotta-e
bűneit a törvény nélkül? Mi volt az asszony kötelessége, miután megigazult és bűnei megbocsáttattak?
5. Mutasd be a kölcsönhatást a megigazulás és a megszentelődés között!
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5. Tanulmány

2011. július 30.
szombat

Napnyugta: H 20:20
Ro 20:43

AZ EGYEDÜLI ÚT KRISZTUS
„Én vagyok az út, az igazság és az élet: senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” (Jn 14:6)
„Krisztus az összekötő kapocs Isten és az ember között.” – ICsK 85.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 569-575. (Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!)

Vasárnap

július 24.

1. AZ EGYEDÜLI ÚT
a. Mit mondott Krisztus az egyedüli útról, amely Istenhez, az Atyához visz? Jn 14:6. Mit hisznek valójában a keresztények e dologra
nézve? Apcs 4:12; 1Tim 2:5.

„Nem sok út vezet a mennybe. Senki sem választhatja meg a maga útját… Krisztus volt az Út, mikor Ádám élt, mikor Ábel Istennek ajándékozta
a leölt bárány vérét, ábrázolva a Megváltó vérét. Krisztus volt az Út, amelyen Isten megvédte a pátriárkákat és a prófétákat. Számunkra is egyedül
Krisztus az az Út, amelyen járva eljuthatunk az Atyához.” – JÉ 570.
b. Milyen felelősséget helyezett Isten azokra, akik ismerik a megváltás útját? Apcs 17:16; 18:26; 1Kor 2:2.

„Isten azokra támaszkodik, akik már ismerik az utat, hogy másoknak is megmutassák. Igazságának kincsét emberekre bízta… A belső
kegyesség külső tettekben nyilvánul meg. Arra a lelkületre van szükségünk, mely bebizonyítja az embereknek, hogy Krisztus iskolájában
tanulunk, és követjük az elénk tárt példát. Olyan szívre van szükségünk,
melyet nem fűt föl a hiúság: olyan gondolkodásra, mely nem gyökerezik
az önzésben. Azon vágy kell állandóan eltöltsön bennünket, hogy mások áldására éljünk. Isten megjegyzi szerény igyekezetünket, és nagyra
becsüli azt.” – 5B 568.
5. Tanulmány - AZ EGYEDÜLI ÚT KRISZTUS
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Hétfő

július 25.

2. AZ EGYEDÜLI GYÓGYÍTÓ
a. Hogyan fejezte ki Krisztus szeretetét az emberek iránt? Jn 10:14,15.

„Aki átadta magát Krisztusnak, az többet ér szemében, mint az egész
világ. A Megváltó egy emberért is vállalta volna a Kálvária haláltusáját,
hogy megmentse országa számára. Sohasem mond le egyről sem, akiért
meghalt. Hacsak követői nem döntenek úgy, hogy elhagyják, szorosan
tartja őket.” – JÉ 408.
b. Milyen leckére akarta Krisztus megtanítani Izrael gyermekeit a
pusztában felemelt rézkígyó által? Jn 3:14,15; 12:32.

„Az érckígyó felemeléséből fontos leckét kellett megtanulni Izraelnek.
Nem tudták ugyanis magukat megmenteni a sebeikbe került méreg végzetes hatásától. Egyedül Isten volt képes arra, hogy meggyógyítsa őket.
Isten azonban megkövetelte tőlük, hogy higgyenek abban a gondoskodásban, amelyet elkészített számukra és ezt a hitüket mutassák is meg.
Fel kellett nézniük az érckígyóra, hogy éljenek. Ez a hit volt elfogadható
Isten számára. Azzal, hogy felnéztek az érckígyóra, megmutatták hitüket.
Tudták, hogy magában az érckígyóban nem volt semmi gyógyító erő, de
azt is tudták, hogy ez az érckígyó Krisztus jelképe volt.” – PP 398. 399.
c. Hogyan hangsúlyozza ki Jeremiás, hogy képtelenek vagyunk önmagunkat megmenteni? Jer 13:23.
d. Hogyan ismételte meg Krisztus ugyanezt földi életében? Jn 15:5. ur.
„Nekünk minden pillanatban Krisztusra van szükségünk. Rá kell
felnéznünk, és tanulmányoznunk jellemét. Mit tenne Krisztus az én
helyemben? – Ez legyen kötelességünk mérvadója...
A kinyilatkoztatott Ige Krisztusunk fényképe. A világ csak úgy zárható ki a lélekből, ha Krisztus tölti ki az embert." – UL 258.
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Kedd

július 26.

3. AZ EGYEDÜLI GYÓGYÍTÓ (FOLYTATÁS)
a. Melyik prófécia mutatja, hogy a nép vezetői semmibe vették a
megígért Messiást? Ésa 53:3-5; Mt 9:11-13. Kitől függ teljesen a
bűnbeteg lelkek gyógyulása? Zsolt 103:2,3; 147:3.
„Ma is ezrek szenvednek testi betegségekben… A bűn terhe, nyughatatlan és kielégítetlen vágyai képezik betegségük alapját. Nem találhatnak megnyugvást, míg el nem jönnek a lélek Gyógyítójához. Az a
béke, amelyet egyedül Ő nyújthat, megélénkíti az értelmet, egészséget
ad a testnek.” – JÉ 217.
„Az Úr Jézus kész meggyógyítani betegségeinket és gyengeségeinket.
Az Ő tulajdona vagyunk. Az Övé vagyunk teremtés és megváltás által.
Mindannyiunknak egyesülnünk kell Őbenne. Ő a gyógyulás egyedüli
forrása. Minden gyógyító, helyreállító erő Tőle származik. Egy forrást
fakasztott ’Jeruzsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság miatt.’ Minden
embert hív a gyógyulásra, s arra, hogy igyanak az élet vizéből. Ne magunkban bízzunk, hanem Jézus Krisztusban.” – UL 141.
b. Milyen üzenetet hirdetett Ésaiás az asszíriai fogság előtt, aminek
egy másik értelmezése is volt Krisztus idejében? Ésa 6:9-11; Mt
13:13-15. Hogyan alkalmazzuk ugyan ezt a mi időnkre is?

„A farizeusok lelkileg egészségesnek tartották magukat, mint akiknek nincs szükségük orvosra, a vámszedőkre és pogányokra viszont úgy
tekintettek, mint akik elvesznek a lelki betegségekben. Hát akkor nem az
volt-e Jézus orvosi munkája, hogy ahhoz a réteghez menjen, amelyiknek
szüksége van segítségére?
Bár a farizeusok igen jó véleményt alkottak magukról, valójában állapotuk rosszabb volt, mint az általuk megvetett személyeké.” – JÉ 222.
„Ugyanaz a lelkület, amely Krisztus napjaiban létezett, létezik napjainkban is. A Megváltó bár vágyik, hogy áldásait kiárassza, de mivel az
emberek nem értékelik, ezért vissza kell hogy tartsa. Mert az emberek
életükkel bizonyítják, hogy üdvösségükért tett minden figyelmeztetést,
könyörgést és fáradozást elutasítanak. Nem ismerik fel a meglátogatásuk
napját. Megvetik Isten szemmel látható munkálkodását, és a történelem
megismétli önmagát.” – PC 11.
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Szerda

július 27.

4. A BÉKE EGYEDÜLI ALAPJA
a. Miért csak Krisztus adhatja a valódi békét? Ésa 9:6; Jn 14:27.
„[Idézve: Jn 14:27.] Ez a béke nem a világhoz való alkalmazkodás
eredménye. Krisztus sohasem szerzett békét a gonosszal való kiegyezéssel. Krisztus tanítványaira hagyományozott béke inkább benső, mint
külső béke; ez marad meg követőinek az eljövendő harcokban és küzdelmekben is.” – AT 58.
b. Mielőtt megbékélhetnénk önmagunkkal, meg kell békélnünk
Istennel. Hogyan? Rm 5:1.
„Krisztus a ’Békefejedelem’ (Ésa 9:6). Küldetése a bűn által elveszített béke helyreállítása a mennyben és a földön. [Idézve: Rm 5:1.] Aki
elhatározza magában, hogy bűneit elhagyja, és szívét megnyitja Krisztus
szeretete előtt, az részesévé lesz a mennyei békességnek.
Az igazi békesség alapja Krisztus! Krisztusnak a szívben munkálkodó kegyelme megszüntet minden ellenségeskedést, és lecsendesíti
a civódást. Megtölti a lelket szeretettel. Aki Istennel és embertársaival
békességben él, nem lehet szerencsétlen. Irigység nem lakhat szívében,
gonosz szokások és gyűlölet sem találnak helyet.” – GH 30.
c. Milyen értelemben békeüzenet az evangélium s ugyanakkor
kard is? Lk 2:13,14; Mt 10:34.
„Az evangélium a békesség üzenete. A kereszténység olyan életforma, amely – ha elfogadják és követik – békét, összhangot és boldogságot
teremt az egész földön. Krisztus vallása szoros testvéri közösségbe vonja
mindazokat, akik elfogadják tanításait. Jézus azért jött e földre, hogy
megbékítse az embert Istennel, és ez által egymással is. A világ jórészt
Sátánnak, Krisztus legelkeseredettebb ellenségének hódol. Az evangélium olyan életelveket kínál az embereknek, amelyek homlokegyenest
ellenkeznek szokásaikkal és vágyaikkal. Ezért szembefordulnak az
evangéliummal. Gyűlölik a tisztaságot, amely leleplezi és elítéli bűneiket. Üldözik és pusztítják azokat, akik hangoztatják az evangélium jogos
és szent követelményeit. Az evangélium tehát azért nevezhető kardnak,
mert magasztos igazságai gyűlöletet és ellenségeskedést váltanak ki képviselői ellen.” – NK 42. 43.
Szombati Bibliai Tanulmányok, 2011. július - szeptember
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Csütörtök

július 28.

5. NINCS MÁS LEHETŐSÉG
a. Mi az egyedüli út, mely által a bűnösök Isten fiaivá és leányaivá
válhatnak? Jn 1:12,13; Rm 8:14.
„[Idézve: 1Pt 1:18,19.] Ezen egyszerű tény által, hogy Istenben
hiszünk, a Szentlélek új életet szül szívünkben. Mint gyermekek, beleszületünk Isten családjába, és az Örökkévaló úgy szeret bennünket,
ahogyan Fiát szereti.” – JVÚ 52.
b. Csak milyen feltétellel léphetünk be Isten királyságába? Mt
5:20. Mit mondott Jézus Nikodémusnak? Jn 3:3,5,7; Gal 6:15.
Mit jelent a Lélektől újjászületni?
„Bár maga a szél láthatatlan, de hatásai láthatók, érezhetők. Ugyanígy nyilvánvalóvá válik a Lélek szívben történő munkálkodása az olyan
ember cselekedeteiben, aki átérezte a megmentő erőt. Amikor Isten
Lelke átveszi az uralmat a szív felett, átalakítja az életet. Az ember elveti
a bűnös gondolatokat, lemond a gonosz cselekedetekről; szeretet, alázatosság és béke lép a harag, irigység és összeférhetetlenség helyébe. A
bánatból öröm lesz, az arcon égi fény tükröződik.” – JÉ 134. 135.
c. Hogyan beszélt Jézus ugyanazon dologról egy más alkalommal?
Mt 9:16.
„A keresztény élet nem a régi módosítása vagy továbbfejlesztése,
hanem a természet átalakulása. Halál a bűnnek és az énnek, és egészében új élet. Ezt a változást csakis a Szentlélek hatékony munkálkodása
hozhatja létre.” – JÉ 134.

Péntek

július 29.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Hogyan járulhatunk emberi közvetítők nélkül közvetlenül Istenhez?
Mutasd be, hogyan van összhangban a Jn 15:5, u.r. és a Filippi 4:13!
Mutasd be a Mt 9:11,12. verseket!
Hogyan hozhatjuk összhangba a Mt 10:34. versét a Jn 14:27. versével?
Hogyan válhatnak a bűnösök Isten fiaivá és leányaivá?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Misszió iskolák részére

2011. augusztus 6.
szombat

Hol vannak azok a férfiak
és nők, akik készek „felemelni
a zászlót a magas hegyen”?
(Ésaiás 13:2.) Istennek kiképzett férfiak és nők seregére
van szüksége, akik hirdetik a
világnak szóló utolsó figyelmeztetést. Biblia munkásokra,
prédikátorokra és lelkészekre
van szükség, mert új területekre kell belépniük. Ki kell képezni őket, mielőtt Krisztus követeiként kilépnének munkaterületükre.
A prófétaság lelke mondja: „Száz munkásra van szükség ott, ahol
most egy dolgozik. Nagy elvégezendő munka áll előttünk, mielőtt a sátáni szembenállás le fogja zárni az utat, s a jelenlegi lehetőségeink meg
fognak szűnni.” – (Counsels on Health 546.)
Hogy a növekvő igényeknek eleget tehessünk, új misszionáriusokat kiképző iskolákat alapítottunk több helyen, mint például Ambato
(Ecuador), Angola (Afrika), Vera Cruz (Mexikó). Ezek működtetéséhez
pénzügyi támogatásra van szükség. A régebbi iskolaépületek fenntartásához is nélkülözhetetlen a pénz (mint például Haitin,) és más kiadásokat is ki kell fizetni. Ezért a Generál Konferencia egy különös felhívással
fordul nagylelkű adományokért a misszionáriusok kiképzéséhez.
„Emeljétek fel a zászlót, s aki szerény, aki önfeláldozó, aki szereti Istent és az embereket, s csatlakozzon e munkássereghez. Hadd jöjjenek,
ne a könnyű élet reményében, hanem hogy bátrak legyenek, s emelt
fővel viseljék el az elutasításokat és nehézségeket.” – 5B 406.
Köszönjük az Úr szolgálatáért az ifjúság kiképzésére tett közreműködéseteket. Ha ti szeretnétek ellátogatni misszióiskoláink egyikébe, vagy
ismertek olyan fiatalt, aki szeretne ilyen misszióiskolába járni, kérünk,
írjatok nekünk!
Paul Balbach, a Generál Konferencia Titkára

6. Tanulmány

2011. augusztus 6.
szombat

Napnyugta: H 20:10
Ro 20:34

„Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.” (Zsid 3:14)
„[Isten] végtelen szeretetében megadta az embernek azt a kiváltságot,
hogy részese legyen az isteni természetnek.” – CS 23.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 133-138. (Nikodémus)

Vasárnap

július 31.

1. A RÉGI TÖRVÉNYRENDSZER DICSŐSÉGE
a. Mit kell megtanulnunk abból, ahogyan Mózes az isteni természet részesévé vált? 2Móz 33:18-20; 34:4-8,28,35; 2Kor 3:18.

„Testvéreink közül sokan nem szemlélik azon csodálatos dolgokat,
amelyek Isten törvényében láthatók. Nem látják azt, amit Isten Mózesnek nyilatkoztatott ki…
Mózesnek Isten jelleme mint az Ő dicsősége nyilatkozott meg. Mi is
hasonló módon láthatjuk Krisztus dicsőségét azáltal, hogy az Ő jellemét
szemléljük.” – 9MR 296.
„A mennyei fény, amely a Golgotáról sugárzik, képezi Isten törvényének dicsőségét, mint azt a fényt is, amely Mózes arcáról ragyogott.”
– PP 287.
b. Miért félt a nép, mikor meglátta Mózes arcát? 2Móz 34:30.

„[Az Izraeliták] nem tudták elviselni a mennyei világosság fényét,
amely, ha engedelmesek lettek volna Istennek, akkor örömmel töltötte
volna el őket. Az a lélek, amely szabad a bűntől, nem kíván elrejtőzködni
a mennyei fény elől.” – PP 287.
6. Tanulmány - AZ ISTENI TERMÉSZET RÉSZESÉVÉ VÁLNI
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AZ ISTENI TERMÉSZET
RÉSZESÉVÉ VÁLNI

Hétfő

augusztus 1.

2. AZ ÚJ TÖRVÉNYRENDSZER DICSŐSÉGE
a. Hogyan osztozhatunk Mózes tapasztalatában, hogy Krisztus részesévé váljunk? Zsid 3:14; Fil 2:5; 1Kor 2:16. u.r.
„A Mózes arcáról visszatükröződő dicsőség szemlélteti azokat az
áldásokat, amelyeket mindazok kapnak, akik megtartják Isten parancsolatait a Jézus Krisztus közbenjárása által. Ez azt a tényt bizonyítja,
hogy 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.
b. Mit eredményez Isten dicsőségének szemlélése? 2Kor 3:18; 4:6.

„Ezrek néztek fel az Úrra, és Őt szemlélve átalakultak ’ugyanazon
ábrázatra’ (2Kor 3:18).” – KP 86.
„A bűn elsötétíti értelmünket és elhomályosítja felfogóképességünket.
Ha kitisztítjuk szívünkből a bűnt, a Jézus Krisztus arcán ragyogó isteni
dicsőség ismeretének fénye, mely megvilágítja Igéjét, és a természetből
is visszatükröződik, teljesebben, egyre teljesebben jelenti ki Őt: ’Irgalmas és kegyelmes Isten az Úr, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú
és igazságú’ (2Móz 34:6).
Az Ő világosságában látni fogjuk a világosságot, míg gondolkodásunk, szívünk és lelkünk át nem alakul szentségének képmására…
Ha Isten jóságán, könyörületén és szeretetén időzünk, egyre tisztábban fogjuk fel az igazságot, szívünk és gondolkodásunk tisztasága utáni
vágyunk hőbb és szentebb lesz… Az igazság olyan csodálatos, olyan
messze ható, olyan mély és olyan széles, hogy szem elől veszítjük magunkat. Szívünk meglágyul, alázatossá, szeretetteljessé válik.” – 8B 249.
c. Hogyan lesz látható e tapasztalat különös erővel az utolsó napokban? Jel 18:1.
„Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a
másikra, hogy hirdessék [az evangélium nagy művének] mennyei üzenetét.” – NK 544.
Szombati Bibliai Tanulmányok, 2011. július - szeptember
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Kedd

augusztus 2.

„Jézus megígérte, hogy elküldi a vígasztaló Szentlelket, aki átalakítja jellemünket Krisztus képmására. Amikor ez megtörténik, visszatükrözzük az Úr dicsőségét. Ilyenné válik annak a jelleme, aki Krisztust szemléli, hasonlóvá válik Őhozzá. Ha valaki egy ilyen emberre
rátekint, Krisztus jellemét tükörként sugározza vissza. Elhagyva a saját
útjainkat, rálépve Krisztus útjára az Ő akarata szerint, mi magunk is
napról napra észrevétlenül változunk át jellemének szépségére. Így
növekedünk fel Krisztusban, és önkéntelenül is visszasugározzuk az Ő
képmását.” – HP 337.
b. Mit tesz a Szentlélek bennünk a mi hozzájárulásunkkal és beleegyezésünkkel? Rm 8:11-13; 2Thess 2:13.

„A megszentelődés annyit jelent, hogy a Szentlélek Krisztus természetét emberi lényünkbe oltja. Az evangéliumi vallás élő, cselekvő
alapelv – Krisztus jelenléte életünkben, jellemének megmutatkozása
jellemünkben és cselekedeteinkben. Az evangélium elveit életünk semmilyen területétől sem lehet elvonatkoztatni. A keresztény embernek
minden élethelyzetében Krisztust kell bemutatnia.” – KP 267.
„Az üdvösséget társulás, együttmunkálkodás útján nyerjük el. A
megtért bűnös és Isten között együttmunkálkodás létesül. Ez elengedhetetlen a jellem felépítéséhez, helyes alapelvek kialakításához. Az embernek komoly erőfeszítéseket kell tennie, hogy legyőzze azt, ami a tökéletesség elérésében akadályozza. Az eredmény azonban teljesen Istentől
függ; csupán emberi erőfeszítések nem elegendők. Isten segítsége nélkül
teljesen értéktelenek. Isten munkálkodik, és az ember is. Az embernek
kell ellenállnia a kísértésnek, de az erőt ehhez Istentől nyeri.” – AT 332.
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3. A SZENTLÉLEK MUNKÁJA BENNÜNK
a. Mutasd be gyakorlati példákon, hogyan gondolkodjunk el
Krisztus dicsőségéről? Kol 3:1,2; Fil 4:8. Hogyan munkálkodik a
Szentlélek bennünk, miközben gondolataink az Úrnál időznek?

Szerda

augusztus 3.

4. MI AZ IGAZSÁG?
a. Mi az igazság, mely által megszentelődünk? Jn 14:6; 17:17,19;
Zsolt 119:142.
„Krisztus, az Ő jelleme és munkája minden igazság középpontja és
határa. Ő a lánc, amin a tantételek drága gyöngyszemei összekapcsolódnak. Benne található meg az igazság teljes rendszere.
Azok, akik engedelmességben járnak, tudni fogják, mi az igazság…
Hogy megismerhessük az igazságot, készségesen kell engedelmeskednünk. Akik a világot szeretik, azok nem lesznek hajlandóak felcserélni
szándékaikat Krisztus tervére. Ők a sötétségben járnak, s nem tudják,
hová mennek.
Az igazság drága világossága mindazok ösvényére ráragyog, aki azt
kutatja.” – OHC 16.
„Isten megfogja kezünket, és segít, hogy hittel megragadjuk Krisztus
istenségét, és tökéletes jellemet öltsünk magunkra.
Hogy ezt miként érhetjük el, azt Krisztus megmutatta nekünk. Milyen eszközökkel győzött Jézus a Sátánnal szembeni küzdelemben? Isten
szavával.” – JÉ 94. 95.
b. Hogyan jön Krisztus hozzánk (Isten törvényével vagy a nélkül)?
Zsolt 40:8,9. Mit vár el tőlünk? Lk 11:28; Mt 22:36-40; Zsid 5:9.

„A törvény tökéletes engedelmességet igényel: ’Mert ha valaki az
egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában
bűnös’ (Jak 2:10). A Tízparancsolat egyike sem hágható át anélkül, hogy
a menny Istenéhez hűtlenné ne válnánk. Az előírásoktól való legkisebb
elhajlás is bűn, legyen az mulasztás vagy tudatos törvényszegés, és minden bűn Isten haragját vonja maga után. Az engedelmesség volt az egyedüli feltétele annak, hogy az ősi Izrael életében beteljesedjenek azok az
ígéretek, melyek Isten választott népévé tették őket. A törvénynek való
engedelmesség ma is hatalmas áldásokat hozhat egyének és nemzetek
életében, éppen úgy, mint ahogy a zsidóknak hozhatott volna.
A törvénynek való engedelmességre nem csak megváltásunk érdekében van szükség, hanem személyes boldogságunk és a körülöttünk élők boldogsága miatt is.” – 1Sz 207.
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Csütörtök

augusztus 4.

„Jézust nem befolyásolták Sátán mesterkedései. Nem egyezett bele a
bűnbe. Még gondolatban sem hajlott a kísértésre. Ez történhet velünk
is.” – JÉ 94.
b. Hogyan fegyverkezhetünk fel a kísértések ellen, Krisztussal
egyesülve (Jn 15:4; 1Jn 3:24.), Isten törvényével a szívünkben
(Zsid 8:10.)? Jak 4:7.
„Az embernek a maga emberi erejével is törekednie kell, Krisztus
isteni hatalmától támogatottan, hogy ellenálljon és győzzön, bármi árat
is kell fizetnie érte. Röviden: Az embernek győznie kell, amint Krisztus
is győzött. S akkor a győzelem által melyet Jézus mindenható nevében
előjoga kivívni, Isten örököse, Jézus Krisztus örököstársa lehet. Ez nem
lenne lehetséges, ha Krisztus sajátmaga ki nem vívta volna az összes
győzelmet. Az embernek is meg kell tennie a maga részét, győzővé kell
válnia az ő saját hasznára, s neki is azzal az erővel és kegyelemmel kell
győznie, amit Krisztus ad részére.” – 4B 32. 33.
c. Mit nyilvánít ki a Krisztussal való egységünk? Gal 5:22-25; Rm
8:3, 4. Ezután milyen ígéretet nyerünk? Rm 8:16,17.
„Akik győznek a világ, a test és az ördög felett, részesülnek az élő
Isten pecsétjében” – BL 210.

Péntek

augusztus 5.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Mikor és hogyan nyilvánult meg az isteni jelenlét Mózesen keresztül?
Hogyan fog Mózes tapasztalata megismétlődni a késői eső alatt?
Mi mutatja azt, vajon be vagyunk-e telve Szentlélekkel, vagy nem?
Hol mutatja be azt a Szentírás, hogy senki nem fogadhatja el valójában
Krisztust addig, amíg elutasítja az Ő törvényét, és senki nem fogadhatja
el valóban az Ő törvényét addig, amíg elutasítja Krisztust?
5. Milyen bizonyíték győz meg másokat, hogy Krisztus Lelke bennünk él?
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5. GYŐZELEM A VILÁG, A TEST, ÉS AZ ÖRDÖG FELETT
a. Hogyan nézett szembe Krisztus a kísértővel, Isten törvényével a
szívében (Zsolt 40:9; Jn 15:10)? Jn 14:30.

7. Tanulmány

2011. augusztus 13.
szombat

Napnyugta: H 19:59
Ro 20:24

KRISZTUS „A SZOMBATNAK URA”
„Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is Ura.” (Mk 2:28)
„Mivel a szombat a Teremtés művének emlékünnepe, ez Krisztus
szeretetének és hatalmának jele.” – FLB 32.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 229-234. (A szombat)

Vasárnap

augusztus 7.

1. KRISZTUS AZ „ÉN NYUGALMAM”- NAK NEVEZTE
a. Kinek adta a szombatot Krisztus – aki mindent teremtett (Jn 1:3) –
csak a zsidóknak, vagy az egész emberiségnek? 1Móz 2:1-3; Mk 2:27.
„A szombat nemcsak Izráelnek adatott, hanem az egész világnak. Az
ember Édenben ismerte meg.” – JÉ 230.
„Mert a szombatnak is Ura az embernek Fia. E szavak tanítanak,
vigasztalnak. Mivel a szombat az emberért rendeltetett, az Úr napja.
Krisztusé, mert ’minden Őáltala lett és nála nélkül semmi sem lett, ami
lett’ (Jn 1:3). Mivel Ő teremtett mindeneket, Ő a szombat szerzője is.
Ő különítette el, mint a teremtés emlékünnepét. A szombat Rá mutat
tehát, Teremtőjére és Megszentelőjére.” – JÉ 235. 236.
b. Mit nevezett Krisztus szombatnapi nyugalomnak? Zsid 4:3-5.
Mit ajánl fel Jézus, a munka egy napig tartó szüneteltetése mellett? Mt 11:28-30; Ésa 11:10.
„Mivel Jézus által elnyerjük a nyugalmat, a menny már itt elkezdődik. Engedünk hívásának – ’jöjjetek, tanuljatok tőlem’ – megyünk,
s ezzel elkezdődik számunkra az örök élet. A menny: szüntelen közeledés Istenhez Krisztus által. Amennyivel többet időzünk a menny fényességében, annyival nagyobb és nagyobb dicsőség tárul fel előttünk,
s minél többet tudunk Istenről, annál inkább növekszik boldogságunk.
Mivel már ebben az életben Jézussal járunk, eltölthet szeretete, kielégíthet jelenléte.” – JÉ 274. 275.
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Hétfő

augusztus 8.

2. MI KRISZTUS NYUGALMA?
a. Mi Krisztus igája (Mt 11:29), ami nekünk valódi nyugalmat ad?
Jer 6:16; Ésa 48:16-18.
„Ha az Urat keresed és minden napon újból megtérsz, ha saját lelki
választásod alapján szabadon és örömmel kívánsz Istenben maradni;
ha kegyelmi hívását örvendő szívvel követed, s ha Krisztus igáját – az
engedelmesség és szolgálat igáját – hordod, akkor összes panaszod elcsitul, minden viszontagságod megszűnik, és minden zavaros problémád,
amellyel szembe kell nézned, megoldódik.” – GH 90.
„Aki Isten parancsolatainak útján jár, az Krisztussal jár, s az Ő szeretetében megnyugszik a szív.” – JÉ 274.
b. A keresztség az újjászületés belső tapasztalata, melyet külsőleg
vízben, alámerítéssel erősítünk meg (1Pt 3:21). Az Úr szombatjának nyugalma a megszentelődésnek szintén egy belső tapasztalata, s ezt a hetedik napi szombat (Ez 20:12.) külső jelének
megünneplésével erősítjük meg. Mindkét esetben a két dolog
együtt jár. Mit jelent a belső tapasztalat nélküli külső jel? 2Móz
31:13; 1Pt 1:15,16.
„A szombat Krisztus hatalmának a jele, amely szentté tesz minket.
Mindenkinek megadatik, akit Krisztus megszentel – szentté teszem őket.
A szombat mindenkinek megadatik, mint az Ő megszentelő erejének
jele, aki Krisztus által részesévé válik Isten Izraelének.” – JÉ 236.
c. Hogyan szentelhet meg az Úr bennünket (beleegyezésünkkel és
együttműködésünkkel), hogy felvehessük az Ő igáját, és részeseivé válhassunk az Ő nyugalmának? Jn 8:32.
„Aki megtanulja Jézustól a szelídséget és alázatosságot, az nyugalmat
talál [lelkiismeretes, komoly, a készséges szolgálatról szóló] tanításai
gyakorlásának tapasztalatában.” – TII 219.
„Akik Krisztus szavát megfogadják, lelküket vele őriztetik, életüket
parancsainak alávetik, azok békességet, nyugalmat lelnek. A világon
semmi sem képes elszomorítani őket, ha Jézus boldogít jelenlétével. A
tökéletes belenyugvásban tökéletes a béke.” – JÉ 274.
7. Tanulmány - KRISZTUS „A SZOMBATNAK URA”
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Kedd

augusztus 9.

3. NYUGALOM – NAPONKÉNTI MEGHÍVÁS
a. Hogyan hangsúlyozza Pál apostol a megszentelődést, Krisztus
szombatnapi nyugalmával kapcsolatban? Zsid 4:3-12. „Annak
okáért megvan a szombatja (görögül: sabbatizmos) az Isten
népének” (Zsid 4:9). Mi jellemzi e tapasztalatot? Ésa 26:3.

„Bár Üdvözítőnk állandó küzdelmet folytatott, élete mégis békességes
volt. A dühös ellenség állandóan üldözte, de Ő így szólt: ’Aki elküldött
engem, énvelem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én
mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek’ (Jn 8:29). Istennel való tökéletes közösségének békéjét sem emberi, sem sátáni harag
meg nem bonthatja. Így szól hozzánk: ’Békességet hagyok néktek; az én
békességemet adom néktek’ (Jn 14:27).
Csak az önszeretet rontja meg békénket. Amíg önző énünk él, mindig készek vagyunk minden bántalom és sérelem ellen védekezni. Ha
azonban önző lényünk már halott, és életünket elrejtettük Krisztussal
Istenben, akkor a mellőzés és megaláztatás nem fáj többé. Süketek és
vakok leszünk a gúnnyal és szemrehányással szemben.” – GH 21.
„Életünk összekuszálódhat, de ha alávetjük magunkat a bölcs Mesterművesnek, Ő olyan mintázatú életet és jellemet alakíthat ki, amely az
Ő dicsőségére szolgál. Az olyan jellemet, amely Krisztus dicsőségét – jellemét – fejezi ki, befogadják Isten Paradicsomába. Megújult nemzetség
fog Vele járni fehérben, mert méltó lesz rá.” – JÉ 274.
b. Miért veszítette el Isten nyugalmát, az Istent bosszantó lázadó
zsidó nemzedék a pusztában? Zsolt 95:7-11. Hogyan figyelmeztet
Pál apostol arra, hogy meg ne ismételjük cselekedeteiket? Zsid
3:7-13.

c. Hogyan magyarázza Pál apostol a „más nap”, azaz „ma” jelentését amelyen az Úr, az Ő kegyelméből, újabb alkalmat ad, hogy
hozzá forduljunk és örvendjünk az Ő nyugalmának? Zsid 4:7,8.
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Szerda

augusztus 10.

4. AZONOSÍTÓ JEL
a. Milyen jel azonosítja be Isten népét, mint az igaz Istennek, a menny
és a föld Teremtőjének imádóit? 2Móz 31:13-17; Ez 20:19,20.
„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. Elkülönülésük jele a bálványimádástól, és jele az igaz Istennel való kapcsolatuknak is. A szombat megszenteléséhez azonban az embernek magának
is szentnek kell lennie, hogy hit által Krisztus igazságosságának részesévé váljék. 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.” – JÉ 231.
„A szombat jel Isten és népe között; s nekünk a szombat megünneplésével kell láthatóvá tenni az Isten törvényéhez való engedelmességünket. A szombat a megkülönböztető jel Isten választott népe és a világ
között.” – TII 230.
b. Mi bizonyítja, hogy ez a jel vagy pecsét Isten törvényében található? Ésa 8:16. [angolban - pecsételd be e törvényt tanítványaimban.] (Hasonlítsd össze: 5Móz 6:6-8; 28:45,46.) Hogyan foglal
magába ez a Biblia vers tettre kész felhívást mindazoknak, akikre
a jelenvaló igazság bízatott?
„Az az Úr szava népéhez, hogy emeljük a zászlót mindig magasabbra
és magasabbra. Ha engedelmeskedünk az Ő hangjának, akkor velünk
dolgozik, s erőfeszítéseinket sikerrel koronázza. Munkánkra felülről
gazdag áldást nyerünk, s kincseket gyűjtünk Isten trónjához.
Bárcsak tudnánk, mi vár ránk, nem halogatnánk az Úr munkáját. A
rostálás idejében élünk, abban az időben, amikor minden rostálandó meg
lesz rostálva. Az Úr nem fogja elnézni, hogy azok, akik ismerik az igazságot
szavaikkal és cselekedeteikkel nem engedelmeskednek parancsolatainak.
Ha nem igyekszünk lelkeket nyerni Krisztusnak, akkor felelősek vagyunk
azért, amit megtehettünk volna, de lelki hanyagságunk miatt nem tettük.
Akik az Úr királyságához tartoznak, azoknak buzgón kell fáradozniuk a
lelkek megmentésén. Feltétlenül el kell végezzék azon munkarészüket,
hogy bekötik és bepecsételik a törvényt a tanítványokba.” – 6B 331. 332.
7. Tanulmány - KRISZTUS „A SZOMBATNAK URA”

39

Csütörtök

augusztus 11.

5. A MEGJÖVENDÖLT KRISZTUSI SZOMBAT HELYREÁLLÍTÁSA
a. Honnan tudjuk, hogy az Ésaiás 56. fejezet próféciája a keresztény korszakra mutat? Mikor nyilatkoztatta ki az Úr a megváltás
tervét? 1Pt 1:5,10-12. Mikor fedte fel Isten igazságosságát? Rm
3:21. (Hasonlítsd össze Ésa 56:1)
b. Milyen ígéretet adott Isten minden pogánynak, aki Hozzá fordul,
és megtartja a szombatot? Ésa 56:3-8.
„[Idézve: Ésa 56:1,2,6,7.versek.] Ezek a szavak – ahogy a szövegös�szefüggésből kitűnik a keresztény korszakra vonatkoznak. ’Így szól az
Úr Isten, aki összegyűjti Izrael elszéledt fiait: még gyűjtök őhozzá, az ő
egybegyűjtötteihez!’ (Ésa 56:8) A próféta áldást mond azokra, akik tisztelik a szombatot, és előre jelzi, hogy az evangélium a pogányok között
is gyümölcsöt terem. Tehát a negyedik parancsolat érvényes Krisztus
kereszthalála, feltámadása és mennybemenetele után is, amikor szolgáinak minden nemzethez el kell vinniük az örömüzenetet.” – NK 402.
c. Mit mondott még Krisztus – Ésaiás prófétán keresztül – az Ő
szombatjáról a keresztény korszakra vonatkozóan? Ésa 58:12-14.
(Hasonlítsd össze Ésa 61:1-4)
„[Idézve: Ésa 58:12-14.] Ez a prófécia a mi korunknak is szól. A rést
Isten törvényén akkor ütötték, amikor a római hatalom megváltoztatta
a szombatot. Elérkezett azonban e mennyei rendelkezés visszaállításának az ideje. A törést ki kell javítani, és az emberöltők alapzatait fel kell
állítani.” – NK 403.

Péntek

augusztus 12.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan kaphatjuk meg a Krisztus által alapított nyugalom áldásait?
2. Mutasd be a krisztusi nyugalom belső és külső formáit! Miért kapcsolódik egybe a
kettő? Miért nem elegendő a Krisztus nyugalmába való belépéshez az, ha szombat
napon csupán külsőleg tartózkodunk a világi munkától?
3. Miért nem léphettek be Krisztus nyugalmába azok a zsidók, akik pontosan
megtartották a szombatot?
4. Mi Isten pecsétje? Hogyan lehet ez egy megkülönböztető ismertető jel?
5. Honnan tudjuk azt, hogy Ésa 56:1-7. versei és Ésa 58:13. verse napjainkra szól?
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8. Tanulmány

2011. augusztus 20.
szombat

Napnyugta: H 19:47
Ro 20:13

AZ IGAZ SZOMBATÜNNEPLÉS
HELYREÁLLÍTÁSA
„Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni.” (Mt 12:12)
„A megszáradt kezű ember meggyógyításával Jézus elítélte a zsidók
szokását, és visszahelyezte a negyedik parancsolatot oda, ahová azt Isten
állította.” – BLJ 145.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 234-236. (A szombat)

Vasárnap

augusztus 14.

1. JELENTŐS KÜLÖNBSÉGEK
a. Mit mondott Krisztus az erkölcsi törvényről, amit Ő írt a két
kőtáblára? 2Móz 24:12; Mt 5:17-20; Lk 16:17.
b. Hogyan erősítették meg az apostolok a Tízparancsolatot az Újszövetségi korszakra vonatkozóan is? Rm 3:20,31; Jak 2:10-12.
c. Mikor törölték el a ceremóniális törvényt – s ezzel együtt a zsidó
évenkénti szombatokat? Gal 3:1; 4:9,10; Kol 2:14,16,17.
„Két különböző törvény látható. Az egyik, a jelképek és árnyékok törvénye, amely Krisztus földi életéig volt érvényben, és amikor a jelkép Krisztus
halálában találkozott a valósággal, megszűnt. A másik, Jahve törvénye, és ez
megingathatatlan és változhatatlan, mint az Ő örökkévaló trónja. Krisztus
keresztre feszítése után a zsidók azzal tagadták meg Őt, hogy folytatták az
égőáldozati szertartásokat, s a többi ceremoniális rendtartás gyakorlását,
amelyek egyértelműen Jézus halálára mutattak. Ezzel azt fejezték ki a világ
számára, hogy várják a Megváltó eljövetelét, s nem hittek Krisztusban, aki
életét adta a világ bűneiért. Innentől – azaz Krisztus halálától – kezdve,
szükségszerűen megszűnt a ceremóniális törvény.” – ST 1886. július 29.
d. Az ideiglenesen létező dolgok helyett, melyek csak „árnyékai az
eljövendőknek” (Kol 2:17) s a jövőre mutatnak, mire mutat az erkölcsi törvény hetedik napi szombatja? 2Móz 20:11.
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Hétfő

augusztus 15.

2. KRISZTUS TANÍTOTTA A HELYES SZOMBATTARTÁST
a. Mi a bizonyíték arra, hogy Jézus tanította a helyes szombatünneplést? Lk 13:11-17.

„Krisztus arra akarta tanítványait, ellenségeit tanítani, hogy az Istennek való szolgálat a legelső. Isten munkájának célja e világon az ember
megváltása, ezért amit meg kell tenni szombaton e munka teljesítéséhez,
az összhangban áll a szombat-paranccsal.” – JÉ 233.
b. Amikor Krisztus azt mondta: „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom” mit jelentett ezzel ki? Jn 5:17.
Hol látható Isten folyamatosan munkálkodó keze? 1Móz 8:22;
Mt 5:45; 6:28-30. Mit kell megtanulnunk Krisztus farizeusoknak
adott tanításából? Lk 6:7-9.

„Megtiltaná Isten a Napnak, hogy feladatát elvégezze szombaton,
megakadályozná langyos sugarait abban, hogy melegítsék a földet és
táplálják növényeit? Nyugodnia kell a világok rendszerének is ama szent
napon?…
Isten a pillanat kedvéért nem állíthatja meg kezét, különben az ember
elerőtlenedne és meghalna. Az embernek is van elvégezni való munkája
ezen a napon. Az életszükségleteket ki kell elégíteni, a beteget kezelni
kell, a szűkölködőt el kell látni. Nem fogják bűntelennek tartani, aki
megtagadja, hogy könnyítsen a szenvedőn szombatnapon. Isten szent
pihenőnapja az emberért rendeltetett, az irgalmasság cselekedetei tökéletes összhangban vannak ezzel a szándékkal. Isten nem kívánja, hogy
teremtményei akár csak egy órát is szenvedjenek olyan fájdalom miatt,
amit szombaton vagy bármely más napon enyhíteni lehet.
Mégis, Isten magasabb követelményeket állít szombaton, mint más
napokon. Népe felhagy szokásos tevékenységével, és imádkozással, elmélkedéssel tölti az időt. Nagyobb kegyet kérhetnek Tőle szombaton,
mint a többi napon. Isten különös figyelmét igénylik. Áldásának legjaváért könyörögnek. Isten nem várja meg a szombat elmúltát e kérések
teljesítésével. A menny munkája sohasem szűnik meg, és az embernek
sem kell megpihennie a jó cselekedetek munkálásában. A szombat nem
a haszontalan semmittevés idejéül rendeltetett.” – JÉ 164. 165.
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Kedd

augusztus 16.

3. KRISZTUS TANÍTÁSA MEGERŐSÍTI (A SZOMBATÜNNEPLÉST)
a. Hogyan erősítette meg Jézus a szombatünnepléssel kapcsolatos
tanítását, amikor figyelmeztette egész Júdeában élő tanítványait?
Hogyan emlékeztek erre, mikor menekülniük kellett? Mt 24:20.
„[Idézve: Mt 24:20] Ő, aki a szombatot elrendelte nem érvénytelenítette azt kereszthalálával. Nem tette a szombat parancsát érvénytelenné. Krisztus keresztre feszítése után negyven esztendővel még mindig
szentnek tekintették ezt a napot. Negyven évig a tanítványoknak kellett
imádkozniuk, hogy a menekülésük ne szombatnapon legyen.” – JÉ 534.
b. Mit tanulhatunk Krisztus példaértékű szombatünnepléséből?
Mt 12:8-12. Nevezz meg néhány gyakorlati példát! Ésa 58:13,14.

„A törvény megtiltja a világi munkát az Úr pihenőnapján; a megélhetés érdekében végzett mindennapi tevékenységet szüneteltetni kell, a
világi örömökért vagy haszonért való munka sem törvényes e napon –
de ahogyan Isten megszűnt teremtő munkájától, megpihent szombaton
és megáldotta azt, úgy kell az embernek is elhagynia napi elfoglaltságát,
és az egészséges pihenésnek, az imádásnak és a szent cselekedeteknek
szentelnie e szent órákat.” – JÉ 165.
„A szombat szentségének megtartásához, nem kell a négy fal közé
zárkózzunk, távol a természet szépségeitől és a szabad, éltető levegőtől.
Semmi esetre se engedjük meg, hogy gondok és hétköznapi ügyek tereljék el gondolatainkat az Úr megszentelt szombatjáról. Ne engedjük
meg magunknak azt sem, hogy világias gondolatok foglalkoztassanak…
A szombat az emberért lett, hogy áldására váljék, amikor a hétköznapi munkáról Isten jóságára és dicsőségére tereli gondolatait. Szükséges
ugyan, hogy Isten népe egybegyűljön, hogy Őróla beszéljenek, kicseréljék gondolataikat és nézeteiket az Ő szavában foglalt igazságokról, s
hogy imára szenteljék idejük egy részét. De ezen alkalmakat még szombatnapon sem szabad fárasztóvá tenni, azért mert hosszúra nyújtják, és
unalmassá teszik.
A nap folyamán mindenki szakítson időt a szabadban való tartózkodásra. Hogyan kaphatnának a gyermekek helyesebb ismeretet Istenről,
és lelkileg jobb befolyást, mintha idejük egy részét a szabadban töltik,
nem játékkal, hanem szüleik társaságában?” – 2B 583.
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Szerda

augusztus 17.

4. KRISZTUS TANÍTÁSA ÉS AZ ELSŐ TANÍTVÁNYOK
a. Mondj egy példát arra, hogy a zsidók hamis vádjaikkal nem tudták
bebizonyítani azt, hogy Jézus szombatrontó volt! Mt 26:59-65.
b. Miután az újszövetséget Jézus a saját vérével megpecsételte (Zsid
9:16,17), a tanítványok folytatták a helyes szombatünneplést.
Lk 23:56. Van-e valami bizonyíték arra, hogy feltámadása után
Jézus megváltoztatta volna a helyes szombatünneplésről szóló
korábbi tanítását? Mt 28:20; Gal 3:15.

c. Mit akar nekünk Krisztus felajánlani a szombat által? Jn 14:27.
„Mindazoknak, akik a szombatot Krisztus teremtő és megváltó hatalmának jeleként fogadják el, örömük lesz benne. Krisztust látják általa,
Őbenne gyönyörködnek. A szombat rávilágít a teremtés művére, mint
az Ő hatalmas, megváltó erejének bizonyítékára. Az elvesztett édeni békére emlékeztet, és az Üdvözítő által helyreállított békéről beszél.
A szombat Krisztus hatalmának a jele, amely szentté tesz minket.
Mindenkinek megadatik, akit Krisztus megszentel, mint az Ő megszentelő hatalmának jele, s így Krisztus által részesévé válik Isten Izraelének.”
– JÉ 236.
d. Mit olvashatunk Anániásról, aki egy gyülekezeti vezető volt?
Apcs 22:12. Ha Pál apostol nem tartotta volna meg törvény
szerint a szombatot (Apcs 16:13; 25:8), akkor mit nem tehetett
volna meg a zsidók zsinagógájában? Apcs 18:4,11.
e. Mit tanítottak a zsidó származású keresztények – különösen a
megtért farizeusok – a pogányokból lett keresztényeknek? Apcs
15:1-5. Miután a vezető apostolok összegyűltek Jeruzsálemben,
hogy megbeszéljék e felmerült problémát, mit írtak a pogány
megtérteknek? Apcs 15:20,23-29.
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Csütörtök

augusztus 18.

5. AZ ÚR EGYEDÜLI NAPJA
a. Hol kaptak további tanításokat az első keresztények üdvösségükkel kapcsolatban? Apcs 15:21; 22:19; Mt 23:1-3.
b. Ismersz-e további okot is, amiért Krisztus arra utasította tanítványait, hogy továbbra is járjanak el a zsinagógákban tartott
istentiszteletekre? Lk 24:49; Jn 16:1-3.
c. Melyik napot ünnepelték meg az apostolok és az első nem zsidó
keresztények? Apcs 13:42-44; 14:1; 16:13; Jel 1:10.

„Az Úrnak napja, amelyet itt János apostol megemlít, a szombatnap
volt, amelyen Jahve megnyugodott a teremtés munkája után, s amelyet
Ő megáldott, és megszentelt, mert e napon nyugodott meg.” – RC 95.
„Hogyan magyarázható meg a hitvalló keresztények többsége által
hét első napjának megünneplése, ha erre a változtatásra a Biblia nem
hatalmaz fel, sem Krisztus sem tanítványai példamutatása. Csak azon
ténnyel magyarázható ez, hogy a világ emberi hagyományokat követ az
’Így szól az Úr’ helyett. Sátán törekvése mindig is az volt, hogy eltérítse
az embereket Isten parancsolataitól, hogy a világ hagyományait értékeljék és kövessék.” – BLJ 161.

Péntek

augusztus 19.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mutasd be a különbséget a kétféle szombat között, amit Krisztus az „én
szombatjaim”-nak nevezett és a zsidó évenkénti szombatok között, amit
a „ti szombatjaitok”-nak jelölt!
2. Hogyan tanította Jézus a törvény szerinti szombatünneplést? Ismertess
példákat!
3. Hogyan állította Krisztus helyre a szombatünneplést?
4. Milyen bizonyítékok mutatják, hogy az első tanítványok, az apostolok, a
megtért farizeusok, és a keresztény vezetők megünnepelték a szombatot?
5. Mit állapíthatunk meg, a következő versek alapos összehasonlításával?
Mt 23:1-3; Apcs 15:21; 18:4,11; 22:12,19.
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9. Tanulmány

2011. augusztus 27.
szombat

Napnyugta: H 19:34
Ro 20:01

A KERESZTEN LETT ELTÖRÖLVE
A KÉZÍRÁS
„[Krisztus] eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást,
amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén
azt a keresztfára.” (Kol 2:14)
„A három vezető apostol… a gyűlés elé terjesztette a kérdést, s kivívta valamennyiük hozzájárulását, hogy a pogányokat fel kell menteni a
ceremóniális törvény kötelezettségei alól.” – TII 193.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 322-329. (A törvény és a szövetségek)

Vasárnap

augusztus 21.

1. AZ ÁRNYÉK TALÁLKOZIK A VALÓSÁGGAL
a. Miért csak a keresztrefeszítésig volt érvényben Mózes „parancsolatokban” lévő „kézírása”? Kol 2:14,17.
„A szertartási törvények rendszere olyan jelképekből áll, amelyek
Krisztusra mutatnak, az ő áldozatára és papságára. Ezt a szertartási
törvényt, áldozataival és rendeleteivel együtt a hébereknek addig kellett végrehajtaniuk, míg a jelkép nem találkozott a valósággal Krisztus
halálában, aki Isten bárányaként elveszi a világ bűneit. Ezután az összes
áldozati felajánlásoknak meg kellett szűnniük. Ezt a törvényt Krisztus
’eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára’ (Kol 2:14).” – PP 324.
b. Mit jelentettek a rendelések (Ef 2:15; Zsid 10:1,8), amelyek csak az
„elkövetkezendő dolgok árnyékai” voltak? Zsid 9:11,12; 10:12.

„Az áldozati szertartás Isten Krisztusban megnyilvánuló szeretetének példázata szenvedéséről, haláláldozatáról, a bűnös emberiség
vétkeinek felvállalásáról, valamint arról, hogy az ártatlan bűnössé lett
érettünk.” – 1Sz 221.
46

Szombati Bibliai Tanulmányok, 2011. július - szeptember

Hétfő

augusztus 22.

2. A KIVÁLTSÁGOS ÉS MÉGIS BÜSZKE NÉP
a. Miért volt Mózes törvénye Izráel népe számára olyan, mint egy
ellenük szóló bizonyság? 5Móz 31:24-26.
b. Isten előrelátása szerint mit tesznek a zsidók, miután birtokba
veszik az ígéret földjét? 5Móz 31:16,29.
c. Mózes törvényének mely rendelése okozott különösen ellenségeskedést a zsidók és a pogányok között? 4Móz 3:38; 16:40; 18:4,7.
d. Hogyan tették még rosszabbá a helyzetet hagyományaikkal az
írástudók és farizeusok? Mt 23:4. Mit kellett tenniük az embereknek miután visszatértek a piacról, annak érdekében hogy a
pogányokkal való érintkezésükből eredő szennytől megszabaduljanak? Mk 7:1-4.
„A rendeletek közül a legkitartóbban a rituális tisztaságot erőltették.
Az evés előtt végrehajtott formaságok semmibevevése förtelmes bűnnek
minősült, amelyet mind ezen, mind az eljövendő világon meg kell büntetni. A törvényszegő megsemmisítését erénynek tekintették.
A tisztálkodással kapcsolatosan számtalan szabály létezett. Egy élet is
kevés volt valamennyi megtanulásához. Akik megpróbálták megtartani
a rabbinikus követelményeket, azok élete egyetlen hosszú harc volt a rituális tisztátalanság ellen – a mosakodások és tisztálkodások véget nem
érő sorával. Mialatt az emberek az elenyésző különbségekkel, Isten által
meg nem kívánt szabályokkal voltak elfoglalva, figyelmük elterelődött
Isten törvényének nagy alapelveiről.” – JÉ 331.
e. Milyen veszély leselkedik még ma is mindazokra, akikre Isten
próféciái bízattak? Lk 18:9-14.
„Testvérek, ha megalázzátok szíveteket Isten előtt, akkor majd meglátjátok, hogy a farizeizmus veszélye minden gyülekezetben ott van,
ahol az önigazult farizeushoz hasonlóan gondolkodnak és imádkoznak.
[Idézve: Lk 18:11]” – 11MR 267.
9. Tanulmány - A KERESZTEN LETT ELTÖRÖLVE A KÉZÍRÁS
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Kedd

augusztus 23.

3. A LEDÖNTÖTT VÁLASZFAL
a. Mit jelentett ki Keresztelő János és Jézus azon kiváltságról, ami
kiterjedt a nem zsidókra is? Mt 3:9; 8:11,12; Jn 1:29.
„Krisztus tudta – országa létrejön, s kiterjed az egész világra. Helyreállítóként fog munkálkodni, s Lelke győzedelmeskedik. Egy pillanatra
a jövőbe tekintett, s hallotta a hangokat, melyek a föld minden részén
hirdetik: ’Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit” (Jn
1:29). Ezekben az idegenekben a nagy aratás zsengéjét látta, amikor leomlanak a zsidók és pogányok közti válaszfalak, s minden nemzet, nyelv
és nép meghallja az üdvösség üzenetét… A pogányok begyűjtésének az
Ő közelgő halála után kellett bekövetkeznie.” – JÉ 526.
b. Isten hogyan mutatta be Péternek a pogányokkal való tervét,
annak alapján, ahogyan Isten ezt részére feltárta? Apcs 11:4-12;
15:7-9.
„[Péter apostol] elbeszélte nekik látomásával [Apcs 10:9-16.] kapcsolatos tapasztalatait. Hivatkozott arra, hogy ezt Isten felszólításának tartja, hogy ne tegyen különbséget körülmetélkedés és körülmetéletlenség
között, és ne tekintse a pogányokat tisztátalanoknak.” – AT 99.
„Sokan úgy vélik, hogy Isten válaszfalat helyezett a héberek és a külvilág közé; hogy gondoskodását és szeretetét nagymértékben megvonta
a népektől, és ebben kizárólag csak Izraelt részesítette. Istennek azonban
nem az volt a szándéka, hogy népe válaszfalat építsen fel önmaga és
embertársai közé. Isten végtelen szeretetének keze kinyúlt a föld minden
lakosa felé. Bár elfordultak tőle és visszautasították közeledését, Isten
állandóan arra törekedett, hogy feltárja magát előttük és kegyelmének,
szeretetének részeseivé tegye őket. Választott népét azért ajándékozta
meg áldásával, hogy áldássá válhassanak más népek számára.” – PP 326.
c. Miről nem szabad sohasem elfeledkeznünk, figyelembe véve,
hogy a hármas angyali üzenet jelen időre szóló értékes igazságában hiszünk? Gal 3:26-29.
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Szerda

augusztus 24.

4. KÉT KÜLÖNBÖZŐ TÖRVÉNYRENDSZER
a. Hogyan magyarázta Pál a zsidókat és pogányokat elválasztó régi
és eltörölt törvényt? Ef 2:11-19. Hogyan mutatta be, hogy az újszövetségi időben Isten szemében minden ember egyenlő? Rm
3:22,23; 9:24-26,30.

„Pál hirdette az emberiség testvériségének magasztos igazságát, hogy
Isten ’az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén’ (Apcs 17:26). Isten előtt mindannyian
egyenlőek vagyunk, és minden emberi lény teljes engedelmességgel
tartozik Teremtőjének.” – AT 165.
b. Milyen további rituális törvény szűnt meg Krisztus keresztre
feszítésekor , amely az igazságosság és a zsidó nemzethez való
tartozás jele volt? Rm 4:9-11; Apcs 15:1,5,10,11.

c. Változott-e bármiben is (eltörlés, mérséklés, megváltoztatás) az
erkölcsi törvény Tízparancsolata, amelyet Krisztus írt le (5Móz
4:13; 9:9,10) Mt 5:17-20; 22:36-40; Lk 16:17.

d. Milyen tanúlságot vonhatunk le abból, ahogyan Pál bemutatta
az ellentétet a törvényszegő zsidók és a törvénytisztelő megtért
pogányok között? Rm 2:23-27; 8:7; 1Kor 7:19.

„Az érzéki szív viaskodik, és lázad Isten akarata ellen…
Ha Isten népe felismerné az Ő velük való bánásmódját, elfogadná
tanítását, egyenes ösvényen járnának, és világosság vezetné őket a sötétségen és csüggedésen át.” – RC 64.
9. Tanulmány - A KERESZTEN LETT ELTÖRÖLVE A KÉZÍRÁS
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Csütörtök

augusztus 25.

5. A HOZZÁÁLLÁSON MÚLIK MINDEN!
a. Hasonlítsd össze „Péter apostol létráját” (2Pt 1:1-7) – amely által
isteni természet részesévé válhatunk – a Sátán hamisítványával,
amely az önbizalom, a kételkedés, az érzelmekre hagyatkozás,
az étvágy, a büszkeség, a megalkuvás, az ítélkező magatartás és
végül az indulatosság. Milyen gyümölcsöt terem az, ha ítélkező
magatartás lép a testvéri szeretet és könyörületesség helyébe?
Gal 6:1-3,10.
„Kérve kérlek testvéreim, ne legyetek olyanok, mint a farizeusok,
akiket elvakított a lelki kevélység, az önigazultság, az önelégültség, s akiket Isten ezért magukra hagyott. Évek óta kapom a figyelmeztetéseket és
intéseket, hogy ez a veszély fenyegeti népünket.” – 1KB 207.
„Semmi más nem tudja tökéletesíteni az egységet a gyülekezetben,
csakis a krisztusi béketűrés lelkülete. Sátán csupán viszályt tud kelteni,
egyedül Krisztus képes összehangolni az ellentétes dolgokat. Foglaljon
hát helyet mindenki Krisztus iskolájában, tanuljunk Krisztustól, aki
bizonyságot tett a szelídségről és alázatosságról…
Isten igéjének nagyszerű igazságai olyan világosak, hogy senkinek
sem kell féreértenie. Ha a gyülekezet tagjaiként Istent szeretitek mindenek felett, felebarátotokat pedig mint magatokat, akkor már nem lesz
szükség erőltetett erőfeszítésekre, hogy egység jöjjön létre, hiszen Krisztusban magától értetődően egység lesz. A fül akkor már nem lesz többé
nyitva olyan hírekre, melyek ártanak, sértik embertársunkat. Akkor már
senki nem fog rosszat mondani felebarátjára.” – 11MR 266. 267.
„Melyik anya szereti úgy gyermekét, ahogy Jézus szereti gyermekeit? Mélyebb bánattal tekint az eltorzult jellemre, mint bármelyik anya.
Tudja, mi lesz a gonosz cselekedetek következménye. Tegyünk hát meg
minden tőlünk telhetőt az elhanyagolt lelkekért!” – 6B 287.

Péntek

augusztus 26.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért nem szabad összekeverni az erkölcsi és a ceremoniális törvényt?
2. Mely törvény okozott ellenségeskedést a zsidók és pogányok között, s hogyan tették ezt a zsidók még rosszabbá ellenszenves hagyományaikkal?
3. Hogyan jövendölt Krisztus arról, hogy Ő mindenki számára elérhetővé válik?
4. Miért lett ledöntve a zsidókat és a pogányokat elválasztó fal?
5. Mit erősített meg Krisztus, azzal ellentétben, amit odaszegezett a keresztfára?
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2011. szeptember 3.
szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
A Cahul-i gyülekezet részére
Moldovában

K ár

Cahul városa a Moldovai Köztársaság
Dn
ye s
déli részén helyezkedik el, s egyike az orz te
r
szág legfejlettebb részeinek. Cahul váUKRAJNA
Balti
Botosani
rosának több mint 20 000 lakosa van.
MOLDOVA
Több iskola is található itt valamint egy
egyetem, ahová az ország különböző
ROMÁNIA
Chisinau
területeiről jönnek a fiatalok tanulni.
A városban lévő természetgyógyászati
Comrat
klinikára mindenhonnan érkeznek beFekete Cahul
tegek gyógyulást keresve az itteni módtenger
Braila
szerekkel. A gyógyítás mellett célunk az
evangélium hirdetése, úgy igehirdetésekkel,
mint szórólapok és más irodalom terjesztésével.
A reformáció üzenete nagyon korán elért Cahul-ba. Egy megszervezett
gyülekezetet alapítottak, de mivel országunkban nem volt vallásszabadság,
a testvéreink magánlakásokban gyűltek össze. Idővel tagjaink létszáma
csökkent. Mivelhogy ma már Moldovában is vallásszabadság van a testvérek
arra vágynak, hogy élhessenek ezzel és építsenek egy imaházat. A szűkös
anyagiak ellenére nagy volt a vágy.
Amikor e probléma megoldására felhívást intéztünk testvéreinkhez, az
egyszerű gyülekezeti tagok hoztak egy döntést – fel fognak „kelni”, és építeni fognak. Az egyik testvérnő elhatározta, hogy az ő földterületének egy
részét a gyülekezeti épület építésére adományozza. Az Úr kegyelme által és a
testvérek segítségével építőanyagot vásároltunk, és hozzákezdtünk az építkezéshez. Így 2009-ben a helyi testvéreink és barátaink hittel léptek egyet előre,
s kezdték a falakat rakni, s még a tetőt is feltették az épületre.
Az építkezés ezen állapotánál fordulunk segítségért a Szombatiskolát
tanulmáyozó testvérekhez és barátkozókhoz. Kérünk benneteket, hogy ezen
felkérésre támogassátok anyagi eszközeitekkel és áldásaitokkal a Cahul-i imaház befejezését.
Köszönjük bőkezű adományaitokat és hogy imáitokkal segítetek bennünket a munka folytatásában. Az Úr áldja meg minden fáradozásotokat a
cahuli testvéreink megsegítéséért!
pát

-he

g ys

ég

Testvéreitek a Moldovai Unióból

10. Tanulmány

2011. szeptember 3.
szombat

Napnyugta: H 19:20
Ro 19:49

A SZENT ÉS A SZENTSÉGTELEN
„Hogy különbséget tehessetek a szent és közönséges között, a tiszta és tisztátalan között.” (3Móz 10:10)
„Isten meg akarta tanítani a népet, hogy hódolattal és félelemmel
közeledjen hozzá az általa előírt módon. Isten nem fogadhat el részleges
engedelmességet.” – CC 100.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 317-321. (Nádáb és Abihu bűne)

Vasárnap

augusztus 28.

1. KÜLÖNLEGES MEGKÜLÖNBÖZTETÉS
a. Mit követelt meg Isten a papoktól az ószövetségi időkben? 3Móz
10:10,11.
„Isten átkot mondott azokra, akik eltérnek parancsolataitól és nem
tesznek különbséget a közönséges és a szent között… Senki se csalja
meg magát azzal a hiedelemmel, hogy Isten parancsolatainak egy része
nem lényeges, vagy azzal, hogy Isten valami változtatást is elfogad a
megkövetelt helyett… Isten semmiféle olyan parancsolatot nem rögzített Igéjében, amelynek az emberek akaratuk szerint engedelmeskednek
vagy nem engedelmeskednek, és ne viselnék el ennek következményeit.”
– PP 318. 319.
b. Mi történt Áron két fiával, akik nem vették figyelembe Isten követelményeit? 3Móz 10:1,2. Mi idézte elő, hogy nem különböztették meg a szentet a szentségtelentől? 3Móz 10:9.

„Nádáb és Abihu sohasem követték volna el ezt a végzetes bűnt, ha
előzőleg nem részegedtek volna meg a bőségesen fogyasztott bortól…
Értelmük zavarossá lett és erkölcsi érzékenységük annyira eltompult, hogy
nem tudtak különbséget tenni a szent és a közönséges között.” – PP 320.
52

Szombati Bibliai Tanulmányok, 2011. július - szeptember

augusztus 29.

2. NAGYFOKÚ VAKSÁG
a. Milyen mértékben keverték össze a szent és közönséges dolgokat
(a világosságot és a sötétséget, a helyest és a helytelent) a zsidó vezetők Ésaiás, Jeremiás és Ezékiel idejében? Ésa 5:20-24; Ez 22:26.
b. Beszélj a Krisztus napjaiban élő zsidó vezetők zavart felfogásáról a helyes és helytelen dolgokkal kapcsolatban! Mt 12:7;
23:1-5, 23-26. Mennyire általános ma ez a magatartás?
„Krisztus farizeusokhoz szóló feddése mindazoknak szól, akik elvesztették szívükből az első szeretetet. Egy hideg, törvényeskedő vallás soha
nem vezetheti a lelkeket Krisztushoz, mivel az szeretet és Krisztus nélkül
való. Gyűlöletes Isten előtt, amikor a böjtöt és az imádságot önigazoló
módon gyakorolják.” – 1Sz 356.
c. Milyen parancsot adott Isten Mózesen keresztül a Tízparancsolattal kapcsolatban? 5Móz 6:6-8. Mit kell megértenünk a farizeusok azon eljárásából, ahogyan a 8. verset betű szerint alkalmazták, de nem vették figyelembe annak lelki jelentését?
„[Idézve: 5Móz 6:8.]… A Mózesnek adott parancsot úgy értelmezték
(a farizeusok), hogy a Szentírás előírásait az embernek viselnie kell magán. Ennek megfelelően pergamen csíkokra írták azokat, és feltűnően
fejükre és csuklójukra csavarták. Ettől azonban Isten törvénye még nem
kapcsolódott szorosabban értelmükhöz és szívükhöz. Ezeket a pergameneket csak jelként, figyelemfelhívásra használták. Úgy gondolták, hogy
azok viselőjüknek az odaszentelődés légkörét kölcsönzik, ami tiszteletet
parancsol a nép részéről. Jézus félresöpörte ezt a hiú tettetést.” – JÉ 516.
„A rituális szolgálat értéktelen, ha nincs kapcsolatban Krisztussal élő
hit által. Még az erkölcsi törvény is elveszti célját, ha nem a Megváltóval
összefüggésben értelmezik. Krisztus ismételten megmutatta, hogy Atyjának törvénye mélyebb pusztán irányadó parancsoknál. A törvényben
ugyanaz az elv testesül meg, ami az evangéliumban is megnyilatkozik. A
törvény rámutat az ember kötelességére, megmutatja bűneit. Krisztusra
kell tekintenie megbocsátásért, erőért, hogy tehesse, amit a törvény magában foglal.” – JÉ 512.
10. Tanulmány - A SZENT ÉS A SZENTSÉGTELEN
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Hétfő

Kedd

augusztus 30.

3. AZ IGAZSÁG ÉS A BŰN KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG
a. Jézus egy új vallással jött – vagy azért jött, hogy a Sátán munkáját lerontsa, aki zavart idéz elő a helyes és a helytelen között?
Krisztus megerősítette-e és támogatta-e Isten és mások iránti erkölcsi kötelességünket – a törvény és a próféták kifejtése szerint,
valamint a tízparancsolat előírásainak megfelelően – vagy pedig
eltörölte és megszüntette? Mt 5:17-19; 22:38-40.

„[Idézve: Mk 12:30.31] Mindkét parancsolat a szeretet alapelvének
kifejezése. Nem lehet az elsőt megtartani és a másodikat megszegni, sem
a másodikat megtartani és közben az elsőt megszegni.” – JÉ 511.
b. Mivel „az egész törvény és a próféták” az Isten és embertársaink
iránti szeretet alapelvére épül, hogyan határozza meg világosan
a Biblia, mi a bűn? Rm 3:20; 4:15; 7:7; 1Jn 3:4. Ismertesd az ellentétet azok között, akik ellenszegülnek Isten törvényének, és akik
megtartják azt!
„Sokan hirdetik azt, hogy Isten törvénye megszűnt, és életük hitükkel van összhangban. Ha nincs törvény, akkor nincs törvényszegés, tehát
bűn sincs, hiszen a bűn a törvény megszegése.
Az ember érzéki szíve ellentétben áll Istennel, s lázad akarata ellen.
Csak hadd vesse le egyszer az engedelmesség jármát, máris önkéntelenül
a büntettek törvénytelenségébe csúszik le. Elszaporodott a gonoszság azok
között, akik nagyhangon az egyszerű és teljes vallásos kötetlenségről, szabadságról beszélnek. Viselkedésük gyűlöletes az Úr előtt, s ők a lelkek ellenségének munkatársai. Szemüket elfordítják a kinyilatkoztatott igazság
világosságától, s az életszentség szépségei csupán árnyak előttük…
Megmutatták nekem, hogy az ember nem ismeri Isten akaratát. Bűntettek és gonoszságok töltik be életének mértékét. De amikor Isten Lelke
kijelenti neki a törvény teljes jelentését, mekkora változás is megy végbe
a szívében! Belsazárhoz hasonlóan akkor már értelmesen el tudja olvasni
a Mindenható kézírását, és meggyőződés tölti el a lelkét. Isten szavának
mennydörgő hangja felriasztja őt közönyéből, s a kegyelemért esedezik
a Jézus nevében. Isten mindig készségesen hallgatja meg az alázatos könyörgést. Soha vigasz nélkül el nem utasítja a bűnbánó embert.” – 4B 14.
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augusztus 31.

4. A FARIZEUSI VALLÁS LEGYŐZÉSE
a. Hogyan feddte meg Jézus a zsidók vezetőket Isten törvényének
áthágásáért, és magyarázta meg azokat az ószövetségi írásokból?
Mt 15:3,13; 23:23; Jn 7:19.

„A szadduceusok azzal hízelegtek maguknak, hogy a világon a legszigorúbban ragaszkodnak az Írásokhoz. Jézus azonban megmutatta, hogy
nem ismerik azok valódi értelmét. A tudást csak a Szentlélek világossága
teheti helyére a szívben. Zavaros hitük és értelmi sötétségük oka Jézus szerint, hogy nem ismerik sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát.” – JÉ 510.
b. Pál apostol hogyan látta sajátmagát s a törvényre alapult önigazultságát a megtérése előtt? Fil 3:4-6. Mikor ébredt a tudatára annak,
hogy ő valójában a törvény áthágója? Rm 7:7-9; 8:7; Fil 3:7-9.

c. Megtérése után Pál apostol hogyan szemlélte a törvényt? Rm
7:10-16. A törvényt hibáztatta vagy sajátmagát, azért mert elmúlt életében megszegte annak szabályait? Rm 7:22,25; 8:1-4.

d. Miután a bűnét megbánó bűnös szabaddá vált a törvény kárhoztatásától, visszatérhet-e korábbi életének bűneihez, hiszen ő
most már kegyelem alatt áll? Rm 6:1,2,15; Jn 8:11.

„Az újjászületés által a szív összhangba kerül Istennel és törvényével.
E hatalmas változás nyomán a bűnös átment a halálból az életbe; a bűnös
szent, a törvényszegő és lázadó pedig engedelmes és hűséges lett. Véget
ért a régi, az Istentől elidegenedett élet; megkezdődött az új, a megbékélt
élet, a hit és szeretet élete.” – NK 417.
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Szerda

Csütörtök

szeptember 1.

5. MEGTÉRÉS
a. Pál apostol tanította, hogy a törvény ítéli el a bűnöst. Így a törvényből a törvényszegő a törvény (kárhoztatása) alatt nem számíthat
bűnei bocsánatára (a megigazulásra). Gal 2:16. Megigazulhat-e a
hívő hit által, ha továbbra is bűnt követ el? Gal 2:17,18.

„[Az ősellenség] korunkban arra késztet hitvalló keresztyéneket,
hogy Krisztus tiszteletének ürügye alatt az erkölcsi törvényt megvessék;
tanítsák azt, hogy parancsait büntetlenül áthághatják. Isten valamen�nyi szolgájának kötelessége tehát, hogy ezen hithamisítókkal szemben
szilárdan és határozottan lépjen fel és az igazság szava alapján tévelygéseiket bátran felfedje.” – AT 262.
b. Miután Pál növekedett a Krisztusban (Gal 1:11,12), hogyan szemlélte még mindig a törvényt és a prófétákat? Apcs 24:14; 28:17.

„Sokan keresztényeknek vallják magukat, mivel keresztény hitvallást
tettek. Ám az igazságot nem valósítják meg a gyakorlati életben. Hiányzik belőlük a hitből való szeretet, ezért nem is nyertek erőt és kegyelmet,
amely az igazság szentségéből fakad. Az ember megvallhatja hitét az
igazságban, de ha ez a hit nem teszi őszintévé, kedvessé, türelmessé,
elnézővé, mennyei lelkületűvé, akkor az igazság átokká válik számára,
befolyása által pedig átokká a világ számára.
A Krisztus által tanított igazság a szív és az élet alkalmazkodását jelenti Isten kinyilatkoztatott akaratához.” – JÉ 253. 254.

Péntek

szeptember 2.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan vagyunk figyelmeztetve azon felfogás ellen, hogy Isten elfogadja a részleges engedelmességet?
2. Beszélj a zsidó vezetők elvakultságáról Krisztus idejében!
3. Összhangban vannak-e a Mt 22:36-40. versek a Tízparancsolattal?
4. Miért változott meg Pál látásmódja Isten törvényéről?
5. Mi hiányzik mindazokból, akik úgy érzik, hogy pusztán a hit elég a valláshoz?
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2011. szeptember 10.
szombat

11. Tanulmány

Napnyugta: H 19:06
Ro 19:36

A KÉT SZÖVETSÉG
„Mikor [Isten] újról beszél, óvá tette az elsőt.” (Zsid 8:13)
„Jóllehet a fejlődésnek különböző fokozatai vannak, valamint Isten
hatalmának különböző megnyilvánulásai a különböző korokban élő
emberek szükségleteinek megfelelően, de az Ő munkája minden időben
ugyanaz.” – EÉ 48.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 329-333. (A törvény és a szövetségek)

Vasárnap

szeptember 4.

1. AZ ÓSZÖVETSÉG
a. Ki volt az Úr, Aki szövetséget kötött Izraellel? Mal 3:1; Jn 1:1-3,14;
Apcs 7:37,38. Mi volt a törvény, amit Krisztus írt a két kőtáblára?
2Kor 3:3; Gal 6:2.
„Az Atya Krisztus kezébe adta a világot, hogy az Ö közbenjárói tevékenysége útján megválthassa az embert és igazolhassa Isten törvényének
tekintélyét és szent voltát. A menny és a bűnbe esett emberi nemzetség
közötti közösség csak Krisztus útján jöhetett létre.” – PP 325.
b. Hogyan lett az Ószövetség megerősítve, és milyen törvényen
alapult? 2Móz 24:3,7,8; Zsid 9:18-20.
c. Mit jelentett „az Úr minden beszéde” (2Móz 24:3), vagy „minden
parancsolat” „a törvény szerint” (Zsid 9:19), Istennek népével
kötött szövetségére vonatkozóan? 2Móz 34:28; 5Móz 4:13; 9:10.
d. Miután Isten a törvény minden parancsolatát kihirdette, mint a
szövetség alapját (5Móz 5:2), adott-e még többet annál, amit a
két kőtáblára írt? 5Móz 5:22. Van-e arra felhatalmazásunk, hogy
valamit is ehhez hozzátegyünk, vagy elvegyünk? 5Móz 4:2.
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Hétfő

szeptember 5.

2. A NYILVÁNVALÓ HASONLÓSÁG
a. Van-e az újszövetségnek is szentélye? Ha igen, hol van? Ki építette? Ki végzi ott Főpapként szolgálatát? Zsid 8:1,2.

b. Mije volt az Ószövetségnek is? Zsid 9:1.

„[Idézve: Zsid 9:1-5] A szenthely, amelyre Pál itt utal, az a sátortemplom volt, amelyet Mózes Isten parancsára a Magasságos földi lakóhelyéül
épített.” – NK 368.
c. Milyen hasonlóságot találhatunk még a Szentírásban, összehasonlítva a két szövetséget? Találunk-e párhuzamot a két szentély
szolgálatában? Zsid 8:5. Ugyanaz az Üdvözítő-e a két szövetség
közbenjárója?

„[A Zsid 8:1,2. versekben] utalást találunk az újszövetség szenthelyére. Az első szövetség szenthelyét ember építette: Mózes. Ezt azonban az
Úr építette, nem ember. Abban a templomban a földi papok végezték
szolgálatukat; ebben pedig Krisztus, a mi nagy Főpapunk szolgál Isten
jobbján. Az első templom a földön volt, a második pedig a mennyben
van.” – NK 413.
„A zsidó törvény által előírt szokásokban és szertartásokban kiábrázolt
Krisztus ugyanaz, mint aki az evangéliumban feltárja magát előttünk. Azok
a felhők, amelyek beborították isteni formáját, elvonultak: a köd eloszlott
és az árnyék eltűnt, így most a világ Megváltója önmagát kinyilatkoztatva
áll előttünk. Az a Krisztus, aki a Sínai hegyről jelentette ki a törvényt, és
aki Mózesnek átadta a szertartási törvény előírásait, ugyanaz a Krisztus,
mint aki elmondta a Hegyi Beszédet. Az Isten iránti szeretet alapelvei,
amelyek a törvény és a próféták alapja, csak megismétlései azoknak, amiket Mózes útján mondott a zsidó népnek… Mindkét rendelkezésben a
tanító egy és ugyanazon Úr, a mi Urunk Jézus Krisztus. Isten követelései
és uralkodásának alapelvei is ugyanazok. Minden őtőle ered, ’akinél nincs
változás, vagy változásnak árnyéka’ (Jak 1:17).” – PP 333.
Szombati Bibliai Tanulmányok, 2011. július - szeptember
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Kedd

szeptember 6.

3. A TÖRVÉNY ÉS A KÉT SZÖVETSÉG
a. Az ószövetségi időben Mózes honnan kapta meg Isten törvényének másolatát? 2Móz 31:18. Hol látjuk Isten törvényét az újszövetségi időben? Zsid 8:2,5; 9:3,4; Jel 11:19.

b. Hova írta Isten a törvényét? 5Móz 33:2; 2Móz 24:12. Mit gondoltak az önelégült zsidók, hogy képesek megtenni? 2Móz 24:7.
ur; Józs 24:24. Azáltal, hogy nem bíztak Krisztus kegyelmének
hatalmában, hogyan mutatták meg, hogy még sem képesek megtenni? Rm 9:31,32; Zsolt 78:5,10.

„A törvény szent, Izrael fiai azonban mégsem igazulhattak meg általa, mert követelményeit saját erejükkel akarták megtartani.” – GH 52.
c. Az újszövetségi korban, hova írja Krisztus a Szentlélek által
Isten törvényét? Jer 31:31-33. (Zsid 8:10) Csak hogyan engedelmeskedhetünk eredményesen? Ez 36:26,27; Fil 4:13.

„Ugyanazt a törvényt, amelyet a kőtáblákra véstek, a Szentlélek a szív
tábláira írta. Ahelyett, hogy saját igazságunk létrehozásán fáradozunk,
inkább fogadjuk el Krisztus igazságát! Az ő vére engesztelés bűneinkért.
Engedelmességét nekünk tulajdonítja Isten. Azután a Szentlélek által megújított szív megtermi majd ’a Lélek gyümölcseit’. Krisztus kegyelme útján az
Isten törvénye iránti engedelmességben élünk, amely törvényt a szívünkbe
írta. Ha már Krisztus Lelke lakozik bennünk, akkor éppen úgy járunk és
lakozunk ezen a földön, ahogy Ő járt és lakozott.” – PP 332. 333.
„Akik az engedelmesség útján járnak, számos akadályba ütköznek.
A világ erős, szövevényes befolyásával magához kötheti őket. De az Úr
hatástalanítani tud minden olyan erőt, amely választottai elbuktatására
irányul. Az Ő erejével győzhetnek minden kísértésen, küzdhetnek le
minden nehézséget.” – PK 302.
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Szerda

szeptember 7.

4. A BIZONYSÁG SÁTORA
a. Miért nevezték a földi szentélyt a „bizonyság sátorának”? 2Móz
38:21; 4Móz 1:50,53. Mi a „bizonyság”? 2Móz 25:16; 31:18;
34:27-29.
b. Hogyan nevezi a Biblia a mennyei szentélyt? Jel 15:5. A mennyei
szentélyben mit tartalmaz „az ő szövetségének ládája”? Jel 11:19.
Mik Isten „szövetségének szavai”? 2Móz 34:28; 5Móz 4:13.

„És ’megnyilatkozék az Isten temploma’ (Jel 11:19), és János bepillantott a belső függönyön túl levő szentek szentjébe. Itt látta ’az Ő szövetségének ládáját’, amelyet a Mózes által készített és az Isten törvényét
magában foglaló szent láda szimbolizált.” – NK 371.
c. Amikor Mózes azt mondta, „mind azzal él az ember, a mi az
Úrnak szájából származik” (5Móz 8:3), mire utalt közvetlenül?
5Móz 8:1,6; 30:14-16.

„Kezében Isten Igéjével, minden emberi lény – bárhová sodorja is sorsa
– közösségben maradhat Istennel, ha maga is úgy akarja. A Szentírás lapjain beszélgetést folytathat az emberiség legnemesebb és legjobb tagjaival, és
hallgathatja az Örökkévaló szavát, amint szól az emberekhez.” – EÉ 125.
d. Hogyan erősítette meg Jézus azt, amit Ő sugallt Mózesnek, hogy
mondja el? Mt 4:4. (hasonlítsd össze: Apcs 7:38; 1Kor 10:4,9)
„Ne éljünk csupán egy-két parancsolat szerint, hanem mindazon
igék által, melyek Isten szájából származnak. Egyetlen szót sem szabad
figyelmen kívül hagynunk – amelyre látszólag talán nincs is szükségünk
–, ha a pusztulástól menekülni akarunk. Minden egyes parancsolat az
ember boldogságát szolgálja, úgy a jelen időben, mint az elkövetkezendő életben.” – GH 50.
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Csütörtök

szeptember 8.

5. ISTEN SZAVA SZERINT ÉLNI
a. Az Újszövetség idejében mit kell tenniük Krisztus követőinek
Isten törvényével (a bizonysággal)? Ésa 8:14-16,20; (angolban: a
törvényre és bizonyságtételre hallgassatok…) 1Pét 2:6-8.

„Krisztus földi küldetése nem a törvény eltörléséből állt, hanem abból, hogy kegyelme által az emberiséget az isteni szabályok iránti engedelmességre visszavezesse.” – GH 47.
b. Az élet küzdelmeiben, mit kell megértsünk Isten kegyelmének
hatalmáról? 1Kor 15:57; 2Kor 12:9,10.
„Lehetetlen volt Isten követelményeit teljesíteni azoknak, akik egyszer elgyengítették magukat a törvényszegés által. A bűn büntetésének
következményei sújtották az emberi fajt; de Isten Báránya lefizette a
büntetést a múlt törvényszegéseiért, és kész erőt adni a Benne hívőknek,
hogy Isten gyermekeivé váljanak. Erőt ad a törvény parancsolatainak
megtartásához. A mi Úr Jézus Krisztusunk kegyelme által győzhetünk
a ’világgal, a testtel és az ördöggel’ vívott küzdelemben. Jézus mondja:
’Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek’; napról napra Tőle függünk
isteni kegyelemért és segítségért…
Jézus irántunk kinyilvánított szeretet úgy indítsa meg szívünket, hogy
ne törődjük az e világi gondokkal. Ha Krisztus lakozik szívünkben, és helyes meglátásunk lesz áldozatáról, akkor arra késztet, hogy arról beszéljünk.
Megértjük majd a törvény tökéletességének nagyszerűségét, és hogy Ő azt
megerősíteni és megdicsőíteni jött a földre. Az engedelmesség kiváltsága
értékes és nagyra becsült lesz lelkünknek.” – ST 1888. február 10.

Péntek

szeptember 9.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mióta békíti Krisztus a (bukott) embert Istennel?
2. Mit foglal magába a két szövetség összehasonlítása (Zsid 9:1)?
3. Ha összehasonlítjuk a Zsid 9:4. verset a Jel 11:19. versével, mit láthatunk
hit által?
4. Miért méltó Isten szava a mi bizalmunkra?
5. Mit erősített meg Krisztus (a Mt 4:4. versben) az 5Móz 8:3. versből?
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12. Tanulmány

2011. szeptember 17.
szombat

Napnyugta: H 18:52
Ro 19:23

KÉT KÜLÖNBÖZŐ
TÖRVÉNYSZOLGÁLAT
„Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább
dicsőséges az igazság szolgálata?” (2Kor 3:9)
„Mózes előtt feltárult a jelképek és árnyékok jelentése, amelyek Krisztusra mutattak. Látta a beteljesülést, amikor Krisztus halálában a jelkép
találkozott a valósággal.” – RH 1902. április 22.
Javasolt olvasmány: Szemelvények, 1. kötet, 224-228. (Krisztus igazsága a törvényben)

Vasárnap

szeptember 11.

1. A LÉVITAI SZOLGÁLAT ÉS A HALÁL SZOLGÁLATA
a. Hogyan kapcsolódott a lévitai szolgálat Isten törvényéhez – az
élet szolgálataként, vagy a halál szolgálataként? 2Kor 3:7.

„A törvény betűkkel kövekbe vésett szolgálata a halál szolgálata volt.
Krisztus nélkül a bűnös annak átka alatt maradt, a megbocsátás reménye
nélkül.” – 1Sz 225.
b. Hogyan mutatja a papok naponkénti szolgálata azt, hogy a bűnös a törvény halálbüntetése alatt volt? Mivel a törvény „betűje”
„megöli” a törvényszegőt, hogyan gondoskodott a ceremóniális
törvény (Gal 3:19) helyettesről? 3Móz 5:17-19; Zsid 10:11. (hasonlítsd össze: 2Kor 3:6.ur.)

„A Sínai-hegyről ünnepélyesen kijelentett isteni törvény a bűnös
ítéletének kinyilvánítása. Az ugyan a törvény feladata, hogy ítéljen, a
megbocsátásra vagy megváltásra azonban nincs hatalma.” – 1Sz 224.
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Hétfő

szeptember 12.

2. KÉT PAPSÁG - A FÖLDIT MENNYEI KÖVETI
a. Mi szűnt meg a kereszten, Isten törvénye, vagy a lévitai dicsőséges szolgálat, amely jelképekben a halálbüntetés szolgálata volt?
2Kor 3:7,11; Zsid 10:1-3.
„Miután Krisztus bűnért való áldozatként meghalt a kereszten, a
ceremóniális törvény nem lehetett többé érvényben, noha addig összeköttetésben volt az erkölcsi törvénnyel, és dicsőséges is volt. Az egész
az istenség pecsétjét hordozta és Isten szentségét és igazságát fejezte ki.
Ha pedig az árnyékszolgálat dicsőséges volt, mennyivel inkább dicsőségesnek kellett lennie annak a valóságban, amikor Krisztus eljött, hogy
életadó, megszentelő Lelkét adja a benne hívőknek?” – 1Sz 225.
b. Ki, és kinek a leszármazottai lettek kijelölve a papságra? 2Móz
28:1; 4Móz 16:40. Hogyan szentelték fel Áront és az ő fiait? 2Móz
40:12-15.
c. Mivel Krisztus nem Áron leszármazottja volt, és nem tartozott a
Lévi törzséhez sem, mit kellett tenni a papságra vonatkozó törvénnyel? Zsid 7:28,19,12.
d. Kinek a rendje szerint lett Krisztus a mi Nagy Főpapunk? Zsid
7:14-17,21-26.
„Isten soha sem hagyta magát tanúk nélkül a földön. Azon időben
Melkisédek képviselte az Úr Jézust, hogy kinyilatkoztassa a mennyei
igazságot és fenntartsa Isten törvényét.
Krisztus volt az, Aki szólt Melkisédek, a magasságos Isten papján
keresztül. Melkisédek nem Krisztus volt, hanem ő volt a világban Isten
hangja, az Atya képviselője.” – TII 10.
e. Található-e valami a zsidó nemzetségi feljegyzésekben Melkisédek elődeiről vagy származásáról? Zsid 7:3.
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Kedd

szeptember 13.

3. A KERESZTÉNY SZOLGÁLAT ÉS AZ ÉLET SZOLGÁLATA
a. Hívőkként (az Újszövetség szolgáiként), hol hordozzuk „Krisztus levelét” (a Tízparancsolat törvényét) – a kőtáblákon, vagy a
szívnek tábláin? 2Kor 3:2,3; Jer 31:33.

b. Hogyan vezethet életre az igazság szolgálata (2Kor 3:9)? 2Kor
5:17-21; Rm 8:1-7,13.

„A törvény tökéletes összhangban van az evangéliummal. Az egyik
a másik támogatására szolgál. A dicsőséges törvény ütközteti a lelkiismeretet, s arra indítja a bűnöst, hogy érezze át Krisztusra, mint a bűn
kiengesztelőjére való szükségét. Az evangélium felismeri a törvény
hatalmát és változhatatlanságát. ’A bűnt nem ismertem, hanem csak a
törvény által, – mondja Pál (Rm 7:7). A törvény által kialakult bűntudat
Krisztushoz vezeti a bűnöst. Nyomorúságában az ember rámutathat a
Kálvária keresztjén hozott hatalmas érvekre. Hivatkozhat Krisztus igazságára, mert abban minden bűnbánó bűnös részesül.” – 1Sz 228.
c. Kiknek nyílt ki Krisztus házának ajtaja? Zsid 3:6; Mal 1:11; Rm
9:24-26.

„Ha Izráel hű marad megbízatásához, a föld minden népe részesül
azokban az áldásokban, amelyeket ő kapott. De azok szíve, akikre Isten
a megmentő igazság ismeretét bízta, érzéketlen volt a körülöttük levők
szükségleteivel szemben. Mivel Isten szándékát szem elől tévesztették,
úgy kezelték a pogányokat, mint akiket Isten kizárt kegyelméből. Az
igazság világosságát elrejtették, és így sötétség uralkodott. A tudatlanság
fátyola borult a népekre. Nem sokat tudtak Isten szeretetéről. Burjánzott
a tévelygés és a babona.
Ez a kép fogadta Ésaiást, amikor Isten elhívta a prófétai szolgálatra.
Mégsem csüggedt el, mert fülében csengett az Isten trónját körülvevő
angyalok diadalmas kórusa: ’Teljes mind a széles föld az Ő dicsőségével’
(Ésa 6:3).” – PK 231.
Szombati Bibliai Tanulmányok, 2011. július - szeptember
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Szerda

szeptember 14.

4. KRISZTUS HÁZA - EGYETLEN HÁZ MINDENKINEK
a. Mi volt mindig Isten terve minden ember részére, akiket Ő oly
szeretettel alkotott? 2Krón 6:32,33. Ésa 56:3-7.
„Isten nem ismer el semmiféle nemzetiségi, faji vagy társadalmi különbséget. Az egész emberiségnek Ő az Alkotója. A teremtés által minden ember egy közös családhoz tartozik, a megváltás pedig mindenkit
eggyé kovácsol. Krisztus azért jött, hogy ledöntsön minden válaszfalat.
Kitárta a templom minden helyiségét, hogy mindenki szabad utat találjon Istenhez.” – PK 230.
b. Mit mond a Biblia azon hívőkről, akik az újszövetségi papságot
alkotják? Ésa 61:1-6; 1Pt 2:5,9.
„A zsidó templomot a hegyekből bányászott faragott kövekből építették, s minden követ a templom megfelelő helyére készítették el, faragták,
csiszolták, kipróbálták, mielőtt Jeruzsálembe szállították volna. S mikor
az összes követ odaszállították az építkezéshez, az épületet kalapácsok
zaja nélkül állították össze. Ez az épület Isten lelki templomát példázza,
mely minden nemzetből, nyelvből és népből, minden társadalmi osztályból – úgy előkelőekből, mint alacsonyabb osztályokból, gazdagokból
és szegényekből, tanultakból és tanulatlanokból összegyűjtött anyagból
– áll. Ők nem élettelen anyagok, amit kalapáccsal és vésővel állítanak
össze, hanem élő kövek, amiket az igazság termelt ki a világból, s a Mesterépítész, a templom Ura most faragja és csiszolja, illeszti a helyükre
lelki templomában. Mikor elkészül, ez a lelki templom tökéletes lesz
minden részletében.” – 9B 180.
c. Hogyan épült fel Isten örökségének lelki temploma? Ef 2:19-22. Mi
van kinyilatkoztatva eredményeinkről ezen nagyméretű tervben?
„Akik Jézus lelkületében és szeretetében eggyé válnak Vele, azok
egymással is szoros testvériségben lesznek, a szeretet selyemkötelékével
összefűzve. Így az emberi testvériség kötelékei nem lennének mindig
pattanásig feszülve semmilyen provokációra. ’Ti mindnyájan testvérek
vagytok,’ ez lesz a hit minden gyermekének elve. Ha Krisztus követői eg�gyé válnak Vele, akkor nem lesz köztük első és utolsó, nem lesz lenézettebb vagy jelentéktelenebb. Egy áldott testvéri közösség fogja egybekötni
erős eltéphetetlen hűségbe őket Krisztussal.” – RH 1897 október 5.
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Csütörtök

szeptember 15.

5. A MEGJÖVENDÖLT ÖSSZEGYŰJTÉS
a. Milyen prófécia fog hamarosan nagymértékben beteljesedni? Jn
10:16.

„Ha az üldözés vihara valóban ránk tör, akkor az igazi bárányok meghallják az igaz Pásztor hangját. Önmegtagadó erőfeszítéseket tesznek
majd az elveszettek megmentéséért, és a nyájtól elkóboroltakból sokan
visszajönnek, hogy kövessék a Nagy Pásztort.” – ChS 166.
b. Mi fogja felébreszteni Krisztus hűséges bárányait, akik más
aklokban vannak? Jel 18:1,2,4. Milyen felelősségünk van, látva
Isten szívből jövő azon vágyát, hogy a pusztulásban levő minden
lélek megbánja bűneit? 1Pt 2:9.

„Gyülekezetünk tagjai végezzenek több házról házra való munkát;
tartsanak bibliaórát és terjesszék irodalmunkat! Kiegyensúlyozott, tökéletes keresztényi jellemet csak akkor fejleszthetünk, ha önzetlenül és
örömmel munkálkodunk az igazság terjesztésében és támogatjuk Isten
ügyét javainkkal. Vessünk „minden vizek mellett’ (Ésa 32:20), és őrizzük
meg szívünket Isten szeretetében. Munkálkodjunk, amíg nappal van, és
használjuk fel az Úrtól kapott javainkat, hogy elvégezzük legközelebb
eső kötelességeinket.” – LHU 312.

Péntek

szeptember 16.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Miért, és hogyan volt a lévitai szolgálat a halál szolgálata?
Miért kellett a papság törvényének megváltoznia?
Mi a jelentőségteljes a Melkisédeki papságban?
A keresztényi élet miért és hogyan lehet az igazságról szóló és megbékítő szolgálat?
5 Mi a kötelességünk látva Krisztus „más juhait”, akik Babilonba tévedtek?
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13. Tanulmány

2011. szeptember 24.
szombat

Napnyugta: H 18:38
Ro 19:10

DÁVID SÁTORA ISMÉT FELÉPÜL
„Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent elkészített,
az Isten az.” (Zsid 3:4)
„[Isten] elvárja, hogy szolgálatában a földi szentsátor építésében
megkívánt pontosságot, hozzáértést, ügyességet, bölcsességet, és tökéletességet vigyük mindenbe.” – 7B 99.
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 438-448. (Izráel háza)

Vasárnap

szeptember 18.

1. IZRAEL PUSZTAI VÁNDORLÁSA TANULSÁG SZÁMUNKRA
a. A szentsátor felépítésével kapcsolatban melyik két nevet ne feledjük el soha? Zsid 3:1,2; 1Kor 10:1-4; Apcs 7:44.

„Mózes próféta volt, akin keresztül Isten a pusztai egyházzal érintkezett. De bár Mózes nagy (próféta) volt, Isten Fia, a ház építője, nálánál is
nagyobb.” – TII 216.
b. Hogyan takarta jelenlétét Izrael láthatatlan vezetője? Neh 9:12.

„Jézus Krisztus jelenléte elleplezve követte népének pusztai vándorlását, éjjel tűz, nappal felhőoszlopban. A szövetség Angyala Isten nevében jött, Izrael láthatatlan vezetőjeként. Isten Fia tulajdon háza felett
nagyobb Mózesnél, nagyobb a legmagasabb angyalnál.” – TII 216.
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Hétfő

szeptember 19.

2. KÉT HŰSÉGES ÉPÍTŐ
a. Hogyan hangsúlyozza ki a Biblia Mózes hűségét? 4Móz 12:7;
Zsid 3:5.

„A mostani és az eljövendő élet minden eredménye a kis dolgokkal
szemben tanúsított lelkiismeretességtől és gondosságtól függ. Isten legkisebb munkáját is ugyanaz a tökéletesség jellemzi, mint a legnagyobbat.
A kéz, amely felfüggesztette a világokat az űrben, ugyan az a kéz az, mely
mezők liliomait finoman kidolgozta. És amiképpen Isten az ő hatáskörében tökéletes, azonképpen kell nekünk is tökéleteseknek lennünk a mi
körünkben. Az arányos emberi jellem szépsége a személyes kötelességek
végzéséből formálódik. Ezért életünket a legnagyobb és legkisebb részleteiben hűség kell jellemezze. A kicsiny dolgokban való becsületesség,
a hűség és szívélyesség gyakorlása beragyogja az élet ösvényét, és ha
munkánkat e földön bevégeztük, kitűnik majd, hogy minden hűséggel
végzett kicsiny feladat valahol jó hatást váltott ki, mely nem évül el soha
örökké!” – PP 535.
b. Hogyan fejezték be Izrael gyermekei és Mózes a pusztai sátortemplom építését? 2Móz 39:43; 40:33-35.

„Körülbelül fél évig voltak elfoglalva a sátor felépítésével. Amikor az
építkezést befejezték, Mózes ellenőrizte az építők minden munkáját és
a szent sátort összehasonlította azzal a mintával, amit a hegyen mutattak meg neki és azokkal az utasításokkal, amelyeket Istentől kapott. ’És
megtekinte Mózes minden munkát, és ímé elkészíték azt, úgy készíték
el, a mint az Úr parancsolta vala, és megáldá őket Mózes’ (2Móz 39:43).
Izrael sokasága buzgó érdeklődéssel gyűlt össze, hogy megtekintse a
szent épületet. Mialatt tiszteletteljes megelégedéssel elmélkedtek azon,
amit láttak, a felhőoszlop a szentély fölé vonult és leereszkedve beburkolta azt.” – PP 307.
c. Jézus hogyan juttatta kifejezésre hűségét a reá bízott munkában
míg a földön volt? Jn 5:19,36; 17:4.
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Kedd

szeptember 20.

3. A SZENTSÁTOR – A KERESZTÉNY EGYHÁZ JELKÉPE
a. Hogyan építsünk az egyedüli biztos alapra? Ésa 28:16; Lk 6:47,48;
11:28.

„Akkor építünk Jézusra, ha Igéjére hallgatunk. Nem az az igaz ember,
aki pusztán csak örül az igazságnak, hanem aki gyakorolja. Az életszentség nem az elragadtatás érzelme, hanem az Isten iránti tökéletes odaadás
következménye, s a mi mennyei Atyánk akaratának teljesítése. Amikor
Izrael fiai az ígéret földjének határán táboroztak, nem volt elégséges,
hogy az országot megismerték és Kánaánról énekeltek, mert ez nem
segítette volna őket a dicső ország szőlőskertjeinek és olajfaligeteinek
birtokba vételére. Csak úgy juthattak birtokába, hogy elfoglalták, hogy
valamennyi feltételnek eleget tettek, hogy Istenbe vetett élő hitük volt,
ígéreteit magukra alkalmazták, s utasításainak engedelmeskedtek.
Az igaz vallás Krisztus szavainak cselekvéséből áll. Nem azért, hogy
ezáltal Isten kegyelmét kiérdemeljük, hanem: Viszontszeretetként, szeretetének érdemtelenül elfogadott ajándékáért. Krisztus az emberek üdvösségét nem szóbeli vallomásaiktól, hanem a megszentelt élet cselekedeteiben megnyilatkozó hittől teszi függővé. Követőitől Krisztus tetteket
vár, nemcsak szóbeszédet, mert csupán a cselekedetek tökéletesbítik a
jellemet. ’Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai’ (Rm 8:14). Nem
azok az Isten gyermekei, akiknek a szívét a Lélek érinti, de csak néha
engednek erejének, hanem azok, akiket Isten Lelke vezérel.” – GH 131.
b. Miért épített Krisztus lelki templomot ezen a világon? Apcs
15:16; Ef 2:19-22; 1Pt 2:5,9.

„A zsidó sátortemplom a keresztény egyház jelképe volt… A földi
egyház, mely Isten hűségeseiből tevődik össze – ez az igazi szenthely,
ahol a Megváltó szolgálatot végez…
Ez a sátortemplom a Krisztus teste. Északról, délről, keletről és nyugatról egybegyűjti azokat, akik segítenek a szenthelyet fölépíteni… A
szent sátortemplom azokból épül, akik elfogadják Krisztust személyes
Üdvözítőjüknek… Ő az igazi szentély papja. Azok főpapja, akik személyes Megváltóként hisznek Őbenne.” – TII 218.
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Szerda

szeptember 21.

4. FIGYELMEZTETÉS A HŰSÉGRE
a. Hogyan figyelmeztet bennünket az Építőmester, hogy óvakodjunk a zsidók engedetlenségétől? Zsid 3:7,8. Hogyan kapcsolódik
ez a figyelmeztetés szorosan Pál apostol 2Kor 13:5,6. versekben
megfogalmazott figyelmeztetéséhez, különösen amikor az igazságot hirdetjük másoknak?

„Magunkat kiismerni hatalmas dolog. A valódi önismeret alázatosságra vezet, amely kész megnyitni az utat az Úrnak, hogy fejlessze értelmünket, formálja és fegyelmezze a jellemet. Egy tanító sem végezhet
elfogadható munkát, ha nem ismeri fel a saját hiányosságait, s nem tesz
félre minden olyan tervet, ami gyengítheti a lelki életet. Ha a tanítók
készek félretenni minden olyat, ami lényegtelen az örök élethez, akkor
elmondható róluk, hogy félelemmel és rettegéssel munkálkodnak a saját
üdvösségükért, s hogy bölcsen építenek az örökkévalóságra.” – CT 419.
b. Mit vár el az Úr tőlünk ma? Jn 12:35,36; 1Thess 5:4-8.

„Az Úr együttműködik az emberi akarattal és tevékenységgel. Az
ember előjoga és kötelessége szaván fogni Istent, hinni Jézusban, mint
személyes Üdvözítőjében, és készségesen azonnal engedelmeskedni Isten
kegyelmes javaslatainak. A Szentírás isteni utasításait azért tanulmányozza, hogy elhiggye, és engedelmeskedjen azoknak. Ne érzéseire alapozza
hitét, hanem Isten szavára, és annak bizonyítékaira.” – TII 216.
„Napjainkra jellemző az élvezetek túlzott szeretete, az erkölcstelenség és kicsapongás félelmetes növekedése, s minden tekintély lenézése,
semmibe vétele. Nemcsak a világiakat, hanem a hitvalló keresztényeket is
jobban uralják hajlamaik, mint kötelességtudatuk. Krisztus szavai hangzanak végtelen végig a korszakokon át: ’Vigyázzatok, és imádkozzatok!’
(Mt 26:41)… [Idézve: 1Thess 5:4,6] Az idők jelei arra intenek bennünket,
hogy közeledik Urunk megjelenése. Valóban igaz az, hogy a világtörténelem vége közel van? Hogy Krisztus az ajtónál áll? Elő vagyunk-e készülve
a nagy ítélkezés jeleneteire?” – RH 1881. december 20.
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Csütörtök

szeptember 22.

5. EGY KOMOLY FIGYELMEZTETÉS
a. Mikor és miért vesztette el jelentőségét a zsidó templom és annak szolgálata? Mt 23:38.

„Krisztus volt a templom alapja és életadója. A szolgálatok Isten Fia
áldozatának előképei voltak. A papság arra rendeltetett, hogy Krisztus
közbenjárói munkáját, jellemét képviselje. Az áldozati istentisztelet
egész felépítése az Üdvözítő világot megváltó halálát vetíti előre. Semmi
értelme többé ezeknek az áldozatoknak, amikor a nagy esemény, amelyre korszakokon át előremutattak, beteljesedik.
Mivel az egész rituális rendtartás Krisztust jelképezte, nélküle értéktelenné válik. Amikor a zsidók Krisztust halálra adták, megpecsételték
tagadásukat, és ezzel mindent elvetettek, ami értelmet adott a templomnak és a szolgálatoknak. A templomot megfosztották szentségétől.
Lerombolásra ítéltetett. Attól a naptól fogva az áldozatok és a velük ös�szefüggő szolgálatok értelmetlenek voltak. Csakúgy, mint Kain áldozata,
ezek sem fejezték ki a Megváltóba vetett hitet. Krisztus halálra adásával
a zsidók gyakorlatilag elpusztították a templomukat.” – JÉ 165.
b. Milyen tanulságot vonjunk le a zsidók hibáiból? Zsolt 81:12-14;
1Pt 2:6-8.

„Vigyázzatok, nehogy belopakodjék az önelégültség, és saját erőtökkel munkálkodjatok Mesteretek lelke és ereje helyett.” – JÉ 416.

Péntek

szeptember 23.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Hogyan hangsúlyozza ki a Biblia Mózes hűségét?
Hogyan tanúsított hűséget Jézus munkájának végzésében?
Mitől függ ezen élet eredményessége és az örökélet elnyerése?
Miért alapította meg Jézus e világ „pusztájában” a szent papságot és a
lelki templomot?
5. Milyen figyelmeztetés segít nekünk elkerülni a zsidók hibáit, ha figyelmezünk arra?
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FÜGGELÉK

72

1-2 ÉJE
1-3Sz
1-9B
AT
BL
EÉ
ESz
GH
ICsK
JÉ
JVÚ
KP
NK
PK
PP
TII

– Értelem, Jellem, Egyéniség 1-2. kötet
– Szemelvények 1-3. kötet
– Bizonyságtételek a Gyülekezetnek 1-9. kötet
– Apostolok Története
– Bizonyságtételek a Lelkészeknek
– Előtted az Élet
– Az Evangélium Szolgái
– Gondolatok a Hegyi Beszédekről
– Isten Csodálatos Kegyelme
– Jézus Élete
– Jézushoz Vezető Út
– Krisztus Példázatai
– A Nagy Küzdelem
– Próféták és Királyok
– Pátriárkák és Próféták
– A Te Igéd Igazság
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–Manuscript Releases vol. 1-21.
– The Bible Echo
– To Be Like Jesus
– Conflict and Courage
– Counsels to Parents, Teachers, and Students
– Christian Service
– Faith I Live By
– Faith and Works
– General Conference Bulletin
– In Heavenly Places
– Lift Him Up
– Our High Calling
– The Paulson Collection
– Reflecting Christ
– The Review and Herald
– The Story of Jesus
– The Signs of the Times
– This Day With God
– That I May Know Him
– The Upward Look
– The Youth’s Instructor

Szombati Bibliai Tanulmányok, 2011. július - szeptember

Megjelent nyomtatott formában is
az Ifjúsági Hírnök legutóbbi száma.
(A5, 32 oldal)

Karob a győztes
csokoládé a vesztes

A király udvarában
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