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ELŐSZÓ
Ezen negyedévre szóló tanulmány (2011. október – december) 

„A szentély a keresztény korszakban” címet viseli és az utolsó a 
megváltás tervéről s a szentélyről szóló sorozatból.

Tanultunk Krisztusról, népének Üdvözítőjéről, a világ kez-
detétől a világ végéig. Tanultunk a Bárány jelképes jelentéséről, 
az áldozatról (a vérről), és a szentély szolgálatáról. Tanultunk a 
bűnbánó bűnösökről is, akik bűnbocsánatot nyertek a naponkénti 
engesztelési szolgálatban és „tisztáknak” tekintették őket, miután 
bűneiket eltávolították a szentélyből az engesztelés napján. 

E negyedév folyamán tanulni fogunk e jelképek előképszerű 
jelentéséről. Tanulni fogunk Krisztusról, Isten Bárányáról, az Ő 
áldozatáról, vérének érdeméről, s az Ő mennyei szentélyben vég-
zett szolgálatáról.

Ezért „figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és fő-
papjára, Krisztus Jézusra;” „hogy megragadjuk az előttünk levő 
reménységet, mely lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgo-
nya és beljebb hatol a kárpitnál” (Zsid 3:1; 6:18,19).

„Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a [mennyei szen-
tek] szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, 
amelyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő 
teste által, és lévén nagy főpapunk az Isten háza felett: Járuljunk 
hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tisz-
ta a gonosz lelkiismerettől, és testük meg van mosva tiszta vízzel” 
(Zsid 10:19-23.er).

Ne felejtsük el azt sem, hogy arra hívattunk el, hogy imádjuk 
Istent a mennyei szentélyben (Jel 11:1), ahova bizodalommal 
léphetünk be Jézus vére által (Zsid 10:19); igen, mi léphetünk 
be, akik hit által látjuk Isten szövetségének ládáját, és annak 
tartalmát, amikor a mennyei szentély megnyílt a mi értelmünk 
előtt (Jel 11:19), és megméretünk a szentély mérlegén, Isten szent 
törvénye által.   

 A szombatiskolai tanulók figyelmét szerte a világon a meny-
nyei szentélyre (Jel 11:19) irányítjuk, s ezzel kapcsolatban a Dán 
7:9,10; 8:14; Jel 14:6,7; és az Apcs 3:19,20. versekre.  

Segítsék a tanulmányok felkészülni népünket a mi Urunk Jézus 
Krisztus hamarosan bekövetkező eljövetelére! 

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya 



2011. október 1.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS   
Imaházra  
az ausztráliai Melbourne-ben

Keresztény üdvözletünket küldjük a világon 
élő összes testvérünknek és szombatiskolai 
tanulónak.

Melbourne Ausztrália második legna-
gyobb városa 3,8 millió lakossal. A város 
Viktória államban található, és a Port Phil-
lip nevű nagy öböl partján helyezkedik el, 
e nagy ország délkeleti tengerparti részén. 
Melbourne változatos, multikulturális, és be-
vándorlókat egy nemzetbe forrasztó város. La-
kossága 233 országból származik, amely több mint 
180 nyelvet vagy nyelvjárást beszél, és 116 féle vallási hitet, felfogást követ. 

A városnak mérsékelt óceáni éghajlata van és jól ismert a változékony 
időjárása. A „négy évszak egy nap alatt” szólás része a népszerű kultúrájának 
és a városba látogató sok turista is figyelembe veszi. 

Kis imaházunk e nagy városban az 1970-es években épült, és közel negy-
ven éve szolgál a gyülekezés helyéül. Az Úr megáldott bennünket, és a hívők 
száma nagymértékben megnövekedett. Mostanra a gyülekezeti épületünk 
már nagyon szűknek bizonyul arra, hogy helyet adjon szombatonként az 
istentiszteletre látogatók növekvő számának. 

Egy másik világítótorony vált szükségessé Ausztrália ezen részén, ezért 
elhatároztuk, hogy szervezünk egy második gyülekezetet is Melbourne-ben, 
amely világítótorony által további nagy területeket érhetünk el ebben a nö-
vekvő városban. Szakemberek egész sorával rendelkezünk, úgymint ácsok-
kal, kőművesekkel, vízvezeték szerelőkkel, festőkkel, villanyszerelőkkel, akik 
mind készek arra, hogy egy új imaházat építsenek az Úrnak. És ez az, amiben 
ti is segíthettek!

Ha ti itt e szép városban élnétek, segíthetnétek a saját kezeitekkel is az 
építkezésen. De mivel távoli országokban éltek, úgy tudtok rajtunk segíteni, 
hogy az első szombati szombatiskolai adományaitokat elkülditek az ausztrá-
liai Melbourne részére; s ezt nagyra fogjuk értékelni. A pénzadomány által 
építési faanyagot, téglát, csöveket, festékeket, cementet és betonhabarcsot 
fogunk vásárolni, s ezen anyagokból fogjuk felépíteni az Úr házát, ahol az Úr 
lakozhat, és mi imádhatjuk Őt.    

Köszönjük nagylelkűségeteket; az Úr bizonyosan gazdagon megáld majd 
benneteket.

Testvéreitek Melbourne-ből
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51. Tanulmány - ISTEN BÁRÁNYA

ISTEN BÁRÁNYA
„Ímé az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Jn 1:29)
„Az áldozati bárány ábrázolja ’Isten Bárányát’, akiben van a mi 

üdvösségünk egyedüli reménysége.” – PP 233.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 105-111. (Megtaláltuk a Messiást)

Vasárnap  szeptember 25.
1. „ÍMÉ, JŐ A TE KIRÁLYOD”
a. Mit jövendölt meg Zakariás próféta ötszáz évvel Krisztus szüle-

tése előtt? Zak 9:9.

b. Ismertesd a prófécia beteljesedését! Mt 21:1-11; Lk 19:37,38.    

„Ahogy [Krisztust] felültették a csikóra, hangos diadalkiáltás remeg-
tette meg a levegőt. A sokaság éltette a Messiást, királyát. Jézus most 
fogadta a hódolatot – ezt azelőtt sohasem engedte meg – s tanítványai 
ezt bizonyítéknak fogták fel, hogy boldog reményeik teljesülnek: láthat-
ják Őt trónra lépni.” – JÉ 480.

„A Megváltó körül a bűnös emberekért végzett szeretetmunkájának 
dicső zsákmányai álltak…

Számos farizeus látta a jelenetet, forrt bennük az irigység és a rosz-
szindulat, s más irányba akarták terelni a nép érzelmeinek hullámait… 
Kijelentették, hogy az ilyen zajos felvonulásokat a törvény tiltja, s a 
hatóságok sem engedélyezik. Jézus válasza azonban elhallgattatta őket: 
’Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek, fognak kiáltani’ 
(Lk 19:40). Ezt a diadalmenetet maga Isten rendelte el. Megjövendölte 
a próféta, hogy embernek nem áll hatalmában megmásítani Isten szán-
dékát. Ha az ember nem tudta volna végrehajtani tervét, Ő hangot ad 
az élettelen köveknek, s azok magasztalták volna Fiát, zengték volna di-
cséretét. Ahogy az elnémult farizeusok visszahúzódtak, Zakariás szavait 
százak ismételték fennen: [Idézve: Zak 9:9].” – JÉ 482.

2011. október 1.
Szombat

Napnyugta: H  18:24
  Ro 18:57

1. Tanulmány

Zakariás próféta könyve 9:9.
Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak vemhén.

Máté evangéliuma 21:1-11. 
1  És mikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bethfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak vala, akkor elkülde Jézus két tanítványt,2  És monda nékik: Menjetek ebbe a faluba, amely előttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat és vele együtt az ő vemhét; oldjátok el és hozzátok ide nékem.3  És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk: és legott el fogja bocsátani őket.4  Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, aki így szólott:5  Mondjátok meg Sion leányának: Ímhol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén.6  A tanítványok pedig elmenvén és úgy cselekedvén, amint Jézus parancsolta vala nékik,7  Elhozák a szamarat és annak vemhét, és felső ruháikat rájuk teríték, és ráüle azokra.8  A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra teríté; mások pedig a fákról galyakat vagdalnak és hintenek vala az útra.9  Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala, mondván: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!10  És a mikor bemegy vala Jeruzsálembe, felháborodék az egész város, mondván: Kicsoda ez?11  A sokaság pedig monda: Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta.

Lukács evangéliuma 19:37,38.
37  Mikor pedig immár közelgete az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent fenszóval mindazokért a csodákért, a melyeket láttak;38  Mondván: Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!
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Hétfő  szeptember 26.
2. KRISZTUS – A MEGÍGÉRT SZABADÍTÓ
a. Milyen szabadulást vártak a zsidók? Apcs 1:6.ur.

„A sokaság meg volt győződve róla, hogy eljött felszabadulásuk órája. 
Képzeletben már látták a római seregek kiűzését Jeruzsálemből, Izraelt 
újból független nemzetté válni.” – JÉ 480.

„Elégedetlen szívük kifogásolta: ha Jézus oly sok csodát tud művelni, 
amennyit láttak, akkor miért nem adhat erőt, egészséget, gazdagságot 
egész népének, miért nem szabadítja meg őket elnyomóiktól, s dicsőíti 
meg őket hatalomban és tisztességben?” – JÉ 320.
b. Jézus azért jött-e, hogy Izraelt felszabadítsa a római elnyomás 

alól, vagy azért, hogy a bűn szolgaságából szabadítsa meg őket? 
Ésa 61:1; Jn 8:32-36.

„Abban az időszakban, amikor Krisztus személyesen teljesített szolgá-
latot az emberek között, a sötétség országának erői is lázasan tevékeny-
kedtek. Sátán és gonosz angyalai évszázadok óta uralni akarták az ember 
testét és lelkét, bűnt és szenvedést zúdítottak reá, azután minden nyomo-
rúságért Istent vádolták. Jézus kinyilatkoztatta Isten jellemét az embernek. 
Megtörte Sátán hatalmát, szabadon bocsátotta foglyait.” – JÉ 205.
c. A szemünket betakaró fátyol eltűnt (2Kor 3:16,17) amikor elfo-

gadtuk az igazságot (Jn 8:32), amely arra utasít bennünket, hogy 
keressük a szabadulás helyes formáját. Felmentett-e bennünket 
Krisztus a törvény megtartásától, hogy engedetlenné váljunk, 
ami bűn? Zsol 40:8,9; Rm 8:6-13.   

„Amikor Jézus a törvényről beszélt, kijelentette: ’Nem jöttem, hogy 
eltöröljem, hanem inkább hogy betöltsem’ (Mt 5:17). A ’betölteni’ szót 
olyan értelemben használta, mint amikor Keresztelő Jánossal tudatta 
szándékát. Így kell nekünk ’minden igazságot betölteni’ (Mt 3:15); ami 
annyit jelent, hogy a törvény követelményeinek mértékét betölteni, 
példát nyújtani az emberiségnek, hogyan éljenek tökéletes összhangban 
Isten akaratával.

Küldetése az volt, hogy a törvényt ’naggyá’ és ’dicsőségessé’ tegye (Ésa 
42:21), feltárja lelki lényegét, hogy bemutassa annak messze ható alapel-
veit és bizonyítsa örökké tartó érvényességét.” – GH 47. 48. 
d. Hogyan foglalhatjuk össze a Krisztusban lévő igazságot? Zsol 

119:142; Jn 17:17. 

Zsoltárok könyve 40:8,9.
8  Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem,9  Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.

Zsoltárok könyve 119:142.
A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz.

Ésaiás próféta könyve 61:1.
Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;

János evangéliuma 8:32-36.
32  És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.33  Felelének néki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek?34  Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.35  A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.36  Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.

János evangéliuma 8:32.
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

János evangéliuma 17:17.
Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.

Apostolok cselekedetei 1:6.ur.
Uram, avagy nem ez időben állítod-é helyre az országot Izráelnek?

Rómabeliekhez írt levél 8:6-13.
6  Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.7  Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.8  Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.9  De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.10  Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.11  De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.12  Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:13  Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 3:16,17.
16  Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel.17  Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.
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71. Tanulmány - ISTEN BÁRÁNYA

Kedd  szeptember 27.
3. A CSALÓDÁS
a. A nép hogyan tekintett Krisztusra, ahelyett hogy megkoronázott 

királyukat látták volna benne? Lk 19:45,46. Mit akart Krisztus 
megtanítani a templom megtisztításával? Mal 3:3.

„A jeruzsálemi templom udvarait betöltötte a rengeteg szentségtelen 
üzérkedés, és ez nagyon jól jellemezte az érzéki gyönyörök, szentségtelen 
gondolatok jelenlététől beszennyezett szív templomát. Jézus azzal, hogy 
megtisztította a templomot a világi eladóktól és vásárlóktól, megmutatta 
küldetését: a szívet akarja megtisztítani a bűn szennyétől – a lelket meg-
rontó földi kívánságoktól, önző vágyaktól, bűnös szokásoktól.” – JÉ 125.
b. Melyik próféciát nem vették figyelembe a zsidók, amely a húsvéti 

Bárányhoz kapcsolódott? Ésa 53:2-7.

„A zsidók megszokták a véres áldozatot, s majdnem szem elől tévesz-
tették azt a tényt, hogy az állatok vérének kiontását a bűn tette szüksé-
gessé. Nem érzékelték, hogy ez Isten drága Fiának vérét jelképezi – mely 
kiontatik a világ bűneiért – s hogy az áldozati felajánlásokkal az emberek 
figyelmét a megfeszített Üdvözítőre kell irányítani.” – JÉ 495.
c. Mivel a zsidók félreértették a megígért szabadulásról szóló pró-

féciát (Ésa 61:1), megérthették-e a húsvéti bárány jelentését? Mit 
mondtak, fel sem fogva azt, hogy a bárány Krisztust képviselte? 
Jn 6:52.

„A zsidók a húsvét megtartására készültek Jeruzsálemben, megemlé-
kezésül Izrael szabadulásának éjszakájára, amikor az öldöklő angyal az 
egyiptomiak otthonait sújtotta. Isten azt akarta, hogy a páskabárányban 
Isten Bárányát szemléljék, és a jelkép által elfogadják Őt, aki Önmagát 
adta a világ életéért. A zsidók azután a jelképet mindennél fontosabbá 
tették, míg jelentőségét figyelmen kívül hagyták. Nem ismerték meg az 
Úr testét. Krisztus szavai ugyanazt az igazságot tanították, mint amelyet 
a húsvéti szolgálat jelképezett. Ezt azonban még mindig nem vették 
észre.” – JÉ 324.

Ésaiás próféta könyve 61:1.
Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;

Ésaiás próféta könyve 53:2-7.
2  Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos!3  Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint a ki elől orczánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele.4  Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!5  És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.6  Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.7  Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg!

Malakiás próféta könyve 3:3.
És ül mint ötvös vagy ezüsttisztogató és megtisztítja Lévi fiait és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt; és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak.

Lukács evangéliuma 19:45,46.
45  És bemenvén a templomba, kezdé kiűzni azokat, akik adnak és vesznek vala abban,46  Mondván nékik: Meg van írva: Az én házam imádságnak háza; ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek.

János evangéliuma 6:52.
Tusakodának azért a zsidók egymás között, mondván: Mimódon adhatja ez nékünk a testét, hogy azt együk?
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Szerda  szeptember 28.
4. MEGHIÚSULT REMÉNYEK – ÖSSZEZAVART GONDOLATOK
a. Mit akart mondani Krisztus azzal, hogy ha esszük az Ő testét és 

isszuk az Ő vérét, akkor örök életünk van? Jn 6:51.

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

Krisztusnak azon szavain, amikor az élet kenyeréről beszélt? 
Jn 6:52-60. 

„Ami egyszerű, és érthető volt azoknak, akiknek valódi hite volt, 
botránkozás köve volt azoknak, akik hiányában voltak a lelki ítélőké-
pességnek. [Krisztus tanítványai közül sokan] megbotránkoztak, mert 
szavait a természetes szív fel nem foghatta és be nem fogadhatta, ezért 
nem akartak többé Jézussal menni. 

Nincsenek-e a hívők között olyanok, akik a világot szeretik, és akik-
nek szeretete annyira kötődik az igazságnak nem engedelmeskedő roko-
naikhoz és barátaikhoz, hogy az megzavarja gondolkodásukat és Sátán 
mellé állnak kísértései által, minthogy inkább az Úr oldalára? [Idézve: Jn 
6:54,55] Ezen szavak miatt botránkozott meg némely tanítvány, de Jézus 
minden botránykövet eltávolított, amikor így szólt hozzájuk: ’Titeket ez 
megbotránkoztat? Hát ha meglátjátok az embernek Fiát  felszállani oda, 
ahol elébb vala?! A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ sem-
mit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet’ (Jn 6:61-63).  
A szívben megmaradó Isten szava az, ami életre kelti a lelki képessége-
ket.” – YI 1895. január 10.    
c. Mit kiabált a tömeg, amikor Krisztus Pilátus ítélőszéke előtt állt? 

Mt 27:22-25.

Máté evangéliuma 27:22-25. 
22  Monda nékik Pilátus: Mit cselekedjem hát Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? Mindnyájan mondának: Feszíttessék meg!23  A helytartó pedig monda: Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig még inkább kiáltoznak vala, mondván: Feszíttessék meg!24  Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén, megmosá kezeit a sokaság előtt, mondván: Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől; ti lássátok!25  És felelvén az egész nép, monda: Az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon.

János evangéliuma 6:51.
Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, a melyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért.

János evangéliuma 6:52-60.
52  Tusakodának azért a zsidók egymás között, mondván: Mimódon adhatja ez nékünk a testét, hogy azt együk?53  Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem iszszátok az ő vérét, nincs élet bennetek.54  Aki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon.55  Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital.56  Aki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban.57  Amiként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek: akként az is, aki engem eszik, él én általam.58  Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá; nem úgy, amint a ti atyáitok evék a mannát és meghalának: aki ezt a kenyeret eszi, él örökké.59  Ezeket mondá a zsinagógában, amikor tanít vala Kapernaumban.60  Sokan azért, akik hallák ezeket az ő tanítványai közül, mondának: Kemény beszéd ez; ki hallgathatja őt?
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91. Tanulmány - ISTEN BÁRÁNYA

Csütörtök  szeptember 29.
5. A VILÁG REMÉNYE     
a. Milyen szertartást vezetett be Krisztus közvetlenül halála előtt, 

és minek az emlékére? 1Kor 11:23-26; 1Pt 3:18.

„Krisztus, Isten hibátlan Báránya elkezdte bűnáldozatként bemu-
tatni magát, hogy ilyen módon véget vessen a jelképek és istentiszteleti 
szertartások ama rendszerének, amely négyezer év óta az ő halálára 
mutattak. Mikor tanítványaival megette a húsvéti vacsorát, akkor ennek 
a helyettesítése szerezte ezt a szolgálatot, amelynek nagy áldozata em-
lékjeléül kellett szolgálnia…

A húsvét az egyiptomi fogságból, rabszolgaságból való megszabadí-
tásnak a megemlékezésére szolgált… Az Úrvacsorát Jézus annak a nagy 
szabadításnak a megemlékezésére rendelte el, amit Ő eszközölt ki halála 
eredményeként.” – JÉ 559.
b. Milyen ajtó nyílt meg a világ számára Isten Bárányának golgotai 

áldozata által? Rm 11:11,15; 2Tim 1:9,10; 1Pt 1:18-20.

„Amikor Krisztus megalázkodott, hogy emberi természetet öltsön 
magára, olyan jellemről tett tanúságot, amely Sátán jellemének az ellen-
téte. Ám még ennél is mélyebbre ereszkedett a megalázkodás ösvényén. 
’És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, 
engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig’ (Fil 2:8). 
Amiképpen a főpap levetette a méltóságát kifejező ékes ruhát, és mint 
egyszerű pap fehér gyolcsban folytatta szolgálatát, akképpen Krisztus is 
szolgai formát öltött, s úgy hozott áldozatot. Ő volt a pap, és Ő volt az 
áldozat is.” – JÉ 16.  
Péntek  szeptember 30.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan teljesedett be Zakariás 9:9. versének próféciája?
2. Mutasd be a zsidók téves nézetét a Messiás várásában!
3. Mi vitte a zsidókat arra, hogy így kiáltsanak: „Feszítsd meg! Feszítsd 

meg őt”? 
4. Mi Jézus testének és vérének a jelképes jelentése?
5. Milyen szertartással emlékeztek meg az izraeliták az egyiptomi szolga-

ságból való megszabadulásukból, és milyen szabadulásról emlékezünk 
meg az úrvacsorai szertartás által?

Rómabeliekhez írt levél 11:11,15.
11  Annakokáért mondom: Avagy azért botlottak-é meg, hogy elessenek? Távol legyen; hanem az ő esetük folytán lett az idvesség a pogányoké, hogy ők felingereltessenek.15  Mert ha az ő elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételök hanemha élet a halálból?

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

Timótheushoz írt 2. levél 1:9,10.
9  Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte,10  Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által,

Péter apostol 1. levele 3:18.
 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint;

Péter apostol 1. levele 1:18-20.
18  Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;19  Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:20  Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek,
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2011. október 8.
Szombat

Napnyugta:  H 18:10
Ro 18:44

NAGY FŐPAPUNK
„Figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, 

Krisztus Jézusra!” (Zsid 3:1)
 „Mennybemenetele után Üdvözítőnk mint Főpap kezdte el 

munkáját.” – Mar 264.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 383-385. (A szentek szentjében)

Vasárnap  október 2.
1. GYŐZELEM!
a. Amikor Krisztus a földön befejezte munkáját, hogyan kiáltott 

fel a kereszten? Jn 19:30. Mit jelentettek e szavak? Ef 2:16-18; 
Jel 12:10.

„Az egész menny ujjongott az Üdvözítő győzelmén. Sátán vereséget 
szenvedett és tudta, hogy birodalma elveszett.

Az angyalok és az el nem esett világok számára ennek a kiáltásnak, 
hogy ’elvégeztetett’, nagy jelentősége volt. Azt jelentette ez számukra 
éppen úgy, mint a mi számunkra is, hogy a megváltás nagy munkája 
befejeződött. Velünk együtt ők is részesülnek Krisztus győzelmének a 
gyümölcseiből.

Krisztus haláláig Sátán jelleme nem volt teljesen nyilvánvaló az an-
gyalok és az el nem esett világok előtt. A fő pártütő csalással annyira 
felismerhetetlenné tette magát, hogy még a szent lények sem értették 
meg elveit. Nem látták meg tisztán lázadása természetét.

Isten szándéka az volt, hogy mindent a biztonság örökkévaló alapjára 
helyez. A mennyei tanács határozata alapján Sátán időt kapott arra, hogy 
kifejthesse uralma alapjait és uralkodásának elveit. Sátán azt állította, 
hogy ezek az alapelvek különbek voltak, mint az Isten elvei. Ennek bizo-
nyítására Sátán időt kapott, hogy megláthassa azokat a világmindenség.

Sátán bűnbe vezette az embereket, és Isten érvénybe léptette a meg-
váltás tervét. Krisztus négyezer évig munkálkodott az emberek feleme-
léséért; míg Sátán a romlásukért és lealjasodásukért. Az egész világegye-
tem figyelemmel kísérte a nagy küzdelmet.” – JÉ 666. 667.

2. Tanulmány

János evangéliuma 19:30.
 Mikor azért elvette Jézus az eczetet, monda: Elvégeztetett! És lehajtván fejét, kibocsátá lelkét.

Efézusbeliekhez írt levél 2:16-18.
16  És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.17  És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.18  Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.

Jelenések könyve 12:10.
És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.



112. Tanulmány - NAGY FŐPAPUNK

Hétfő  október 3.
2. MEGBÉKÉLÉS A MENNYBEN ÉS A FÖLDÖN
a. Mi történt a mennyben, amikor Krisztus meghalt a kereszten? 

Kol 1:20. Milyen gondoskodás történt a földön a megbékélésre? 
2Kor 5:18-21. 

„Sátán látta, hogy álruhája szétszakadt. Mesterkedése feltárult az el 
nem bukott angyalok előtt és a mennyei világegyetem előtt. Gyilkosként 
mutatta meg magát. Isten Fia vérének a kiontásával kiszakította magát 
a mennyei lények rokonszenvéből. Ettől kezdve korlátozták működését. 
Bármilyen magatartást vehetett is fel, nem várhatott tovább az angyalok-
ra. Nem, mert amikor az angyalok megérkeztek a mennyei udvarokból, 
többé már nem vádolhatta előttük Krisztus testvéreit azzal, hogy a sötét-
ség tisztátalan és a bűnnel bemocskolt ruhadarabjait öltötték magukra. 
Sátán és a mennyei világ között meglevő kapcsolat utolsó láncszeme is 
elszakadt.” – JÉ 669.
b. Milyen döntést erősítettek meg ekkor Sátánról? Zsid 2:14. Miért 

nem lett ő már ebben az időben elpusztítva? 

„[Krisztus kereszthalálakor] Sátánt azonban még nem pusztították el. 
Az angyalok még ekkor sem értették meg mindazt, amit a nagy küzdelem 
magába foglalt. Először szándékának kellett teljesen nyilvánvalóvá válni. 
Az emberek miatt Sátán létének folytatódnia kellett, mert nekik éppen 
úgy, mint az angyaloknak, meg kellett látniuk a Világosság Fejedelme és 
a sötétség fejedelme között lévő ellentétet. Az embereknek választaniuk 
kellett, hogy a kettő közül melyiket akarják szolgálni.” – JÉ 669.
c. Miért ajánlhat fel jogosan reményt nekünk a világegyetem kö-

nyörületes és igazságos Királya, de Sátánnak már soha többé 
nem? Jel 12:9; 20:10.  

„Lucifer a mennyben követte el a bűnt, Isten dicsőségének a világos-
ságában. Neki Isten úgy nyilvánította ki szeretetét, mint senki másnak a 
teremtett lények között. Sátán, bár ismerte Isten jellemét és tudott jóságáról, 
mégis úgy választott, hogy saját önző és független akaratát követi. Választása 
végleges volt. Isten semmi többet nem tudott tenni megmentése érdekében. 
Sátán álokoskodó bölcselete azonban elámította az embereket, és elhomá-
lyosította elméjüket. Nem ismerték meg Isten szeretetének a magasságát és 
mélységét; pedig csak Isten szeretetének ismeretében lett volna reményük 
Isten jellemének a szemlélése útján visszatérni Istenhez.” – JÉ 670.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 5:18-21.
18  Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;19  Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét.20  Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.21  Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.

Kolossébeliekhez írt levél 1:20.
És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.

Zsidókhoz írt levél 2:14.
Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,

Jelenések könyve 12:9; 20:10.
12:9  És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének.20:10  És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.
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Kedd  október 4.
3. KRISZTUS ÉS ISTEN KORMÁNYZATA
a. Milyen két alapelv működik tevékenyen együtt a megváltás 

tervében? Zsol 85:11. 

„Isten szeretete nem kevésbé fejeződött ki igazságosságában, mint 
irgalmasságában. Isten trónjának az igazságosság az alapja, és szeretet 
a gyümölcse. Sátánnak az volt a szándéka, hogy elválassza az irgalmas-
ságot az igazságtól és az igazságosságtól. Azt igyekezett bebizonyítani, 
hogy Isten törvényének az igazságossága egyik ellensége a békességnek. 
Krisztus azonban megmutatja, hogy Isten tervében ezek elválaszthatatla-
nul egybe kötődtek egymással. Az egyik nem létezhet a másik nélkül…

Sátán kijelentette, hogy az irgalmasság megsemmisítette az igazsá-
gosságot, és hogy Krisztus halála hatályon kívül helyezte az Atya tör-
vényét. Azonban, ha lehetséges lett volna a törvény megváltoztatása 
vagy hatályon kívül való helyezése, akkor Krisztusnak nem kellett volna 
meghalnia. A törvény hatályon kívül helyezése halhatatlanná tenné a 
törvény áthágását, és a világot Sátán ellenőrzése alá helyezné. Azért, 
mert a törvény megváltoztathatatlan volt; azért mert az emberek csak 
a törvény előírásainak való engedelmesség útján menekülhettek volna 
meg; azért emelték fel Jézust a keresztre.” – JÉ 671.
b.  Mutasd be Krisztus mennyben betöltött helyét! Zsid 3:1.

„A Krisztusra mutató áldozati szolgálat ideje elmúlt, az emberek te-
kintete a világ bűneiért hozott igazi áldozat felé fordult. A földi papság 
megszűnt, Jézushoz járulunk, az Újszövetség közbenjárójához…

Bár a szolgálat áthelyeződött a földiből a mennyei templomba, bár 
a szentély és a mi nagy Főpapunk emberi szemnek láthatatlan, a tanít-
ványok mégsem szenvednek kárt. Közösségükben nem következhet be 
szakadás, nem csökkenhet az erő a Megváltó távollétében. Amíg Jézus 
szolgál a fenti szentélyben, addig Lelke által Ő a földi egyház papja is.” 
– JÉ 130.
c. Törvény által, vagy eskü által lett Jézus a mi Főpapunk a melki-

sédeki rend szerint? Zsid 7:12-21,28.

d. Mikor és hogyan fizetett tizedet Ábrahám Melkisédeknek, sőt 
még a Lévi törzse is? Zsid 7:1,2,9,10. Hogyan és kiken keresztül 
fogadja Főpapunk tizedeinket? Zsid 7:8. 

Zsoltárok könyve 85:11.
 Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.

Zsidókhoz írt levél 3:1.
Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra,

Zsidókhoz írt levél 7:12-21,28.
12  Mert a papság megváltozásával szükségképen megváltozik a törvény is.13  Mert akiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, amelyből senki sem szolgált az oltár körül;14  Mert nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júdából támadott, amely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról.15  És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap,16  Aki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett.17  Mert ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint.18  Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtelen és haszontalan,19  Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez.20  És a mennyiben nem esküvés nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká,21  De ez esküvéssel, az által, aki azt mondá néki: Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint:28  Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes Fiút.

Zsidókhoz írt levél 7:1,2,9,10.
1  Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta,2  Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: aki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya,9  És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitől is, a tizedszedőtől,10  Mert ő még az atyja ágyékában vala, amikor annak elébe ment Melkisédek.

Zsidókhoz írt levél 7:8.
És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, aki bizonyság szerint él:



132. Tanulmány - NAGY FŐPAPUNK

Szerda  október 5.
4. FŐPAPUNK ÁLTAL MEGÁLDVA
a. Az ószövetségi időben milyen együttérzést várt el a nép a főpap-

tól? Miért? Zsid 5:1,2.

b.  Milyen figyelmet, segítséget és szeretetet kapunk Főpapunktól 
az újszövetségi időben? Zsid 2:14-18; Mt 28:20.

„Ámbár látszólagos akadályok állnak majd [Krisztus követőinek] útjá-
ban, az Ő kegyelmével tovább kell menniük. A nehézségekről való panasz-
kodás helyett Uruk arra szólítja fel őket, hogy győzzék le a nehézségeket. 
Nem kell semmitől kétségbeesniük, mindig reménykedniük kell. Páratlan 
szeretetének az aranyláncával Krisztus Isten trónjához láncolta őket. Krisz-
tus azt akarja, hogy a világmindenségben létező legmagasabb befolyás, 
amely a legnagyobb hatalom forrásából áramlik, az Őt követőké legyen. 
Követőinek olyan hatalommal kell bírniuk, amely ellenáll az ördögnek; 
olyan hatalommal, amelyen sem a föld, sem a halál, sem a pokol nem tud 
erőt venni; hatalommal, amely képessé teszi őket arra, hogy mindezeken 
diadalmaskodjanak, mint ahogy Krisztus is diadalmaskodott…

Így beszél az, akinek isteni tekintélye van. Krisztus ezekkel a szavak-
kal adta át kiválasztott gyülekezetét, egyházát a mennyei Atya karjaiba. 
Felszentelt főpapként közbenjárt népéért. Hűséges pásztorként össze-
gyűjtötte nyáját a Mindenható oltalma alá, az erős és biztos menedék-
helyre.” – JÉ 587. 588. 589.
c.  Milyen biztosíték ad vigaszt és stabilitást mindennapi életünk-

ben? Zsid 13:6,8. 

„Jézus emberi gyengédsége összekapcsolódott istenségével, ami so-
hasem változik; isteni szolgálatának tulajdonságait javunkra használja 
fel állandóan átérezve emberi gyengeségeinket; mindig bátorít, vezet és 
irányít lépésről lépésre. Ő változhatatlan. Mi számunkra Ő ma? Egy em-
beri gyengeségeinket átérező hűséges Főpap. Ő ez lesz holnap is és ez lesz 
mindörökké. Ő egy Vezető, aki irányít, egy Tanár, aki oktat, egy Barát, aki 
tanácsot ad, egy Adományozó, aki megáldja gyülekezetét azok hitéért.

Jézus azt mondta hívő tanítványainak: ’Maradjatok énbennem!’ Ez 
állandó hitet jelent a hívő részére: ’Maradjatok énbennem!’ Jelenti azt, 
hogy hallgatunk Krisztus tanítására. Nekünk cselekednünk kell akaratát. 
Krisztus magával visz bennünket, haza, és otthonának, békéjének örvend-
hetünk. Minden emberi súrlódás, rossz természet és ingerültség hiányozni 
fog otthonából.” – 21MR 422. 423.

Máté evangéliuma 28:20. 
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Zsidókhoz írt levél 2:14-18.
14  Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,15  És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának.16  Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem az Ábrahám magvát karolta fel.17  Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.18  Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek.

Zsidókhoz írt levél 5:1,2.
1  Mert minden főpap emberek közül választatván, emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért,2  Aki képes együttérezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, mivelhogy maga is körül van véve gyarlósággal.

Zsidókhoz írt levél 13:6,8.
6  Úgy hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat én nékem?8  Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.
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Csütörtök  október 6.
5. MÍG A KEGYELEM AJTAJA NYITVA 
a. Mennybemenetele óta mi Főpapunk legfőbb munkája a mennyei 

szentélyben? Zsid 7:24-26; 9:12. 

„Jézus Krisztus, aki szüntelen az oltár mellett áll, az adott pillanat-
ban áldozatot ajánl fel a világ bűneiért. A valódi sátornak a szolgája Ő, 
melyet az Úr, és nem ember állított… Jézus Isten jelenlétében szolgál, 
megölt bárány véreként ajánlva fel vérét.” – 1Sz 316.
b. Ismertesd, mennyire hatékony Krisztus vérének érdeme, amíg a 

kegyelem ajtaja nyitva van! Jel 1:5; Zsid 9:14; 1Jn 1:9.

„Jézus rámutat az áldozatra, amit a bűnös minden vétke és hibája 
elfedezésére hozott.” – 1Sz 316.

„Isten és minden egyes lélek között oly gyengéd és bensőséges a vi-
szony, mintha kívüle más lélek nem volna, akiért szeretett Fiának életét 
áldozta.” – JVÚ 101.  

Péntek  október 7.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan értelmezte az angyali sereg Krisztus „Elvégeztetett!” kiáltását?
2. Miért volt szükséges a mennyben a megbékélés, és mikor történt ez 

meg? 
3. Ismertesd, hogyan jár együtt Isten tervében az irgalom és az igazságos-

ság! Mondj példákat!
4. Mialatt Jézus Főpapunkként a mennyei szentélyben szolgál, hogyan tud 

ugyanazon időben a földi gyülekezetével is lenni? 
5. Mutasd be Krisztus hogyan ajánlja fel 2000 éve kiontott vérét (Zsid 9:14; 

1Jn 1:7), mialatt az Atya előtt közbenjár értünk! 

Zsidókhoz írt levél 7:24-26.
24  De ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága.25  Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök.26  Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lőn,

Zsidókhoz írt levél 9:12.
És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.

Zsidókhoz írt levél 9:14.
Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.

János apostol 1. levele 1:9.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

Zoli
Underline
És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,



153. Tanulmány - „HOGY MEGISMERJENEK TÉGED”

2011. október 15.
Szombat

Napnyugta:  H 17:56
Ro 18:32

„HOGY MEGISMERJENEK TÉGED”
„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül 

igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (Jn 17:3)
„Isten tapasztalati megismerése, és Krisztusé, akit Isten elküldött, 

formálja át az embert Isten képére.” – RC 117. 
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 64-70. (Az elrejtett kincs) 

Vasárnap  október 9.
1. AZ PEDIG AZ ÖRÖK ÉLET
a. Mi a központi témája a megváltás tervének? Jn 17:3; 1Jn 5:20. 

„Imájában Krisztus olyan tanítást adott a világnak, amelynek elménk-
be és lelkünkbe kellene vésődnie. [Idézve Jn 17:3] Ez az igazi műveltség. 
Ez a tudás erőt ad.” – KP 72.
b.  Ki által ismerjük meg Istent, az Atyát? Jn 14:8-10; 10:30. 

c.  Ki által tanít Krisztus bennünket? Jn 14:26; 16:13; 1Kor 2:12,13.   

d.  Hol nyilvánítja ki az Atya és a Fiú önmagát? Lk 11:28; Jn 5:39. 
Hol mutatja még meg Isten az Ő útját? Zsolt 77:14. (angolban: 
„Óh Isten, a te utad a szentélyben van”)

„Isten a Bibliát tankönyvként adta az egész emberiségnek – gyer-
meknek, ifjúnak és felnőttnek – hogy minden életkorban tanulmányoz-
zák. Igéjét önmaga kinyilatkoztatásaként adta. Minden újólag felismert 
igazság a Szerzője jellemének egy-egy újabb kitárulkozása. A Szentírást 
Isten azért adta, hogy tanulmányozása nyomán az ember közelebbi kap-
csolatba kerüljön Teremtőjével, és világosabb képet kapjon akaratából. 
A Szentírás az Isten és ember közötti kapcsolat eszköze.” – NK 65. 66.

3. Tanulmány

Zsoltárok könyve 77:14.
Oh Isten, a te utad szentséges; kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten?

Lukács evangéliuma 11:28.
Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt.

János evangéliuma 17:3.
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

János evangéliuma 14:8-10.
8  Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk!9  Monda néki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? aki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?10  Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat.

János evangéliuma 10:30.
Én és az Atya egy vagyunk.

János evangéliuma 14:26; 16:13.
14:26  Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.16:13  De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

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

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 2:12,13.
12  Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.13  Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.

János apostol 1. levele 5:20.
De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.
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Hétfő  október 10.
2. EGY NYILVÁNVALÓ TISZTSÉG
a.  Milyen tisztséget foglal el Krisztus az Ő Atyjával kapcsolatban? 

Zsol 110:1; Zsid 1:3; 10:12.  

b.  Magától értetődő, hogy bibliai nyelvezetben a „jobbján” szó nem 
földrajzi helyet jelöl, hanem egy bizonyos rangot jelent (2Móz 
15:6). Milyen hatalmat kapott Krisztus? 1Pt 3:22.

c.  Hogyan terjeszti ki Krisztus az Ő hatalmát a hívőkre is, segítve 
őket a mindennapi életükben? Ef 1:17-22.  

„Krisztus levetette királyi palástját, koronáját és parancsnoki tisztét, 
s leszállt a mélybe, a megalázkodás legalacsonyabb mélységébe. Emberi 
természetet hordozva szembenézett az ember minden egyes kísértésé-
vel, s minden ponton legyőzte helyettünk s értünk az ellenséget.

Mindezt azért tette, hogy hatalmat adjon az embereknek, melynek 
segítségével győzőkké válhatnak. ’Nékem adatott – mondja Ő – minden 
hatalom” (Mt 28:18). Mindenkinek ad belőle, aki követni akarja Őt. 
Megmutathatják a világnak a hatalmat az én legyőzésére, mely Krisztus 
vallásában található.” – 9B 190.

„Ha nem kapnánk Krisztustól erőt, akkor nem volna. De Krisztusé 
minden hatalom. [Idézve Mt 28:18] 

Itt van a mi erőnk, a mi vigaszunk. Önmagunktól nincs erőnk. De 
Ő így szól: ’Veletek vagyok minden napon,’ segítve kötelességeitek 
végzésében. Vezetlek, vigasztallak, megszentellek és támogatlak ben-
neteket, hogy olyan szavakat szóljatok, melyek az emberek figyelmét 
Krisztus felé irányítják, s ráébresztik gondolkodásukat, hogy vágyják 
megérteni az igazság reményét és jelentését, hogy a sötétségből a vilá-
gossághoz, s a bűn hatalmából Istenhez forduljanak.” – TDG 329.
d.  Milyen hatalom van a Tízparancsolat két kőtáblára felírt törvénye 

mögött? 2Móz 34:1; 5Móz 10:4; 33:2.  

„Isten törvénye, amely a mennyei templomban van, az eredeti szent 
törvény. A kőtáblákra írt és a Mózes öt könyvében feljegyzett rendelke-
zések pontosan ugyanazt örökítették meg.” – NK 386. 

Mózes 2. könyve 15:6.
Jobbod, Uram, erő által dicsőül, jobbod, Uram, ellenséget összetör.

Mózes 2. könyve 34:1.
És monda az Úr Mózesnek: Vágj két kőtáblát, hasonlókat az előbbiekhez, hogy írjam fel azokra azokat a szavakat, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket széttörtél.

Mózes 5. könyve 10:4.
És felírá a táblákra az előbbi írás szerint a tíz ígét, a melyeket szólott vala az Úr ti hozzátok a hegyen, a tűznek közepéből a gyülekezésnek napján, és átadá az Úr azokat nékem.

Mózes 5. könyve 33:2.
Monda ugyanis: Az Úr a Sinai [hegyről] jött, és Szeirből támadt fel nékik; Párán hegyéről ragyogott elő, tízezer szent közül jelent meg, jobbja felől tüzes törvény vala számukra.

Zsoltárok könyve 110:1.
 Dávidé; zsoltár. Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá.

Efézusbeliekhez írt levél 1:17-22.
17  Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;18  És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,19  És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,20  Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.21  Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:22  És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,

Zsidókhoz írt levél 1:3; 10:12.
1:3  Aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fentartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban,10:12  Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára,

Péter apostol 1. levele 3:22.
Aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe; akinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők.
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Kedd  október 11.
3. A MENNYEI SZENTÉLYBEN
a.  A mennyben pontosan hol szolgál Krisztus, mint a mi Főpa-

punk? Zsid 8:1,2; 9:11,24.

„Jézus visszatért a mennybe, és saját vérével belépett a mennyei 
templomba, hogy tanítványaira árassza közbenjárásának áldásait. A zsi-
dók teljes sötétségben maradtak, és továbbra is hozták hiábavaló véres 
és egyéb áldozataikat. A jelképes árnyékszolgálat véget ért.” – NK 384.  
b.  Mit tesz Krisztus érettünk az Atya jelenlétében? 1Jn 2:1,2; Mt 

10:32,33. Miért lehet ez bátorító számunkra? 

„Mindazok bűneire, akik a Krisztus vérébe vetett hit által győztek, a 
mennyei Közbenjáró bocsánatot igényel, hogy visszajuthassanak édeni 
otthonukba… Népe számára nemcsak bocsánatot és megigazítást kér, 
hanem részt is dicsőségéből és helyet a trónján.” – NK 431.

„Jézus minden lélek körülményeit ismeri. Mondhatod: bűnös va-
gyok, nagyon bűnös. Az lehetsz, de minél rosszabb vagy, annál inkább 
szükséged van Jézusra. Ő nem fordul el a síró, megtört emberektől. Sen-
kinek sem mondja el mindazt, amit kibeszélhetne, de minden remegő 
léleknek megparancsolja, hogy vegyenek bátorságot. Ingyen megbocsát 
mindenkinek, aki bocsánatért és megújulásért jön Hozzá…

Most ott áll a jó illatú oltárnál, és Isten elé tárja azok imáit, akik segít-
ségére vágynak.” – JÉ 477. 478.

„Krisztus lép a bukott ember és Isten közé, és így szól: ’Ezek ellenére 
is Atyámhoz jöhettek; olyan tervet hoztunk létre, ami által Isten megbé-
kél az emberrel, az ember pedig Istennel. Közbenjáró által közeledhettek 
Istenhez.’ S most készségesen közbenjár értetek. Ő a Nagy Főpap, Aki 
könyörög értetek, ti pedig jertek, tárjátok ügyeteket az Atya elé Jézus 
Krisztus közvetítésével. Így találhattok utat Istenhez. Ha bűnbe esnétek 
is, nem reménytelen a helyzetetek…  

Ne csüggedjetek, ne legyetek bátortalanok! Bár kísértések ostromol-
hatnak benneteket, bár körülvehet a ravasz ellenség, mégis, ha az Isten 
félelme áll előttetek, hatalmas angyalokat küld segítségetekre, és erőseb-
bek lehettek, mint a sötétség hatalmai. Jézus él! Ő meghalt, hogy a bukott 
fajnak biztosítsa a menekülés útját, és ma él, hogy közbenjárjon értünk, 
s hogy végül jobbjára emelhessen föl bennünket.” – 2B 591. 592.

Máté evangéliuma 10:32,33. 
32  Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt;33  Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.

Zsidókhoz írt levél 8:1,2.
1  Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle,2  Mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és nem ember épített.

Zsidókhoz írt levél 9:11,24.
11  Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül,24  Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk.

János apostol 1. levele 2:1,2.
1  Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.2  És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.
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Szerda  október 12.
4. HÉT GYÜLEKEZET, HÉT GYERTYATARTÓ, HÉT CSILLAG
a. Hogyan írta le János apostol az ő látomását, amelyben látta Krisz-

tust a mennyei szentélyben? Jel 1:12-16,20.

„A hét gyülekezet nevének jelentősége jelképes. Jellemzi a keresztény 
korszak különböző szakaszaiban az egyház állapotát. A hetes szám 
teljességet jelent; szimbolizálja, hogy az üzenet az idők végéig tart. A 
felsorolt jelképek pedig a gyülekezet belső állapotát szemléltetik a világ-
történelem különböző korszakaiban.” – AT 398.
b.  Mi a hét gyertyatartó jelképes jelentése? Jel 1:20.

„Krisztus mondja, hogy a hét gyertyatartó között jár. Ez jelképezi 
viszonyát a gyülekezetekhez. Összeköttetése népével állandó. Ismeri 
gyermekeinek valóságos állapotát. Figyeli helyzetüket, kegyességüket, 
odaadásukat. Noha Jézus főpap és közbenjáró a mennyei szentélyben, 
János mégis úgy látja Őt, mint Aki földi gyülekezetei között jár-kel. 
Fáradhatatlan éberséggel állandóan őrködik felettük, vajon nem homá-
lyosul-e, vagy alszik ki valamelyik őrálló fáklyája? Ha a gyertyatartókat 
csupán emberek gondoznák, lobogó lángjuk csakhamar lankadna és 
kialudna. Az Úr házának azonban Ő az őrizője; a templom csarnokának 
hű védelmezője. Állandó gondoskodása és megtartó kegyelme az élet és 
világosság forrása.” – AT 398. 399.
c.  Mit jelképez a hét csillag? Jel 1:16.er.20. 

„Krisztust úgy is szemléljük, mint aki kezében tartja a hét csillagot. 
Ez biztosíték számunkra, hogy az a gyülekezet, mely kötelességét telje-
síti, nem pusztulhat el; azt a csillagot, melyet a Mindenható védelmez, 
Krisztus kezéből senki sem ragadhatja ki.

 [Idézve Jel 2:1] E szavak a gyülekezet tanítóinak szólnak, azoknak, 
akikre Isten súlyos felelősségeket bízott… [A csillagoknak] Ő adja fé-
nyüket, Ő vezeti és irányítja útjukat. Ha nem tenné, lehullanának. Áll 
ez Isten szolgáira is. Csupán eszközök kezében; minden jótettüket ereje 
műveli. Világossága általuk fénylik.” – AT 399. 

Jelenések könyve 1:12-16,20.
12  Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle; megfordulván pedig, láték hét arany gyertyatartót;13  És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve.14  Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng;15  És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érczhez, mintha kemenczében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása.16  Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jő vala ki; és az ő orczája, mint a nap a mikor fénylik az ő erejében.20  A hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és a mely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet.

Jelenések könyve 1:20.
A hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet.

Jelenések könyve 1:16.er. 20.
16  Vala pedig a jobb kezében hét csillag...20  A hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet.



193. Tanulmány - „HOGY MEGISMERJENEK TÉGED”

Csütörtök  október 13.
5. EGY „ÚJ ÉS ÉLŐ ÚT” NYÍLT MEG ELŐTTÜNK
a.  Mit jelképez a kard (Jel 1:16.ur; 19:15,21)? Ef 6:17; Zsid 4:12. 

Hogyan segíthet ez bennünket, hogy a kegyesség és istenfélelem 
ösvényén járjunk?

„Isten nem feledkezik meg az igazság megőrzéséért folytatott küzdel-
meidről, konfliktusaidról, és arról hogy naponta megtapasztald az igazság 
útján való haladást. Ha a világi irányvonalnál többre becsülsz minden 
szót ami az Úr szájából származik, mint ahogyan az Igéjében elénk tárul, 
akkor elvezérel az téged minden jó és szent útra ” – LLM 248.
b. Milyen út nyílt meg előttünk Krisztus kereszthalála által? Zsid 

9:8; 10:19,20.

„A jelkép és a valóság találkozott Isten Fia halálában. A nagy áldozat 
megtörtént. A szentek szentjébe vezető út megnyílt. Isten egy új és élő 
utat készített minden ember számára. Többé nem kell a bűnös és szo-
morkodó emberi nemzetségnek a főpap érkezésére várnia. Mostantól 
fogva maga az Üdvözítő szolgál a mennyben főpapként és az emberek 
közbenjárójaként. Úgy volt, mintha egy eleven hang szólt volna az Isten-
imádókhoz: Most értek véget, fejeződtek be a bűnért hozott áldozatok és 
felajánlások.” – JÉ 665.
c. Mivel ez az út megnyílt előttünk, milyen tanácsot kaptunk, mit 

tegyünk? Zsid 4:14-16. 

Péntek  október 14.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hol található a valódi műveltség? Hogyan szerezhető meg? Mit eredmé-

nyezhet? 
2. Hogyan kell értelmezzük Krisztus tisztségét, helyzetét Isten jobbján?
3. Hol van most Krisztus, és milyen munkát végez?    
4. Milyen jelképes jelentése van a hét gyertyatartónak, a hét csillagnak, és 

a kétélű éles kardnak?
5. Milyen „új és élő út” nyílt meg Krisztus halála által?

Efézusbeliekhez írt levél 6:17.
Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde:

Zsidókhoz írt levél 4:12.
 Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

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

Zsidókhoz írt levél 9:8.
 Azt jelentvén ki ezzel a Szent Lélek, hogy még nem nyilt meg a szentély útja, fennállván még az első sátor.

Zsidókhoz írt levél 10:19,20.
19  Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által,20  Azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által,

Jelenések könyve 1:16.ur.
... és a szájából kétélű éles kard jő vala ki; és az ő orczája, mint a nap amikor fénylik az ő erejében.

Jelenések könyve 19:15,21.
15  És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját.21  A többiek pedig megöletének a lovon űlőnek kardjával, amely az ő szájából jő vala ki; és a madarak mind megelégedének azoknak húsával.
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2011. október 22.
Szombat

Napnyugta: H 17:43
Ro 18:20

BIZODALOM  
A SZENTÉLYBE VALÓ BEMENETELRE
„Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való 

bemenetelre a Jézus vére által, Azon az úton, amelyet ő szentelt 
nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, És lévén 
nagy papunk az Isten háza felett: Járuljunk hozzá igaz szívvel, hit-
nek teljességével.” (Zsid 10:19-22)

„[Isten népének hite] követi [Krisztust] a szentélybe. S az Őt imádók 
e földön készek lesznek gondosan megvizsgálni életüket, s összehason-
lítani jellemüket az igazságosság magasztos színvonalával, mércéjével.” 
– 5B 575.  
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 366-370. (Mi a szentély?)  

       382. 383. (A szentek szentjében)

Vasárnap  október 16.
1. SION HEGYE
a. Milyen rendeltetése volt Sion hegyének Ésaiás próféta napjai-

ban? Ésa 8:18; 18:7; 24:23.

b. Mi a neve a mennyben annak a helynek, ahol Isten trónja van? 
Jóel 3:17; Mik 4:7; Jel 14:1-3.

c. Mi volt Dávid király legnagyobb aggodalma, ahogyan Isten szenté-
lyére tekintett? Zsol 14:7; 15:1. Mi foglalkoztasson bennünket is? 

Tanulmányoznunk kell Isten szavát, valamint elmélkednünk és imád-
koznunk. Így lesz lelki látásunk, hogy betekinthessünk a mennyei templom 
belső udvaraiba. Meghalljuk majd a trón körül hálaadást éneklő mennyei 
kórus hangját. Meghalljuk majd a mennyei trón körül zengő hálaéneket. 
Ha majd Sion felemelkedik és ragyogni fog, akkor fénye a legfényesebb 
lesz, s dicsőítő és hálaadó énekeket hallat majd a szentek gyülekezete. Nem 
figyelnek fel a kis csalódásra és nehézségekre.” – SDG 198.   

4. Tanulmány

Zsoltárok könyve 147:7; 15:1.
147:7  Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek!15:1  Dávid zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden?

Ésaiás próféta könyve 8:18; 18:7; 24:23.
8:18  Ímhol vagyok én és a fiak, kiket adott nékem az Úr jelekül és csodákul Izráelben: a Sion hegyén lakozó seregeknek Urától vagyunk mi!18:7  Abban az időben ajándékot viszen a seregek Urának a magas és derék nép; a nép, amely rettenetes, mióta van és ezután is, a hatalmas és hódító nép, amelynek földét folyók hasítják át; a seregek Ura nevének helyére, Sion hegyére.24:23  És elpirul a hold, és megszégyenül a nap, mikor a seregek Ura uralkodik Sion hegyén és Jeruzsálemben: s vénei előtt dicsőség lészen.

Jóel próféta könyve 3:17.
És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki a Sionon lakozom, az én szent hegyemen. És szentté lészen Jeruzsálem, és idegenek nem vonulnak át többé rajta.

Mikeás próféta könyve 4:7.
És a sántát maradékká teszem, az elszélesztettet pedig erős nemzetté, és az Úr uralkodik rajtok a Sion hegyén mostantól fogva mindörökké.

Jelenések könyve 14:1-3.
1  És látám, és ímé egy Bárány áll vala Sion hegyén, és ő vele száznegyvennégy ezeren, akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve.2  És hallék szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását és mint nagy mennydörgésnek szavát; és hallám hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájokkal hárfáznak vala;3  És énekelnek vala mintegy új éneket a királyiszék előtt, és a négy lelkes állat előtt és a Vének előtt; és senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a száz negyvennégy ezer, akik áron vétettek meg a földről.
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Hétfő  október 17.
2. A BIZONYSÁG SÁTORA
a. Hogyan nevezték el a földi sátortemplomot? 4Móz 1:50,53; 9:15; 

10:11. Miért? Mi volt ebben a legfontosabb tárgy? 2Móz 31:18; 
32:15; 40:20.

„A frigyláda csupán a törvénytáblák tartója volt, de értékessé és 
szentté tette a mennyei elvek jelenléte.” – NK 386.
b. Miért nevezik a mennyei szentélyt úgyszintén a bizonyság sá-

torának? Jel 15:5. Mi a legfontosabb tárgy a frigyládában? Jel 
11:19.

„Amikor Isten temploma megnyílt a mennyben, láthatóvá lett a tes-
tamentumát tartalmazó frigyláda is. A mennyei templomban – a szentek 
szentjében – dicsőség övezi Isten törvényét, azt a törvényt, amelyet Isten 
mennydörgések közepette hirdetett ki a Sínai-hegyen, és saját ujjával írt 
a kőtáblákra.” – NK 386.
c. Mire kötelezzük el magunkat, ismerve a lelkünk fölötti küz-

delmet és Megváltónk érdekünkben folytatott jelen munkáját a 
szentek szentjében? Zsid 10:23.mr; Zsol 119:109,113. 

„Sátán az elpecsételésnek ebben az idejében minden ravaszságával 
azon van, hogy Isten népét eltántorítsa a korszerű igazságtól, és őket 
hitükben megingassa. Láttam egy takarót, amit Isten kiterített népére, 
hogy a szomorúság idején megvédje őket. Minden lelket, ki az igazság 
mellett dönt, és akinek szíve tiszta, betakar a mennyei Atya, a Minden-
ható oltalmával.

Sátán ezt jól tudja, azért minden erejével azon munkálkodik, hogy 
minél több lelket tántorítson el az igazságtól és tegyen alkalmatlanná a 
hitben.” – RH 1849. augusztus 1. 

„Minden lélekben két hatalom folytat komoly küzdelmet a győzele-
mért. Sátán vezetésével, a hitetlenség erői akarnak bennünket elvágni 
erőnk Forrásától. Krisztus vezetésével, a hit erői, aki hitünk szerzője és 
bevégzője. A világegyetem lakóinak szeme láttára óráról órára folyik a 
küzdelem!” – SDG 328.   

Mózes 2. könyve 31:18.
Mikor pedig elvégezte vele való beszédét a Sinai hegyen, által adá Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat.

Mózes 2. könyve 32:15.
Megfordula azért és megindula Mózes a hegyről, kezében a bizonyság két táblája; mindkét oldalukon beírt táblák, mind egy felől, mind más felől beírva.

Mózes 3. könyve 16:15,16.
És vevé és betevé a bizonyságot is a ládába, a rúdakat pedig a ládára tevé, és a ládára felül helyezteté a fedelet.

Mózes 4. könyve 1:50,53.
50  Hanem a lévitákat rendeld a bizonyság hajlékához, és minden edényéhez, és minden ahhoz valókhoz; ők hordozzák a hajlékot, és annak minden edényét, és ők szolgáljanak mellette, és a hajlék körül táborozzanak.53  A léviták pedig tábort járjanak a bizonyság hajléka körül, hogy ne legyen harag Izráel fiainak gyülekezetén; és megtartsák a léviták a bizonyság hajlékának őrizetét.

Mózes 4. könyve 9:15.
A hajlék felállításának napján pedig befedezé a felhő a hajlékot, a bizonyság sátorát; és estve a hajlék felett vala, tűznek ábrázatjában reggelig.

Mózes 4. könyve 10:11.
 Vala pedig a második esztendőben a második hónapban, a hónapnak huszadik napján, felszálla a felhő a bizonyság hajlékáról.

Zsoltárok könyve 119:109,113.
109  Lelkem mindig veszedelemben van, mindazáltal a te törvényedről el nem feledkezem.113  Az állhatatlanokat gyűlölöm, de a te törvényedet szeretem.

Zsidókhoz írt levél 10:23. mr.
...tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett,

Jelenések könyve 15:5.
És ezeknek utána látám, és ímé megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma,

Jelenések könyve 11:19.
És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában; és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső.
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Kedd  október 18.
3. A KERESZTÉNYI ÉRETTSÉG MEGMÉRÉSE
a. Milyen mérővesszővel mérik meg azokat, akik hit által imádják 

Istent az Ő szentélyében? Jel 11:1,19.

„Mindenkinek az esete Isten szeme elé kerül! Most méri meg a temp-
lomot, és a benne imádkozókat!” – 7B 153.

„Már jó ideje folyik a végső ítélkezés. Az Úr ezt mondja: ’Mérd meg a 
templomot és a benne imádkozókat!’ Emlékezz arra, mikor ügyeid inté-
zése közben az utcákat járod, Isten mér téged! Amikor a kötelességeidet 
végzed a háztartásban, amikor beszélgetsz, Isten mér téged! Ne feledd, 
hogy szavaidat és tetteidet filmszerűen rögzítik a menny könyveiben, 
amint az arcképet is rögzítik a festményen, vagy a fényképen…

Itt egy munka folyik, a templom és a benne imádkozók megmérése, 
annak lemérése, hogy ki áll majd helyt az utolsó napon! Aki szilárdan 
helytáll, annak gazdagon adatik a mi Urunknak és Megváltó Jézus 
Krisztusunknak örök országába való bemenetel.” – TII 244.     
b. Miért kell a tömjénező oltárt is megvizsgálni? Ez nem a mi imá-

ink és könyörgéseink vizsgálata-e, amelyeket az oltárról felszálló 
tömjénfüst jelképez? Jel 5:8; 8:3. (Hasonlítsd össze Ésa 1:13,15; 
Péld 28:9. versekkel!) 

„A vallásos szolgálatok, az imák, a hálaadás és a bűnvallomás töm-
jénként áradnak föl a mennyei szentélybe az igaz hívőtől. Az emberiség 
romlott csatornáin áthaladva azonban azok oly szennyesek, hogy hacsak 
vér által meg nem tisztulnak, Isten szemében soha nem lehet értékük. 
Nem folt nélküli tisztaságban áradnak fel, s ha az Isten jobbján álló Köz-
benjáró nem ajánlja fel és tisztítja meg mindet igazságossága által, akkor 
azokat Isten nem fogadja el. A földi szentélyek minden jóillatának össze 
kell elegyednie a Krisztus vérének megtisztító csöppjeivel. Jézus saját 
érdemeinek tömjénezőjét tartja az Atya előtt, melyben a földi romlásnak 
nyoma sincs. Ebbe a tömjénezőbe gyűjti népének imáit, háláit és bűn-
vallomásait, és ezek mellé teszi saját folt nélküli igazságosságát. Ezután, 
Krisztus engesztelésének érdemeivel illatosítva, a tömjénfüst teljesen el-
fogadható állapotban kerül Isten elé, akitől kegyelmes válaszok kerülnek 
vissza az emberekhez.” – 1Sz 316. 317.

Példabeszédek 28:9.
Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is útálatos.

Ésaiás próféta könyve 1:13,15.
13  Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek.15  És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek; sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel rakvák kezeitek.

Jelenések könyve 11:1,19.
1  És adának nékem vesszőhöz hasonló nádszálat, és angyal áll vala mellém és monda: Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak.19  És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában; és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső.

Jelenések könyve 5:8; 8:3.
5:8  És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborula a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, amik a szentek imádságai.8:3  És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, arany tömjénezőt tartva; és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, amely a királyiszék előtt vala.
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Szerda  október 19.
4. A LELKI IZRAELITÁK ÉS A LELKI POGÁNYOK
a. Mi a neve azon ország fővárosának, ahol a hűségesek polgárjo-

got nyernek? Ef 2:19; Gal 4:26. Milyen feltétellel léphetünk be 
ezen országba? Mt 5:20; Jn 3:35; 2Kor 6:17,18.

„Mert a mi hazánk (angolban – állampolgárságunk) a mennyben 
van.” (Fil 3:20)

„Az Úr családjába való bekerülés feltétele a világból való kijövetel, 
elkülönülés annak minden szennyező befolyásától. Isten népének nem 
lehet köze a bálványimádás egyetlen formájához sem! Magasabb szint-
re kell eljutnunk! El kell különülnünk a világtól, hogy majd Isten ezt 
mondhassa nekünk: ’Befogadtalak a királyi családom tagjaként és a 
mennyei Király gyermekeként.’ Az igazság híveiként cselekedeteinknek 
élesen el kell ütnie a bűntől és a bűnösöktől! A mi hazánk a mennyben 
van.” – FCE 481. 
b. Milyen értelemben járulhatunk a mennyei Jeruzsálemhez, és a Sion 

hegyén lévő szentélyhez? Zsid 10:19,20; 12:22-24; Ef 3:10-12. 

„Hit által ott állhatunk az örök város küszöbén.” – AT 409.
c. Hogyan gondoskodik Isten azokról, akik csak a pitvarba léphet-

nek be, mivel hit által nem „Ábrahám gyermekei” (Gal 3:7), de 
őszinte vágyuk az, hogy megismerjék az igazságot? Jel 11:2.er. 

„Minden nép között lát [az Úr] olyan férfiakat és nőket, akik világos-
ságért és ismeretért imádkoznak. Lelkük éhes. Régóta hamuban gyö-
nyörködnek. Lásd: Ésa 44:20! Az igazság ellensége félrevezette őket, és 
most vakként tapogatódznak. De őszinték, és szeretnének megismerni 
valami jobbat.” – PK 235. 

Máté evangéliuma 5:20. 
Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.

János evangéliuma 3:35.
Az Atya szereti a Fiút, és az ő kezébe adott mindent.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 6:17,18.
17  Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,18  És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.

Galátziabeliekhez írt levél 4:26.
De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja,

Galátziabeliekhez írt levél 3:7.
Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.

Efézusbeliekhez írt levél 2:19.
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,

Efézusbeliekhez írt levél 3:10-12.
10  Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége,11  Amaz örök eleve-elvégezés szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban:12  Akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az Ő benne való hit által.

Zsidókhoz írt levél 10:19,20.
19  Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által,20  Azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által,

Zsidókhoz írt levél 12:22-24.
22  Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez,23  Az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez,24  És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.

Jelenések könyve 11:2.er.
De a tornáczot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg ne mérd...
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Csütörtök  október 20.
5. A MEGVÁLTOTTAK OTT LESZNEK SZEMÉLYESEN
a. Hogyan nevezi a Biblia azokat, akik ismerik a szentély tanát, és 

hit által imádják Istent az Ő templomában? Jel 7:4; Rm 2:28,29.

b. Ismertesd azon teljes győzelmet, amelyet meg kell szereznünk 
ahhoz, hogy el legyünk pecsételve! Jel 15:2,3.

„Krisztus követése nem mentes a küzdelmektől. Ez nem gyerekjáték! 
Ez nem jelent lelki tétlenséget! Krisztus szolgálatának minden előjoga a 
gyakran előforduló nehéz küzdelmekkel való szembenézés szent köteles-
ségét jelenti. Krisztus követése a kemény harcokat, a tevékeny munkát, 
és a világ, a test, az ördög elleni hadviselést jelenti. Előjogunk az, hogy 
komoly, kemény harcok árán győzzünk Krisztusért! Gondolkozzunk el 
ezen!” – UL 217.   
c. Hol látta János, a Jelenések könyvének írója a győzőket, és meny-

nyien voltak ott? Jel 14:1-3. Milyen kiváltságnak lesznek ők ré-
szesei? Jel 7:15-17; Jn 14:1-3.

„A szentek földi istentiszteletét minden mennyei értelmes lény szívén 
viseli. A menny belső udvaraiban figyelnek a föld külső udvaraiban el-
hangzó bizonyságtételekre. A földön imádkozók dicséretét és hálaadását 
átveszik a mennyei karok. Dicséret és hálaadás hangzik a menny udva-
raiban, mert Krisztus nem hiába halt meg Ádám elbukott fiaiért. Míg 
az angyalok a kútfőből isznak, a földön a szentek a trónról hömpölygő 
tiszta patakokból oltják szomjukat, azokból, amelyek megörvendeztetik 
Isten városát.” – 6B 266. 267.   
Péntek  október 21.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Milyen elnevezést használ közösen úgy a földi, mint a mennyei templom?
2. Hogyan nevezték a földi szentélyt? Miért? Miért nevezték a mennyei 

szentélyt „a bizonyság templomának”?
3. Miért kell megmérni a mennyei templomot, és az abban imádkozókat?
4. Hogyan válhatunk a mennyei királyság állampolgáraivá? 
5. Beszélj a győzelmekről, és a pecsétről, amelyeket meg kell szereznünk a 

mennybe való belépés feltételeként!

János evangéliuma 14:1-3.
1  Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.2  Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.3  És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.

Rómabeliekhez írt levél 2:28,29.
28  Mert nem az a zsidó, aki külsőképen az; sem nem az a körülmetélés, a mi a testen külsőképen van:29  Hanem az a zsidó, aki belsőképen az; és a szívnek lélekben, nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés; a melynek dícsérete nem emberektől, hanem Istentől van.

Jelenések könyve 7:4.
És hallám a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, az Izráel fiainak minden nemzetségéből elpecsételve.

Jelenések könyve 15:2,3.
2  És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának az Istennek hárfái.3  És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya!

Jelenések könyve 14:1-3.
1  És látám, és ímé egy Bárány áll vala Sion hegyén, és ő vele száznegyvennégy ezeren, akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve.2  És hallék szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását és mint nagy mennydörgésnek szavát; és hallám hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájokkal hárfáznak vala;3  És énekelnek vala mintegy új éneket a királyiszék előtt, és a négy lelkes állat előtt és a Vének előtt; és senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a száz negyvennégy ezer, akik áron vétettek meg a földről.

Jelenések könyve 7:15-17.
15  Ezért vannak az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és aki a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettök.16  Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a nap nem tűz rájok, sem semmi hőség:17  Mert a Bárány, aki a királyiszéknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könyet.
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AZ ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÉLY  
ÉS PITVARA

„Az Úr az ő szent templomában, az Úr trónja az egekben; az ő sze-
mei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait.” (Zsol 11:4) 

„A mennyei szentély, amelyben Jézus érdekünkben szolgál, a nagy, 
eredeti szentély, amelynek a mintájára építette Mózes a földi mását.” – 
MT 235. 
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 370-372. (Mi a szentély?)

Vasárnap  október 23.
1. A MENNYEI SZENTÉLY
a. A próféták is említést tettek a mennyei szentélyről, amelyről Pál 

(Zsid 8, 9, 10. fejezetekben) és János apostol is (Jelenések könyv-
ében) beszélt. Milyen neveken nevezték azt?   

•	 Dávid	a	Zsol	11:4-ben.
•	 Ésa	6:1.
•	 Jer	25:30.
•	 Hab	2:20.
•	 Zak	2:13.

b. Mit kellett Áronnak tennie, amikor főpappá szentelték? 3Móz 
8:12; 9:2,7; Zsid 5:1-3. Milyen áldozatot kellett Krisztusnak be-
mutatnia, mielőtt Főpapunkként elkezdte szolgálatát a mennyei 
szentélyben? Zsid 7:26-28; 8:3. 

„Miként a jelképesen előrevetített istentiszteleti szertartás szerint 
a főpap levetette díszes öltözékét, hogy egyszerű papi gyolcsruhában 
végezze a szolgálatot, Krisztus is levetette a királyi öltözetet és emberi 
alakot vévén fel, áldozatot mutatott be. Ő volt a főpap és az áldozat is egy 
személyben.” – AT 22. 23. 

2011. október 29.
Szombat

Napnyugta: H 17:31
Ro 18:10

5. Tanulmány

Mózes 3. könyve 8:12.
 Az Áron fejére is tölte a kenetnek olajából, és megkené őt, hogy felszentelje őt.

Mózes 3. könyve 9:2,7.
2  És monda Áronnak: Végy egy borjút, fiatal bikát bűnért való áldozatul, és egy kost egészen égőáldozatul, épek legyenek, és vidd az Úr elé.7  Áronnak pedig monda Mózes: Járulj az oltárhoz, és készítsd el a te bűnért való áldozatodat és egészen égőáldozatodat, és végezz engesztelést magadért és a népért. Készítsd el a nép áldozatát is, és végezz engesztelést érettök is, amint megparancsolta az Úr.

Zsoltárok könyve 11:4.
Az Úr az ő szent templomában, az Úr trónja az egekben; az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait.

Ésaiás próféta könyve 6:1.
Amely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot;

Jeremiás próféta könyve 25:30.
 Te pedig prófétáld meg nékik mind e szókat, és ezt mondd nékik: Az Úr a magasságból harsog, és az ő szent lakhelyéből dörög, harsanva harsog az ő házára, riogatva kiált, mint a szőlőtaposók, e föld minden lakosa ellen.

Habakuk próféta könyve 2:20.
Ellenkezőleg az Úr az ő szent templomában, hallgasson előtte az egész föld!

Zakariás próféta könyve 2:13.
Hallgasson minden test az Úr előtt: mert felkelt az ő szentséges helyéről.

Zsidókhoz írt levél 5:1-3.
1  Mert minden főpap emberek közül választatván, emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért,2  Aki képes együttérezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, mivelhogy maga is körül van véve gyarlósággal.3  És ezért köteles, miképen a népért, azonképen önmagáért is áldozni a bűnökért.

Zsidókhoz írt levél 7:26-28.
26  Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lőn,27  Akinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga-magát megáldozván.28  Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes Fiút.

Zsidókhoz írt levél 8:3.
Mert minden főpap ajándékok meg áldozatok vitelére rendeltetik, amiért szükséges, hogy legyen valamije ennek is, amit áldozatul vigyen.
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Hétfő  október 24.
2. A PITVAR
a. Hogyan hasonlítja össze Pál az ószövetségi áldozatokat az újszö-

vetségi Nagy Áldozattal? Zsid 13:11,12. 

„Nagy Főpapunk akkor tette teljessé feláldoztatását, amikor a kapun 
kívül szenvedett. Akkor ott tökéletes engesztelést végzett a nép bűnei-
ért.” – TII 207.

„Krisztus Jeruzsálem kapuin kívül szenvedett, mert a Kálvária a vá-
ros falain kívül volt. Ez bizonyította azt, hogy Ő nemcsak a zsidókért 
halt meg, hanem az egész emberiségért.” – TII 220.   
b. Az ószövetségi időkben, hol tartózkodott a nép a tömjénezés 

ideje alatt (2Móz 30:7,8)? Lk 1:10. Mennyire fontos ma részünk-
re a tömjénezés órája?

„Ha volt valaha idő, amikor minden háznak az imádság házának kel-
lett lennie, akkor az most van. S még e félelmetes veszélyes időkben is van 
sok hitvalló keresztény, akik nem járulnak a családi oltárhoz. Semmi sem 
okoz nekem olyan nagy szomorúságot, mint egy imádság nélküli otthon. 
A gyermekeken látszik meg e hanyagság eredménye, mert Isten félelme 
nincs előttük. A szülőknek imáik által egy élő sövényből készült kerítést 
kellene gyermekeik köré vonni, teljes hittel kellene imádkozniuk azért, 
hogy lakozzon Isten az ő gyermekeikben, hogy a szent angyalok őrizzék 
meg úgy a szülőket, mint gyermekeiket Sátán kegyetlen hatalmától.

Vannak még olyan otthonok, ahol az előbb említett alapelvek a gya-
korlatban működnek – otthonok, ahol Istent imádják, és valódi szeretet 
uralkodik. Ezen otthonokból reggel és este édes jó illatként imák száll-
nak fel Istenhez, s az Ő kegyelme és áldásai estharmatként hasonlóan 
szállnak le az imádkozókra.

Isten megígérte, hogy bölcsességet ad azoknak, akik hittel kérik ezt, és 
kész megtenni ezt éppen úgy, ahogy kijelentette… Ha a keresztény szülők 
komolyan keresik Őt, ajkaikat az Ő nevéért be fogja tölteni a megfelelő 
szavakkal, értelemmel és tudománnyal, és hatalmasan fog munkálkodni 
a szülők érdekében gyermekeik megtéréséért.” – HM 1889. június 1.
c. Mi a mi munkánk most az újszövetségi időkben „a külső pitvar-

ban”, mialatt várakozunk az áldott ígéretre? Mt 24:44; Lk 12:35-
38; 21:36. 

Mózes 2. könyve 30:7,8.
7  Áron pedig füstölögtessen rajta minden reggel jó illatú füstölő szert; mikor a mécseket rendbe szedi, akkor füstölögtesse azt.8  És amikor Áron estennen felrakja a mécseket, füstölögtesse azt. Szüntelen való illattétel legyen ez az Úr előtt nemzetségről nemzetségre.

Máté evangéliuma 24:44. 
 Azért legyetek készen ti is; mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.

Lukács evangéliuma 1:10.
És a népnek egész sokasága imádkozék kívül a jó illatozás idején;

Lukács evangéliuma 12:35-38.
35  Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva;36  Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urokat várják, mikor jő meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák néki.37  Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén, szolgál nékik.38  És ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák!

Lukács evangéliuma 21:36.
Mert mintegy tőr, úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak.

Zsidókhoz írt levél 13:11,12.
11  Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül.12  Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett.
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Kedd  október 25.
3. AZ OLTÁR
a. Mialatt a „külső pitvarban” tartózkodunk, milyen „élő áldozatot” 

kell bemutassunk az „oltáron”? Zsid 13:10,15,16; Rm 12:1,2.

„Az ősi Izrael korában minden állatot, amelyet áldozatként Isten elé 
hoztak, a pap gondosan megvizsgált, és ha bármilyen hibát talált benne, 
nem fogadta el, mert Isten megparancsolta, hogy az áldozat hibátlan le-
gyen. A keresztényeknek testüket kell odaszánniuk ’élő, szent és Istennek 
kedves áldozatul’ (Rm 12:1). Hogy ezt megtehessék, minden képessé-
güket a lehető legjobb állapotban kell tartaniuk. Minden szokás, amely 
csökkenti a fizikai és a szellemi erőt, alkalmatlanná teszi az embert arra, 
hogy a Teremtőnek szolgáljon.” – NK 422.
b. Hogyan hasonlította Krisztus a „keresztet” az „oltárhoz” az Ő 

követőinek életében? Mt 16:24-26; Jn 16:33; Apcs 14:22.

„Krisztus nem biztosított bennünket arról, hogy a jellem tökéle-
tességét könnyen elérhetjük. Ez napról-napra tartó küzdelem, harc, 
és menet. Sok küzdelmen és megpróbáltatáson keresztül léphetünk 
be a mennyei királyságba. Ha osztozni akarunk Krisztussal az Ő di-
csőségében, osztoznunk kell szenvedésében is… Ő győzött érettünk. 
Lehetünk-e akkor a bennünket érő megpróbáltatásokban bátortalanok, 
félénkek és gyávák?” – SDG 198.
c. Milyen áldozatot mutattak be az „oltáron” hitünk elődei (sok 

millióan) az inkvizíció idején? Jel 6:9-11. Milyen értelemben 
kiált a vérük igazságért? Példák: 1Móz 4:10; Hab 2:11.   

„Titkos tanácskozásaikon Sátán és angyalai befolyásolták a gonosz 
embereket, de láthatatlanul köztük volt Isten angyala is, és félelmetes 
feljegyzést készített méltánytalan intézkedéseikről és tetteikről. E fel-
jegyzések túl iszonyatosak ahhoz, hogy az ember elhordozza őket. ’A 
nagy Babilon... részeg vala a szentek vérétől’ (Jel 17:5,6). A mártír mil-
liók szétroncsolt teste bosszúért kiáltott Istenhez a hitehagyó hatalom 
ellen.” – NK 56.

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

Habakuk próféta könyve 2:11.
Mert a kő is ellened kiált a falból, és a gerenda a fa-alkotmányból visszhangoz néki.

Máté evangéliuma 16:24-26. 
24  Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.25  Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.26  Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?

János evangéliuma 16:33.
Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: és meggyőztem a világot.

Apostolok cselekedetei 14:22.
Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk.

Rómabeliekhez írt levél 12:1,2.
1  Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.2  És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Zsidókhoz írt levél 13:11,15,16.
11  Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül.15  Annakokáért ő általa vigyünk dícséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.16  A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.

Jelenések könyve 6:9-11.
9  És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, a melyet kaptak.10  És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak?11  Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák; és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, a míg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyjokfiainak száma, a kiknek meg kell öletniök, a mint ők is megölettek.
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Szerda  október 26.
4. AZ ÁLDÁS
a. Mit tett Áron a főpappá szentelés szertartásának végén? 3Móz 

9:23,24.

b. Mit cselekedett Krisztus, amikor elfoglalta trónját? Hogyan ál-
dotta meg az Ő népét? Apcs 1:8,9; 2:1-4,16,17. 

„Miután Krisztus a mennyei kaput átlépte, angyalok imádata közben 
foglalta el trónját. Midőn a beiktatás ünnepélye véget ért, a Szentlélek 
bőséggel áradt a tanítványokra és Krisztus valóban megdicsőíttetett az-
zal a dicsőséggel, melyet Atyjától öröktől fogva bírt. A Lélek kiárasztása 
pünkösd napján, a menny üzenete volt arról, hogy a Megváltó ünne-
pélyes felkenetése megtörtént. Ígérete szerint elküldte a Szentlelket a 
mennyből, annak jeléül, hogy immár mint Pap és Király, övé minden 
hatalom mennyen és földön; és Ő népének Felkentje.” – AT 26. 
c. Milyen ígéretet teljesített be Jézus azáltal, hogy elküldte a Vi-

gasztalót, a Szentlelket? Jn 14:16-18; 16:7. Hogyan árad ránk ez 
az áldás? Apcs 5:32.

„Mi a Szentlélek? A Krisztus képviselője, az oldalunkon álló Szó-
szólónk, hogy könyörgéseinket az Atya elé hozza Krisztus érdemeinek 
minden illatával. Így fogadja el Isten az alázatos szentek kéréseit. Aki 
nem azt várja el, hogy sok pénzed legyen, vagy hogy hatalmas ingatla-
nod, hanem az alázatos szentek Isten elé hozzák esedezéseiket, és hogy 
hála áldozataikat jó illattá tegye az Ő gazdag kegyelme által, hogy ily 
módon az Atya mint a ti áldozataitokat fogadja el azt, és áldást kaptok, 
kegyelemet is kegyelemért.” – RC 285.

„[A Vigasztaló] mellettünk van bárhol is legyünk – mindenki szá-
mára egy őrálló, egy szemtanú, hogy szóljon, hogy cselekedjen – készen 
állva, hogy megvédjen bennünket az ellenség támadásaitól, de csak ha a 
védelmére bízzuk magunkat. Azonban meg kell tegyük a magunk részét, 
és akkor Isten is megteszi a maga részét. Ha próbákba és nehézségekbe 
kerülünk Ő miatta, akkor a Vigasztaló mellénk áll és emlékezetünkbe 
idézi Krisztus tanításait és szavait.” – YI 1896. augusztus 20.    

Mózes 3. könyve 9:23,24.
23  És beméne Mózes és Áron a gyülekezetnek sátorába, azután kijövének és megáldák a népet, az Úrnak dicsősége pedig megjelenék az egész népnek.24  Tűz jöve ugyanis ki az Úr elől, és megemészté az oltáron az égőáldozatot és a kövérségeket. És látá ezt az egész nép, és ujjongának és arczra esének.

János evangéliuma 16:7.
De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.

János evangéliuma 14:16-18.
16  És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.17  Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.18  Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.

Apostolok cselekedetei 1:8,9.
8  Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.9  És mikor ezeket mondotta, az ő láttokra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől.

Apostolok cselekedetei 2:1-4,16,17.
1  És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.2  És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.3  És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.4  És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok.16  Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától:17  És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.

Apostolok cselekedetei 5:32.
Underline
 És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szent Lélek is, kit Isten adott azoknak, akik néki engednek.
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Csütörtök  október 27.
5. A SZÜKSÉGES ELŐKÉSZÜLET
a. Milyen előkészületet kellett megtenni a tanítványoknak, hogy 

megkaphassák a megígért áldást? Apcs 1:13,14. 

„Komoly imában fordultak a tanítványok az Úrhoz, hogy adjon nekik 
készséget, hogy az emberek elé állhassanak és a mindennapi érintkezés 
folyamán olyan szavakat mondjanak, amelyek a bűnösöket az Üdvözí-
tőhöz vezetik. Miközben minden véleménykülönbséget megszüntettek 
egymás között és minden elsőbbségi – vagy uralomvágy eltűnt szívük-
ből, bensőséges keresztényi közösségben szorosan egybeforrtak. Mind 
közelebb jutottak Istenhez… 

Az előkészület ideje a mélységes, komoly töredelem és az önvizsgálat 
napjai voltak számukra. Érezték lelki szegénységüket és felülről, az Úrtól 
kérték a kenetet, mely alkalmassá teszi őket a lélekmentési munkákra. 
Nemcsak a maguk számára kértek áldást, hanem könyörögtek mások 
lelki üdvéért is. Tisztán látták, hogy az evangéliumot el kell vinniük 
az egész világnak, és buzgón könyörögtek azért az erőért, melyet Jézus 
megígért nekik.” – AT 25.
b. Hogyan fog a történelem megismétlődni a Szentlélek eljövetelé-

re és teljes kitöltetésére vonatkozóan? Zak 10:1; Apcs 3:19. 

„A keresztények tegyenek félre minden széthúzást, s adják át magu-
kat Istennek, hogy menthessék az elveszetteket! Kérjék hittel a megígért 
áldást, s az meg is érkezik!” – 8B 10.
Péntek  október 28.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. A próféták közül némelyek milyen néven nevezték a mennyei szentélyt?
2. Az ősi Izraelben Jeruzsálem népe a jóillattétel idején a külső pitvarban 

(tornácban) imádkozott. Mit kell nekünk tennünk ezen időpontban?   
3. Mit cselekedett Áron az ő felszentelésekor? Mit tett Krisztus az Ő 

mennybemenetelekor?   
4. Mit kellett a tanítványoknak tenni mielőtt megkaphatták a megígért 

áldást?
5. Mikor, és milyen feltételek mellett fog kiáradni újra a megígért áldás?

Zakariás próféta könyve 10:1.
Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn.

Apostolok cselekedetei 1:13,14.
13  És mikor bementek, felmenének a felsőházba, ahol szállva valának: Péter és Jakab, János és András, Filep és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, és Simon, a zelóta, és Júdás, a Jakab fia.14  Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az ő atyjafiaival együtt.

Apostolok cselekedetei 3:19.
És látá őt az egész nép, hogy jár és dícséri az Istent:



ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Irodalomra a szükségben lévő 
országok részére

Ha áttekintjük a keresztény egyház törté-
nelmét, különösen a tizenhatodik századot, a 
reformáció korszakát, akkor láthatjuk, hogy 
az irodalom milyen hatalmas eszköz volt 
Isten kezében az igazság terjesztésére! Lu-
ther Márton, Kálvin János, Jacques Lefevre 
és más nagy reformátorok megértették, 
hogy a nyomtatott anyagok nélkül a mun-
ka csak a nép egy kis részére korlátozódik. 
Isten gondviselése által a nyomdai eszközök 
feltalálása nagy áldásul szolgált az evangélium 
terjesztésére sok országban.

„A reformátorok – akiknek protestálása (tiltakozása) adta nekünk a Pro-
testáns (tiltakozók) nevet – Istentől való hívásnak érezték, hogy hirdessék a 
világnak az evangélium világosságát. Ennek érdekében készek voltak felál-
dozni vagyonukat, szabadságukat és még életüket is. Vagyunk-e mi is olyan 
ragaszkodóak bizodalmunkhoz a nagy küzdelem ezen végső harcában, mint 
amilyenek az első reformátorok voltak? Üldözéssel és halállal szembesülve is 
hirdetve volt az igazság közel és távol.” – HM 1893. november 1.  

Amint az Advent Mozgalom és a Reform Mozgalom kezdetéről gondol-
kodunk, láthatjuk, hogy az akkori kiadványok a jelenvaló igazságot tartal-
mazták, s hatékony eszközökként szolgáltak arra, hogy sok embert elérjenek 
sok különböző országban. A Szombati Bibliai Tanulmányok, a Prófétaság Lel-
kének könyvei, a Bibliák, a folyóiratok még mindig csodálatos eszközöknek 
bizonyulnak arra, hogy megszólítsák az embereket, és az örökkévaló evangé-
liumhoz vonzzák őket.

Számos országban sok ember nem képes megfizetni e kiadványokat. A 
nyomtatott kiadványok drága költségei mellett ott vannak még a magas posta 
költségek is. Ezért kérünk anyagi támogatást szerte az egész világon élő hit-
testvéreinktől.  

S bár ti nem tudtok elutazni különböző országokba, hogy hirdessétek az 
örökkévaló evangéliumot, bőkezű és önkéntes adományaitok lehetővé teszik, 
hogy emberek ezreit szólíthassuk meg a jelenvaló igazsággal.

Szombaton, amikor e különleges adományt begyűjtitek, kérünk benneteket 
arra, hogy a pénzt, amit Istentől kaptatok, használjátok fel helyesen arra, hogy 
emberek ezrei ismerhessék meg a jelen időre szóló igazságot! Isten áldjon meg 
benneteket gazdagon, amint hozzájárultok az evangélium világosságának a 
terjesztéséhez!

A Generál Konferencia Kiadói Osztálya

2011. november 5.
szombat
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MINDENKI SZÁMADÁSSAL TARTOZIK
„Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek.” 

(Rm 14:12)
„Isten minden cselekedetet megvizsgál; és e tettek a mennyei köny-

vekben hűségről vagy hűtlenségről tanúskodnak.” – LHU 327.
Javasolt olvasmány:  A Nagy Küzdelem, 430-432. (A vizsgálati ítélet)

Vasárnap  október 30.
1. AZ EMBEREKNEK CSAK KÉT OSZTÁLYA LESZ
a. A megváltás tervének ismeretében jellemezd az emberek két 

osztályát! Rm 2:6-10; 1Pt 4:18. 

„Emberek rohamosan sorakoznak az általuk kiválasztott zászlók 
alá… Vannak, akik figyelik, várják és munkálják Urunk eljövetelét, amíg 
a másik csoport rohamosan sorakozik az őscsaló, az első hitehagyó ve-
zérlete alá…

Csak két csoport van.” – BL 171.
b. Hová ír Isten pontos feljegyzéseket minden emberről, mivelhogy 

mindent lát (Zsid 4:13), és mindenki számadást kell adjon csele-
kedeteiért az isteni törvényszék előtt (Zsol 62:13; Rm 14:12)? Jer 
2:22; 17:1.

„Minden név mellett félelmes pontossággal van feltüntetve minden 
helytelen szó, minden önző tett, minden teljesítetlen feladat, minden tit-
kos bűn, minden ravasz képmutatás. A semmibe vett mennyei intéseket 
és dorgálásokat, az elfecsérelt pillanatokat, a kihasználatlan alkalmat, a 
jó vagy rossz befolyást és messzeható következményeit a nyilvántartást 
vezető angyal mind feljegyzi.

Az ítéletben Isten törvénye lesz a jellem és az élet mércéje.” – NK 429

2011. november 5.
Szombat

Napnyugta: H  16:21
 Ro 17:00

6. Tanulmány

Zsoltárok könyve 62:13.
Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint!

Jeremiás próféta könyve 2:22; 17:1.
2:22  Még ha lúgban mosakodnál is, vagy szappanodat megsokasítanád is, feljegyezve marad a te álnokságod előttem, mondja az Úr Isten.17:1  A Júda vétke vas tollal, gyémánt hegygyel van felírva; fel van vésve szívök táblájára és oltáraik szarvaira,

Rómabeliekhez írt levél 2:6-10.
6  Aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint:7  Azoknak, akik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel;8  Azoknak pedig, akik versengők és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal.9  Nyomorúság és ínség minden gonoszt cselekedő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek;10  Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek, zsidónak először meg görögnek:

Rómabeliekhez írt levél 14:12.
Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek.

Zsidókhoz írt levél 4:13.
És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk.

Péter apostol 1. levele 4:18.
És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?
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Hétfő  október 31.
2. PONTOS FELJEGYZÉSEK
a. Mit olvashatunk az élet és a halál könyvéről? Zsol 90:8; Jel 20:12. 

„A könyvek felnyittatnak, – az Élet könyve és a Halál könyve. Az Élet 
könyve a szentek jócselekedeteit tartalmazza; a Halál könyve a gonoszok 
rossz cselekedeteit. E könyveket egybevetik a törvénykönyvvel, a Bibliá-
val és ennek értelmében ítéltetnek meg az emberek.” – TL 40.
b. Mit tartalmaz az emlékkönyv, és miért fontos ez részünkre? Mal 

3:16; Zsol 56:9. [angolban – „Avagy nincsenek-e meg azok a te 
könyvedben?”]

„’Egy emlékkönyv iraték’ az Úr előtt, amelyben feljegyzik azoknak 
a jócselekedeteit, ’akik félik az Urat és becsülik az Ő nevét’ (Mal 3:16). 
Hitből mondott szavaikat és szeretetből fakadó tetteiket nyilvántartják a 
mennyben. Nehémiás erre hivatkozik, amikor ezt mondja: ’Emlékezzél 
meg énrólam én Istenem... és ne engedd, hogy eltöröltessenek az én jótéte-
ményeim, melyeket cselekedtem vala az én Istenem házával’ (Neh 13:14). 
Az ’emlékezés könyve’ minden igaz tettet halhatatlanná tesz. Minden 
legyőzött kísértést, minden leküzdött bűnt, minden kedves, részvétteljes 
szót híven feljegyez a krónika. E könyvek minden áldozatot, Krisztusért 
elviselt szenvedést és fájdalmat megörökítenek.” – NK 428. 429.

„Feljegyzik az emlékezés könyvébe azoknak a neveit, akik nem hagy-
ják el a gyülekezetet, hanem gyakran intik egymást. A maradék nép a 
Bárány vére és bizonyságtételük szava által fog győzni. Sokan azt várják, 
hogy egyedül a Bárány vére által győzzenek anélkül, hogy ők maguk 
is iparkodnának. Láttam, hogy Isten kegyelmesen megajándékozott 
minket beszélőképességgel. A jó Isten adta nyelvünket is és mi felelősek 
vagyunk annak helyes felhasználásáért. Dicsőítsük Istent ajkunkkal, 
beszéljünk hódolattal igazságáról és végtelen kegyelméről és győzzünk 
bizonyságtételünk szava és a Bárány vére által.

Ne azért gyűljünk össze, hogy hallgatagok maradjunk; Isten meg-
emlékezik azokról, akik összegyűlnek, hogy hatalmáról, nagyságáról 
és dicsőségéről beszéljenek; ezekre Isten kiárasztja áldását s felüdülnek 
Isten Lelke által.” – TL 101.

Zsoltárok könyve 90:8.
Elédbe vetetted a mi álnokságainkat; titkos bűneinket a te orczádnak világa elé.

Zsoltárok könyve 56:9.
Bujdosásomnak számát jól tudod: szedd tömlődbe könnyeimet! Avagy nem tudod-é azoknak számát?

Malakiás próféta könyve 3:16.
Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét.

Jelenések könyve 20:12.
És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.
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Kedd  november 1.
3. FIGYELMEZTETÉS A HAMIS TANOK ELLEN
a. Hogyan bizonyíthatod be, hogy az „Egyszer megmentve, mindig 

megmentve” tantétel ellentétben van a Bibliával? 2Pt 1:10,11; Mt 
24:13. Miután Krisztus megszabadított egy embert a gonosz lel-
kek hatalmától, mi történhet azzal a személlyel? Lk 11:24-26.   

„Átok az önigazultság, emberi ékesség, melyet a Sátán a maga dicsősé-
gére használ. Akik öndicsérettel és hízelgéssel ékesítik lelküket, azok hét 
gonoszabb léleknek készítenek utat. E lelkek azzal áltatják magukat, hogy 
befogadták az igazságot. Az önigazultság alapjaira építenek.” – TII 121.  
b. Miután Pál megszabadult Sátán hatalmától (2Tim 1:9), milyen 

veszélyre figyelt ő? 1Kor 9:26,27. Hogyan figyelmeztette a zsidók 
közül megtért keresztényeket az „egyszer megmentve, mindig 
megmentve” tantétel ellen? Zsid 6:4-6. 

c. Milyen reményt – mely Krisztus ígéretén alapul – tartsanak 
szemük előtt azok, akik elfogadták Krisztust, mint személyes 
Üdvözítőjüket?  Rm 8:24,25; Tit 3:7. Milyen figyelmeztetést kell 
levonnunk Péter bukásából?

„Péter bukása nem egy pillanat alatt, hanem fokozatosan történt. Na-
gyon magabiztos volt. Azt gondolta, hogy megmentett ember. Lépésről 
lépésre süllyedt, mígnem képes lett arra, hogy megtagadja Mesterét. 
Nem bízhatunk önmagunkban veszélytelenül. Amíg itt a földön élünk, 
nem érezhetjük magunkat biztonságban a kísértésekkel szemben. A 
Megváltót elfogadó, őszintén megtért hívőkben se keltsük azt az érzést, 
hogy most már biztosan üdvözülnek. Ez tévútra vezet. Mindenkit bi-
zakodásra és hitre kell biztatnunk. De ha át is adjuk magunkat Krisz-
tusnak, és ha tudjuk is, hogy elfogad, akkor sem vagyunk mentesek a 
kísértésektől.” – KP 103.

„Soha nem állhatunk meg elégedetten a növekedés útján, hogy ezt 
mondjuk: ’megmenekültem’. Amikor valaki ilyen elképzelést dédelget, 
annak életében megszűnik az imában való vigyázás és az elszánt tö-
rekvés a magasabb célok elérése. Megszentelt ajkak nem fognak ilyen 
szavakat hangoztatni Krisztus eljöveteléig, és az Isten városába való 
belépésünkig.” – 1Sz 290.  

Máté evangéliuma 24:13. 
De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.

Lukács evangéliuma 11:24-26
24  Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén; és mikor nem talál, ezt mondja: Visszatérek az én házamba, a honnét kijöttem.25  És oda menvén, kisöpörve és felékesítve találja azt.26  Akkor elmegy, és maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak; és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél.

Rómabeliekhez írt levél 8:24,25.
24  Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?25  Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 9:26,27.
26  Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos;27  Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.

Timótheushoz írt 2. levél 1:9.
9  Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte,

Titushoz írt levél 3:7.
Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.

Zsidókhoz írt levél 6:4-6.
4  Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek,5  És megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit,6  És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmagoknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák őt.

Péter apostol 2. levele 1:10,11.
10  Annakokáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha.11  Mert ekképen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.
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Szerda  november 2.
4. A FEGYELMEZETLEN ÉS NEMTÖRŐDÖM LELKÜLET 

VESZÉLYE
a. A gonoszság e két formája közül, melyiket ítéli meg szigorúbban 

Isten? 2Pt 2:20-22; Zsid 10:26-31.  

„Az a veszély fenyegeti az embert, hogy megcsalja magát, hogy 
elbizakodottságban tetszeleg, s ezzel elvágja magát Istentől, erejének 
forrásától. Ha Isten Lelke nem küszöböli ki természetes hajlamainkat, 
az erkölcsi halál magvait hordozzuk magunkban. Ha nem kötelezzük el 
magunkat teljesen Istennek, képtelenek leszünk ellenállni az önszeretet-
nek, vágyaink kielégítésének és a bűn csábító hatásainak…

Csak akkor tudjuk megragadni Isten erejét, ha belátjuk teljes tehetet-
lenségünket, és feladjuk önbizalmunkat.” – 8B 244.
b. Milyen figyelmeztetést kell komolyan megfontolnunk naponta? 

1Kor 10:12; 2Kor 13:5,6.

„Amíg csak tart az életünk, szilárd, határozott szándékkal kell őriz-
nünk hajlamainkat, indulatainkat, szenvedélyeinket. Folytonosan bel-
ső romlás és külső kísértés fenyeget, s ahol csak Isten műve előrehalad, 
Sátán olyan körülményeket hoz létre, hogy a kísértés ellenállhatatlan 
erővel támadjon a lélekre. Egyetlen pillanatig sem lehetünk bizton-
ságban, kivéve, ha Istenre támaszkodunk, s ha életünk el van rejtve 
Krisztussal az Istenben.” – TII 51.
c. Hogyan kerülhetjük el a fegyelmezetlen viselkedést az istentisz-

teleten? 1Kor 14:40. Milyen modern istentiszteleti formát kísér-
nek gyakorta tévtanok? 2Tim 4:3,4.  

„Lesz hangoskodás, kiáltozás dobokkal, lármás zene és tánc. Értelmes 
emberek érzései, érzékei úgy össze fognak zavarodni, hogy nem tudnak 
helyes döntéseket hozni. S ezt a Szentlélek mozgalmának nevezik. 

A Szentlélek soha sem nyilatkoztatja ki magát ilyen módon, ilyen 
zajos zűrzavartban. Ez Sátán találmánya, s módszere arra való, hogy ha-
tástalanná tegye a korunknak szóló tiszta, őszinte, felemelő nemesbítő, 
megszentelő igazságot…

Az Úr arra vágyik, hogy szolgálatában rend és fegyelem legyen, nem 
pedig izgatottság és zűrzavar.” – Mar 250    

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 10:12.
 Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.

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

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 13:5,6.
5  Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.6  De reménylem, hogy megismeritek, hogy mi nem vagyunk méltatlanok.

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

Zsidókhoz írt levél 10:26-31.
26  Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,27  Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket.28  Aki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanubizonyságra irgalom nélkül meghal;29  Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?30  Mert ismerjük azt, aki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét.31  Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni.

Péter apostol 2. levele 2:20-22.
20  Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsőnél.21  Mert jobb volna rájok nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól.22  De betelt rajtok az igaz példabeszéd szava: Az eb visszatért a saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fertőjébe.



Ir
O

DA
LO

M
rA

 A
 S

Zü
KS

ég
BE

n 
Lé

vŐ
 O

rS
ZÁ

g
O

K 
ré

SZ
ér

E

356. Tanulmány - MINDENKI SZÁMADÁSSAL TARTOZIK

Csütörtök  november 3.
5. A MI FŐ GONDUNK
a. A vizsgálati ítéletben miért fognak sok nevet kitörölni az élet 

könyvéből? 2Móz 32:33; Ez 18:20,24.

„Az élet könyve mindazok nevét tartalmazza, akik valaha is Isten 
szolgálatába léptek. Ha valaki ezek közül elfordul Istentől, elhagyja őt, 
és makacs kitartással megmarad a bűn szolgálatában, az végül annyira 
megkeményedik bűnében, hogy ellenszegül a Szentlélek befolyásának. 
Az ő nevüket az ítéletben kitörlik az élet könyvéből és átadják őket a 
pusztulásnak.” – PP 283.
b. Milyen bizodalmunk legyen nevünket illetően, ha arra vágyunk, 

hogy a dicsőség királyságában nekünk is helyünk legyen? Jel 3:5; 
21:27.

„Akik valaha is Isten szolgálatára kötelezték el magukat, azok nevét 
beírták az élet könyvébe, s jellemük most vonul át a vizsgálaton az Úr előtt. 
Isten angyalai lemérik az erkölcsi értéket. Figyelik a jellem fejlődését, hogy 
lássák, benn tartható-e nevük az élet könyvében. Arra kaptunk próbaidőt, 
hogy megmossuk ruháinkat, és fehérré tegyük a Bárány vérében. Ki végzi 
most e munkát? Ki különül el a bűntől, és önzéstől?” – TII 237.

„Ha most nem találunk örömet a mennyei dolgokról való elmél-
kedésben, ha nincs érdeklődésünk Isten ismerete iránt, ha nem tölt el 
bennünket örömmel Krisztus jellemének szemlélése, ha nem vonzó 
részünkre a szentség – akkor biztosak lehetünk abban, hogy reményünk 
a mennyre hiábavaló. Legyen a keresztény állandó, magasztos célja az, 
hogy élete teljesen egyezzen meg Isten akaratával.” – 5B 745.

Péntek  november 4.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Határozd meg az emberek két osztályát a megváltás tervének fényében! 
2. Mit tudsz az élet könyvéről és a halál könyvéről?
3. Milyen bibliai igehelyek cáfolják meg az „Egyszer megmentve, mindig 

megmentve” tantételt?
4. Értelmezd a Zsid 10:26-31. verseket!
5. Értelmezd a Jel 3:5. verset! 

Mózes 2. könyve 32:33.
És monda az Úr Mózesnek: Aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből.

Ezékiel próféta könyve 18:20,24.
20  Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni; a fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét; az igazon legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonoszsága.24  És ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, minden útálatosság szerint, melyeket a hitetlen cselekedett, cselekeszik, nemde éljen-é? Semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lészen: gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő vétkéért, mellyel vétkezett, ezekért meg kell halnia.

Jelenések könyve 3:5; 21:27.
3:3  Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.21:27  És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a Bárányé.
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ISTEN RENDELT EGY NAPOT
„Mivelhogy [Isten] rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld 

kerekségét igazságban.” (Apcs 17:31) 
„Habár minden nemzetnek meg kell jelennie Isten ítélőszéke előtt, de 

Isten minden egyes ember ügyét olyan alaposan megvizsgálja, mintha 
rajta kívül nem volna senki más a földön.” – LHU 330.  
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 432-436. (A vizsgálati ítélet) 

Vasárnap  november 6.
1. HALÁL ÉS ÍTÉLET - KÉT ELKERÜLHETETLEN ESEMÉNY 
a. Mit tanít a Biblia az ítélet nagy napjáról? Préd 12:16; Zsid 9:27.

„Ha Isten gyermekeivé válunk, akkor nevünk az élet könyvébe lesz 
beírva, mely a Bárányé, és ott is marad  a vizsgálati ítélet idejéig. Akkor 
majd mindenkit előszólítanak s Ő vizsgálja meg a feljegyzéseket, aki 
kijelenti: ’Tudom a te dolgaidat.’ Ha azon a napon a feljegyzésekből az 
derül ki, hogy nem bántuk meg minden bűnünket teljesen, nevünket 
kitörlik az élet könyvéből, s bűneink ellenünk fognak tanúskodni. Ha 
a hívő elbizakodik, ha úgy szavaiban, mint cselekedeteiben, Isten szent 
törvényének legkisebb előírását szegi is meg, akkor helytelenül képvi-
seli Jézust, és az ítéletkor a következő szavakat fogja hallani: ’Töröljétek 
ki nevét az élet könyvéből; ő a gonoszság munkása’. Azonban az Atya 
megkönyörül a magában nem bízó, Istent félő lelken, még ha kétségek 
és kísértések gyötrik is. Jézus könyörög érte, és megvallja nevét az Atya 
és a szent angyalok előtt.” – ST 1885. augusztus 6.
b. Elkerülheti-e bárki is Isten ítéletét? Rm 2:1-3; 14:12. 

„Mindenkinek a mérce alá kell állnia. Senkin sem maradhat egyetlen 
folt, vagy sömörgözés, vagy valami afféle.” – NK 436.   

2011. november 12.
Szombat

Napnyugta: H  16:11
Ro 16:52

7. Tanulmány

Prédikátor könyve 12:16.
Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az.

Rómabeliekhez írt levél 2:1-3.
1  Annakokáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, aki ítélsz: mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, aki ítélsz.2  Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekesznek.3  Vagy azt gondolod, óh ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét?

Rómabeliekhez írt levél 14:12.
Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek.

Zsidókhoz írt levél 9:27.
 És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:
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Hétfő  november 7.
2. AZ EGÉSZ VILÁG BŰNE
a. Miért kell megítélni az egész világot? Rm 3:9,10,19,20,23; 

5:16,18,20.  

b. Lesz-e kivétel a hűséges keresztények részére, vagy őket is meg-
ítélik? Rm 14:10,12; 2Kor 5:10. 

c. A zsidó nemzet mely hibáját kell nagyon figyelmesen elkerül-
nünk? Rm 11:13,17-21. 

„Isten kegyelme árad arra a népre, amelynek szívébe van írva törvénye. 
Ők egyek vele. De a zsidók elszakadtak Istentől… Értelmüket elhomályo-
sította a törvényszegés, és mivel az elmúlt időkben az Úr oly kegyelmes 
volt irántuk, találtak mentséget is bűneikre. Hízelegtek maguknak, mint-
ha másoknál jobbak volnának, és jogot formáltak Isten áldásaira.

Mindezek ’megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek 
vége elérkezett’ (lKor 10:11). Milyen gyakran félreértelmezzük Isten áldá-
sait, és azzal áltatjuk magunkat, hogy jóságunkért kedvez nekünk! Isten 
nem teheti meg értünk, amit szeretne. Ajándékai növelik önelégültségün-
ket, és szívünket megkeményíti a hitetlenségben és a bűnben.” – JÉ 79.

„Minden ember számadásra kötelezett a rábízott talentumokért. Mint 
gyülekezet, s mint személyek, azon a magasztos és szent helyen kell áll-
junk, ahová az igazság juttatott el bennünket.  Ezen utolsó napokban, 
jellemben és egységben, mi képviseljük a világ előtt a ránk ragyogó fel-
halmozódott világosságot.” – RH 1893. április 25. 
d. Kiket fognak először megítélni – az igazakat, vagy a gonoszokat? 

1Pt 4:17,18.

„A jelképes szolgálat idején csak azokért folyt az engesztelés, akik elő-
zőleg bűneiket megbánva és megvallva Isten elé léptek, és bűneik a bűnért 
hozott áldozat vére útján átkerültek a szenthelyre. Azon a súlyos napon, a 
végső engesztelés és vizsgálati ítélet napján Jézus csak azoknak az ügyével 
foglalkozik, akik magukat Isten gyermekeinek vallották. A gonoszok meg-
ítélése, ami egészen más és külön munka, később történik.” – NK 428.

Rómabeliekhez írt levél 11:13,17-21.
13  Mert néktek mondom a pogányoknak, a mennyiben hát én pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem,17  Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának;18  Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.19  Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be.20  Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;21  Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez.

Rómabeliekhez írt levél 3:9,10,19,20,23.
9  Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképen nem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak;10  Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;19  Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék.20  Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.23  Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.

Rómabeliekhez írt levél 5:16,18,20.
16  És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által; mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra.18  Bizonyára azért, miképen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása.20  A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék; de a hol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik:

Rómabeliekhez írt levél 14:10,12.
10  Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? avagy te is miért veted meg a te atyádfiát? Hiszen mindnyájan oda állunk majd a Krisztus ítélőszéke elé.12  Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 5:10.
Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

Péter apostol 1. levele 4:17,18.
17  Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végök, akik nem engedelmeskednek az Isten evangyéliomának?18  És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?
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Kedd november 8.
3. NEVEINK AZ ÉLET KÖNYVÉBEN
a. Mi az a fő ok, amiért minden igaz kereszténynek örvendenie 

kell? Lk 10:20; Fil 4:3.

„Az élet könyve azoknak a nevét tartalmazza, akik valaha is Isten 
szolgálatába léptek.” – NK 480.

„Miközben Jézus védelmébe veszi a kegyelem országának alattvalóit, 
Sátán törvényszegéssel vádolja őket Isten előtt. A nagy csaló kétkedést 
próbált kelteni bennük, hogy elveszítsék Istenbe vetett bizalmukat; hogy 
elszakadjanak szeretetétől; és áthágják törvényét. Most pedig ő mutat 
rá életükre, jellemük fogyatékosságaira, Krisztustól idegen lényükre, 
amellyel szégyent hoztak Megváltójukra; rámutat minden bűnükre, 
amelyeket ő sugallt, és mindezek miatt alattvalóinak igényli őket.

Jézus nem mentegeti e megvádoltak bűneit, de rámutat bűnbána-
tukra és hitükre, és megsebzett kezét az Atya és a szent angyalok előtt 
felemelve ezekkel a szavakkal kér bocsánatot számukra: Név szerint is-
merem őket. Markaimba metszettem őket. ’Isten előtt kedves áldozatok: 
a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet óh Isten nem veted 
Te meg!’ (Zsol 51:19)” – NK 431.
b. Milyen biztosítékot ad Krisztus hűséges követőinek? Mt 24:13; 

Jel 2:10.

„Azoknak a neve mellett, akik őszintén megbánták bűneiket, és hittel 
igényelték Krisztus engesztelő áldozatként bemutatott vérét, ez olvas-
ható: bocsánatot kapott. Mivel Krisztus igazságának részesei lettek, és 
jellemük összhangba került a menny törvényével, Isten eltörli bűneiket, 
őket pedig méltónak ítéli az örök életre.” – NK 430.
c. Mi lesz a sorsa azon hitvalló keresztényeknek, akik úgy gondol-

ják, hogy bűnösen is üdvözülhetnek? 2Móz 32:33; Ez 18:24; Mt 
7:21-23.    

„Minden név szóba kerül; minden ügyet alaposan megvizsgálnak. 
Isten számos nevet elfogad, másokat elutasít. Azoknak a nevét, akiknek 
meg nem bánt és el nem rendezett bűneit őrzi a mennyei nyilvántartás, 
Isten kitörli az élet könyvéből, és az emlékezés könyve jótetteiket sem 
tartja tovább számon.” – NK 430.

Mózes 2. könyve 32:33.
És monda az Úr Mózesnek: Aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből.

Ezékiel próféta könyve 18:24.
És ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, minden útálatosság szerint, melyeket a hitetlen cselekedett, cselekeszik, nemde éljen-é? Semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lészen: gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő vétkéért, mellyel vétkezett, ezekért meg kell halnia.

Máté evangéliuma 24:13. 
De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.

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

Lukács evangéliuma 10:20.
De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.

Filippibeliekhez írt levél 4:3.
Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint akik az evangyéliom dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, kiknek neveik fölírvák az életnek könyvében.

Jelenések könyve 2:10.
Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöczbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.
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Szerda  november 9.
4. „FENNTARTVA… AZ ÍTÉLET NAGY NAPJÁRA”
a. Mit olvashatunk – a világ végezetén lévő – azon meghatározott 

időszakról, amelyet Isten kijelölt az ítélkezés munkájára? Apcs 
17:31; Jel 11:18. Ismertesd ezen ünnepélyes órát! Mt 7:13,14.

„Isten igazságos ítélkezése nem fogja kímélni a haszontalan, komolytalan 
embert. Nem lesz mentségük azoknak, akik nagy világossággal rendelkez-
tek és mégis elmulasztották, hogy istenfélő példaadásuk által továbbítsák 
az igazság világosságát azok számára, akikkel kapcsolatban állnak. 

Nem csak a hitetleneknek, hanem a gyülekezet tagjainak is szólnak ezek 
a szavak: ’Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a 
míg közel van.’ (Ésa 55:6) A hívőre áradó világossággal, komoly felelősség 
száll rá. Nem engedheti meg magának, hogy haszontalanságok miatt elha-
nyagolja a krisztusi hitvallást.  

Veszélyes az részünkre, ha örökkévaló, fontos érdekeinket alárendeljük 
az élet közönséges mindennapi ügyeinek, elfoglaltságainak…

Mit mondhatnék még nektek, kedves testvérek és testvérnők, hogy meg-
értessem veletek e napok fontosságát, és jelentőségét, amelyben élünk, hogy 
szívetek és életetek megvizsgálására indítsalak benneteket? Összhangban 
van-e életetek a szentség azon életével, amelyet Krisztus élt e földön? Azzal, 
hogy az Atya odaadta az emberi fajnak az Ő Fiát, egyházának csodálatos 
példát adott az önfeláldozó szeretetről!” – RH 1911. szeptember 28.   
b. Dániel 7. fejezete megerősíti a Biblia azon tanítását az ítélkezés-

ről, hogy az ítélet nem az elhalálozáskor történik, hanem a világ 
végezetével. Foglald össze Dániel 7:9,10,22,26. verseket!

c. Mit mond Júdás apostol az ítélet idejéről? Júd 6. 

d. Honnan tudjuk azt, hogy a pátriárkák (Zsid 11:13-16), a pró-
féták (Dán 12:13; Apcs 2:34; Zsid 11:39,40), az apostolok (Jn 
14:1-3), és azok, akik meghaltak Krisztusban, nincsenek még a 
mennyben? 1Thess 4:13-17. 

e. Milyen szavakkal tanítja a Biblia azt, hogy a gonoszok (még most) 
nem égnek a tüzes tóban? Minek kell megtörténni, mielőtt megkap-
ják azon osztályrészüket, amit választottak? 2Pt 2:9; Jn 5:28,29.ur.   

Dániel próféta könyve 12:13.
Te pedig menj el a vég felé; és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén.

Máté evangéliuma 7:13,14. 
13  Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak.14  Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.

János evangéliuma 14:1-3.
1  Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.2  Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.3  És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.

János evangéliuma 5:28,29.ur.
28  Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,... akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.

Apostolok cselekedetei 17:31.
 Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.

Apostolok cselekedetei 2:34.
Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől,

Thessalonikabeliekhez írt 1. levél 4:13-17.
13  Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységök.14  Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.15  Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak.16  Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;17  Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.

Zsidókhoz írt levél 11:13-16.
13  Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön.14  Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek.15  És hogyha eszökbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejök a visszatérésre.16  Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost.

Zsidókhoz írt levél 11:39,40.
39  És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet.40  Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak.

Péter apostol 2. levele 2:9.
Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani.

Júdás apostol levele 6. verse
 És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem elhagyták az ő lakóhelyöket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.

Dániel próféta könyve 7:9,10,22,26.
9  Nézém, míg királyi székek tétetének, és az öreg korú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz;10  Tűzfolyam foly és jő vala ki az ő színe felől; ezerszer ezeren szolgálának néki, és tízezerszer tízezeren állának előtte; ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg.22  Mígnem eljöve az öreg korú, és az ítélet adaték a magasságos egek szenteinek; és az idő eljöve, és elvevék az országot a szentek.26  De ítélők ülnek és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elveszszen.

Jelenések könyve 11:18.
 És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják.
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Csütörtök  november 10.
5. AZ ÍTÉLŐSZÉK A SION HEGYÉN
a. Hol fog megtörténni az ítélkezés a világ végezetén? Zsol 9:8,9.
 

„A mennyei templomban most folyik az ítélet. Már hosszú évek óta 
tart. Hamar – senki sem tudja, hogy milyen hamar – az élők nevéhez 
érnek. Isten félelmes jelenlétében kerül mérlegre az életünk.” – NK 436.
b. A mennyben hol helyezkedik el Isten trónja? Zsol 9:12; Ésa 6:1; 

Jel 7:15; 14:1,2.

c. Üdvösségünk érdekében meg kell ismernünk Istent (Jn 17:3), de 
mit foglal magába ez az ismeret? Zsol 9:17; 77:14 [„A te utad óh 
Isten a szentélyben van” – angolban]. Milyen esemény fog tör-
ténni Isten népének megítélése után? Zsid 9:27,28; Kol 3:4. 

„A szentély és a vizsgálati ítélet tanát Isten népének jól kell ismernie. 
Mindannyiunknak tudni kell, hogy nagy Főpapunknak mi a tisztsége 
és munkája. Különben soha nem lesz olyan hitünk, amilyenre most van 
szükség, és soha nem fogjuk tudni betölteni azt a helyet, amelyet Isten 
nekünk szán.” – NK 435. 

„A jelképes szolgálatban a főpap, miután elvégezte az engesztelést 
Izraelért, kijött a szent sátorból és megáldotta a gyülekezetet. Krisztus 
is közbenjárói munkája befejezésekor ’a bűn hordozása nélkül fog meg-
jelenni azoknak, akik várják Őt üdvösségükre’ (Zsid 9:28), hogy örök 
életet adjon várakozó népének.” – NK 432.
Péntek november 11.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mit mond a Biblia az ítélet napjáról?
2. Megítélik-e a keresztényeket is, – ha igen, mikor?
3. Milyen biztosíték miatt kell minden kereszténynek örvendeznie?
4. Mit tudunk az ítélkezés különleges idejéről?
5. Mit fog Krisztus tenni a mennyei szentélyben közbenjárói munkájának 

a végén? 

Zsoltárok könyve 9:8,9.
8  Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét.9  És ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan.

Zsoltárok könyve 9:12.
Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik; hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit.

Zsoltárok könyve 9:17; 77:14.
9:17  Megismertetett az Úr, ítéletet hozott; a gonoszt annak kezemunkájával ejtette el. Higgajon. Szela.77:14  Oh Isten, a te utad szentséges; kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten?

Ésaiás próféta könyve 6:1.
Amely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot;

János evangéliuma 17:3.
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

Kolossébeliekhez írt levél 3:4.
 Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben.

Zsidókhoz írt levél 9:27,28.
27  És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:28  Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják idvességökre.

Jelenések könyve 7:15.
Ezért vannak az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és aki a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettök.

Jelenések könyve 14:1,2.
1  És látám, és ímé egy Bárány áll vala Sion hegyén, és ő vele száznegyvennégy ezeren, akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve.2  És hallék szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását és mint nagy mennydörgésnek szavát; és hallám hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájokkal hárfáznak vala;
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A VIZSGÁLATI ÍTÉLET
„És könyvek nyittatának meg, …és megítéltetének a halottak 

azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.” 
(Jel 20:12)  

„Védőügyvédünk a föld első lakóitól kezdve minden nemzedékben 
élők ügyét felhozza; és a sort az élőkkel zárja.” – FLB 212.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 427-430. (A vizsgálati ítélet) 

Vasárnap  november 13.
1. A HALOTTAK ÍTÉLETÉNEK IDEJE
a. Mikor ítéli meg Isten az elhunyt szenteket? Akkor ítélik-e meg 

őket, amikor még a sírjaikban vannak, vagy amikor már feltá-
madtak? Jel 11:18; 20:12.    

b. Az alvó szentek mely esetben lesznek „méltóvá téve” a feltá-
madásra? Van-e bizonyíték arra, hogy ők támadnak fel először 
(Jézus eljövetelekor) és még ezután ítélik meg őket, hogy megér-
demlik-e jutalmukat? Apcs 3:19,20; Lk 20:35.    

„A vizsgálati ítélet és a bűnök eltörlése az Úr második adventje előtt 
lezárul. Mivel a halottakat a könyvek nyilvántartása alapján ítélik meg, 
az ítélet lezárta előtt nem lehet a bűnöket eltörölni. Péter apostol azon-
ban világosan kijelenti, hogy Isten akkor törli el a hívők bűneit, amikor 
eljönnek ’a felüdülés idei az Úrnak színétől’, hogy ’elküldje a Jézus Krisz-
tust’ (Apcs 3:19-20).” – NK 432.
c. Krisztus eljövetelekor feltámadnának-e a halott igazak (az első 

feltámadáskor), ha a vizsgálati ítéletben nem találnák őket iga-
zaknak? Jn 5:28,29; 1Kor 15:52; 1Thess 4:14-16.  

2011. november 19.
Szombat

Napnyugta: H  16:03
  Ro 16:45

8. Tanulmány

Lukács evangéliuma 20:35.
De akik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, sem nem házasodnak, sem férjhez nem adatnak:

János evangéliuma 5:28,29.
28  Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, a melyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,29  És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.

Apostolok cselekedetei 3:19,20.
19  Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.20  És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 15:52.
Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.

Thessalonikabeliekhez írt 1. levél 4:14-16.
14  Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.15  Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak.16  Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;

Jelenések könyve 11:18; 20:12.
11:18  És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják.20:12  És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.



42 Szombati Bibliai Tanulmányok, 2011. október - december

Hétfő  november 14.
2. A KULCSFONTOSSÁGÚ ESEMÉNYEK IDŐZÍTÉSE
a. Mikor fognak az élő szentek „méltókká tétetni arra, hogy el-

kerüljék” a végidő minden veszedelmét és csapását – Krisztus 
eljövetelekor, vagy előtte? Lk 21:36.

„Amikor a vizsgálat véget ér, amikor Krisztus megvizsgálta és el-
döntötte azoknak az ügyét, akik a korszakok során követőinek vallották 
magukat, akkor – és nem előbb – a kegyelemidő lejár, és a kegyelem 
ajtaja bezárul. Ez az egyetlen rövid mondat tehát: ’Akik készek valának, 
bemenének Ővele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó’ (Mt 25:10), – elve-
zet bennünket a Megváltó végső szolgálatán át ennek a nagy munkának, 
az ember megváltásának a befejezéséig.” – NK 382.
b. Amikor Krisztus eljön, mit fog magával hozni? Ésa 62:11; Jel 

22:12. Mikor veszi át az Ő királyságát – az ítélkezés előtt, vagy az 
ítélkezés végén, amikor közbenjárói munkája befejeződik? Dán 
7:9,10,13,14,18.   

„[Azok, akik] hitben követik – az Isten elé, közbenjárói munkájának 
utolsó szakaszába lépő, és e munka lezárulása után országát átvevő – Krisz-
tust, azt mondja a példázat, hogy bemennek a menyegzőbe.” – NK 382.
c. E jelképes „menyegző” (Lk 12:36) után – azaz a királyság átvétele 

után (Lk 19:12; Jel 11:15) – Krisztus el fog jönni. Mt 25:31,34. 
Mikor fognak a „menyegző vendégei” a Bíró elé állni vizsgálatra 
– a jelképes „menyegző” előtt vagy után? Mt 22:10-14.  

„A Máté 22. fejezetében feljegyzett példázatból – amelyben szintén a 
menyegző a jelkép – világosan kitűnik, hogy a vizsgálati ítélet megelőzi 
a menyegzőt. A menyegző megtartása előtt a király megtekinti a ven-
dégeket, hogy lássa, felöltötte-e mindenki a menyegzői ruhát, a Bárány 
vérében megmosott és megfehérített hótiszta jellemet (Mt 22:11; Jel 
7:14). Akin nem látja ezt a ruhát, annak semmi helye nincs a menyegzőn 
(Mt 22:13). Azokat pedig, akiknek van menyegzői ruhájuk, Isten elfo-
gadja, és méltónak tartja arra, hogy részt kapjanak országából és helyet 
a trónján. A jellem megvizsgálása, és annak eldöntése, hogy ki készült 
fel Isten országára: a vizsgálati ítélet, a mennyei templomszolgálat záró 
munkája.” – NK 382.

Ésaiás próféta könyve 62:11.
Ímé, az Úr hirdette mind a föld határáig: Mondjátok meg Sion leányának, ímé, eljött szabadulásod, ímé, jutalma vele jő, és megfizetése ő előtte!

Dániel próféta könyve 7:9,10,13,14,18.
9  Nézém, míg királyi székek tétetének, és az öreg korú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz;10  Tűzfolyam foly és jő vala ki az ő színe felől; ezerszer ezeren szolgálának néki, és tízezerszer tízezeren állának előtte; ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg.13  Látám éjszakai látásokban, és ímé az égnek felhőiben mint valami emberfia jőve; és méne az öreg korúhoz, és eleibe vivék őt.14  És ada néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála; az ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik.18  De a magasságos egeknek szentei veszik majd az országot, és bírják az országot örökké és örökkön örökké.

Máté evangéliuma 25:31,34. 
31  Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.34  Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.

Máté evangéliuma 22:10-14. 
10  És kimenvén azok a szolgák az útakra, begyűjték mind akiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a menyegző vendégekkel.11  Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, akinek nem vala menyegzői ruhája.12  És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata.13  Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.14  Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.

Lukács evangéliuma 21:36.
 Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!

Lukács evangéliuma 21:36.
 Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!

Lukács evangéliuma 19:12.
Monda azért: Egy nemes ember elméne messze tartományba, hogy országot vegyen magának, aztán visszatérjen.

Jelenések könyve 22:12.
És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.

Jelenések könyve 11:15.
A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, a melyek ezt mondják vala: E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik.
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Kedd  november 15.
3. AZ ÍTÉLET ÜZENETÉNEK MEGHATÁROZOTT IDEJE
a. Mivel Isten kijelölt egy időpontot „hogy megítélje a világot iga-

zságban” (Apcs 17:31), milyen üzenetet ígért Ő meg, hogy elkül-
di azt minden nemzetnek, népnek és nyelvnek, amikor az arra 
kijelölt idő elérkezik? Jel 14:6,7.

„A megváltás üzenetét minden korban prédikálták, de az evangé-
liumnak ezt a részét [a Jel 14. fejezete első angyali üzenetét] csak az 
utolsó napokban lehet hirdetni, mert csak akkor igaz, hogy az ítélet 
órája eljött.” – NK 317. 
b. Ezen ünnepélyes üzenet a vizsgálati ítélet idejét Krisztus eljöve-

tele után, vagy elébe helyezi? Jel 14:7-14.  

„Dániel próféciája (8:14) szemlélteti azt a jelenetet, amikor Krisztus 
mint Főpapunk belép a szentek szentjébe, hogy megtisztítsa a temp-
lomot. Az Emberfiának az Öregkorú elé lépése – ahogy azt Dán 7:13 
mondja el – és az Úr templomába jövetele – ahogy Malakiás jövendöli 
– ugyanaz az esemény. A vőlegénynek a menyegzőre érkezése is ezt 
szimbolizálja; erről Krisztus a tíz szűzről szóló példázatában beszélt 
(lásd: Mt 25:6).” – NK 380.
c. Kikért esedezik a mi Szószólónk (1Jn 2:1,2), és kik azok, akikért 

nem könyörög Isten ítélőszéke előtt? Mt 10:32,33.

„Krisztus közbenjárása az emberért a mennyei templomban éppoly 
lényeges része a megváltás tervének, mint halála volt a kereszten. Halá-
lával Krisztus elkezdte a megváltás munkáját, feltámadása után pedig 
a mennybe ment, hogy befejezze. Hittel a függöny mögé kell lépnünk, 
’ahová útnyitóul bement érettünk Jézus’ (Zsid 6:20). A Golgota kereszt-
jének fénye tükröződik vissza azon a helyen. Ott többet megérthetünk a 
megváltás titkaiból.” – NK 435.
d. Mi fog történni a jelképes „menyegző” után? Lk 12:36,37,40.

Máté evangéliuma 10:32,33. 
32  Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt;33  Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.

Lukács evangéliuma 12:36,37,40.
36  Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urokat várják, mikor jő meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák néki.37  Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén, szolgál nékik.40  Ti is azért legyetek készek: mert amely órában nem gondolnátok, abban jő el az embernek Fia.

Apostolok cselekedetei 17:31.
 Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.

János apostol 1. levele 2:1,2.
1  Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.1Ján 2:2  És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.

Jelenések könyve 14:6,7.
6  És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangyéliomot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek,7  Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.

Jelenések könyve 14:7-14.
7  Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.8  És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.9  És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,10  Az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;11  És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.12  Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!13  És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja vala nékem: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket.14  És látám, és ímé vala egy fehér felhő; és a felhőn üle valaki, hasonló az embernek Fiához, a fején arany korona, és a kezében éles sarló.
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Szerda  november 16.
4. A LEGSÜRGETŐBB SZÜKSÉGLETÜNK
a. Mi a mi legsürgetőbb szükségletünk, mialatt folyik a vizsgálati 

ítélet? Ésa 55:6,7; 1Jn 1:9.

„Ha azok, akik hibáikat eltitkolják, és igazolni próbálják, meglátnák, 
hogy Sátán miként ujjong, és miként csúfolja Krisztust és a szent angyalo-
kat miattuk, sietve megvallanák és elhagynák bűneiket.” – NK 435. 436.
b. Mialatt Krisztus esedezik érettünk az ítélőszék előtt, mit vár el 

tőlünk? Mk 13:35-37; Zsid 3:13,14. 

„Most van a nagy engesztelési nap. Az Úr azt kívánta, hogy míg a jel-
képes szolgálat főpapja Izraelért engesztelést végez, az egész Izrael, bűn-
bánattal és alázattal sanyargassa meg lelkét előtte, hogy ki ne ’irtassék... 
az ő népe közül’. Annak pedig, aki azt akarja, hogy neve bent maradjon 
az élet könyvében, most e rövid kegyelmi idő alatt kell bűnbánó szívvel 
és őszinte megtéréssel megsanyargatnia lelkét Isten előtt.” – NK 436.

„Krisztus azért jött, hogy az emberekkel megértesse a megváltás 
magasztos tervét alátámasztó alapelveket, amelyek Krisztussal való 
együttműködésre buzdítják őket az emberiség megváltásáért folytatott 
áldozati munkájában. Azonban a kívánság miatt és az önmegtagadás 
hiánya miatt, a Krisztus nevét viselők közül sokan pontosan azon mun-
kát hátráltatják, amelyért Isten gyülekezete rendeltetett a földön. Önzést 
és közönyt mutatnak a magukat keresztényeknek vallók, csendesítve 
ezzel sokak lelkiismeretét, akik hitetlenségükből vágynak felemelkedni, 
minthogy inkább élő tanúi lenne előttük a hitvalló keresztények élete az 
evangélium jellemet átformáló erejéről.” – RH 1911 szeptember 28.  

„Mivel nem tudjuk Krisztus visszajövetelének pontos idejét, Isten azt 
parancsolja meg nékünk, hogy vigyázzunk. ’Boldogok azok a szolgák, 
kiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál’ (Lk 12:37). Azok, akik vi-
gyázva várnak az Úr érkezésére, nem hiú reménykedéssel várakoznak. 
Krisztus érkezésének a várása arra indít bennünket, hogy féljük az Urat, 
és féljünk a bűnre kiszabott ítéleteitől. Fel kell ébrednünk abból a nagy 
bűnből, amely abból áll, hogy visszautasítjuk a nekünk felajánlott irgal-
mat. Azok, akik vigyázva várakoznak az Úrra, megtisztítják lelküket az 
igazságnak való engedelmeskedésükkel.” – JÉ 538.     

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

Márk evangéliuma 13:35-37.
35  Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-é vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel?36  Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva.37  Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!

Zsidókhoz írt levél 3:13,14.
13  Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által:14  Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.

János apostol 1. levele 1:9.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
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Csütörtök  november 17.
5. MEGFONTOLANDÓ GONDOLATOK
a. Mit fejez ki az, hogy némelyek áthaladnak a vizsgálati ítéleten, 

mások pedig nem? Lk 17:34-36. 
 

„Az igazak és a gonoszok ekkor még élik halandó életüket a földön. 
Az emberek ültetnek és építenek, esznek és isznak, mit sem tudva arról, 
hogy a mennyei templomban elhangzott a végső, megmásíthatatlan 
döntés.” – NK 437.
b. Miben bízhatonk az ítélet napjával kapcsolatban? Zsol 130:3-8.

„Ő, Aki a mi bíránk, ismeri cselekedeteinket. Megérti minden kí-
sértésünket és megpróbáltatásunkat, és én boldog vagyok ezért. Ő is-
meri a körülményeit minden egyes léleknek. Ismeri gyengeségeinket, 
és megindul erőtlenségeinket átérezve. ’Ha valaki vétkezik – mondja 
János – van Szószólónk az Atyánál! Az igaz Jézus Krisztus’ (1Jn 2:1). 
Óh, milyen drága Jézus neve, s mennyire értékes minden név, amit Ő 
megvall az Atya előtt! Amikor a mi drága Megváltónk így szól a szegény 
bűnbánóról: ’Ő az enyém; nevét markaimba metszettem – s erre jön a 
válasz – Nem törlöm ki nevét az élet könyvéből, s többé nem emlékezem 
meg bűneiről!’” – ST 1885. augusztus 6.    
Péntek  november 18.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mutasd be, hogy az Apcs 3:19,20. versek hogyan bizonyítják, hogy a 

vizsgálati ítélet lezárul Krisztus második eljövetele előtt!  
2. Ha az élő igazak „méltókká tétetnek, hogy elkerüljék” a végidő 

„csapdáit”, ami a világra jön, akkor mikor kell hogy megítéltessenek 
(Lk 21:36.), – Krisztus visszajövetelekor, vagy már előtte?

3. Miért egyértelmű és nyilvánvaló a Mt 22:10-14. versekből is, hogy a 
vizsgálati ítéletnek még Jézus dicsőséges visszatérése előtt meg kell 
történnie?

4. Mikor jelenti ki a Jelenések könyve 14. fejezetének angyala, hogy 
„eljött az Ő ítéletének órája” – Krisztus eljövetelekor, vagy előtte? 
Olvasd el: Jel 14:6,7,15,16.

5. Mi a mi legsürgetőbb szükségletünk a vizsgálati ítéletre való előké-
születünkben?

Zsoltárok könyve 130:3-8.
3  Ha a bűnöket számon tartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg?!4  Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged!5  Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében.6  Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt.7  Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás!8  Meg is szabadítja ő Izráelt minden ő bűnéből.

Lukács evangéliuma 17:34-36.
34  Mondom néktek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik.35  Két asszony őröl együtt; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik.36  Ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik.
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Mindazok, akik magukra öltik Krisztus igaz voltának palást-
ját, előtte fognak állni mint választottai - hűek és igazak. Sátán 
nem tépheti ki őket a Megváltó kezéből. Krisztus egyetlen olyan 
lelket sem enged át az ellenségnek, aki bűnbánattal és hittel ol-
talmát igényli. Szava kötelezi: "De aki az én oltalmamra bízza 
magát, béküljön meg velem, béküljön meg velem!" (Ézsa 27:5) 
Jósuának adott ígérete mindenkinek szól: "Ha az én utamon 
jársz... megengedem neked, hogy az itt állók között járj-kelj" 
(Zak 3:7). Oldalukon angyalok járnak már e világban, végül pe-
dig ott fognak állni az Isten trónját körülvevő angyalok között.

Jósuáról és az Angyalról látott zakariási látomás különös 
mértékben Isten népére vonatkozik a nagy engesztelési nap 
záró jeleneteiben. Akkor a maradék egyház súlyos megpróbál-
tatást és gyötrelmet visel el. Az Isten parancsolatait és Jézus 
hitét megtartók érezni fogják az ősellenség és seregének dühét. 
Sátán alattvalóinak tartja a föld lakóit, magukat kereszténynek 
vallók közül sokakat hatalma alá hajtott. De itt van egy kis csa-
pat, amely nem ismeri el felsőbbségét. Ha el tudná őket törölni 
a földről, győzelme teljes lenne. Amint annak idején a pogány 
népeket rávette Izráel tönkretevésére, a közeljövőben felindítja a 
föld gonosz hatalmait, hogy pusztítsák el Isten népét. Kötelezni 
fogják az embereket arra, hogy áthágva Isten törvényét, emberi 
rendeletnek engedelmeskedjenek...

Amikor Isten előtt népe gyötrődik és tiszta szívért könyörög, 
felhangzik a parancs: "Vegyétek le róla a piszkos ruhát", - és ezek 
a bátorító szavak hallatszanak: "Nézd! Elvettem a bűnödet, és 
díszes ruhába öltöztetlek téged" (Zak 3:4). Isten ráhelyezi Krisz-
tus igaz voltának makulátlan, tiszta palástját megpróbált, meg-
kísértett, hűséges gyermekeire. A megvetett maradék dicsőséges 
ruhába öltözik, és a világ romlottsága soha többé nem mocskolja 
be. Nevük bent marad az élet könyvében, amely a Bárányé. A 
korszakok hűségesei közé sorolja őket a menny. Ellenálltak a 
csaló mesterkedéseinek. Sárkány dühe nem térítette el őket hű-
ségüktől. Most örökre biztonságban vannak a kísértő cselfogá-
saitól. Isten a bűn szerzőjét terheli meg bűneikkel. "Tiszta süveg" 
van fejükön. – Próféták és Királyok 365.367.
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479. Tanulmány - EGY MÁRA SZÓLÓ LECKE

EGY MÁRA SZÓLÓ LECKE
„Ünnepi ruhákba öltöztetlek téged!” (Zak 3:4)
„Mint választott, hűséges és igaz fognak állni Krisztus előtt mind-

azok, akikre az Ő igazságosságának ruhája lesz felöltve.” – LHU 234.    
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 362-366. (Jósua és az angyal) 

Vasárnap  november 20.
1. EGY ELCSÜGGESZTŐ HELYZET
a. A babiloni fogság után, mi volt a csüggedés és reménytelenség 

legfőbb forrása Izrael kicsiny maradékának, akik visszatértek 
szülőföldjükre? Zak 1:12.  

„[Izrael] népe felébredt, felismerték bűneiket Isten előtt, s őszinte 
bűnbánattal fordultak vissza Hozzá. Ettől kezdve az Úr bátorító üzene-
teket küldött részükre. Megígérte, hogy kiszabadítja őket a fogságból, 
s visszafogadja őket kegyébe. Ezt akarta Sátán mindenáron megakadá-
lyozni. Izrael maradékának egy része már vissza is tért elődei földjére, 
és Sátán arra akarta indítani ügynökeit, a pogány népeket, hogy teljesen 
irtsák ki őket.” – 5B 468. 
b. Amikor az Úr látta népének nyomorúságát, hogyan figyelmez-

tette őket a prófétán keresztül, hogy ne ismételjék meg atyáik 
tévedéseit? Zak 1:4-6. 

„A templom építőinek kitartó és eredményes munkája megrémítette 
és nyugtalanította a gonoszság seregeit. Sátán még nagyobb erőfeszíté-
sekre határozta el magát, hogy jellemük fogyatékosságainak megmu-
tatásával gyöngítse és csüggessze Isten népét. Ha azokat, akik sokáig 
bűnhődtek törvényszegésük miatt, ismét rávehetné Isten parancsai át-
hágására, akkor újra foglyul ejtené őket a bűn.” – PK 582.

2011. november 26.
Szombat

Napnyugta: H  15:54 
Ro 16:40

9. Tanulmány

Zakariás próféta könyve 1:12.
Az Úr angyala pedig felele, és mondá: Seregeknek Ura! Meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen és Júdának városain, a melyekre haragszol immár hetven esztendő óta?

Zakariás próféta könyve 1:4-6.
4  Ne legyetek olyanok, mint atyáitok, akikhez az elébbi próféták kiáltottak, mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura: Térjetek meg kérlek a ti gonosz útaitokról, és a ti gonosz cselekedeteitekből, de nem hallgattak meg, és nem figyelmeztek reám, szól az Úr.5  Atyáitok? Hol vannak ők? És a próféták örökké élnek-é?6  De az én beszédeim és végzéseim, amelyeket szolgáim, a próféták által hirdettem: nem beteljesedtek-é a ti atyáitokon? És megtértek és azt mondták: Amint elhatározta vala a Seregeknek Ura, hogy a mi útaink és cselekedeteink szerint bánik velünk: úgy bánt velünk.



48 Szombati Bibliai Tanulmányok, 2011. október - december

Hétfő  november 21.
2. BÁTORÍTÁS AZ ÚRTÓL
a. Hogyan vigasztalta az Úr egy prófétai üzenettel a kicsiny mara-

dékot? Zak 2:10,11. Milyen jövőbeli eseményre utalt az Úr? Ésa 
60:1-5; Jel 21:24-26. 

b. Milyen látomás által bátorította az Úr Zorobábelt, az ő vezetőjü-
ket? Zak 4:1-6,9. 

c. Hogyan igyekezett az Úr bátorítani Jósuát, a főpapot, és a né-
pet, megadva nekik a részükre szükséges lelki biztosítékot? Zak 
3:1,2. 

„A próféta látomásban látja ’Jósua főpapot’, aki ’szennyes ruhába öltöz-
ve’ (Zak 3:1,3), áll az Úr angyala előtt, és esdekel, hogy Isten könyörüljön 
meggyötört népén. Amint azért könyörög, hogy Isten teljesítse ígéreteit, 
Sátán arcátlanul kiáll ellene. Isten nem fogadhatja vissza kegyelmébe 
Izráelt, mert vétkezett – állítja. Jogot formál rájuk, mint zsákmányára, és 
követeli, hogy az angyal adja át neki őket.” – PK 562.
d. Mi volt az az egyedüli dolog, amit Jósua a főpap tehetett Sátán 

vádjaival szemben? Mi az egyedüli reményünk, mivelhogy ha-
sonló kínos helyzetben vagyunk? Péld 28:13. 

„A főpap nem tudja Sátán vádjaitól megvédeni sem magát, sem 
népét. Nem állítja, hogy Izráel hibátlan. Jósua szennyes ruhában áll az 
Angyal előtt. A nép bűneit jelképezi az a ruha, amelyet képviselőjükként 
visel. Megvallja bűnösségüket, de rámutat bűnbánatukra és megalázko-
dásukra is, bízva a Megváltó bűnbocsátó irgalmában. Hit által igényli 
Isten ígéreteit.” – PK 363.

Példabeszédek 28:13.
Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.

Ésaiás próféta könyve 61:1-5.
1  Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;2  Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót;3  Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!4  És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a puszta városokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságait.5  És ott állnak az idegenek, és legeltetik juhaitokat, és a jövevények szántóitok és vinczelléreitek lesznek.

Zakariás próféta könyve 2:10,11.
10  Örülj és örvendezz, Sionnak leánya, mert ímé elmegyek és közötted lakozom! így szól az Úr.11  És sok pogány csatlakozik azon a napon az Úrhoz, és népemmé lesznek, és közötted lakozom, és megtudod, hogy a Seregeknek Ura küldött hozzád engem.

Zakariás próféta könyve 4:1-6,9.
1  Majd visszatére az angyal, aki beszél vala velem, és felkölte engem, mint mikor valaki álmából költetik fel.2  És mondá nékem: Mit látsz te? És mondám: Látok ímé egy merő arany gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta pedig annak hét szövétneke, és hét cső a szövétnekekhez, amelyek a tetején vannak;3  És mellette két olajfa: egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán.4  És felelék, és mondám az angyalnak, aki beszél vala velem, mondván: Mik ezek, Uram?5  És felele az angyal, aki beszél vala velem, és mondá nékem: Hát nem tudod-é, mik ezek? És mondám: Nem, Uram!6  És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.9  A Zorobábel kezei veték meg e ház alapját, és az ő kezei végzik el azt, és megtudod, hogy a Seregeknek Ura küldött el engem hozzátok.

Zakariás próféta könyve 3:1,2.
1  Azután megmutatá nékem Jósuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt álla, és a Sátánt, aki jobb keze felől álla, hogy vádolja őt.2  És mondá az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszög-é ez?

Jelenések könyve 21:24-26.
24  És a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak; és a föld királyai az ő dicsőségöket és tisztességöket abba viszik.25  És annak kapui be nem záratnak nappal (éjszaka ugyanis ott nem lesz);26  És a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik.
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Kedd  november 22.
3. NAGY SZÜKSÉGLETÜNK – AZ ÖLTÖZETÜNK KICSERÉLÉSE
a. Hogyan állt Jósua, a nép képviselője, az Angyal (Krisztus) elé? 

Zak 3:3. Hogyan állunk saját igazságunkban az Úr előtt? Ésa 
64:5; Jel 3:17. 

„Az emberek Isten előtt szennyes öltözetben állnak. Minden igazsá-
guk olyan, mint ’a megfertőztetett ruha’ (Ésa 64:5). Sátán felhasználja 
ellenük mesteri vádoló képességeit, rámutat tökéletlenségeikre, mint 
gyengeségük bizonyítékára. Gúnyosan és lenézően mutat rá azok hi-
báira, akik állítják, hogy Isten szolgálatában tevékenykednek. Miután 
becsapja őket, elpusztításukhoz kér engedélyt.

De ők Krisztusban bíznak, és Krisztus nem hagyja el őket.” – TDG 226.  
b. Hogyan vált Jósua alkalmassá arra, hogy Isten előtt szolgáljon? 

Zak 3:4,5. Mit kell tennünk, hogy Isten elfogadhasson bennün-
ket? Jel 3:18,19. 

„Az angyal elfogadta Jósua közbenjárását, és megparancsolta: ’Vegy-
étek le róla a szennyes ruhákat!’ Jósuának pedig ezt mondta az angyal: 
’Lásd! Levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek 
téged!... Feltevék azért a fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteték 
őt.’ (Zak 3:4-5). Jósua és népe bűneit az Angyal megbocsátotta. Izráelt 
’ünnepi ruhákba’ öltöztette. Krisztus a maga igaz voltát tulajdonította 
nekik. A Jósua fejére helyezett süveg olyan volt, mint amilyent a papok 
viseltek. Ez a felirat volt rajta: ’Szentség az Úrnak!’ (2Móz 28:36) jelezve, 
hogy korábbi törvényszegései ellenére alkalmassá vált a templomban az 
Isten előtti szolgálatra.” – PK 363.
c. Miután Krisztus visszaemelte Jósuát a papság méltóságára, mit 

mondott neki? Mit tegyünk mi is? Zak 3:7. 

„Ha [Jósua] engedelmes, abban a megtiszteltetésben részesül, hogy 
a templom minden szolgálata feletti bíró vagy felügyelőként, szolgáló 
angyalok között járhat már ebben az életben, és végül ott lehet az Isten 
trónja körül álló megdicsőült tömeg között.” – PK 363.

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

Zakariás próféta könyve 3:3.
Jósua pedig szennyes ruhába vala öltöztetve, és áll vala az angyal előtt.

Zakariás próféta könyve 3:4,5.
4  És szóla és monda az előtte állóknak, mondván: Vegyétek le róla a szennyes ruhákat! És monda néki: Lásd! Levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged!5  Azután mondám: Tegyenek fejére tiszta süveget! Feltevék azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteték őt, az Úrnak angyala pedig ott áll vala.

Zakariás próféta könyve 3:7.
 Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ha az én útaimban jársz, és ha parancsolataimat magtartod: te is ítélője leszel az én házamnak, sőt őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki-s bejárást engedek néked ez itt állók között.

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

Jelenések könyve 3:18,19.
18  Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.19  Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.
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Szerda  november 23.
4. EGY MEGPRÓBÁLÓ ÓRA
a. Hogyan alkalmazható ma Zakariás látomása? Jel 12:10.ur.

„Jósuáról és az angyalról látott zakariási látomás különös mértékben 
Isten népére vonatkozik a nagy engesztelési nap záró jeleneteiben. Ak-
kor a maradék egyház súlyos megpróbáltatást és gyötrelmet visel el. Az 
Isten parancsolatait és Jézus hitét megtartók érezni fogják az ősellenség 
és seregének dühét. Sátán alattvalóinak tartja a föld lakóit, a magukat 
kereszténynek vallók közül sokakat hatalma alá hajtott. De itt van egy 
kis csapat, amely nem ismeri el felsőbbségét…

Isten hűségeseit fenyegetik, bevádolják, elítélik. Elárulják egymást 
a ’szülők, testvérek, rokonok és barátok is’ (Lk 21:16). Sőt életükre is 
törnek. Egyedüli reménységük Isten irgalma; egyedüli oltalmuk az ima. 
Ahogyan Jósua könyörgött az Angyal előtt, a maradék egyház is töre-
delmes szívvel és rendíthetetlen hittel esedezik Szószólója, Jézus általi 
bűnbocsánatért és szabadulásért.” – PK 365.
b. Miért kell könyörögnünk, amíg a kegyelem ajtaja nyitva van? 

Zsol 51:3,9,12; Jóel 2:16,17. Csak milyen állapotban védhet meg 
bennünket Szószólónk?

„Krisztus követői vétkeztek ugyan, de nem engedték át magukat 
Sátán hatalmának. Megbánták bűneiket, és alázatos, töredelmes szívvel 
keresték az Urat; a mennyei Szószóló pedig védelmébe veszi őket. Akit 
legjobban sért hálátlanságuk, aki ismeri bűneiket, de bűnbánatukat is, 
kijelenti: ’Dorgáljon meg téged az Úr, Sátán! Én életemet adtam ezekért 
a lelkekért. Markaimba metszettem őket. Lehet, hogy jellemük tökélet-
len és igyekezetük kudarcba fulladt, de megbánták bűneiket, én pedig 
megbocsátok nekik, és elfogadom őket.’

Sátán vadul támad, és csalásai ravaszak, de az Úr szemmel tartja népét, 
gyötrelmük súlyos, a kohó tüze már-már megemészti őket. De Jézus tűz-
ben megpróbált aranyként hozza ki őket a lángokból. Földiességük leválik, 
hogy Krisztus képmása tökéletesen kialakuljon bennük.” – PK 366.

Zsoltárok könyve 51:3,9,12.
3  Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!9  Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.12  Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.

Jóel próféta könyve 2:16,17.
6  Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet; hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat; menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából és a menyasszony is az ő szobájából.17  A tornácz és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják: Légy kegyelmes, oh Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtok a pogányok. Miért mondanák a népek között: Hol az ő Istenök?

Jelenések könyve 12:10.ur.
...ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.



519. Tanulmány - EGY MÁRA SZÓLÓ LECKE

Csütörtök  november 24.
5. A GONOSZSÁG EGY NAPON ELTÁVOLÍTVA
a. Hogyan fogják eltávolítani a bűnbánó Izrael bevallott bűneit 

„egy napon” a vizsgálati ítéletben? Zak 3:9.ur; Apcs 3:19.  

„Amikor Isten előtt népe gyötrődik, és tiszta szívért könyörög, fel-
hangzik a parancs: ’Vegyétek le róla a szennyes ruhákat!’ (Zak 3:4)” – 
PK 367.
b. Milyen jelet fognak helyezni Isten hűséges szolgáira, miután bű-

neiket eltörölték, és hogyan készülhetünk fel arra az órára? Ez 
9:4; 1Jn 3:2,3.

„Most kell szívünknek tisztának és szentnek lenni! Nincs arra ígére-
tünk, hogy majd Krisztus megjelenésekor fog jellemünk átalakulni. Ha 
az igazságos Úrnak áldozatot akarunk bemutatni, akkor el kell hagynunk 
minden bűnös gondolatot, minden bűnös szót és cselekedetet…

Amire nekünk szükségünk van, az a szív tisztasága; s Isten megadhatja 
ezt kegyelmének ingyen ajándékaként. Sokan a körülményeket hibáztat-
ják helytelen jellemvonásaik miatt. Ezt mondják: ’Ha a dolgok másképpen 
alakulnának, akkor én sokkal jobb lennék, de a mostani helyzet annyira 
megpróbáló és felzaklató, hogy így nem tudok jobb keresztény lenni.’ De 
ez önámítás. Az isteni kegyelem képessé tehet téged arra, hogy ott szolgáld 
Őt, ahol vagy. Tehát az ilyen okok nem mérvadóak Számára. Bukásodért 
ne a körülményeket hibáztasd. Az Úr tudja, hogy hol vagy, és azt akarja, 
hogy azokat a dolgokat gyakoroljad, amik téged a gyakorlati vallásosságra 
és istenfélelemre vezetnek.” – YI 1896. január 9.    
Péntek  november 25.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mutasd be Jósua, Zakariás és Zorobábel munkáját! 
2. Milyen bátorítást küldött az Úr Zorobábelnek és a népnek?  
3. Hogyan hallgattatta el az Angyal (aki Krisztus volt) Jósua vádolóját?
4. Hogyan válaszolt az Úr Jósua bűnvallomására és imájára?  
5. Jósua és az Angyal tapasztalata részünkre ma egy szemléltető lecke. Be-

szélj erről! 

Ezékiel próféta könyve 9:4.
És monda az Úr néki: Menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, a kik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az útálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepében.

Zakariás próféta könyve 3:9. ur.
...és eltörlöm e földnek álnokságait egy napon.

Apostolok cselekedetei 3:19.
Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.

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



A Renascenca-i Oktatási Központot 
1995. február 22-én nyitották meg. Ez 
közel van az Észak Brazil Unió központ-
jához, Brazíliavároshoz, ami Brazília 
fővárosa. E központ megalapítása óta 
nem kis pénzügyi kihívással nézünk 
szembe, amit meg kell oldanunk, mert 
e városban sok magániskola működik, 
ráadásul a közoktatási rendszer ingye-
nes iskoláztatást nyújt mindenkinek. 
Isten megsegített bennünket az iskola 
megnyitása óta, s már a második iskolai 
évben sok diákunk volt. Tanulóink szülei-
nek többsége nem a mi egyházunk tagja, mégis 
a mi oktatási rendszerünk mellett döntöttek, mely 
abban különbözik a többitől, hogy kihangsúlyozza a keresztény alapelveket. 

Jelenleg a legkisebbektől kezdve a 9. osztályig tanítunk. Tervünk az, hogy 
iskolánkat tovább bővítjük, s elkészítjük a középiskolások részére szóló tan-
tervet. Ennek következményeként tervezzük, hogy új tantermeket építünk, 
de más kihívásokkal is szembe kell néznünk, hogy előre haladhassunk. Több 
fejlesztést kell végrehajtanunk, mint például:

•	 Tetőt	kell	készítenünk	több,	rendszeresen	használt	szabadtéri	terület	
fölé.

•	 Felvonó	szükséges	a	mozgássérültek	részére.
•	 Létre	kell	hoznunk	egy	tudományos	laboratóriumot.
A két utóbbi beruházást az Oktatási Minisztérium követeli meg intéz-

ményünktől. Mindezek mellett még mindig fejlesztenünk kell oktatásunk 
színvonalát. 

Csak akkor tarthatjuk meg gyermekeinket és ifjúságunkat a mi iskolá-
inkban, ha megkíséreljük magasra emelni a keresztény oktatás színvonalát, 
mert így adhatjuk nekik a legjobb tanítást. „A mi munkánk a reformáció, a 
megújulás. Isten célja oktatási intézményeink kitűnő munkájával felhívni a 
figyelmet a veszendők megmentéséért folyó utolsó nagy erőfeszítésre.” (6B 
126. Kiemelés a szerkesztőtől.) 

Felhívjuk kedves testvéreinket, testvérnőinket és barátainkat az egész 
világon, hogy adakozzanak bőkezűen az országunk központjában lévő is-
kolánk részére. 

 Testvéreitek és testvérnőitek Brazíliából

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
A Renascenca-i Iskola részére 
Brazíliavárosban  

2011. december 3.
Szombat
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5310. Tanulmány - „HOGY ELTÖRÖLTESSENEK  A TI BŰNEITEK”

„HOGY ELTÖRÖLTESSENEK  
A TI BŰNEITEK”

„Bánjátok meg… és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűnei-
tek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől. És elküldje 
a Jézus Krisztust.” (Apcs 3:19,20) 

„A vizsgálati ítélet és a bűnök eltörlése az Úr második adventje előtt 
lezárul.” – NK 432. 
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 366-368. (Jósua és az angyal)  

A Nagy Küzdelem, 435-437. (A vizsgálati ítélet)

Vasárnap  november 27.
1. A BEVALLOTT, MEGBOCSÁTOTT ÉS ÁTRUHÁZOTT BŰNÖK
a. Az ószövetség idejében, amikor a naponkénti engesztelési szol-

gálatban a bűnöket megbocsátották (3Móz 4:20), el is töröltet-
tek-e ugyanakkor? Zsid 10:1-4.

b. Az újszövetség idejében megváltásunk ára ki lett fizetve a keresz-
ten (1Pt 1:18,19; Zsid 9:11,12), és a naponkénti imáinkra kapott 
válaszként bűneink megbocsáttatnak (Mt 6:12). Mikor törlik el 
azokat? Apcs 3:19.

c. Mint ahogyan a főpap minden évben egyszer bement a szentek 
szentjébe, milyen céllal lép be Krisztus a második függöny mögé 
„egyszer az időknek végén” „áldozatának” érdemei által? Zsid 
9:23-26.   

„Az Úr azt kívánta, hogy míg a jelképes szolgálat főpapja Izraelért 
engesztelést végez, az egész Izrael, bűnbánattal és alázattal sanyargassa 
meg lelkét előtte… Annak pedig, aki azt akarja, hogy neve bent marad-
jon az élet könyvében, most… kell bűnbánó szívvel és őszinte megtérés-
sel megsanyargatnia lelkét Isten előtt.” – NK 436.

2011. december 3.
Szombat

Napnyugta: H 15:54
Ro 16:37

10. Tanulmány

Mózes 3. könyve 4:20.
És úgy cselekedjék azzal a tulokkal, mint a bűnért való tulokkal cselekvék, úgy cselekedjék vele, és engesztelést szerez számukra a pap, és megbocsáttatik nékik.

Máté evangéliuma 6:12. 
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;

Apostolok cselekedetei 3:19.
Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.

Zsidókhoz írt levél 10:1-4.
1  Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennélfogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szünetlenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat;2  Különben megszűnt volna az áldozás, mivelhogy az egyszer megtisztult áldozók többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna.3  De azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek.4  Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket.

Zsidókhoz írt levél 9:11,12.
11  Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül,12  És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.

Zsidókhoz írt levél 9:23-26.
23  Annakokáért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai effélékkel tisztíttassanak meg, magok a mennyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal.24  Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk.25  Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint a hogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel;26  Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.

Péter apostol 1. levele 1:18,19.
18  Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;19  Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
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Hétfő  november 28.
2. A BEVALLOTT, MEGBOCSÁTOTT ÉS ÁTRUHÁZOTT BŰNÖK 

(FOLYTATÁS)
a. Az ószövetség idejében, hogyan ruházták át a bűnt a bűnösről a 

szentélyre? 3Móz 4: 16-18,33-35; Zsid 13:11. 

„A naponkénti papi szolgálat legfontosabb része a személyekért vég-
zett szolgálat volt. A bűnbánó bűnös áldozatát a sátor ajtajához vitte és 
kezét az áldozati állat fejére helyezve megvallotta bűneit, így jelképesen 
áthelyezte azokat önmagáról az ártatlan áldozati állatra. Azután saját 
kezével leölte az állatot. Az állat vérét a pap bevitte a szent helyre és a 
kárpit előtt elhintette. A kárpit mögött volt a frigyláda, amely a bűnös 
által megszegett törvényt tartalmazta. Ezzel a szertartással a bűnt a vér 
útján jelképesen átvitték a szentélyre.” – PP 312.
b. Az újszövetség idejében, hogyan viszik át a bűnt a vétkezőről a 

mennyei szentélyre? 1Jn 1:9; Zsid 9:11,12,28; 10:12.

„Ahogy hajdan a nép hitben ráhelyezte bűneit a bűnért való áldozat-
ra, és az áldozat vére által jelképesen áthárította őket a földi szentélyre, 
az újszövetség idején a bűnbánók éppígy helyezik hitben Krisztusra bű-
neiket, és valóságosan áthárítják őket a mennyei szentélyre.” – NK 376.
c. Mit jelképez a mennyei szentélyben a tömjénező és a tömjénező 

oltár? Jel 8:3,4; Zsid 4:14-16.  

„Bárki, aki ma Krisztushoz jön, ne feledje, hogy Krisztus érdeme az a 
tömjénillat, mely a bűnbánó imájával keveredik, s az által részesül bűn-
bocsánatban, irgalomban és kegyelemben.” – TII 174. 175.

„[Jézus] ma ott áll a kegyelem oltáránál, és Isten elé tárja a tőle segít-
séget várók imáját.” – NOL 52.

„[Krisztus] áldozata tökéletes. Közbenjáróként elvégzi magaválasz-
totta munkáját, és a tömjénezőt makulátlan érdemeivel, népének imá-
ival, bűnvallomásával és hálaadásával Isten elé tartja. Mindez Krisztus 
igazságának jóillatával száll fel Istenhez. Isten elfogadja az áldozatot, és 
bocsánatával elfedez minden vétket.” – KP 104. 

Mózes 3. könyve 4:16-18,33-35.
16  Azután vigyen be a felkent pap a tulok véréből a gyülekezet sátorába.17  És mártsa be a pap az ő újját a vérbe, és hintsen abból hétszer az Úr előtt a függöny felé.18  És tegyen a vérből az oltár szarvaira is, a mely az Úr előtt, a gyülekezet sátorában van; a vért pedig mind öntse az egészen égőáldozat oltárának aljára, amely a gyülekezet sátorának nyílása előtt van.33  És tegye a kezét annak a bűnért való áldozatnak fejére, és ölje meg azt bűnért való áldozatul azon a helyen, ahol megölik az egészen égőáldozatot.34  És vegyen a pap a bűnért való áldozat véréből az újjával, és tegyen az égőáldozat oltárának szarvaira; a vért pedig mind öntse az oltárnak aljára.35  Azután vegye el minden kövérjét, amint elveszik a hálaáldozatra való báránynak kövérjét, és füstölögtesse el azokat a pap az oltáron az Úrnak tűzáldozataival. Ekképen szerezzen néki engesztelést a pap az ő bűnéért, amelyet elkövetett, és megbocsáttatik néki.

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

Zsidókhoz írt levél 13:11.
Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül.

Zsidókhoz írt levél 9:11,12,28.
11  Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül,12  És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.

Zsidókhoz írt levél 10:12.
Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára,

János apostol 1. levele 1:9.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

Jelenések könyve 8:3,4.
3  És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, arany tömjénezőt tartva; és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, amely a királyiszék előtt vala.4  És felméne a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe.
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5510. Tanulmány - „HOGY ELTÖRÖLTESSENEK A TI BŰNEITEK” 

Kedd  november 29.
3. IKERTESTVÉREK TÖKÉLETES EGYENSÚLYBAN
a. Mely két fő alapelvvel alapították meg a megváltás tervét? Zsol 

85:10-12; 89:15. Hol nyerünk tiszta képet Isten igazságosságá-
ról? Zsol 119:142,172; Rm 8:4. 

„Az igazságnak van ikertestvére, melynek mindenkor ott kell állnia 
mellette, ez pedig az irgalmasság, a szeretet.” – TII 70. 
b. Az ószövetség idejében a bűnért való áldozat jelképesen kielégí-

tette a törvény követelményét (Zsid 10:1) a szentek szentjében a 
függöny mögött (Zsid 9:3,4). Mit követel a törvény a vétkezőtől, 
és milyen megfontolásra kellene ez késztessen bennünket? Rm 
6:23; 7:8-11; 2Kor 3:6.

„Isten törvényének megszegése miatt az ember halálos ítélet alatt álló 
gonosztevő volt, mint áruló, mint lázadó. Ezért az ember helyettesének 
gonosztevőként kellett meghalnia, mivel Ő állt az árulók helyén, az 
árulók összes felhalmozódott bűnével isteni lelkén. Nem volt elég az, 
hogy Jézus meghaljon, hanem szégyenteljesen kellett meghalnia, azért, 
hogy teljesen megfizesse a megszegett törvény követelését. A próféta így 
tudatja a világgal Krisztus szavait: ’Arcomat nem fedeztem be a gyalázás 
és köpdösés előtt’ (Ésa 50:6).

Erre gondolva, az embernek lehet-e akár szemernyi dicsősége? 
Amint végigkísérik Krisztus szenvedésekkel, megalázkodással teli életét, 
fölemelhetik-e kevély fejüket, mintha nem kellene próbákat, szégyent, 
megaláztatást viselniük? Azt mondom Krisztus követőinek: ’Tekintsetek 
a Kálváriára, és égjen szégyenpír az arcotokon önhitt, öntelt gondolatai-
tokért! A menny Felségesét a bűnös, elítélt emberért alázták meg! Krisz-
tus mélyebbre és mélyebbre szállt a megalázkodásban, mígcsak nem 
volt már mélység, melyre tovább süllyedhetett volna, hogy fölemelje az 
embert erkölcsi szennyéből. Mindez értetek történt, akik elsőbbségre 
törtök – akik emberi dicséretre, emberek magasztalására áhítoztok! 
Értetek történt, akik rettegtek attól, hogy nem részesültök mindabban a 
megtiszteltetésben az emberektől, mely szerintetek megilletne bennete-
ket. Krisztusi-e viselkedésetek?” – TII 142. 143.
c. Amikor a megszegett törvény követelményeinek eleget tettek, 

jelképesen a helyettes vérén keresztül (3Móz 17:11), hogyan 
tekintett Isten ezután a bűnbánó bűnösre? 3Móz 4:20; 5:17,18; 
4Móz 15:22-26.

Mózes 3. könyve 4:20.
És úgy cselekedjék azzal a tulokkal, mint a bűnért való tulokkal cselekvék, úgy cselekedjék vele, és engesztelést szerez számukra a pap, és megbocsáttatik nékik.

Mózes 3. könyve 17:11.
Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést.

Mózes 3. könyve 5:17,18.
17  Hogyha vétkezik valaki, és cselekszik valamit az Úrnak valamely parancsolata ellen, a mit nem kell cselekedni, ha nem tudta is: vétkessé lesz, és hordozza az ő vétségének terhét:18  Vigyen azért a nyájból egy ép kost a paphoz, a te becslésed szerint, bűnért való áldozatul, és szerezzen néki engesztelést a pap az ő tévedéséért, amellyel tudatlanságból tévedett, és megbocsáttatik néki.

Mózes 4. könyve 15:22-26.
22  És ha megtévelyedtek, és nem cselekszitek meg mind e parancsolatokat, a melyeket szólott vala az Úr Mózesnek;23  Mind azokat, amelyeket parancsolt az Úr néktek Mózes által, az naptól fogva, amelyen parancsolta azokat az Úr, és azután a ti nemzetségeiteknek is:24  Akkor, hogyha a gyülekezet tudtán kivül esik a tévedés, az egész gyülekezet áldozzék egy fiatal tulkot egészen égőáldozatul, kedves illatul az Úrnak, és étel-és italáldozatot is hozzá szokás szerint, és egy kecskebakot bűnért való áldozatul.25  És végezzen engesztelést a pap Izráel fiainak egész gyülekezetéért, és megbocsáttatik nékik, mert tévedés volt az; ők pedig vigyék be az ő áldozatjokat tűzáldozatul az Úrnak, és a bűnért való áldozatjokat az Úr elé az ő tévedésökért.26  És megbocsáttatik Izráel fiai egész gyülekezetének, és a közöttök tartózkodó jövevénynek; mert az egész nép tévedésben volt.

Zsoltárok könyve 85:10-12.
10  Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön.11  Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.12  Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből.

Zsoltárok könyve 89:15.
Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orczád előtt.

Zsoltárok könyve 119:142,172.
142  A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz.172  Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz.

Rómabeliekhez írt levél 8:4.
Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.

Rómabeliekhez írt levél 6:23.
23  Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

Rómabeliekhez írt levél 7:8-11.
8  De a bűn alkalmat vévén, a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot; mert törvény nélkül holt a bűn.9  Én pedig éltem régen a törvény nélkül: de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn,10  Én pedig meghalék; és úgy találtaték, hogy az a parancsolat, mely életre való, nékem halálomra van.11  Mert a bűn alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 3:6.
Aki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít.

Zsidókhoz írt levél 10:1.
Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennélfogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szünetlenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat;

Zsidókhoz írt levél 9:3,4.
3  A második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentének,4  Melyben vala az arany füstölő oltár és a szövetség ládája beborítva minden felől aranynyal, ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje meg a szövetség táblái,
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4. KEGYELEM ÉS IGAZSÁG
a. Hogyan bizonyíthatod be, hogy Krisztusnak a mennyei szentek 

szentjében lévő törvény követelménye miatt kellett meghalnia 
(Jel 11:19; Zsid 9:4; 8:5; Jel 15:5), s hogy még mindig eleget kell 
tennünk a törvény követelményeinek az Újszövetség idejében is? 
Rm 4:15; 7:7; 1Kor 15:56; Jak 2:8-11.  

„Semmi alapja nincs annak az állításnak, hogy Krisztus eltörölte 
halálával Atyja törvényét. Ha a törvény megváltoztatható vagy félre 
tehető lett volna, akkor Krisztusnak nem kellett volna meghalnia, hogy 
megváltsa halálával az embert a bűn következményétől. Krisztus halála 
a törvény változhatatlanságát bizonyítja, és távolról sem az eltörlését.” – 
NK 415. 416.
b. Hogyan bizonyíthatod be, hogy Isten kegyelme – amely által 

megigazulunk (Tit 3:7) és üdvözülünk (Ef 2:8) – nem hatalmaz 
fel senkit arra, hogy folyamatosan megszegje a törvényt (Rm 
6:1,2; Jn 8:10,11), de erőt ad a bűnbánó bűnösnek arra, hogy en-
gedelmeskedni tudjon a Mindenhatónak? Rm 6:14; Tit 2:11,12.          

c. Milyen irányadó mérték alapján fogja Isten megítélni mindazo-
kat, akik ismerték az Ő akaratát? Préd 12:15,16; Jak 2:8-12.

„Isten törvénye lelki. Az leleplezi a legtitkosabb gondolatainkat, 
szándékainkat és indítékainkat. A törvény szabályai kell hogy uralják az 
ítélőképességet, az akaratot, és az érzelmeket. A törvény alapelvei meg-
követelik, hogy szeressük Istent és embertársainkat; s e szeretet nélkül 
a törvény látszólagos teljesítése nem elfogadható. A keresztényi jellem 
mérvadója a törvény. A törvény egy pontos tükörhöz hasonlóan nyilat-
koztatja ki az emberek fiainak erkölcsi jellemük hibáit, hiányosságait. Ez 
éber őrködésre készteti őket a kísértések ellen. Helyes ítélőképességet és 
helyes lelki megkülönböztető képességet ad nekik. Isten törvénye szent 
igaz és jó. Ha életünket annak irányadó mértékéhez szabjuk, akkor bol-
dogok leszünk.” – ST 1881. június 9.  
d. Milyen megkülönböztetést tesznek majd az ítéletben az emberek 

két osztálya között, figyelembe véve azt, hogy ismerték-e Isten 
törvényét? Rm 2:12.

Prédikátor könyve 12:15,16.
15  A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!16  Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az.

János evangéliuma 8:10,11.
10  Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?11  Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!

Rómabeliekhez írt levél 4:15; 7:7.
4:15  Mert a törvény haragot nemz: ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen.7:7  Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.

Rómabeliekhez írt levél 6:1,2.
1  Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?2  Távol legyen: akik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?

Rómabeliekhez írt levél 6:14.
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

Rómabeliekhez írt levél 2:12.
Mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el: és akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg,

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 15:56.
A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.

Efézusbeliekhez írt levél 2:8.
 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;

Titushoz írt levél 3:7.
Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.

Titushoz írt levél 2:11,12.
11  Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek,12  Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:

Zsidókhoz írt levél 9:4; 8:5.
9:4  Melyben vala az arany füstölő oltár és a szövetség ládája beborítva minden felől arannyal, ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje meg a szövetség táblái,8:5  Akik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak, amint Isten mondotta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort: Meglásd, úgymond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, amely a hegyen mutattatott néked.

Jakab apostol levele 2:8-11.
8  Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek.9  De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói.10  Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.11  Mert aki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél.

Jakab apostol levele 2:8-12.
8  Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek.9  De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói.10  Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.11  Mert aki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél.12  Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni.

Jelenések könyve 11:19.
 És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában; és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső.

Jelenések könyve 15:5.
És ezeknek utána látám, és ímé megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma,
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5710. Tanulmány - „HOGY ELTÖRÖLTESSENEK A TI BŰNEITEK” 

Csütörtök  december 1.
5. A BŰNÖK ELTÖRÖLÉSE AZ ÍTÉLETBEN
a. Miért kell bűneinket – bár feltételesen megbocsáthatók – beírni 

a mennyei könyvekbe? Miért nem bocsáthatók meg és törölhe-
tők el azonnal? Ez 18:24; Mt 18:23-25.

b. Bár Krisztus azért jött, hogy megszabadítson bennünket a bűn-
től, „elvégzett dolog”, hogy minden embernek meg kell halni és 
Isten „ítélő” széke elé kell állni. Zsid 9:26,27. Hogyan ismétli 
meg ezt Pál apostol más szavakkal? 1Tim 5:24.

c. Milyen nagy esemény előtt és milyen feltétellel törlik el az ítélet-
kor bűneinket? Ésa 43:25; Apcs 3:19,20. 

„A könyvek megnyílnak az ítéletkor, és Isten megvizsgálja azoknak 
az életét, akik hittek, illetve hisznek Jézusban…

Azoknak a neve mellett, akik őszintén megbánták bűneiket, és hittel 
igényelték Krisztus engesztelő áldozatként bemutatott vérét, ez olvas-
ható: bocsánatot kapott. Mivel Krisztus igazságának részesei lettek, és 
jellemük összhangba került a menny törvényével, Isten eltörli bűneiket, 
őket pedig méltónak ítéli az örök életre.” – NK 430.
Péntek   december 2.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Az ószövetség idejében, hogyan ruházták át a bűnöket a földi szentély-

re? Hogyan ruházzák át a bűnöket az újszövetség idejében a mennyei 
szentélyre?   

2. Mit jelent a mennyei tömjénező és a mennyei oltár?
3. Hogyan bizonyíthatod be azt, hogy Isten kegyelme senkinek sem ad fel-

hatalmazást arra, hogy továbbra is elkövethet bűnöket?
4. Honnan tudjuk azt, hogy amikor bűneink megbocsáttatnak, ugyanak-

kor még nem törlik el automatikusan őket?  
5. Mikor és milyen feltétellel fogják bűneinket az ítéletben eltörölni?

Ésaiás próféta könyve 43:25.
Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!

Ezékiel próféta könyve 18:24.
És ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, minden útálatosság szerint, melyeket a hitetlen cselekedett, cselekeszik, nemde éljen-é? Semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lészen: gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő vétkéért, mellyel vétkezett, ezekért meg kell halnia.

Máté evangéliuma 18:23-25. 
23  Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival.24  Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentommal vala adós.25  Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, a mije vala, és fizessenek.

Zoli
Underline
19  Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.20  És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett.

Timótheushoz írt 1. levél 5:24.
Némely embereknek a bűnei nyilvánvalók, előttök mennek az ítéletre; némelyeket pedig hátul követnek is.

Zsidókhoz írt levél 9:26,27.
26  Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.27  És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:
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AZ ENGESZTELÉS VALÓSÁGOS NAPJA
„Kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, azután megtisztíttatik a 

szenthely.” (Dán 8:14. – angolban) 
„Dániel 8:14. próféciája… a vizsgálati ítéletre és a szentek szentjében 

szolgáló Krisztusra [mutat].” – NK 378.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 372-377. (Mi a szentély?)

Vasárnap  december 4.
1. A MENNYEI SZENTÉLYT IS MEG KELL TISZTÍTANI
a. Miért lépett be a főpap egyszer egy évben a szentek szentjébe? 

Zsid 9:7,23; 3Móz 16:16. Mi volt annak a napnak a neve?

„A jelképes szolgálati rendben, amely Krisztus áldozatának és papsá-
gának árnyéka, a szenthely megtisztítása a főpap utolsó szolgálata volt az 
évi szolgálatok körforgásában. Az engesztelés záró cselekménye Izrael 
bűnének eltávolítása volt.” – NK 315.
b. Mikor tekinthették a vétkezőket „tisztának minden bűneiktől 

az Úr előtt” – akkor, amikor a naponkénti szolgálatban „meg-
bocsáttattak” bűneik (3Móz 4:20,26,31,35), vagy csak miután az 
engesztelés napján eltávolították a bűneiket? 3Móz 16:29,30.    

c. Mi szennyezi be folyamatosan a mennyei szentélyt? 1Tim 5:24. 
„A mennyei dolgokat” illetve a mennyei szentélyt „különb áldo-
zatokkal” kell megtisztítani (Zsid 9:23.ur.) az engesztelés valósá-
gos napján. Mit jelent a „különb áldozat” ami megköveteltetik a 
mennyei szentély megtisztításáért? Zsid 9:12,26. 

2011. december 10.
Szombat

Napnyugta: H 15:52
Ro 16:36

11. Tanulmány

Mózes 3. könyve 16:16.
 Így szerezzen engesztelést a szenthelynek Izráel fiainak tisztátalanságai és vétkei miatt; mindenféle bűnei miatt; így cselekedjék a gyülekezet sátorával is, amely közöttök van, az ő tisztátalanságaik közepette.

Mózes 3. könyve 4:20,26,31,35 .
20  És úgy cselekedjék azzal a tulokkal, mint a bűnért való tulokkal cselekvék, úgy cselekedjék vele, és engesztelést szerez számukra a pap, és megbocsáttatik nékik.26  A kövérjét pedig mind füstölögtesse el az oltáron, mint a hálaáldozatnak kövérjét. Így szerezzen néki a pap engesztelést az ő bűnéért, és megbocsáttatik néki.31  Azután vegye el minden kövérjét, amint elveszik a hálaáldozatnak kövérjét: és füstölögtesse el a pap az oltáron, kedves illatul az Úrnak. Ekképen szerezzen néki engesztelést a pap, és megbocsáttatik annak.35  Azután vegye el minden kövérjét, a mint elveszik a hálaáldozatra való báránynak kövérjét, és füstölögtesse el azokat a pap az oltáron az Úrnak tűzáldozataival. Ekképen szerezzen néki engesztelést a pap az ő bűnéért, amelyet elkövetett, és megbocsáttatik néki.

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

Timótheushoz írt 1. levél 5:24.
Némely embereknek a bűnei nyilvánvalók, előttök mennek az ítéletre; némelyeket pedig hátul követnek is.

Zsidókhoz írt levél 9:7,23.
7  A másodikba azonban egy-egy évben egyszer csak maga a főpap, vérrel, melyet magáért és a nép bűneiért áldoz.23  Annakokáért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai effélékkel tisztíttassanak meg, magok a mennyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal.

Zsidókhoz írt levél 9:23.ur.
...magok a mennyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal.

Zsidókhoz írt levél 9:12,26.
12  És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.26  Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.
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Hétfő  december 5.
2. A KIJELÖLT IDŐ
a. Isten tervében mely időpont lett meghatározva a mennyei szen-

tély megtisztítására? Dán 8:14. Ha a bibliai módszert használjuk a 
prófétai napok mérésére (Ez 4:6), milyen időtartamra utal a 2300 
nap? Az adventi úttörők hogyan értelmezték ezt a próféciát?

„A 2300 nap i. e. 457 őszén kezdődött, amikor a Jeruzsálem hely-
reállítására és felépítésére kiadott artaxerxesi rendelet hatályba lépett. 
Ezt a kiindulópontot véve alapul, pontosan és harmonikusan helyük-
re tudták tenni annak az időszaknak az eseményeit, amelyet Dániel 
próféta megjövendöl és megmagyaráz (Dán 9:25-27). A 69 hét, azaz a 
2300 év első 483 éve a Messiásig, a Felkentig tartott. Krisztus kereszt-
sége és a Szentlélek általi felkenetése i. sz. 27-ben, tehát pontosan a 
próféciában meghatározott időben történt. A hetvenedik hét közepén 
a Messiás ’kiirtatott’. Keresztsége után három és fél évvel – i. sz. 31 
tavaszán – Krisztust keresztre feszítették. A hetven hetet, azaz a 490 
évet elsősorban a zsidó nép kapta. Amikor ez az időszak lejárt, a nem-
zet Krisztus tanítványainak üldözésével megpecsételte azt a döntését, 
hogy Krisztust elutasítja. Az apostolok i. sz. 34-ben a pogányok felé 
fordultak. A 2300 év első 490 éve véget ért. Még 1810 év volt hátra. Az 
1810 év i. sz. 34-1844-ig terjedt. ’Azután – mondta az angyal – meg-
tisztíttatik a szenthely’ (Dán 8:14. – angolban).” – NK 366. 367.
b. Miért van az, hogy Dániel 8:14. verse (a 2300 prófétai nap, vagy 

2300 betűszerinti év) – annak is az első része, amelyet az angyal 
Dániel 9:24-27 versekben magyaráz – egyedül csak a mennyei 
szentélyre utalhat?  

Krisztus halálakor a jelképes szolgálat véget ért. Az ’igazi sátor’ a 
mennyei, az újszövetség temploma. És mivel Dániel próféciája (Dán 
8:14) a keresztény korszakban teljesült, a próféciában említett szent-
hely minden bizonnyal az újszövetség temploma. A 2300 nap végén 
– 1844-ben – már hosszú századok óta nem volt szenthely a földön. 
Tehát ez a prófécia: ’Kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, azután 
megtisztíttatik a szenthely – kétségtelenül a mennyei templomra vo-
natkozik.” – NK 373. Lásd a tanulmány 78. oldalát!

Ezékiel próféta könyve 4:6.
És ha ezeket kitöltötted, feküdj a jobboldaladra másodszor, és viseld a Júda házának vétkét negyven napig; egy-egy napot egy-egy esztendőül számítottam néked.

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

Dániel próféta könyve 9:24-27.
24  Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a Szentek szente.25  Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az utczák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben.26  A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.27  És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad.
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Kedd  december 6.
3. A SZENTEK SZENTJE MEGNYÍLT
a. Mit látott János apostol, amikor a szentek szentjének első része 

megnyílt Kr. u. 31-ben? Jel 4:1,2,5. És mit látott ő, amikor a szen-
tély második része megnyílt 1844-ben? Jel 11:19. 

„Amikor János apostol látomásban bepillanthatott Isten mennyei 
templomába, látta, hogy ’hét tűzlámpás ég vala a királyi szék előtt’ (Jel 
4:5). Látott egy angyalt, aki arany tömjénezőt tartott, ’és adaték annak 
sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany ol-
tárra, amely a királyi szék előtt vala’ (Jel 8:3). A próféta bepillanthatott a 
mennyei templom első helyiségébe, és látta a hét égő ’tűzlámpás’-t és ’az 
arany oltárt’-t, amelyeket a földi templom arany gyertyatartója és füstölő 
oltára jelképezett. 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 jelképezett.” – NK 370. 371.
b. Milyen változás történt Krisztus szolgálatában 1844-ben? Jel 

3:7,8. Hova helyezték a királyiszékeket az ítélkezés munkájára? 
Dán 7:9,10.

„A mennyei szentélyből a szentek szentjébe vezető ajtó megnyílt. Itt 
van a frigyláda s benne a Tízparancsolat. Ez az ajtó mindaddig zárva 
volt, míg Jézus közbenjárói tisztje a szentélyben 1844-ben befejeződött. 
Akkor zárta be a szentély ajtaját és felnyitotta a szentek szentjét, a máso-
dik kárpiton átlépett, ahol most a frigyláda előtt áll, és ahova most Izrael 
hite irányul.” – TL 30. 
c. Hogyan jelentette meg Isten Ésaiás próféta által azt a nagy napot, 

amely 1844-ben kezdődött? Ésa 22:20-22. Mialatt az engesztelés 
végbemegy, Isten arra hív fel bennünket, hogy sanyargassuk 
meg a lelkünket. De mit tesz sok ember ahelyett, hogy bűnbánó 
szívvel az Úrhoz fordulna? Ésa 22:12-14; Jel 3:14-17.

d. Milyen lehetőség áll még mindig előttünk, ami nem tart már 
sokáig? Jel 3:18-20; 2Pt 3:9,14.

Ésaiás próféta könyve 22:20-22.
20  És lesz ama napon, hogy elhívom szolgámat, Eliákimot, a Hilkiás fiát,21  S felöltöztetem őt öltözetedbe, és öveddel megerősítem, és uralmadat kezébe adom, és ő lesz atyjok Jeruzsálem lakosainak és a Júda házának;22  S az ő vállára adom a Dávid házának kulcsát, és amit megnyit, senki be nem zárja, és amit bezár, nem nyitja meg senki;

Ésaiás próféta könyve 22:12-14.
12  És fölhív az Úr, a seregek Ura ama napon sírásra és gyászolásra, ti magatok megkopaszítására és gyászruha-öltésre,13  És ímé öröm és vígasság; barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás; együnk, igyunk, mert holnap meghalunk!14  És megjelenté magát füleimben a seregek Ura: Meg nem bocsáttatik e bűn tinéktek, míg meg nem haltok; szól az Úr, a seregek Ura.

Dániel próféta könyve 7:9,10.
9  Nézém, míg királyi székek tétetének, és az öreg korú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz;10  Tűzfolyam foly és jő vala ki az ő színe felől; ezerszer ezeren szolgálának néki, és tízezerszer tízezeren állának előtte; ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg.

Péter apostol 2. levele 3:9,14.
9  Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.14  Annakokáért szeretteim, ezeket várván , igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.

Jelenések könyve 11:19.
És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában; és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső.

Jelenések könyve 4:1,2,5.
1  Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó vala a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: Jőjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután.2  És azonnal elragadtatám lélekben: és ímé egy királyiszék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyiszékben;5  A királyiszékből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jőnek vala ki. És hét tűzlámpás ég vala a királyiszék előtt, amely az Istennek hét lelke;

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

Jelenések könyve 3:14-17.
14  A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete:15  Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.16  Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.17  Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:

Jelenések könyve 3:18-20.
18  Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.19  Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.20  Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.
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Szerda  december 7.
4. A BŰNÖK ELTÁVOLÍTVA A KÖNYVEKBŐL
a. Mit „töröl ki” vagy „távolít el” Krisztus a mi Főpapunk szívünk-

ből és a szentélyben lévő feljegyzésekből? Ésa 43:25.  

„[A földi szentély megtisztítása] előremutatott annak a szolgálatnak 
a záró eseményére, amellyel Főpapunk a mennyben eltávolítja, illetve 
eltörli népének a mennyei feljegyzésekben nyilvántartott bűneit. Ez a 
munka vizsgálatból és ítéletből áll; és közvetlenül az előtt történik, hogy 
Krisztus ’eljön az ég felhőiben hatalommal és nagy dicsőséggel’; mert 
amikor eljön, már mindenkinek az ügye eldőlt.” – NK 315.
b. Miért adhat reményt és bátorítást számunkra bűneink „eltörlése”? 

Ésa 44:22,23.

„Isten nem úgy bánik velünk, mint ahogy halandó emberek bánnak 
egymással. Az Ő gondolatai az irgalom, a szeretet és a leggyengédebb 
könyörület gondolatai. ’Bővelkedik a megbocsátásban.’ Így szól: ’Eltö-
röltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet’ (Ésa 44:22). 
Bízzunk az Úr szavában, és fejezzük ki hálánkat készséges engedelmes-
ségünk által az Ő bűnbocsátó szeretetéért!

Testvérek és testvérnők, nézzetek fel; ti, akik megpróbáltattatok, 
megkísértettetek és elcsüggedtetek, nézzetek fel! Ne merüljetek ki, ne 
álljatok meg, mert a bűntől nyomasztott szív elbátortalanodik. Mind-
azon ígéretek amelyek napjainkig Istentől alászálltak, biztosítanak ben-
nünket, hogy a menny elérhető számunkra, ha tovább folytatjuk a felfelé 
kapaszkodást.” – RH 1885. február 17.   
c. Milyen kijelentést tesz majd Krisztus a vizsgálati ítélet végén, 

amikor mint a mi Főpapunk, befejezi szolgálatát? Jel 22:11,12. 

„A vizsgálati ítélet lezárulásakor mindenkinek eldől a sorsa – életre 
vagy halálra. A kegyelemidő röviddel az előtt ér véget, hogy az Úr meg-
jelenik az ég felhőiben.” – NK 437.

Ésaiás próféta könyve 43:25.
Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!

Ésaiás próféta könyve 43:22,23.
22  És még sem engem hívtál segítségül Jákób, hanem megfáradtál én bennem Izráel!23  Nem adtad nékem égőáldozatul bárányaidat, és áldozataiddal nem dicsőítettél engem; nem terheltelek ételáldozattal, és tömjénnel nem fárasztottalak.

Jelenések könyve 22:11,12.
11  Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is.12  És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.
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Csütörtök  december 8.
5. EGY MEGMÁSÍTHATATLAN ÍTÉLET 
a. Amikor Krisztus közbenjárása befejeződik, mit tesz az angyal a 

tömjénezővel? Jel 8:4,5. Mi a jelentése e jelképes cselekménynek? 
Lesz-e még több esély a bűnbánatra és bűnvallomásra?

„Láttam, hogy a mennyben az angyalok ide és tovasiettek. Egy angyal, 
kinek oldalán tintatartó volt, visszatért a földről és jelentette Jézusnak, 
hogy munkáját befejezte és a szenteket megszámlálta és elpecsételte. 
Ugyanekkor megpillantottam Jézust, amint a Tízparancsolatot tartal-
mazó frigyszekrény előtt szolgált, és ledobta a tömjénezőt. Felemelte ke-
zeit és fennhangon mondja: ’Elvégeztetett.’ Az egész szent angyali sereg 
levetette koronáját, midőn Jézus ünnepélyesen kijelentette: ’Aki igazság-
talan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes 
ezután is: és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék 
meg ezután is’ (Jel 22:11).

Minden egyes esetet eldöntöttek vagy életre, vagy halára. Mialatt Jé-
zus a szentek szentjében szolgált, végrehajtatott az ítélet az igaz holtakon 
és azután az élő igazakon. Krisztus átvette országát, meghozta népéért 
az engesztelő áldozatot s eltörölte népének bűneit.” – TL 242.
b. Melyik mondat vonja magára figyelmünket, amíg a kegyelemidő 

tart? Miért? Dán 5:27. Milyen figyelmeztetést kell megszívlel-
nünk? Mk 13:35-37. 

Péntek  december 9.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Az ószövetség idejében, mikor jelentették ki a vétkezőknek, hogy „min-

den bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt” – a naponkénti szolgálat vagy 
az évenkénti szolgálat végén?  

2. Mitől kell a mennyei szentélyt megtisztítani?
3. Az adventi úttörők megértették, hogy a vizsgálati ítélet a mennyei szen-

tély megtisztítása – a feljegyzésekben lévő bűnök eltörlése. Mikor kez-
dődött ez a munka?  

4. Milyen kijelentés lesz hallható a mennyben, amikor végül kitörlik bűne-
inket a feljegyzésekből? Mi következik azután? Amikor Krisztus eljön, 
érdemei lemoshatják-e még akkor a bűnöket? Olvasd Zsid 9:28. versét!

5. Jézus mely figyelmeztetése egy különös felhívás napjainkra?

Dániel próféta könyve 5:27.
Tekel, azaz] megmérettél a mérlegen és híjjával találtattál.

Márk evangéliuma 13:35-37.
35  Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-é vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel?36  Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva.37  Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!

Jelenések könyve 8:4,5.
4  És felméne a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe.5  Azután vevé az angyal a tömjénezőt; és megtölté azt az oltárnak tüzével, és leveté a földre; és lőnek mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás.
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A VALÓSÁG ÉS AZ ELŐKÉP  
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

„Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik.” 
(Zsid 10:37)

„Szüntelen tartsuk népünk szeme előtt az ítélet, a nagy engesztelési nap 
jeleneteit. Kössük azokat komolyan, s erőteljesen a lelkükre!” – 5B 421.  
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 302-316. (A szentély és szolgálata) 

Vasárnap  december 11.
1. A NAGY ENGESZTELÉSI NAP ELŐKÉPEKBEN ÉS JELKÉPEKBEN
a. Milyen rendtartás jelképezte a bűnök szentélyből és népről való 

eltávolítását a nagy engesztelési napon? 3Móz 16:7-10.   

b. Mit tett a főpap a kecskebak vérével? 3Móz 16:15,16.

c. Az évenkénti engesztelés után mely cselekmény tette a népet és 
a szentélyt a bűntől „tisztává” – miután a kecskebakot megöl-
ték, vagy amikor annak vérét (a szertartás során) felhasználták? 
3Móz 16:15-20.

„Ahogy hajdan a nép hitben ráhelyezte bűneit a bűnért való áldozat-
ra, és az áldozat vére által jelképesen áthárította őket a földi szentélyre, 
az újszövetség idején a bűnbánók éppígy helyezik hitben Krisztusra 
bűneiket, és valóságosan áthárítják őket a mennyei szentélyre. S miként 
a földi szentély a bűnök eltávolításával jelképesen megtisztult a bűnök 
szennyétől, a mennyei szentély az ott nyilvántartott bűnök eltávolításá-
val, azaz eltörlésével ténylegesen megtisztul.” – NK 376. 377.

2011. december 17.
Szombat

Napnyugta: H  15:53 
Ro 16:37

12. Tanulmány

Mózes 3. könyve 16:7-10.
7  Azután vegye elő a két kecskebakot, és állassa azokat az Úr elé a gyülekezet sátorának nyílásához,8  És vessen sorsot Áron a két bakra; egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot Azázelért.9  És áldozza meg Áron azt a bakot, amelyre az Úrért való sors esett, és készítse el azt bűnért való áldozatul.10  Azt a bakot pedig, amelyre az Azázelért való sors esett, állassa elevenen az Úr elé, hogy engesztelés legyen általa, és hogy elküldje azt Azázelnek a pusztába.

Mózes 3. könyve 16:15,16.
15  És ölje meg a bűnért való áldozati bakot, a mely a népé, és vigye be annak vérét a függönyön belől, és úgy cselekedjék annak vérével, amint a tuloknak vérével cselekedett: hintse ugyanis azt a fedélre és a fedél elé.16  Így szerezzen engesztelést a szenthelynek Izráel fiainak tisztátalanságai és vétkei miatt; mindenféle bűnei miatt; így cselekedjék a gyülekezet sátorával is, a mely közöttök van, az ő tisztátalanságaik közepette.

Mózes 3. könyve 16:15-20.
15  És ölje meg a bűnért való áldozati bakot, amely a népé, és vigye be annak vérét a függönyön belől, és úgy cselekedjék annak vérével, amint a tuloknak vérével cselekedett: hintse ugyanis azt a fedélre és a fedél elé.16  Így szerezzen engesztelést a szenthelynek Izráel fiainak tisztátalanságai és vétkei miatt; mindenféle bűnei miatt; így cselekedjék a gyülekezet sátorával is, amely közöttök van, az ő tisztátalanságaik közepette.17  Senki se legyen a gyülekezet sátorában, amikor bemegy a szenthelybe, hogy engesztelést szerezzen, egészen az ő kijöveteléig; és végezzen engesztelést magáért, házanépéért, és Izráelnek egész gyülekezetéért.18  Azután menjen ki az oltárhoz, amely az Úr előtt van, és végezzen engesztelést azért is; vegyen ugyanis a tuloknak véréből és a baknak véréből, és kenje meg az oltárnak szarvait köröskörül.19  És hintsen arra a vérből az ő újjával hétszer; így tegye tisztává, és így szentelje meg azt Izráel fiainak tisztátalanságaitól.20  Miután pedig elvégezi a szenthelyért, a gyülekezet sátoráért és az oltárért való engesztelést; hozza elő az élő bakot.
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Hétfő  december 12.
2. MIUTÁN A FŐPAP ELVÉGEZTE AZ ENGESZTELÉST
a. Mit tanít a földi szentély megtisztítása a mennyei szentély meg-

tisztításáról? Dán 8:14; Zsid 8:3-6.

„A megtisztítás mind a jelképes, mind pedig a valóságos szolgálatban 
vérrel történt, illetve történik: az előbbiben állatok vérével, az utóbbiban 
Krisztus vérével.” – NK 373.
b. Hogyan lehetnek e jelképek gyakorlati hatással az életünkre? 

„Krisztus vére hatékony, mégis folyvást igénybe kell vennünk. Isten 
nem csak azt várja el szolgáitól, hogy az Ő dicsőségére használják fel a 
kezükre bízott javakat, hanem azt kívánja, hogy sajátmagukat szenteljék 
oda az Ő ügyére. Ha ti önzőkké váltatok testvéreim, és visszatartjátok 
az Úrtól azt, amit jó kedvvel és készségesen az Ő szolgálatára kellene 
juttatnotok, akkor arra van szükségetek, hogy alaposan meghintsenek 
vérrel, hogy Istennek szenteljétek magatokat és mindent, amitek van.

Mélyen tisztelt testvéreim, nincs meg bennetek az őszinte, önzetlen 
odaadás Isten műve iránt, amit elvár tőletek. Világi ügyeitekre szenteli-
tek a figyelmeteket. Üzleti dolgokra állítottátok be gondolkodásotokat, 
hogy így szerezzetek magatoknak előnyöket. Isten azonban arra szólít 
fel, hogy Vele lépjetek közvetlenebb egységre, hogy munkája számára 
tudjon alakítani és nevelni benneteket. Az Úr komoly kijelentést adott a 
hajdani Izraelnek, hogy aki tisztátalan marad, és nem hajlandó megtisz-
títani magát, azt ki kell irtani a közösségből. Ennek különös jelentősége 
van a mi számunkra. Ha az ősi időkben szükséges volt a tisztátalan szá-
mára, hogy a meghintés vére által tisztuljon meg, mennyivel fontosabb 
ez azoknak, akik az utolsó idők veszedelmei között élnek, és ki vannak 
téve Sátán kísértéseinek, hogy naponta a szívükre alkalmaznák a Krisz-
tus vérét…

Ébredjetek fel szunnyadásotokból, hagyjátok el a világi dolgok hiába-
való bálványimádását, és fogjatok hozzá komolyan, hogy biztosítsátok 
jogotokat a hervadhatatlan örökségre. Munkálkodjatok, amíg nappal 
van! Ne sodorjátok veszélybe üdvösségeteket, a jelen lehetőségeinek 
elmulasztása által! Ne tegyétek másodrendűvé örökkévaló érdekeiteket! 
Ne helyezzétek a világot a vallás elé, ne fáradozzatok nap nap után a 
világ kincseinek a megszerzésén, miközben az örök romlás veszélye fe-
nyeget benneteket! Minden egyes nap közelebb visz benneteket a végső 
elszámoláshoz!” – 4B 122. 123.

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

Zsidókhoz írt levél 8:3-6.
3  Mert minden főpap ajándékok meg áldozatok vitelére rendeltetik, amiért szükséges, hogy legyen valamije ennek is, amit áldozatul vigyen.4  Ha tehát a földön volna, még csak pap sem volna, lévén olyan papok, akik a törvény szerint áldoznak ajándékokkal,5  Akik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak, amint Isten mondotta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort: Meglásd, úgymond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, a mely a hegyen mutattatott néked.6  Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, a mennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.
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Kedd  december 13.
3. A BŰNBAK
a. Miután a főpap „elvégezte az engesztelést” a szent sátorért és a 

népért, mit tett még? 3Móz 16:20-22. 

„[A főpap] közbenjáróként a bűnöket magára vette, és kivitte a temp-
lomból. Kezét Azázel bakjának fejére téve, megvallotta ezeket a bűnöket, 
és jelképesen önmagáról a bakra helyezte. Ezután a bak elvitte a bűnöket, 
és ezzel a nép örökre megszabadult tőlük.” – NK 375.
b. A főpap az emberek gonoszságait magával vitte a szentélyből a 

pitvarba és mindkét kezét az élő bak fejére helyezte. Mit kellett 
tennie, mivel így kapcsolatba került a bűnnel és beszennyező-
dött? 3Móz 16:24. 

c. Mit kellett tennie annak az embernek, aki elvitte a bakot a pusz-
tába ugyanezen ok miatt? 3Móz 16:26.

d. Mivel a bűnbak beszennyezte azt a személyt, aki elvitte a pusz-
tába (3Móz 16:26), jelképezhette-e ez a bak Isten szeplőtelen Bá-
rányát, Aki elveszi a világ bűneit? Jn 1:29; 1Pt 1:19. Mit ismertek 
fel az adventi úttörők? 

„Az is kiderült, hogy míg a bűnáldozat Krisztus áldozatára mutatott, 
és a főpap a közbenjáró Krisztust ábrázolta, Azázel bakja Sátánnak, a 
bűn szerzőjének jelképe volt, akire végül Krisztus ráhelyezi az őszinte 
bűnbánók bűneit. A főpap a bűnöket a bűnért való áldozat vérével tá-
volította el a templomból, és ráhelyezte Azázel bakjára. Amikor Krisz-
tus – szolgálatának befejeztével – saját vére által eltávolítja a mennyei 
templomból népének bűneit, e bűnöket ráhelyezi Sátánra, aki az ítélet 
végrehajtásakor megkapja végső büntetését.” – NK 377.

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

Mózes 3. könyve 16:24.
 És mossa meg a testét vízben szent helyen, és öltse fel a maga ruháit, úgy menjen ki, és készítse el a maga egészen égőáldozatát és a nép egészen égőáldozatát, és végezzen engesztelést magáért és a népért.

Mózes 3. könyve 16:26.
Az pedig, aki elvitte az Azázelnek való bakot, mossa meg ruháit, és a testét is mossa le vízben, és azután menjen be a táborba.

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

Péter apostol 1. levele 1:19.
 Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
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Szerda  december 14.
4. AZ ENGESZTELÉS BEFEJEZÉSE
a. Hogyan nyilatkoztatták ki az engesztelési szertartás végső jele-

netei a bűn rendkívüli voltát? 3Móz 16:10,26. Mit jelképez ez? 

„A jelképes szolgálatban a templomi szolgálat évenkénti sorozata a 
szentély megtisztításával és a kecskebak fején a bűnök megvallásával 
záródott le.

Így a szent sátor szolgálatában és később a templom szolgálatában, 
Izrael népét minden egyes nap Krisztus halálára és szolgálatára vonat-
kozó nagy igazságra tanította. Évente egyszer pedig gondolataikat a záró 
jelenetre: Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelemre, a világegyetemnek 
a bűntől és a bűnösöktől való végső megtisztítására irányította.” – PP 
315. 316.

„Mivel Sátán a bűn szerzője és közvetlen felbujtó minden bűnre, 
amelyek Isten Fiának halálát okozták, az igazság úgy kívánja, hogy Sá-
tán szenvedje el a végső büntetést. Krisztus műve, szolgálata az emberek 
megváltásáért és a világegyetem bűntől való megtisztítása, a bűnnek a 
mennyei szentélyből való eltávolításával záródik majd le. Ezek a bűnök 
Sátánra helyeződnek rá, aki elhordozza a végső büntetést.” – PP 315.
b. Mit fog tenni Krisztus, engesztelő szolgálatának befejezése után? 

Zsid 9:28; 10:37.

„A jelképes szolgálatban a főpap, miután elvégezte az engesztelést 
Izraelért, kijött a szent sátorból és megáldotta a gyülekezetet. Krisztus 
is közbenjárói munkája befejezésekor ’bűn nélkül fog megjelenni azok-
nak, akik várják Őt üdvösségükre’ (Zsid 9:28), hogy örök életet adjon 
várakozó népének.” – NK 432.
c. Mit jelent Pál apostol azon kijelentése, hogy amikor Krisztus 

másodszor eljön, „bűn nélkül” fog megjelenni (Zsid 9:28)? Zsid 
10:17,18. 

„Krisztus egyszer áldozta fel magát, hogy sokak bűnét elvegye. Má-
sodszor nem a bűn miatt jelenik meg, hanem azok üdvözítéséért, akik 
buzgón várják Őt.” (Zsid 9:28. – fordítva az angol King James mai nyel-
vezethez igazított változatából – RSV)

Mózes 3. könyve 16:10,26.
10  Azt a bakot pedig, amelyre az Azázelért való sors esett, állassa elevenen az Úr elé, hogy engesztelés legyen általa, és hogy elküldje azt Azázelnek a pusztába.26 Az pedig, aki elvitte az Azázelnek való bakot, mossa meg ruháit, és a testét is mossa le vízben, és azután menjen be a táborba.

Zsidókhoz írt levél 9:28.
Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják idvességökre.

Zsidókhoz írt levél 9:28.
Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják idvességökre.

Zsidókhoz írt levél 10:37.
Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik.

Zsidókhoz írt levél 10:17,18.
17  Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.18  Ahol pedig bűnök bocsánata vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.
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Csütörtök  december 15.
5. A BŰNBAK MEGKÖTÖZVE 
a. Lesz-e még további lehetőségük azoknak, akik nem készültek fel 

Krisztus második eljövetelére? Mt 7:22,23; Lk 13:23-27; Ésa 55:6. 
Miért lesz azoknak akkor már túl késő, akik nem készültek elő? 
Mt 25:10-12.  

b. Hová lesz Sátán (akit a bűnbak jelképez), és az ő angyalai hosz-
szú időre elszigetelve, mielőtt elpusztítanák őket? Ésa 14:12-20; 
24:20-22; Jer 4:20-26; Jel 20:1-3.  

„A kietlen föld lesz ezer esztendeig Sátánnak és gonosz angyalainak 
az otthona. A földhöz láncolt Sátánnak nem lesz lehetősége arra, hogy 
más világokat is felkeressen, és arra sem, hogy kísértse és megzavarja 
azokat, akik soha nem buktak el. Ilyen értelemben lesz megkötözve. Nem 
lesz a földön senki, aki felett hatalmát gyakorolhatná. Meg lesz fosztva 
a csalás és a rontás lehetőségétől, ami hosszú századokon át egyedüli 
öröme volt.” – NK 585.

Péntek  december 16.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan távolították el a nagy engesztelési napon a szentélyből és a nép-

ről a bevallott bűnöket? 
2. Mely cselekmény után fejeződött be az évenkénti engesztelés?
3. Miután a bűnöket eltávolították a szentélyből és a népről, hogyan szaba-

dultak meg azoktól?  
4. Mondj egy okot arra, hogy Azázel élő bakja miért nem jelképezhette 

Krisztust! Kit jelképezett ez a kecskebak?
5. Hogyan bizonyítod, hogy Krisztus a megváltás tervének utolsó lépését 

is megteszi amikor újra eljön? 

Ésaiás próféta könyve 55:6.
Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van.

Ésaiás próféta könyve 14:12-20.
12  Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népeken tapostál!13  Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.14  Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.15  Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe!16  Akik látnak, rád tekintenek, és elgondolják: Ez-é a föld ama háborgatója, a ki királyságokat rendített meg?17  Aki a föld kerekségét pusztasággá tette, városait lerontá, és foglyait nem bocsátá haza!18  A népeknek minden királyai dicsőségben nyugosznak, kiki az ő sírjában,19  Te pedig messze vettetel sírodtól, mint valami hitvány gally, takarva megölettekkel, fegyverrel átverettekkel, sziklasírba leszállókkal, mint valami eltapodott holttest!20  Nem egyesülsz velök a sírban, mert elpusztítád földedet, megölted népedet: nem él sokáig a gonoszok magva sem!

Ésaiás próféta könyve 24:20-22.
20  Inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és reá nehezedik bűne és elesik; és nem kél fel többé!21  És lesz ama napon: meglátogatja az Úr a magasság seregét a magasságban, és a föld királyait a földön:22  És összegyűjtve összegyűjtetnek gödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak tömlöczbe, és sok napok után meglátogattatnak.

Jeremiás próféta könyve 4:20-26.
20  Vészre vészt jelentenek; bizony elpusztul az egész föld, nagy hamarsággal elpusztulnak az én sátraim, kárpitjaim egy pillantás alatt!21  Meddig látok még hadi zászlót, és hallom a kürt szavát?22  Bizony bolond az én népem: engem nem ismernek, balgatag fiak ők, és nem értelmesek! Bölcsek ők a gonoszra, jót cselekedni pedig tudatlanok!23  Nézek a földre, de ímé kietlen és puszta; és az égre, de nincsen világossága!24  Nézek a hegyekre is, ímé reszketnek; és a halmokra, de mind ingadoznak!25  Nézek és ímé egy ember sincsen; és az ég madarai is mind elmenekültek.26  Nézek, és ímé a bő termő föld pusztává lőn; és minden városa összeomlott az Úr előtt, az ő haragjának tüze előtt!

Máté evangéliuma 7:22,23. 
22  Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?23  És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

Máté evangéliuma 25:10-12. 
10  Mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a vőlegény; és akik készen valának, bemenének ő vele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó.11  Később pedig a többi szűzek is megjövének, mondván: Uram! Uram! nyisd meg mi nékünk.12  Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket.

Lukács evangéliuma 13:23-27.
23  Monda pedig néki valaki: Uram, avagy kevesen vannak-é akik idvezülnek? Ő pedig monda nékik:24  Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni és nem mehetnek.25  Mikor már a gazda felkél és bezárja az ajtót, és kezdetek kívül állani és az ajtót zörgetni, mondván: Uram! Uram! nyisd meg nékünk; és ő felelvén, ezt mondja néktek: Nem tudom honnét valók vagytok ti;26  Akkor kezditek mondani: Te előtted ettünk és ittunk, és a mi utczáinkon tanítottál;27  De ezt mondja: Mondom néktek, nem tudom honnét valók vagytok ti; távozzatok el én tőlem mindnyájan, kik hamisságot cselekesztek!

Jelenések könyve 20:1-3.
1  És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy láncz a kezében.2  És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre,3  És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre.
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„És szólnak ama napon: Ímé Istenünk, akit mi vártunk és aki 

megtart minket; ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk 
szabadításában!” (Ésa 25:9) 

„Krisztus elviszi népét Isten városába, és a föld lakatlan lesz.” – NK 
583.   
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 6. kötet, 308-312. (A szolgálat jutalma)

Vasárnap  december 18.
1. KRISZTUS VISSZATÉR
a. Az utolsó napokban az alábbi események mennek végbe: (1) 

Őszinte bűnbánat és megtérés látható Krisztus követői között. (2) 
A bevallott bűneiket eltörölik a vizsgálati ítéletben. (3) Részesül-
nek a „késői esőben”, a Szentlélek teljes kiárasztásában. Mi lesz a 
negyedik és legfontosabb esemény? Apcs 3:19,20; Zsol 50:3.   

„A királyok Királya leereszkedik a lángoló tűz övezte felhőn. Az ég 
tekercsszerűen felgöngyölődik, a föld remeg, minden hegy és minden 
sziget kimozdul a helyéből.” – NK 570.
b. Mi fog történni azokkal, akik meghaltak a Krisztusban, és Isten el-

fogadta őket a vizsgálati ítéletben? Jn 5:28,29.er; 1Thess 4:13-16.

„A föld rázkódása, a villámok cikázása és az ég zengése közepette 
hívja elő Isten Fia az alvó szenteket. Kezét az ég felé emeli, és az igazak 
sírjára tekintve kiáltja: ’Ébredjetek, ébredjetek, ébredjetek, ti, akik alusz-
tok a porban, és keljetek fel!’ A halottak az egész földön meghallják ezt a 
hangot, és akik hallják… életre kelnek.” – NK 572. 573.

Napnyugta: H 15:56
 Ro 16:40

2011. december 24.
Szombat

13. Tanulmány

Zsoltárok könyve 50:3.
Eljön a mi Istenünk és nem hallgat; emésztő tűz van előtte, s körülte erős forgószél.

János evangéliuma 5:28,29.er.
28  Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, a melyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,29  És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására;

Apostolok cselekedetei 3:19,20.
19  Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.20  És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett.

Thessalonikabeliekhez írt 1. levél 4:13-16.
13  Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységök.14  Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.15  Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak.16  Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;
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Hétfő  december 19.
2. „VISSZAFIZETTETIK AZ IGAZAK FELTÁMADÁSAKOR” 
a. Mit olvashatunk azon jutalomról, amely a pátriárkák részére van 

fenntartva? Zsid 11:13,39,40. Mikor fogják az igazak megkapni a 
jutalmukat? Lk 14:14. Mit fognak ők hallani sok ajakról?  

„A megváltottak megismerik azokat, akik a megfeszített Üdvözítőre 
terelték figyelmüket. Mily boldogan beszélgetnek majd velük! ’Bűnök-
ben éltem – mondják majd – Isten és remény nélkül a világban, de te 
eljöttél, fölhívtad figyelmemet Üdvözítőnkre, egyedüli reményünkre. 
Attól kezdve én is hittem benne. Megbántam bűneimet, és mennyei ál-
dásban részesültem a többi szentekkel a Krisztus Jézus által.’ Mások pe-
dig így szólnak: ’Pogány országban pogányok módjára éltem. Elhagytad 
barátaidat, kényelmes otthonodat, és eljöttél, megmutattad a Jézushoz 
vezető utat, s ahogyan hinnem kell benne, mint egyedül igaz Istenben. 
Ledöntöttem bálványaimat, imádtam Istent, most pedig szemtől szembe 
látom. Megmentett, örökre megmentett, hogy soha el ne kelljen válnom 
tőle, Akit annyira szeretek. Akkor csak a hit szemével láttam Őt, de most 
már látom Őt, amint van. Most már kifejezhetem Neki hálámat, üdvözí-
tő kegyelméért, mert szeretett engem s vérével mosott ki bűneimből.’

Mások majd azok iránt fejezik ki hálájukat, akik táplálták az éhező-
ket, fölruházták a mezíteleneket.” – 6B 311.    
b. Mit mondott Krisztus Ábrahámról, Izsákról és Jákóbról? Mikor 

fogják ők megkapni jutalmukat? Lk 20:37,38. És Dániel próféta? 
Dán 12:13. És Dávid király? Apcs 2:34,35. Van-e arra valami bi-
zonyíték a Bibliában, hogy ők már a mennyben vannak?     

„Az a tény, hogy Dávid a sírban marad a feltámadásig, bizonyítja, hogy 
az igazak nem jutnak a mennybe halálukkor. Mivel Krisztus feltámadt, 
Dávid végül Isten jobbjára ülhet, de csak a feltámadás után.” – NK 486.
c. Az Ószövetségben három kivételes esetről olvashatunk. 1Móz 

5:24 (Zsid 11:5); Júd 9. (Rm 5:14); 2Kir 2:11. (Mt 17:1-5) Mutasd 
be ezeket! 

Mózes 1. könyve 5:24.
És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé.

Királyok 2. könyve 2:11.
És lőn, amikor menének és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól. És felméne Illés a szélvészben az égbe.

Dániel próféta könyve 12:13.
Te pedig menj el a vég felé; és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén.

Máté evangéliuma 17:1-5. 
1  És hat nap mulva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket magokban egy magas hegyre.2  És elváltozék előttök, és az ő orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség.3  És ímé megjelenék ő nékik Mózes és Illés, akik beszélnek vala ő vele.4  Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet.5  Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok.

Lukács evangéliuma 14:14.
 És boldog leszel; mivelhogy nem fizethetik vissza néked; mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor.

Lukács evangéliuma 20:37,38.
37  Hogy pedig a halottak feltámadnak, Mózes is megjelentette a csipkebokornál, mikor az Urat Ábrahám Istenének és Izsák Istenének és Jákób Istenének mondja.38  Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene: mert mindenek élnek ő néki.

Apostolok cselekedetei 2:34,35.
Underline
34  Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől,35  Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.

Rómabeliekhez írt levél 5:14.
Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása vala.

Zsidókhoz írt levél 11:13,39,40.
13  Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön.39  És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet.40  Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak.

Zsidókhoz írt levél 11:5.
Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek.

Júdás apostol levele 9. verse
Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon meg téged az Úr!
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Kedd  december 20.
3. ÚJ TEST – ÚJ OTTHON
a. Hol vannak a szentek, akik feltámadtak Krisztus feltámadása-

kor? Mt 27:52,53; Ef 4:8; Jel 4:4; 5:8,9.

„Mikor Krisztus feltámadott, a foglyok sokaságát hozta elő a sírja-
ikból. A halálakor bekövetkezett földrengés megnyitotta sírjaikat, és 
amikor feltámadt, akkor vele együtt előjöttek ezekben a megnyílt sí-
rokban nyugvó halottak is. Ezek olyan halottak voltak, akik míg éltek, 
Isten munkatársai voltak, és akik életük árán is bizonyságot tettek az 
igazságról. Most Krisztus mellett kellett nekik bizonyságot tenniük, aki 
feltámasztotta őket a halálból…

Vele együtt emelkedtek fel a halál felett aratott győzelmének bizony-
ságaiként, diadalemlékeiként. Ezek – mondotta Krisztus – többé nem 
foglyai a Sátánnak, mert megváltottam őket. Hatalmam első gyümölcse-
iként kihoztam őket sírjukból, hogy velem legyenek ott, ahol én vagyok, 
és hogy soha többé ne lássanak halált, és ne tapasztaljanak szomorúsá-
got.” – JÉ 693. 
b. Mi a bizonyíték arra, hogy az apostolok nincsenek a mennyben? 

Milyen előkészületet tesz Krisztus értük és értünk? Jn 14:1-3. 
Mikor fogják ők velünk együtt megkapni a megígért jutalmat? 
2Tim 4:7,8.

c. Mit tudunk a szentek új testéről? 1Kor 15:35,38,42-44; Fil 3:21.

„A feltámadáskor megőrizzük személyiségünket, jellemünket, noha 
nem ugyanazokból az anyagi részecskékből épül fel a testünk, ahogy 
a sírba szálltunk. Isten csodálatos művei titkok számunkra. Az ember 
lelke, jelleme Istennél őriztetik meg. A feltámadáskor minden ember a 
saját jellemét fogja visszakapni. Isten a maga idejében előhívja a halotta-
kat, hogy ismét az élet leheletét adja nekik, és élettel ruházza fel a száraz 
csontokat. Ugyanaz az ábrázat jön elő, de minden betegségtől és hibától 
mentesen. Ismét él, s ugyanazokat a személyiségjegyeket hordozza, így a 
barát megismeri majd a barátot. Nincs olyan isteni törvény a természet-
ben, amely megmutatja, hogyan adja vissza Isten az anyagnak ugyan-
azokat az azonosító részecskéit, amelyek a halál előtt a testet alkották. 
Isten az igazaknak testet ad, olyat, amely Neki tetszik.” – Mar 322.     

Máté evangéliuma 27:52,53. 
52  És a sírok megnyílának, és sok elhúnyt szentnek teste föltámada.53  És kijövén a sírokból, a Jézus föltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelenének.

János evangéliuma 14:1-3.
1  Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.2  Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.3  És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 15:35,38,42-44.
35  De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak? és minémű testtel jönnek ki?38  Az Isten pedig testet ád annak, a mint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét.42  Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;43  Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben.44  Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is.

Efézusbeliekhez írt levél 4:8.
Ezokáért mondja az Írás: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.

Filippibeliekhez írt levél 3:21.
Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.

Timótheushoz írt 2. levél 4:7,8.
7  Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:8  Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.

Jelenések könyve 4:4.
És a királyiszék körül huszonnégy királyiszék vala; és a királyiszékekben látám ülni a huszonnégy Vénet fehér ruhákba öltözve: és a fejökön arany koronák valának.

Jelenések könyve 5:8,9.
8  És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborula a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, amik a szentek imádságai.9  És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből,
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Szerda  december 21.
4. KRISZTUS „ÍTÉLETTÉTELRE” JÖN
a. Krisztus „az ítélettételre” jön. Jn 5:27; 2Tim 4:1; Júd 1:14,15. Mi 

lesz a sorsa az emberek két osztályának az ítéletkor? Mt 25:31-
46; 13:41-43. 

„Krisztus az Olajfák hegyén ezt a képet állította tanítványai szemei 
elé a nagy ítéletnap jelenetéről. Úgy ábrázolta annak a napnak a jellegét, 
amint az egy pont körül forog. Mikor a népeket elébe gyűjtik, akkor az 
embereknek csak két csoportja lesz majd ott jelen. Örökkévaló sorsukat 
az határozza majd meg, amit Krisztusért megtettek, vagy elmulasztottak 
megtenni szegény és szenvedő embertársaik személyében.” – JÉ 542.
b. Mit fognak tenni a gonoszok a nagy napon, félelemmel és rette-

géssel telve? Ésa 2:19-21; Jel 6:15-17.  

„Amikor Krisztus eljön, a gonoszokat eltörli a föld színéről. Meg-
emésztődnek szájának leheletétől, és elpusztulnak dicsőségének fényétől. 
Krisztus elviszi népét Isten városába, és a föld lakatlan lesz… ’Megüresít-
tetvén megüresíttetik a föld, és elpusztíttatván elpusztíttatik; mert az Úr 
szólá e beszédet.’ ’Mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, 
megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakol-
nak a rajta lakók; ezért megégnek a földnek lakói’ (Ésa 24:3,5-6). 

Az egész föld olyan, mint egy kietlen pusztaság.” – NK 583. 584.
c. Hogyan fognak örvendezni a szentek, és mikor? Ésa 25:9.

„Csalónak mondanak, mert azt mondtam: ’Az Úr hamarosan el fog 
jönni, legyetek készen! Legyetek készen, hogy érkezése úgy találjon 
benneteket, mint akik várják azt, készülnek rá és örülnek annak!’ De a 
Jelenések könyvében ezt a kijelentést olvasom: ’És ímé hamar eljövök; és 
az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő 
cselekedete lesz.’ ’Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv pró-
fétálásának beszédeit.’ ’Ímé eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, 
hogy senki el ne vegye a te koronádat.’ (22:12,7; 3:11.) Csaló volt-e Ő, 
Aki e kijelentéseket szólta, mert a ’hamar’ időben hosszabbra nyúlt, mint 
ahogyan a mi véges értelmünk felfoghatná? A hű és igaz Tanúbizonyság 
állítja ezt. Az Ő szavai örök érvényűek és igazak!” – 16MR 179.

Ésaiás próféta könyve 2:19-21.
19  És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba, az Úr félelme elől és nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet.20  Ama napon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon, a vakondokoknak és denevéreknek,21  Hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékiba, az Úr félelme elől és az Ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet.

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

Máté evangéliuma 25:31-46. 
31  Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.32  És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.33  És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.34  Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.35  Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;36  Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.37  Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?38  És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?39  Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?40  És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.41  Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.42  Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom;43  Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem.44  Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked?45  Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.46  És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

Máté evangéliuma 13:41-43. 
41  Az embernek Fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekesznek,42  És bevetik őket a tüzes kemenczébe: ott lészen sírás és fogcsikorgatás.43  Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő Atyjoknak országában. Akinek van füle a hallásra, hallja.

János evangéliuma 5:27.
 És hatalmat ada néki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia.

Timótheushoz írt 2. levél 4:1.
Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.

Júdás apostol levele 14,15. verse
14  Ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével,15  Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene.

Jelenések könyve 6:15-17.
15  És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba;16  És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától:17  Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?
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Csütörtök  december 22.
5. KRISZTUS DICSŐSÉGE MEGEMÉSZTŐ TŰZ
a. Mi fog történni az élő szentekkel Krisztus eljövetelekor? 1Kor 

15:51-53. 
 

„Az élő igazak ’nagy hirtelen, egy szempillantásban’ elváltoznak. 
Isten szava nyomán megdicsőülnek; Isten halhatatlanná teszi őket, és 
a feltámadt szentekkel együtt elragadja őket az Úr elé a levegőbe. Az 
angyalok ’egybegyűjtik az Ő választottait a négy szelek felől, a föld egyik 
végétől a másik végéig’ (Mt 24:31) A kicsi gyermekeket szent angyalok 
helyezik anyjuk karjába. Barátok, akiket régen elszakított egymástól a 
halál, újra találkoznak, hogy soha többé el ne váljanak. Most boldogan 
énekelve együtt emelkednek fel Isten városába.” – NK 573.
b. Mi fog történni mindenki mással? Ésa 66:15-18; 2Thess 1:6-8; 

2Pt 3:7,10-12; Lk 17:28-30. Van-e valami bizonyíték arra, hogy 
ők egy második esélyt kapjanak, hogy üdvözülhessenek?  

c. Mutasd be, hogy miért csak a gonoszokat pusztítja el Krisztus 
eljövetelének dicsősége, de a szenteket nem! Fil 3:18-21. 

d. Hol fognak a feltámadott szentek és az élő szentek találkozni 
Krisztussal? 1Thess 4:17. Hol vannak az új otthonaik? Zsol 15:1; 
Zsid 12:22,23; Jel 21:2-4.  

Péntek  december 23.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Ismertesd az Apcs 3:19,20. versekben említett négy esemény helyes sor-

rendjét?  
2. Mikor fogják megkapni a pátriárkák és a próféták a jutalmukat? Milyen 

bizonyíték mutatja azt, hogy ők még nincsenek a mennyben? 
3. Mutasd be a Bibliában található kivételes eseteket!   
4. A feltámadáskor mi marad a régi és mi nem? Indokold!
5. Mutasd be, miért csak a gonoszokat pusztítja el Krisztus eljövetelének 

dicsősége, de a szenteket nem!

Zsoltárok könyve 15:1.
Dávid zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden?

Ésaiás próféta könyve 66:15-18.
15  Mert ímé, az Úr eljő tűzben, s mint forgószél az ő szekerei, hogy megfizesse búsulásában az Ő haragját, és megfeddését sebesen égő lánggal.16  Mert az Úr tűzzel ítél és kardjával minden testet, és sokan lesznek az Úrtól megöltek.17  Akik magokat megszentelik és mossák a bálvány kertekért, egy pap megett, a középen; akik disznóhúst esznek és férget és egeret, együtt pusztulnak el mind, mondja az Úr.18  És én cselekedeteiteket és gondolataitokat megbüntetem! Eljő az idő, hogy minden népeket és nyelveket egybegyűjtsek, hogy eljövén, meglássák az én dicsőségemet.

Lukács evangéliuma 17:28-30.
28  Hasonlóképen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek;29  De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett:30  Ezenképen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 15:51-53.
51  Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.52  Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.53  Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.

Filippibeliekhez írt levél 3:18-21.
18  Mert sokan járnak másképen, kik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei;19  Kiknek végök veszedelem, kiknek Istenök az ő hasok, és akiknek dicsőségök az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek.20  Mert ami országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;21  Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.

Thessalonikabeliekhez írt 1. levél 4:17.
Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.

Thessalonikabeliekhez írt 2. levél 1:6-8.
6  Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak.7  Néktek pedig, akik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival.8  Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangyéliomának.

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

Péter apostol 2. levele 3:7,10-12.
7  A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.10  Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.11  Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és 12  Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!

Jelenések könyve 21:2-4.
2  És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.3  És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.4  És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
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Szombat

Napnyugta: H  16:01 
Ro 16:45

14. Tanulmány

A SZENTEK  
A MILLENNIUM ALATT ÉS UTÁN

„Hanem, amint meg van írva: A miket szem nem látott, fül nem 
hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt 
szeretőknek.” (1Kor 2:9)

„Ott [az Új Jeruzsálemben] a halhatatlan lények soha nem csökkenő 
örömmel fogják a teremtő hatalom csodáját, a megváltó szeretet titkait 
kifürkészni.” – ICsK 368.    
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 588-602. (A küzdelem véget ér)

Vasárnap  december 25.
1. A MEGVÁLTOTTAK A MENNYBEN
a. Milyen kiváltságban lesz részük a szenteknek, amikor Krisztus 

elviszi őket a mennybe? Jel 7:13-17. 

„Milliók szálltak meggyalázva a sírba, mert állhatatosan elutasították 
Sátán megtévesztő követeléseit. Földi bíróságok a legelvetemedettebb 
bűnözőknek nevezték őket. De most ’Isten (a) Bíró’ (Zsolt 50:6), és a 
földi döntések visszájukra fordultak. ’Népe gyalázatát (az Úr) eltávolítja’ 
(Ésa 25:8).” – NK 577. 
b. Milyen munkát végeznek majd a megváltottak, mint Krisz-

tus részestársai, miután felemelkednek az „Atya házába” (Jn 
14:1-3)? Mennyi ideig fogják végezni e munkát? 1Kor 6:2,3; Jel 
20:4,6,12. 

„Az Élet könyve a szentek jócselekedeteit tartalmazza; a Halál köny-
ve a gonoszok rossz cselekedeteit. E könyveket egybevetik a törvény-
könyvvel, a Bibliával, és ennek értelmében ítéltetnek meg az emberek. 
A szentek mondják ki Jézussal egyetemben a halott gonoszok felett az 
ítéletet.” – TL 40.

János evangéliuma 14:1-3.
1  Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.2  Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.3  És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 6:2,3.
2  Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-é a legkisebb dolgokban való ítéletekre?3  Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat?

Jelenések könyve 7:13-17.
13  Akkor felele egy a Vének közül, és monda nékem: Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek?14  És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.15  Ezért vannak az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és aki a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettök.16  Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a nap nem tűz rájok, sem semmi hőség:17  Mert a Bárány, aki a királyiszéknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könyet.

Jelenések könyve 20:4,612.
4  És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.6  Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.12  És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.
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Hétfő december 26.
2. A GONOSZOK ÍTÉLETE 
a. Látva a gonoszok sorsát, amelyet a saját szabad választásuk által 

idéztek elő, és hogy emiatt „a kárhozat feltámadására” fognak 
feltámadni (Jn 5:29), hogy elszenvedjék a „második halált” (a 
megsemmisülést) a millennium végén (Jel 20:5,9,14), miért kell 
őket mégis megítélni?

„[A millennium végén] Jézus, népének társaságában megítélte az 
istentelen halottakat, hozzámérte cselekedeteiket a törvények könyvé-
hez, Isten szavához s elbírálta mindazt, amit testben elkövettek. Majd 
döntöttek, hogy cselekedete alapján milyen büntetést érdemel minden 
egyes gonosztevő, s ezt neve mellé írták a halál könyvébe. Sátánt és an-
gyalait is megítélték Jézus és szentjei. Sátán büntetése sokkal nagyobb 
lesz, mint azoké, akiket elcsábított. Szenvedését nem lehet ezekével ösz-
szehasonlítani. Sátán még akkor is élni és szenvedni fog, mikor ezek már 
rég megsemmisültek.” – TL 253.
b. Az összes gonosz el fog pusztulni a tűznek tavában (Jel 20:15), de 

a büntetés mértéke személyenként lesz megítélve. Mt 11:22; Lk 
12:47,48; 20:46,47; Rm 2:5,6. Következésképpen mit jelent az, hogy 
a gonoszok a „büntetésre fenntartva” lesznek megítélve? 2Pt 2:9.

„De Istentől tűz hull alá az égből [és Sátánt s az ő követőit] a hatalma-
sokat s nagyokat, a szegényeket és kicsinyeket együttesen megemészti. 
Láttam, hogy egyesek gyorsan megsemmisültek, míg mások tovább 
szenvedtek. Cselekedeteik szerint vették el büntetésüket. Egyesek napo-
kon át égtek a tűzben, s amíg csak egyetlen éghető porcikája volt testük-
nek, amely még nem hamvadt el, a legnagyobb kínokat szenvedték el. 
Az angyal így szólt: ’Kínjaik meg nem szűnnek, és tüzük ki nem alszik, 
amíg egyetlen részük lesz, amelynek még el kell pusztulni.’

Sátán és angyalai hosszú ideig szenvedtek. Ő nemcsak saját bűneinek 
terhét volt kénytelen hordani, hanem a megváltott seregét is, mely ráhe-
lyeztetett. Neki kell bűnhődni azon lelkek romlásáért is, akiket ő taszított 
kárhozatba. Majd végül láttam, hogy Sátán és az egész istentelen sereg 
elpusztult s Isten igazságérzete kielégült. Az összes mennyei seregek és 
az összes megváltottak fennhangon mondták: ’Ámen!’ ” – TL 256. 

Máté evangéliuma 11:22. 
De mondom néktek: Tirusnak és Sidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néktek.

Lukács evangéliuma 12:47,48.
47  És a mely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg;48  Aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és a kire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.

Lukács evangéliuma 20:46,47.
46  Oltalmazzátok meg magatokat az írástudóktól, kik hosszú köntösökben akarnak járni, és szeretik a piaczokon való köszöntéseket, és a gyülekezetekben az első űlést, és a lakomákon a főhelyeket;47  Kik az özvegyeknek házát felemésztik, és színből hosszan imádkoznak; ezek súlyosabb ítélet alá esnek.

János evangéliuma 5:29.
És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.

Rómabeliekhez írt levél 2:5,6.
5  De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára.6  Aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint:

Péter apostol 2. levele 2:9.
Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani.

Jelenések könyve 20:5,9,14.
5  A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.9  És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.14  A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.

Jelenések könyve 20:15.
És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.
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Kedd  december 27.
3. AZ ÍTÉLET CÉLJA
a. Miért van szükség az ítéletre? Isten, Aki mindent tud (Zsid 4:13), 

nem tudna-e igazságos ítéletet hozni minden esetben? Miért kell 
embereknek is részt venniük az ítélkezésben? Minek kell egyér-
telművé válnia a hűséges angyalok, az el nem bukott világok és 
a földről való megváltottak számára? Azon teljes meggyőződés-
sel, hogy Isten igazságos, mit fog majd mindenki kijelenteni? Jel 
15:3,4; 16:7; 19:1,2.   

„A végső ítélet napján minden elveszett lélek meg fogja érteni, mit 
dobott el magától azzal, hogy elvetette az igazságot. A kereszt áll majd 
szemük előtt, és mindenki – akit bűnei addig elvakítottak – felismeri 
igazi jelentőségét. Kálvária látomása nyomán, a titokzatos Áldozat láttán 
minden bűnös elismeri, hogy a menny ítélete jogos. Minden hazug ment-
ség semmivé lesz. Az emberiség hitehagyása a maga irtózatosságában 
mutatkozik meg. Mindenki meglátja majd, mit választott. Tisztázódik az 
igazság és a tévelygés minden kérdése, amely a hosszú küzdelem alatt fel-
merült. A világegyetem ítélőszéke igazolni fogja, hogy Isten nem felelős 
a bűn keletkezéséért és következményeiért. Akkor bebizonyosodik, hogy 
nem az isteni rendelkezések idézték elő a bűnt. Isten uralmában nem volt 
hiba; semmi ok nem volt a hűtlenségre, elégedetlenségre.” – JÉ 40. 
b. Mennyire átfogó a bűn elleni ítélet, s mire fog rádöbbenni hama-

rosan a bűn szerzője? 2Pt 2:4; Júd 6.

„Krisztus és népe meg fogja ítélni Sátánt és az Ő angyalait is. Pál 
apostol kijelenti: ’Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni?’ 
(1Kor 6:3) Amikor az egész föld bírája megkérdezi majd Sátánt: ’Miért 
lázadtál fel ellenem, és raboltad el az én királyságom alattvalóit?’ – akkor 
a bűn szerzője nem fog tudni felhozni egy mentséget sem. Minden száj 
hallgatni fog, és a lázadó sereg néma marad.” – FLB 216.   

„[A végső ítélkezésben Isten ítélőszéke előtt vádolva] Sátán látja, 
hogy lázadása, amelyre senki nem kényszerítette, alkalmatlanná tette a 
mennyei életre. Képességeit az Isten elleni harcban gyakorolta. A menny 
tisztasága, békéje és harmóniája mérhetetlen gyötrelem lenne számára. 
Isten irgalma és igazságossága ellen emelt vádjai elnémulnak. A gyalá-
zat, amellyel Jahvét akarta illetni, teljesen visszahull reá. És Sátán most 
leborul, és beismeri, hogy Isten jogosan ítélte el.” – NK 595.

Zsidókhoz írt levél 4:13.
És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk.

Péter apostol 2. levele 2:4.
 Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván, a sötétség lánczaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre;

Júdás apostol levele 6. verse
 És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem elhagyták az ő lakóhelyöket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.

Jelenések könyve 15:3,4.
3  És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya!4  Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. Mert eljőnek mind a pogányok és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek.

Jelenések könyve 16:7.
 És hallám, hogy más az oltárról ezt mondja vala: Jól van Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid.

Jelenések könyve 19:1,2.
1  És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala: Aleluja! az idvesség és a dicsőség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké!2  Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszúlta az ő szolgáinak vérét annak kezén.
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Szerda  december 28.
4. MINDEN REJTETT DOLOG NAPFÉNYRE JÖN
a. A szentek kérdezősködni fognak majd rokonaik, barátaik felől, 

azon csodálkozva, hogy ők nincsenek a megváltottak országába, 
pedig jó embereknek látszottak. Nekik kell majd megvizsgálniuk 
Isten feljegyzéseit, és meghatározni minden egyes személy bűné-
nek mértékét, és a kétélű kardot (Zsid 4:12) használva dönteni a 
büntetésről. Zsol 149:4-9; Ésa 54:17. Foglald mindezt össze!      

b. Mutasd be, hogy miért lesznek ott az országban nagy bűnösök-
ként ismertek, mialatt mások, akik szenteknek tűntek, meg-
emésztetnek a tűznek tavában? 1Kor 6:9-11; Mt 21:31.ur; 8:11,12. 
Mikor és hol fog sok rejtett dolog napvilágra jönni? 1Kor 4:5.

c. Miután Sátán, az ő angyalai és az összes gonoszok elhamvadnak 
(Ez 28:15-18; Mal 4:1-3; Jel 19:19-21; 20:9), kik fogják örökölni 
az újjá teremtett földet? Rm 4:13. (Hasonlítsd össze Gal 3:29. 
verssel!); Rm 8:16,17; Dán 7:27; Zsol 37:29.  

„Az ember a földet, amely eredetileg az ő birodalma volt, átjátszotta 
Sátánnak, és ez a hatalmas ellenség sokáig uralta. De Isten a megváltás 
terve útján visszaszerezte. Mindaz, ami elveszett a bűn miatt, ’megtalál-
tatott’.” – NK 598.
d. Miután a föld teljesen megtisztul tűz által, milyen körülmények 

lesznek az új földön? Ésa 32:1,17,18; 65:17,19,21,23; 2Pt 3:13.

„[Az új földön] a megváltottak kölcsönösen ismerni fogják egymást. 
A szeretet és a rokonszenv, amelyet Isten plántált a lélekbe, a legszebb 
és a legigazabb kifejezésre jut. A bűntelen kapcsolat a szent lényekkel, a 
harmonikus együttlét a szent angyalokkal és minden korszak hűségese-
ivel – akik megmosták ruháikat és megfehérítették a Bárány vérében – a 
szent kötelék, amely összekapcsol ’minden nemzetség’-et ’mennyen és 
földön’ (Ef 3:15) – mind hozzájárul a megváltottak boldogságához.” – 
NK 600. 601.

Zsoltárok könyve 149:4-9.
4  Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg.5  Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.6  Isten-dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben;7  Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket!8  Hogy lánczra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe.9  Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!

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

Ésaiás próféta könyve 54:17.
Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

Ésaiás próféta könyve 32:1,17,18.
1  Ímé, igazság szerint uralkodik a király, és a fejedelmek fők lesznek az ítélettételben;17  És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.18  Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban.

Ésaiás próféta könyve 65:17,19,21,23.
17  Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak;9  És vígadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött, és nem hallatik többé abban siralomnak és kiáltásnak szava!23  Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők, és ivadékaik velök megmaradnak.

Ezékiel próféta könyve 28:15-18.
15  Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned.16  Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó Kérub, a tüzes kövek közül.17  Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcseségedet fényességedben; a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemök gyönyörűségére.18  Vétkeid sokaságával kereskedésed hamisságában megfertéztetted szenthelyeidet; azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg téged; és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, akik reád néznek.

Dániel próféta könyve 7:27.
Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentei népének; az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik.

Malakiás próféta könyve 4:1-3.
1  Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemencze, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, amely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat.2  És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.3  És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura.

Máté evangéliuma 21:31.ur. 
A vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában.

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

Rómabeliekhez írt levél 4:13.
Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 6:9-11

Máté evangéliuma 8:11,12. 
11  De mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában:12  Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre; holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása.

Rómabeliekhez írt levél 4:5.
Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait; és akkor mindenkinek az Istentől lészen a dícsérete.

Galátziabeliekhez írt levél 3:29.
Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.

Zsidókhoz írt levél 4:12.
 Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

Péter apostol 2. levele 3:13.
De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.

Jelenések könyve 19:19-21.
19  És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül vala és az ő serege ellen.20  És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:21  A többiek pedig megöletének a lovon űlőnek kardjával, amely az ő szájából jő vala ki; és a madarak mind megelégedének azoknak húsával.

Jelenések könyve 20:9.
És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.
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Csütörtök  december 29.
5. A MEG NEM ÉRDEMELT SZERETET 
a. Milyen okból fogadott Isten bennünket fiaivá és leányaivá (Jn 

1:12,13; Rm 8:14), és tett örököseivé királyságának (Gal 4:7)? Ezt 
azért tette-e, mert először mi szerettük Őt, vagy mert először Ő 
szeretett bennünket, még ha az ellenségei voltunk is? 1Kor 2:9; 
Rm 8:37; 1Jn 4:9,10,19; Rm 5:8-10.  

b. Amikor a világosság és a sötétség között mindörökre véget ér a 
küzdelem, s amikor mindenki lelkiismerete elégedett lesz, mert 
Isten igazságos és irgalmas, mit fog kijelenteni az összes terem-
tett lény? Jel 5:11-13. 

„A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. 
Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget töké-
letes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, Aki mindent teremtett, árad 
az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek – a 
legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig – tökéletes szépségükkel és 
felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet.” – NK 602.
Péntek  december 30.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Beszélj azon kiváltságról, amit a megváltottak kapnak a mennyben!
2. Mi lesz a szentek fő foglalatossága a millennium alatt? Miért kell a go-

noszokat megítélni?
3. Mivel a mi Istenünk mindent tud, nem lenne-e elegendő az Őrészére, 

hogy minden egyes esetre Ő szabja ki az ítéletet? Miért kell még az az 
üdvözülteknek is ítélkezni?   

4. Magyarázd meg az 1Kor 4:5. versének jelentését!
5. Mutasd be az új földet!

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

Rómabeliekhez írt levél 8:14.
Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

Rómabeliekhez írt levél 8:37.
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett,

Rómabeliekhez írt levél 5:8-10.

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

Galátziabeliekhez írt levél 4:7.
Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.

János apostol 1. levele 4:9,10,19.
9  Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.10  Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.19  Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!

Jelenések könyve 5:11-13.
11  És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala;12  Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.13  Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké.



A SZENTEK A MILENNIUM ALATT ÉS UTÁN

„Isten népének Sátán fogsága örömet és boldogságot hoz. Így 
szól a próféta: ’Majd ama napon, amelyen nyugalmat ád néked az 
Úr fáradságodtól és nyomorúságodtól, és ama kemény szolgálattól, 
amellyel szolgálnod kellett, e gúnydalt mondod Babilon királya 
felett (aki itt Sátánt ábrázolja), és szólsz: Miként lőn vége a nyomor-
gatónak! Eltörte az Úr a gonoszok pálcáját, az uralkodónak vesz-
szejét. Aki népeket vert dühében szüntelen való veréssel, leigázott 
népségeket haraggal, kergettetik feltartózhatatlanul’ (Ésa 14:3-6).

Az első és második feltámadás közötti ezer év alatt ítélet folyik 
a gonoszok felett. Pál apostol írásaiból kitűnik, hogy ez az ítélet 
a második adventet fogja követni. ’Idő előtt semmit se ítéljetek, 
míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek tit-
kait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait’ (lKor 4:5). Dániel 
kijelenti, hogy amikor ’eljöve az Öregkorú’, ’ítélet adaték a magas-
ságos egek szemeinek’ (Dán 7:22). Ekkor az igazak mennyei kirá-
lyokként és papokként uralkodnak. János ezt mondja a Jelenések 
könyvében: ’Láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték 
nékik ítélettétel.’ ’Lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és 
uralkodnak Ővele ezer esztendeig’ (Jel 20:4.6). Erről mondta Pál, 
hogy ’a szentek a világot ítélik meg’ (lKor 6:2). Krisztussal együtt 
ítélkeznek a gonoszokon. Összevetik tetteiket a törvénykönyvvel, 
a Bibliával, és mindenkinek az ügyét a cselekedetei szerint döntik 
el. Majd kiszabják a gonoszok büntetését a cselekedeteik szerint; 
és ez az ítélet bekerül a nevük mellé a halál könyvébe.

Az ezer esztendő végén Krisztus… ismét eljön a földre…
’Éjszaka nem lesz’ Isten városában. Nem lesz szükségünk, sem 

igényünk a pihenésre. Senki nem fárad bele Isten szolgálatába és 
nevének dicsőítésébe. Mindig frissek leszünk, mint reggel, és a 
reggelnek soha nem lesz vége. ’És nem lesz szükségük szövétnekre 
és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket’ (Jel 22:5). A 
nap fényét feleslegessé teszi az a ragyogás, amely nem fájó és nem 
vakít, pedig felmérhetetlenül túlszárnyalja a déli nap verőfényét. 
A Szent Várost Isten és a Bárány dicsősége el nem halványuló 
fénnyel önti el. A megváltottak az örök nappal nap nélküli vilá-
gosságában fognak járni.” – NK 586. 588. 600.
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AT – Apostolok Története
BL – Bizonyságtételek a Lelkészeknek
GH – Gondolatok a Hegyibeszédekről
ICsK – Isten Csodálatos Kegyelme
JÉ – Jézus Élete
JVÚ – Jézushoz Vezető Út
KP – Krisztus Példázatai
Mar – Maranatha  
MT – A Megváltás Története
NOL – A Nagy Orvos Lábnyomán
NK – A Nagy Küzdelem
PP – Pátriárkák és Próféták
PK – Próféták és Királyok
TII – A Te Igéd Igazság
TL – Tapasztalatok és Látomások
1-3Sz – Szemelvények 1-3. kötet 
1-9B – Bizonyságtételek 1-9. kötet

FLB – The Faith I Live By
HM – The Home Missionary
LHU – Lift Him Up
LLM – Loma Linda Messages
PCP – Peters’ Counsel to Parents 
RC – Reflecting Christ
RH – The Review and Herald
SDG – Sons and Daughters of God 
ST – The Signs of the Times
TDG – This Day With God
UL – The Upward Look
YI – The Youth’s Instructor
1-21MR –Manuscript Releases vol. 1-21
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