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ELŐSZÓ
Miért ne cselekedhetnénk a saját elgondolásaink szerint? Biztosan megtehetnénk, de az nem mindig segítené elő örök üdvösségünket. A bukott emberi
természet útjai nem Isten útjai. A Mindenható kijelenti: „Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!
Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim
útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!” (Ésa 55:8,9)
Tehát nem várhatjuk el Isten teljes jóváhagyását véges, földi életmódunkra.
Végül is, mi nem a magunkéi vagyunk! A Szentírás kinyilatkoztatja, hogy áron
vétettünk meg – Isten egyszülött Fiának vérén.
Még a mások iránti szeretetünk sem lehet olyan, amilyennek lennie kellene.
Mindenkinek javára válhat az egyik családnak adott alábbi ihletett figyelmeztetés:
„A mi szeretetünk gyakran önző, mert kijelölt határok közé szorítjuk. De
amikor Krisztussal közeli kapcsolatba kerülünk, és egységbe jutunk, akkor
szeretetünk, együttérzésünk, és jótékony tetteink mélyebbre nyúlnak, kiszélesednek és megerősödnek a gyakorlás és igénybevétel által. Krisztus követőinek
szeretete és befolyása legyen olyan széles, mint az egész világ! Aki csak sajátmagának él, az nem fog bejutni a mennybe. Isten most felszólít téged, úgy a
családodat is, hogy ápoljátok, nyilvánítsátok ki a szeretetet, legyetek kevésbé
érzékenyek magatok iránt, de legyetek érzékenyebbek mások fájdalmai és megpróbáltatásai iránt! Azt az önző szellemet, amit ti egész életetekben ápoltatok,
méltán képviseli a Jézus példázatában szereplő pap és lévita, akik a szerencsétlenül járt embert kikerülték, és átmentek az út másik oldalára. Bár mindketten
jól tudták, hogy segítségre szorul, mégis szándékosan kerülték el őt.
Mindannyian ébredjetek fel, hogy életetek kizökkenjen az önzés kerékvágásából! Használjátok ki a rövid próbaidőt, amit kaptatok, hogy teljes erőtökkel
törekedjetek jóvátenni eddigi életetek mulasztásait, kudarcait! Isten a szenvedés
világába helyezett titeket, hogy próbára tegyen, hogy lássa, vajon méltónak bizonyultok-e az örök élet ajándékára.” – 3B 530.
A szenvedő, tudatlan, önfejű emberek megsegítése ma mindannyiunktól
önzetlenséget kíván. Mi nem a magunkéi, hanem Teremtőnk kizárólagos tulajdonai vagyunk, Aki példát adott nekünk Jézus Krisztus életében. Az, hogy
helyesen képviseljük a mennyei jellemvonásokat, az egész lényünket igényli.
Isten kegyelmének a sáfárai vagyunk, valamint a kapott világosság, eszközök
és tálentumoké.
Hogy bátrabban és buzgóbban járhassunk Mesterünk lábnyomában, a következő két negyedévi szombatiskolai lecke a „Keresztény sáfárság” - ról fog szólni.
Azért imádkozunk, hogy e tanulmányok által Teremtőnk adjon jó előmenetelt
ahhoz, hogy járjunk Krisztus önzetlen útján!

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Imaházak építésére Guatemalában

2012. január 7.
Szombat

Karib
„Az Úrnak áldása, az gazdagít meg,
BELIZE - tenger
MEXIKÓ
és azzal semmi nem szerez bántást”
(Péld 10:22).
GUATEMALA
HONDURAS
Guatemala (Nahuatl CuauhtitGuatemalaváros
lan – „A fák között”) hivatalos neve
NICARAGUA
Guatemalai Köztársaság. Közép-AmeCsendes - óceán
rikában elhelyezkedő ország, különleges jellegzetességekkel, és jelentős helyi
kultúrával, amire nagy befolyást gyakorolt
a maják kora. Több országrészre erős hatást
gyakoroltak olyan országok, mint Németország, Olaszország, Spanyolország, és az Egyesült Államok. Sok természeti szépsége van
ennek az országnak.
Északról és nyugatról Mexikóval határos, keleten Belize, a Hondurasi öböl és Honduras, délkeleten El Salvador, délen a Csendes
óceán határolja. Területe 108 889 négyzetkilométer. Az őslakosság
az össznépesség egyharmadát alkotja. Bár a spanyol a hivatalos
nyelv, de az őslakosok minden csoportja beszéli a maják valamely
nyelvét A fő vallás a katolikus, ezt a népesség 55%-a gyakorolja,
40% protestáns, s 5% más vallásokat gyakorol.
A reform üzenet 1958 végén ért Guatemala-ba, s az 1960-as
években a munka megalapozódott. Az egész országban csak három imaházunk van; de szeretnénk még vidéken néhány továbbit
is építeni, mivel a testvéreknek nincsenek gyülekezeti termeik, és
anyagiakban szegények. A guatemalai testvéreink, a külföldi testvérek, és az érdeklődőink segítségével a három tervezett imaház
közül az egyik felépítését már megkezdtük.
Arra kérünk benneteket, gondoljatok az Úr művének szükségleteire Guatemalában, és segítsetek nekünk úgy imáitokkal, mint
bőkezű adományaitokkal terveink véghezvitelében!
Az Úr áldjon meg gazdagon benneteket!

Testvéreitek és testvérnőitek Guatemala-ból
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1. Tanulmány

2012. január 7.
Szombat

Napnyugta: H 16:10
		
Ro 16:51

„Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére
pedig ne támaszkodjál. Minden te útaidban megismered őt; akkor ő
igazgatja a te útaidat.” (Péld 3:5,6)
„Hogy az ember el ne veszítse a jótékonyság áldásos eredményeit, Megváltónk létrehozott egy tervet, amelyben az embert munkatársává teszi.” –
RH 1874. augusztus 25.
Javasolt olvasmány: A Nagy Orvos Lábnyomán, 361-363. (Fejlődés és szolgálat)

Vasárnap

január 1.

1. ELKÖTELEZETTSÉG
a. Mi az alapja a keresztény sáfárságnak? Zsol 37:4-6.

„Ha az ember Isten szavát maradandó alapelvként őrzi meg szívében,
és szilárdan fenntartja azt minden körülmény között, akkor a rá bízott
képességeivel az Úr Jézus Krisztus fennhatósága, irányítása alá kerül.
Krisztus foglyul ejti gondolatait, minden erejét, képességét. Ez a valódi
megszentelődés. Vallásos életének minden részlete tökéletes egésszé, harmóniává áll össze. ’Semmiben nem fog szűkölködni.’ Képességeit nem a
saját hasznára fordítja, s nem úgy tesz, ahogy neki tetszik.” – HP 190.
b. Mutasd be a keresztény sáfár legfőbb indítékait és hogy milyen gazdagságra törekszik! Mt 6:33,34; Fil 3:8.

„[Idézve: Mt 6:22] A becsületes szándék, és az Isten iránti osztatlan odaadás, azok a feltételek, melyekre Megváltónk szavai utalnak. Aki őszintén
és állhatatosan akarja megismerni az igazságot – hogy azt kövesse bármilyen áldozat árán is – isteni világosság részesévé válik.” – GH 81. 82.
1. Tanulmány - A SÁFÁR
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A SÁFÁR

Hétfő

január 2.

2. SÁFÁRSÁG
a. Egy sáfár más vagyonával gazdálkodik. Nevezz meg néhány fontos
dolgot, amivel sáfárkodunk! 1Kor 4:1,2.

„Azoknak, akikre Isten az Ő igazságát bízta, ugyanazzal az irgalmas,
jótékony lelkülettel kell bírniuk, mint amelyet Krisztus mutatott be.
Ugyanolyan nagylelkűen kell cselekedniük. Legyenek jótékonyak, tanúsítsanak barátságot és jóakaratot a szegényekkel szemben, és hassa át
őket különösen az az érzés, hogy ők Isten sáfárai. Mindenükre – javaikra,
szellemi és lelki erőikre – úgy kell tekinteniük, mint amelyek nem a sajátjaik, hanem csak kölcsönkapták, hogy Isten ügyét előmozdítsák általuk
itt e földön. Ne kerüljék az érintkezést felebarátaikkal, hanem Jézushoz
hasonlóan keressék fel őket azzal a szándékkal, hogy közöljék velük azokat a mennyei ajándékokat, amelyeket Istentől kaptak.” – ESz 208.
b. Hova gyűjti vagyonát a keresztény sáfár? Mt 6:19-21,24,33.

„Isten azt szeretné, ha a mennyeit választanánk, és nem a földit.
Lehetőséget nyújt arra, hogy értékeinket mennyei kincsekbe fektessük.
Legnemesebb céljaink elérésére, legdrágább kincsünk megőrzésére bátorít. Ezt mondja: ’Drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit
Ofir kincsaranyánál’ (Ésa 13:12). Amikor a molyette és rozsdamarta gazdagság semmivé lesz, Krisztus követői élvezhetik a mennyei kincseket, a
romolhatatlan gazdagságot.” – KP 260.
c. Hogyan kezelik a keresztény sáfárok a Mesterük által rájuk bízott
vagyont? 1Tim 6:18,19; Péld 19:17.

„Senki se feledje, hogy ő nem tulajdonos, hanem csak sáfár, s közeleg
az idő, amikor majd el kell számolniuk, mire fordították Uruk pénzét.
Isten művének anyagiakra lesz szüksége. Dáviddal kellene elmondaniuk:
’Mert tőled van minden, és amiket a te kezedből vettünk, azokat adtuk
most néked’ (1Krón 29:14).” – 5B 382.
6
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Kedd

január 3.

b. Miért fontos a pénzügyekhez való hozzáállásod? Péld 16:2.
c. Milyen figyelmeztetést kaptunk, mint keresztény sáfárok, magatartásunkra és indítékainkra vonatkozóan? 1Jn 2:15,16.

„Sátán szüntelen kifogásokat kínál Isten választott népének, hogy
elvonja figyelmüket azon ünnepélyes munkától, mely felkészíti őket a
közvetlenül előttük álló eseményekre. Ő a szó minden értelmében csaló,
s gyakorlott elbűvölő. Terveit és csapdáit mennyből kölcsönvett fénnyel
álcázza. Azzal kísértette meg Évát, hogy arra a meggyőződésre juttatta,
ha eszik a tiltott gyümölcsből, nagy haszna lesz abból. Sátán vezeti az ő
ügynökeit, hogy a gyorsan meggazdagodni akaró szombatünneplő adventistáknak bemutassa a különféle találmányokat, szabadalmi jogokat és
más kockázatos vállalkozásokat, hogy így essenek kísértésbe és az ördög
csapdájába, s magukat szegezzék át sok fájdalommal. Ő teljesen éber,
résen áll, a világot fáradhatatlanul vezeti fogságba, rabságra, s a világiak
közreműködésével szüntelen kellemes izgalmakat támaszt, hogy magához
vonzza a gyanútlan, állítólag az igazságban hívő embereket, hogy egyesüljenek a világiakkal. A szemek kívánsága, az izgalmak utáni vágyakozás, s a
szórakozások gyönyörei kísértést és csapdát jelentenek Isten népe részére.
Sátánnak sok olyan finoman szőtt veszélyes hálója van, melyek ártatlannak látszanak, de azokat olyan ügyesen állítja fel, hogy azokkal elcsábítja,
megbabonázza Isten népét. Ott vannak a tetszetős show műsorok, szórakozások, koponyatannal [frenológia] foglalkozó előadások, s a szórakozások vég nélküli változatai, amelyek szüntelenül előbukkannak, azzal a
hátsó gondolattal, hogy a világ és a világ dolgainak szeretetére vezessék
Isten népét. A világhoz csatlakozva hitük meggyengül, s az ellenség táborába viszik azon anyagi eszközeiket, melyeket a jelenvaló igazság ügyébe
kellene beruházniuk. E módon üríti ki Sátán Isten népének erszényét, s
ezért Isten helytelenítése nyugszik rajtuk.” – 1B 337. 338.
1. Tanulmány - A SÁFÁR
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3. POZITÍV HOZZÁÁLLÁS
a. Mire kell gondolnia a keresztény sáfárnak, amikor egy gazdasági
válsággal néz szembe? Fil 4:13; Rm 8:28.

Szerda

január 4.

4. BIZALOM
a. Mi veszi körül az igaz keresztény sáfárt? Zsol 32:10.

b. Milyen tulajdonságokat láthatunk abban, aki teljesen az Úrba helyezi bizalmát? Péld 3:5,6; Jób 23:12.

„A zsoltáros így énekel: ’Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél; e földön
lakozzál és hűséggel élj!’ (Zsol 37:3) ’Bízzatok Istenben!’ Minden napnak
megvan a maga terhe, gondja és fáradsága; és milyen előszeretettel beszélünk ezekről! Hány hiábavaló gond hatol szívünkbe, hányszor beszélünk
gondjaink terhéről, annyira, mintha nem volna szeretetteljes, irgalmas
Megváltónk, aki mindig kész kérésünket meghallgatni, és minden időben, minden nyomorunkban segítségünkre jönni.” – JVÚ 122.
c. Mutass be a természetből néhány tanítást, amely a keresztény sáfárnak útbaigazítást adhat! Mt 6:25-30.

„’Vegyétek eszetekbe a mezők liliomait’ – mondotta Jézus – ’mimódon
növekednek’. A sötét hideg földből, vagy a folyók medrének iszapjából
búnak elő, nyílnak ki, és illatoznak. Ki gondolna erre a pompára, amikor
a liliom durva-barna hagymáját látja? Ha azonban Istennek benne rejlő
élete az eső és a napfény hatására feltárul, akkor megcsodáljuk bájos
szépségét. Hasonlóan tárul ki Istennek élete minden emberi lélekben is,
aki magát Isten kegyelmének szolgálatára átadja, amely áldásával éppúgy
szétárad, mint az eső és napfény a természetben. Isten szava alkotta a
virágokat, ez a szó kelti életre benned is Lelkének szépségeit.
Isten törvénye a szeretet törvénye. Ő a természet szépségeivel vett
körül bennünket, tanulságunkra, hogy nem csupán azért élünk e földön,
hogy földet műveljünk és építsünk, dolgozzunk, szőjünk és fonjunk,
hanem hogy az életet Krisztus szeretete által széppé, örömteljessé és gyönyörűségessé tegyük. Miként a virágok, örvendeztessük meg mi is mások
életét szeretetből fakadó szolgálatainkkal!” – GH 86. 87.
8
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Csütörtök

január 5.

„Terheinket, bajainkat elfeledve dicsőítsük Istent, amiért nevének dicsőségére élhetünk. Minden új nap új áldásai indítsák dicsőítésre szívünket szerető gondviselésének ezekért a jeleiért! Amikor reggel kinyitod
a szemed, köszönd meg Istennek, hogy megőrzött az éjszaka! Köszönd
meg, hogy béke van szívedben! Reggel, délben, este édes illatként szálljon
fel hálád a menny felé!” – RH 1910. június 2.
„Nincs-e okunk arra, hogy beszéljünk Istennek jóságáról és hatalmáról? Ha barátaink kedvesek hozzánk, kiváltságnak tartjuk, hogy
megköszönjük kedvességüket. Sokkal inkább tartsuk örömnek azt, hogy
köszönetet mondhatunk annak a Barátunknak, Aki minden jó és tökéletes adománnyal elárasztott bennünket. Akkor minden gyülekezetben
ápoljuk az Isten iránti hálaadást. Neveljük rá ajkunkat, hogy dicsérje
Istent a családi körben.” – ÉÉM 172.
b. Miért a leghálásabb a keresztény sáfár? Zsol 119:14,72,127.

„Az Izrael elé tárt dicsőséges lehetőségek megvalósulásának az Isten
törvénye iránti engedelmesség volt a feltétele. Az Izraelnek megígért
emelkedett jellemet és az áldások teljességét – az értelem, a lélek, a fizikai élet, a ház, a föld, a jelen és eljövendő élet áldásait – Isten csak az
engedelmeseknek kínálja fel.” – KP 208.

Péntek

január 6.

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

Hogyan fejezheted ki az evangélium ügye iránti elkötelezettségedet?
Mi a keresztény sáfár munkaköre?
Állásfoglalásod miként befolyásolja pénzügyi döntéseidet?
Mi szükséges ahhoz, hogy teljesen Isten irányítsa pénzügyeidet?
Mit értesz meg, amikor számba veszed a kapott áldásokat?

1. Tanulmány - A SÁFÁR
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5. HÁLA
a. Mit tesz a keresztény sáfár, amikor megtalálja a világegyetem igazi
gazdagságát? Lk 15:8,9; 1Thess 5:18.

2. Tanulmány

2012. január 14.
Szombat

Napnyugta: H 16:19
Ro 17:00

A HITELES SÁFÁRSÁG JELLEMZŐI
„Azt mondám Uram, hogy az én részem a te beszédeidnek megtartása.” (Zsol 119:57)
„Úgy a fizikai, mint a szellemi képességeink, bármi, ami a miénk, a jelen
és a jövő élet minden áldása, a golgotai kereszt jegyében árad reánk.” – RH
1886. december 14.
Javasolt olvasmány: Gyermeknevelés, 101-114.

Vasárnap

január 8.

1. MEGELÉGEDETTSÉG
a. Hogyan tekint földi javai összességére a keresztény sáfár? Jób 1:21.

„Minden Istené. Az emberek semmibe vehetik igényeit. Miközben bőségesen elhalmozza őket áldásaival, azokat saját önző kielégülésükre használhatják fel, de majd számot fognak adni sáfárságukról.
A sáfár azonosítja magát mesterével. Magára vállalja a sáfárság felelősségeit, s ura helyett kell cselekednie, intézkednie, mintha az ő ura ott elnökölne.
Urának érdeke a sáfár érdekévé válik. A sáfár állása tiszteletreméltó, bizalmi
állás, mert ura megbízik benne. Ha bármiben önzően tesz, s a saját javára
fordítja az ura javainak kezelésében megszerzett előnyöket, visszaél a bele
helyezett bizalommal.” – 9B 246.
b. Miért elégedettek a keresztény sáfárok földi javaikkal? Zsol 37:16;
Péld 15:16; 1Tim 6:8.

„Gondoljunk Jézusra, Aki világokat teremtett, és szegény emberként jött
a világra. Nem volt hová lehajtania a fejét. A szegénység tehát nem szégyen.
A bűn a szégyen!” – 4KB 144.
10
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Hétfő

január 9.

2. BECSÜLETESSÉG
a. Mivel a keresztény sáfárok elégedettek világi javaikkal, hogyan kezelik mások földi javait? 5Móz 16:19.
„A Krisztus követői és a sötétség hatalmai között vívott utolsó nagy
küzdelemben, Sátán megpróbál megvesztegetni úgy férfiakat, mint nőket.
Sokan adják el magukat hitvány módon; de mit használ az embernek, ha az
egész világot megnyeri is, de elveszíti saját lelkét?
Nagyon körültekintőek kell legyünk mások dolgaival kapcsolatban – ne
kívánjuk azokat, ne keressünk bennük hibát, ne tegyünk rájuk megjegyzést,
hogy így hamis megvilágításban mutassuk be azokat, hanem legyünk nagyon igazságosak minden dologban hittestvéreinkkel és mindenkivel, akivel
kapcsolatban vagyunk.” – TMK 176.
b. Mit akar Isten velünk megértetni a részrehajlás bűnéről? 5Móz 24:17;
Rm 2:11.

„Isten nem ismer el semmiféle nemzetiségi, faji vagy társadalmi különbséget. Az egész emberiségnek Ő az Alkotója. A teremtés által minden ember
egy közös családhoz tartozik, a megváltás pedig mindenkit eggyé kovácsol.
Krisztus azért jött, hogy ledöntsön minden válaszfalat. Kitárta a templom
minden helyiségét, hogy mindenki szabad utat találjon Istenhez. Szeretete
oly széles, oly mély, oly teljes, hogy mindent áthat. Kivonja Sátán befolyása
alól azokat, akiket a nagy csaló megtévesztett. Trónjához emeli őket, ahhoz
a trónhoz, amelyet ígéretének szivárványa övez körül. Krisztusban nincs
zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad.” – PK 230.
„A megoszlás, a viszálykodás és a nézeteltérés pedig nem más, mint a
Krisztustól való elkülönülés. Krisztus az a központ, ahová mindenki figyelmének irányulnia kellene. Minél közelebb kerülünk a középponthoz, annál
közelebb kerülünk egymáshoz érzésben, megértésben és szeretetben, miközben fokozatosan Jézus képe és jelleme rajzolódik ki bennünk. Isten nem
személyválogató…
A végtelen Isten Fia, az élet és dicsőség Ura alázattal ereszkedett le a
legegyszerűbb életkörülményekig, hogy senki ne érezhesse magát megfosztva jelenlététől. Mindenki számára megközelíthetővé tette magát. Nem
választott ki néhány kivételezett társat, hogy mindenki mást figyelmen kívül
hagyjon.” – TMK 99.
2. Tanulmány - A HITELES SÁFÁRSÁG JELLEMZŐI
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Kedd

január 10.

3. TISZTESSÉG
a. Milyen áldásban részesülnek azok, akik minden dolgukban becsületesek? Péld 10:9.
b. Minek kell összekapcsolódni a keresztény sáfár cselekedeteivel, szavaival, sőt még a gondolataival is? Péld 12:4,16; 14:2.

„Sáfárságunk feltételei kötelezettségeket rónak ránk Isten és az emberek
iránt.” – EÉ 138.
c. Hogyan tekint az Úr azokra, akik nem tisztességesek teendőikben?
Péld 16:11; 20:10.
„Egy-egy feladatot nem a nagysága vagy látszólag jelentéktelen volta tesz
tisztességessé, vagy tisztességtelené, igazzá vagy becstelenné. A tisztességtől,
becsületességtől való legkisebb elhajlásunkkal az ellenség fennhatósága alá
helyezzük magunkat, s lépésről lépésre haladva mind nagyobb, és nagyobb
igazságtalanságokat, törvénytelenségeket követhetünk el. A keresztény világ
nagy többsége a vallást elkülöníti az üzlettől.
Krisztus mértéke szerint az a becsületes ember, aki hajlíthatatlan becsületességet tanúsít. A csaló mértékek és hamis mérlegek, melyekkel sokan
a világban előnyre tesznek szert, s így mozdítják előre érdekeiket, Isten
szemében utálatosak. Mégis sokan, akik vallják, hogy megtartják Isten parancsolatait, csaló mértéket és hamis mérleget használnak. Mikor valaki valóban összeköttetésben áll Istennel, mikor igazán megtartja az Ő törvényét,
parancsait, akkor az élete fölfedi ezt a tényt; hiszen minden cselekedete összhangban van Krisztus tanításaival. Az ilyen ember nem fogja nyereségért
eladni a becsületét. Elvei biztos alapra épülnek, világi üzletkötései és dolgai
elveinek a gyakorlati megnyilvánulásai lesznek. A szigorúan vett becsületesség úgy tündöklik elő a világ salakja és szemete között, mint az arany.
Csalás, félrevezetés, megbízhatatlanság elrejthető ugyan az emberek elől,
de Isten szeme elől soha. Isten angyalai, akik figyelemmel követik a jellem
alakulását, akik lemérik az erkölcsi értéket, feljegyzik a menny könyveibe
a kicsiny ügyleteket, melyek kimutatják a jellem minőségét. Ha a munkás
mindennapi munkája közben megbízhatatlan és felületes, akkor a világ nem
téved, ha a vallásos mértékét is olyannak ítéli meg, amilyen a munkához való
hozzáállása.” – 4B 310. 311.
12
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Szerda

január 11.

4. ALÁZATOSSÁG
a. Mi a jutalma az alázatos keresztény sáfárnak? Zsol 37:11; Péld 22:4;
Mt 18:4.
„Szeretni Istent mindenekfelett és önzetlenül egymást, ez a legjobb
ajándék, melyben mennyei Atyánk részesíthet. Minden hívő közeledjen
Istenhez és egymáshoz, hogy Isten is közeledhessen hozzájuk. Egy embert
sem lehet felmagasztalni mindenekfelett. Senki se feltételezze azt, hogy ő
csalhatatlan, tévedhetetlen, mert Isten az, Aki adta neki a világosságot, s
ő eszköz Isten kezében arra, hogy lelkeket vezessen az igazsághoz. Képességeink csak akkor értékesek, ha azokat Isten reánk bízott talentumaiként
arra használjuk fel, hogy az igazságot naggyá tegyük. Az a személy, akin
keresztül Isten munkálkodik, soha nem magasztalja fel sajátmagát, soha
nem törekszik uralomra. Bölcs sáfárként megbízhatóan és alázatosan végzi
munkáját. Úgy szolgálja Istent, hogy azt adja át, amit ő is kapott, az igazságot szeretettel, tisztán és határozottan szólja. Így világosít fel másokat, s
mindig arra emlékeztet, hogy csak Isten tudja befolyásolni gondolatokat, s
megtisztítani a szívet.” – 21MR 275.
b. Mi kell jellemezze azokat, akik Isten választottai között szeretnének
lenni? Péld 29:23.
„Szeretetnek, együttérzésnek és gyengédségnek kell megnyilvánulni
közöttünk. Mint Isten választottai, öltsük magunkra az irgalmasságot és jóindulatot. Azon bűnöket, melyeket megtérésünk előtt gyakoroltunk, le kell
vetnünk az ó emberrel együtt. Mint új emberek a Krisztus Jézussal, fel kell
öltöznünk a ’jóságosságot, kedvességet, alázatosságot, szelídséget és hosszútűrést’ (Kol 3:12).
Azok Istennek választottai, akik Krisztussal új életre támadtak fel. Ők az
Úrnak szentjei, s elismeri őket, mint szeretteit. Akik alázatos lelkületükről
ismerhetők fel, azt fejezik ki, hogy ünnepélyes szövetség alatt állnak. Az
igazságosság öltönyét öltik fel magukra. Elkülönülnek a világtól, annak lelkületétől, szokásaitól, s kinyilvánítják azt, hogy ők attól tanulnak, Aki így
szól: ’Szelíd és alázatos szívű vagyok’ (Mt 11:29). Ha meghaltak Krisztussal
együtt, s betartják keresztségi fogadalmukat, a világnak nem lesz hatalma
arra, hogy Krisztus megtagadására bírja rá őket. Ha e világon Krisztus életét
élik, isteni természet részeseivé válnak. S amikor majd megjelenik Krisztus
– aki a mi életünk – ők szintén megjelennek Ő vele együtt dicsőségben.” –
19MR 236. 237.
2. Tanulmány - A HITELES SÁFÁRSÁG JELLEMZŐI
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Csütörtök

január 12.

5. ENGEDELMESSÉG
a. Milyen jellemvonásokat mutatott be Isten Jánosnak, a Jelenések írójának, amikor látta ezen utolsó napokban élő Isten népét? Jel 14:12.
b. Hol találunk oktatást a törvényes üzleti alapelvekkel kapcsolatban?
5Móz 5:32; 25:13-15; Lk 11:28.

„Nincs a törvényes üzletnek olyan ága, amelyhez a Biblia ne nyújtana
lényeges útmutatást. A szorgalomról, becsületességről, takarékosságról,
mértékletességről és tisztaságról vallott elvei minden igazi siker alapját
képezik. Ezek az alapelvek – amint a Példabeszédek könyve elénk tárja – a
gyakorlati bölcsesség titkát rejtik. Hol találhat a kereskedő, a kézműves,
bármely munkaterület szervezője jobb vezérelveket a maga és alkalmazottai számára, mint a bölcs ember szavaiban: [Idézve: Péld 22:29; 14:23; 13:4;
23:21; 20:19; 17:27; 20:3; 4:14; 6:28; 13:20; 18:24.]
Sok ember menekülhetett volna meg a pénzügyi bukástól és romlástól, ha ügyelt volna azokra a figyelmeztetésekre, amelyeket a Szentírás oly
gyakran megismétel és hangsúlyoz…
Ezek azok az alapelvek, amelyek a világi és a vallásos társadalom alapját és jólétét képezik; ezek jelentik életünk és vagyonunk biztonságát.
Mindazt, ami lehetővé teszi a bizalmat és az együttműködést, a világ Isten
törvényének köszönheti, amint Igéje elénk tárja. Mégis Isten Igéjének alapelvei gyakran elhomályosultak és majdnem teljesen kihaltak az emberek
szívéből.” – EÉ 134-136.

Péntek

január 13.

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

14

Hogyan lehetsz elégedett földi javaiddal?
Hogyan kell bánnod másokkal üzleti ügyeidben?
Milyen áldásokban részesülsz, ha minden dologban becsületes vagy?
Hogyan mutatkozhat meg az alázatosság gyakorlati módon az életemben?
Nevezz meg néhány előnyét a pénzügyekben való becsületességnek!
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3. Tanulmány

2012. január 21.
Szombat

Napnyugta: H 16:28
Ro 17:09

LEGYŐZENDŐ PROBLÉMÁK (I)
„Mert ahol irigység és civakodás van, ott háborúság és minden
gonosz cselekedet is van.” (Jak 3:16)
„Akár elismerjük, akár nem, sáfárok vagyunk, akiket Isten felruházott
tálentumokkal, képességekkel, és a világba helyezett bennünket, hogy elvégezzük általa kijelölt munkánkat.” – EÉ 136.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 5. kötet, 242-248.

Vasárnap

január 15.

1. IRIGYSÉG ÉS MÁS HASONLÓ BŰNÖK
a. Beszélj a büszkeség, az irigység, és a pozíció utáni vágy eredetéről –
és ennek keserű eredményeiről! Ésa 14:12-15.
„A büszkeség és a becsvágy ösztökélte Lucifert arra, hogy zúgolódjék Isten uralma ellen, és hogy igyekezzék megdönteni azt a rendet, amelyet Isten
a mennyben létrehozott. Bukása után Sátán célja mindig az volt, hogy az
irigység és az elégedetlenség ugyanazon lelkületét; a pozíció és a méltóság
utáni vágyat töltse be az emberek elméjébe.” – PP 368.
b. Mutasd be a testies, érzéki gondolkodást – aki így a második halál
várományosa! 1Kor 3:3; Rm 8:6,7; Jak 3:14,15.
„Testvérem, ha kitárod szívedet az irigység és a gonosz gyanú előtt, a Szent
Lélek nem lakhat benned. Törekedj Krisztus tökéletességére!” – 8B 145.
c. Hogyan hat az irigység a személyiségedre és jólétedre? Jób 5:2; Péld
14:30; 27:4.
„Az irigy mérget vet, ahova csak lép. Elidegeníti a barátokat, gyűlöletet és
lázadást szít Isten és ember ellen. Szeretné, ha a legjobbnak, a legnagyobbnak tartanák, de nem úgy, hogy hősies, önfeláldozó eredménnyel nagyszerű
eredményeket érne el, hanem helyben topogva becsmérli a mások erőfeszítéseinek kijáró elismerést.” – 5B 56.
3. Tanulmány - LEGYŐZENDŐ PROBLÉMÁK (I)
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Hétfő

január 16.

2. KAPZSISÁG
a. Milyen értelemben sérti meg a kapzsiság Isten parancsolatait? 2Móz
20:17. Mit tanulhatunk meg e bűnről Ákán esetéből? Józs 7:20-26.

„Az Ákán vesztét okozó halálos bűn a kapzsiságban gyökerezett, mely a
legáltalánosabbnak és legkönnyebbnek tekintett bűnök egyike. Míg a többi
bűnöket felderítik és megbüntetik, a tizedik parancsolat áthágását alig dorgálják meg. E bűn szörnyűségét és borzasztó következményeit bizonyítja
Ákán története.
A kapzsiság fokozatosan fejlődő bűn. Ákán addig dédelgette kapzsi vágyát,
míg az szokásává lett és bilincsbe verte őt, amit szinte lehetetlen volt széttörni. Amíg a bűnnek hódolt, annak gondolata, hogy ezáltal szerencsétlenséget
hoz Izrael népére, döbbenettel kellett volna betöltse; de fogékonyságát a bűn
annyira eltompította, hogy amikor a kísértés jött, könnyű prédává vált.
Vajon nem történnek-e még mindig hasonló vétkek az ünnepélyes és világos figyelmeztetés ellenére is? Nekünk épp oly nyíltan meg van tiltva, hogy
teret engedjünk a fösvénységnek, mint ahogy Ákánnak a Jerikó zsákmányából való eltulajdonítás. Isten a fösvénységet bálványimádásnak nyilvánította.
Ezért int bennünket: ’Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak!’ (Mt
6:24) ’eltávoztassátok a telhetetlenséget!’ (Lk 12:15) ’fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek!’ (Ef 5:3) Előttünk van Ákán, Júdás, Anániás és Safira
borzalmas sorsa. De mindezek előtt ott van Luciferé, a hajnalcsillagé, aki
magasabb méltóságra áhítozva, mindörökre elvesztette a menny fényességét
és gyönyörűségét. Mind e figyelmeztetések ellenére kapzsiság uralkodik
mindenütt.” – PP 462.
b. Hogyan viszonyuljunk azokhoz, akiket a kapzsiság lelkülete ural? Ef
5:5; 1Kor 5:11.

c. A kapzsi emberekkel együtt, mely bűnösök lesznek még kirekesztve
Isten országából? 1Kor 6:10.

16
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Kedd

január 17.

3. PÉNZSÓVÁRSÁG
a. Miután az irigység és kapzsiság meggyökerezik a szívben, mi követi
azokat? Jób 5:2,4,5. (angolban – „az együgyűt pedig irigység veszti el”)

„A Szentírás leírja, hogy milyen állapotok lesznek a világban közvetlen
Krisztus második eljövetele előtt. Jakab apostol így rajzolja meg a világ kapzsiságát és zsarnokságát: ’Nosza immár ti gazdagok, ...kincset gyűjtöttetek
az utolsó napokban! Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti
elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez.
Dőzsöltetek e földön és dobzódtatok; szíveteket legeltettétek, mint áldozás
napján. Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat; nem áll ellent néktek’ (Jak
5:1-6). Ez korunk képe. Az elnyomás és zsarolás minden változatával az
emberek óriási vagyont halmoznak fel, mialatt az éhező emberiség kiáltása
felszáll Istenhez.” – KP 114.
b. Mi történik gyakorta meg, amikor a kapzsi emberek önmaguknak
tartják meg vagyonukat? Préd 5:13.

c. Hogyan mutatják ki a gonoszok, mi van szívükben és elméjükben?
Zsol 10:3.

„A vak emberiség csodálatos haladással és fölvilágosodással dicsekszik,
de a Mindenható szeme látja a belső bűnt, a züllést, a romlottságot. A men�nyei megfigyelők erőszakkal és bűnnel megteltnek látják a világot. Mindennemű rablással harácsolják a gazdagságot, nemcsak az embereket, de Istent
is megrabolva. Önzésük kielégítésére fordítják az Ő javait. Minden lehetőt
megkaparintanak, hogy kapzsiságukat szolgálják. Bírvágy és érzékiség uralkodik. Az emberek az első nagy csaló jellemvonásait melengetik. Istennek
fogadják el őt, s lelkülete itatja át őket.” – 6B 14. 15.

3. Tanulmány - LEGYŐZENDŐ PROBLÉMÁK (I)
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Szerda

január 18.

4. BÜSZKESÉG, GŐG
a. A büszkeséget nagyra értékeli a világ. Mit mond erről a Szentírás?
Péld 16:5.

b. Mit tesz majd az Úr a kevélyekkel? Péld 15:25; 16:18,19; Lk 18:14.
Mit mond az Úr szolgálóleánya a büszkék és kevélyek sorsáról?

„Láttam, hogy Isten gyűlöli a büszkeséget, és minden kevély és minden
gonosztevő olyan lesz, mint a szalma. Az a nap, mely elérkezik, megégeti
őket.” – 1B 81.
c. A büszkeség helyett mi látható a keresztény sáfár életében? Jak 4:6.

„Akik tanulmányozzák Krisztus életét, és megvalósítják tanításait, Krisztushoz hasonlóvá válnak. Befolyásuk Krisztuséhoz válik hasonlóvá. Tökéletes jellemet nyilvánítanak ki. Hitükben megalapozottak, s az ördög nem
győzheti le őket hiúság, büszkeség által. Isten akaratát cselekedve az engedelmesség alázatos útján akarnak járni. Jellemük olyan befolyást áraszt, mely
Isten ügyének előbbrevitelét szolgálja, és művének egészséges tisztaságát…
Az ilyen alaposan megtért lelkek tanúbizonyságai a világnak, hogy az ember jellemére milyen megszentelő ereje van az igazságnak. Krisztus általuk
ismerteti meg a világgal jellemét és akaratát. Isten gyermekeinek az életében
megnyilatkozik az Ő szolgálatának áldása, ennek ellenkezője pedig azok
életében látható, akik nem tartják meg a parancsolatokat. A választóvonal
világos, határozott. Mindazokat, akik engedelmeskednek Isten parancsolatainak, az Ő hatalmas ereje őrzi, törvénye áthágóinak romboló befolyása
közepette. A legalacsonyabb sorsúakat s a legelőkelőbb tisztségek viselőit
egyaránt Isten hatalma őrzi hit által az üdvösségre.” – Ev 155.
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Csütörtök

január 19.

5. A PÉNZ SZERETETE
a. Mit jelent számodra a pénz? 1Tim 6:10; Préd 5:10. (angolban – „Aki
szereti a jómódot, nem elégedik meg a gyarapodással”)

„A Biblia senkit sem ítél el a gazdagságáért, ha becsületesen jutott ahhoz. Nem a pénz, hanem a pénz szeretete minden rossznak a gyökere. Isten
ad az embernek erőt a gazdagság megszerzéséhez; és annak a kezében, aki
Isten sáfáraként cselekedve anyagi javait önzetlenül használja, a gazdagság
áldás mind a gazdagnak, mind a világnak. De sokan, akiket a földi kincsek
iránti érdeklődésük annyira leköt, hogy érzéketlenné válnak Isten követelményeivel és embertársaik szükségleteivel szemben, gazdagságukat saját
felmagasztalásuk eszközének tartják. Házhoz házat, földhöz földet halmoznak, otthonukat megtöltik luxus-tárgyakkal, miközben körülöttük emberek
nyomorognak és vétkeznek, betegeskednek és meghalnak. Akik így önző
módon csak önmaguknak szolgálnak, nem Isten tulajdonságait fejlesztik ki
magukban, hanem a gonoszét.” – NOL 144.
b. Mi a legfontosabb minden hűséges sáfár életében? 1Kor 2:2; Mt 6:33;
Lk 9:25.

„Mikor a bűnös a kereszthez érkezik, s föltekint arra, Aki életét adta az ő
megmentéséért, teljes örömmel örvendezhet, mert bűnei megbocsáttattak.
A keresztnél térdre hullva elérte a legmagasabb helyet, amelyet ember a földön elérhet.” – RH 1902. április 29.

Péntek

január 20.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan hat az irigység sáfárságodra?
2. Milyen viszonyt kell kialakítanod azokkal, akik nem követik a keresztény
sáfárság alapelveit?
3. Mi az eredménye annak, ha valaki kapzsi, pénzsóvár életet él?
4. Mi az alapja pénzügyi döntéseidnek?
5. Milyen veszélye van annak, ha valaki az anyagiakkal köti le magát?

3. Tanulmány - LEGYŐZENDŐ PROBLÉMÁK (I)
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4. Tanulmány

2012. január 28.
Szombat

Napnyugta: H 16:38
Ro 17:18

LEGYŐZENDŐ PROBLÉMÁK (II)
„Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt
nem terem.” (Mt 13:22)
„A pénz valamennyi… szerelmese így fog egy napon sírni keserű kínok
között: ’Jaj, a csaló gazdagság! Pénzért adtam el a lelkemet, s üdvösségemet!”
– 3B 544. 545.
Javasolt olvasmány: Counsels on Stewardship, 133-140.

Vasárnap

január 22.

1. BECSAPÁS, MEGTÉVESZTÉS
a. Hogyan rontja meg Sátán a szívet, és azon emberek ajkát, akik üzleti
előnyökre akarnak szert tenni? Jer 6:13; Apcs 5:3,4.

b. Milyen elszánt küzdelmet folytatott Dávid király a hamis nyelv ellen?
Zsol 52:4,5; 101:7; 120:2; Péld 30:8.

c. A keresztény sáfárok gyakran kell kapcsolatba kerüljenek csaló emberekkel, ezért milyen imát kell a kegyelem trónjához küldeniük?
Zsol 43:1.ur.
d. Hogyan engedi meg Isten gyakran, hogy egy csaló ember a saját
megtévesztésének az áldozata legyen? Zsol 7:15-17.

20

Szombati Bibliai Tanulmányok, 2012. január - március

Hétfő

január 23.

2. BECSTELENSÉG
a. Mit olvashatunk a becstelen emberről? Péld 6:12,13,14,16-19.

b. Hogyan tekint az Úr azokra, akik tisztességtelenek pénzügyeikben?
5Móz 27:17-19; Péld 11:1; 20:23.

„Az ilyen ember minden üzleti számláját, minden vállalkozásának részét
a legalaposabban átvizsgálják az Ő láthatatlan számvizsgálói, akik sohasem
palástolják el a rosszat, nem nézik el a gonoszt, és sohasem egyeznek ki az
igazságtalansággal…
Isten törvénye minden gonosztevőt kárhoztat. A gonosz cselekvője
igyekezhet ugyan elfojtani a figyelmeztető hangot, de hiába, mert az követi
őt. Megsemmisíti békéjét. Ha nem is ügyel rá, akkor is ott van vele a sírig.
Bizonyságot tesz majd ellene az ítéletkor. Végül pedig az olthatatlan tűz
megsemmisíti testét és lelkét.” – EÉ 143. 144.
c. Mi fog történni mindazzal, amit tisztességtelen módon szereztek
meg? Péld 13:11; 15:27; 21:6.

„Ez olyan kérdés, amelyet minden szülőnek, minden tanítónak és minden tanulónak meg kell fontolnia, minden embernek meg kell szívlelnie:
ifjúnak és idősnek egyaránt. Az az üzletvitel vagy életterv, amely csak ennek
a földi életnek rövid éveit foglalja magában, és nem tesz előkészületet a vég
nélküli jövőre – legyen az bármely tökéletes és kifogástalan, nem ér semmit.
Tanítsuk meg az ifjúságot arra, hogy vegyék be számításaikba az örökkévalóságot! Tanítsuk meg őket arra, hogy válasszák a helyes alapelveket és
keressék a maradandó javakat, hogy olyan ’kincset gyűjtsenek maguknak a
mennyben, amelyek el nem enyésznek, amelyeket tolvajok el nem lopnak,
és a moly meg nem emészt,’ ’szerezzetek magatoknak barátokat a hamis
mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök
hajlékokba!’ (Lk 12:33; 16:9)” – EÉ 144.
4. Tanulmány - LEGYŐZENDŐ PROBLÉMÁK (II)
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Kedd

január 24.

3. IGAZSÁGTALANSÁG
a. Milyen figyelmeztetést kaptunk arra, hogy kerüljük el a részrehajlást
a másokkal való bánásmódunkban? 3Móz 19:15.

„Ne legyetek elfogultak némely testvéretekkel szemben, míg másokat
pedig elhanyagoltok, csak azért mert ők nem szimpatikusak. Vigyázzatok,
nehogy durván bánjatok azokkal, akik szerintetek hibákat követtek el, mialatt kedveztek és barátként bántok azokkal, akik sokkal bűnösebbek, és több
feddést érdemelnének, akiket szigorúan meg kellene inteni keresztényietlen
magaviseletükért.” – RH 1895. március 12.
b. Mit tesz a keresztény sáfár, amikor kapcsolatba kerül hátrányos
helyzetű emberekkel? Zsol 82:2-4.

„Isten elvárja népétől, hogy ne tűrje el a szegények és elesettek elnyomását. Ha összetörnek minden igát, ha szabadon bocsátják az elnyomottat,
ha önzetlenül és szeretettel veszik pártfogásba az ínségest, akkor nyerik el a
megígért áldásokat. Ha akadnak olyanok a gyülekezetben, akik elbuktatják
a vakot, akkor vonjuk felelősségre őket, hiszen Isten minket tett a vakok az
elesettek, özvegyek és árvák őrizőjévé. A buktató kő, amit Isten igéje említ,
nem egy fadarabot jelent, amit a vakok lába elé teszünk, hogy elessenek,
hanem ennél sokkal többet. Bármilyen arra irányuló eljárást jelent, hogy
megsebezze vak testvéreinket, sértse érdeküket, vagy akadályozza jólétüket.
Azt a vak, szegény vagy beteg testvért, aki mindenképpen azon igyekszik,
hogy ne szoruljon másokra, testvéreinek minden módon bátorítani kellene. De azok, akik bár vallják, hogy a vak testvérei, akik egészségesek, nem
szorulnak másokra, de annyira megfeledkeznek a vak testvérük iránti kötelességeikről, hogy őt nyugtalanítják, elcsüggesztik, és elállják az útját, ezzel
olyan munkát végeznek, amiért bűnbánatot kell tartaniuk, és jóvá kell ezeket
tenniük, hogy Isten elfogadhassa imáikat. Még ezen felül, Isten egyháza,
amely eltűrte, hogy kihasználják szerencsétlen testvéreiket, bűnös lesz ebben
a vétekben, amíg el nem követ mindent, ami tőle telik, hogy helyrehozza a
helytelent.” – 3B 519. 520.
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Szerda

január 25.

4. A SZEGÉNYEK
a. Bár az Úr a mi nagy Tanácsadónk, e földön kiktől kérjünk tanácsot?
Péld 13:20.
„Az ifjúság részére az egyedül biztonságos mód az, ha a tiszták és szentek
társaságában tartózkodnak, és így a gonoszra való természetes hajlamaik
ellenőrzés alatt van. Azáltal, hogy olyan társakat választanak maguknak,
akik félik az Urat, ritkábban jutnak oda, hogy ne fogadják el Isten igéjét,
és kétségeket, hitetlenséget tápláljanak. Az igazán állhatatos példa hatalma
nagyon nagy a jóra.” – HP 172.
b. Mi történik akkor, ha olyanoktól kérünk tanácsot, akik nincsenek
összhangban a keresztény sáfárság alapelveivel? Péld 14:7; 2Thess
3:6. (angolban: „Menj el a bolond férfiú elől, mivel ajkairól nem ismered meg a tudományt!”)

„Csak barátkozzanak az ifjak olyan férfiakkal és nőkkel, akiket helytelen
alapelvek és rossz szokások uralnak, és helyezzék magukat ezen emberek
befolyása alá… és meg fognak romolni. Csendesen és észrevétlenül fejtik
ki hatásukat, nézeteiket beleszőve a fiatalok életébe, hogy az lényük részévé
válik, s úgy járnak majd a szakadék legszélén, hogy nem érzékelik a veszélyt.
Megtanulják szeretni a mézes-mázos nyelvű emberek szavait, a csalók hízelgő szavait, és nyugtalanná, szorongóvá és boldogtalanokká válnak, ha nem
kerülnek valamely hízelgő célkeresztjébe… Az istentelenek tanácsa szerint
járni az első lépést jelenti a bűnösök tartózkodási helye, és a gúnyolódók
székében ülők felé.” – HP 172.
„Helytelen dolog, ha a keresztények laza erkölcsű emberekkel barátkoznak. Veszélyes a meghitt mindennapos társalgás, amikor anélkül telik el az
idő, hogy bármivel is elősegítené a szellemi vagy erkölcsi felemelkedést. Ha
az embereket körülvevő légkör nem tiszta és nem megszentelt, hanem a romlástól szennyes, akkor, aki azt belélegzi, észre fogja venni, hogy a mérgezett
légkör kihat gondolkodására és szívére, hogy romlásba döntse mindkettőt.
Veszélyes dolog olyanokkal társalogni, akiknek a gondolkodása természettől
fogva alacsony szinten mozog. Mert fokozatosan és alig észrevehetően azok
is ugyanarra a szintre züllenek le, akik pedig természettől lelkiismeretesek,
és akik szeretik a tisztaságot. Ők is részt vesznek, és egyet értenek azzal a
komolytalansággal, ostobasággal, és erkölcsi sivársággal, amellyel folyton
érintkeznek.” – 3B 125. 126.
4. Tanulmány - LEGYŐZENDŐ PROBLÉMÁK (II)
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Csütörtök

január 26.

5. A GAZDAGSÁG MEGSZERZÉSÉNEK HASZONTALANSÁGA
a. Mennyit tudunk megtartani földi vagyonunkból halálunkkor? Zsol
49:17,18; Préd 5:13-15; 1Tim 6:7.

b. Mit vihetünk magunkkal, az emberiség megítélésének nagy napjára?
Mt 16:26; Péld 11:4; Ésa 31:7.

„Ezután üdvözölni fogják a megváltottakat abban a hazában, melyet Jézus készít számukra. Ott majd más társaságban élnek, mint a bűnös földön;
ott többé nem találkoznak hazugokkal, bálványimádókkal, tisztátalanokkal,
hitetlenekkel, hanem kizárólag azokkal, akik a bűnt és Sátánt legyőzték, és
Isten kegyelme által tökéletes jellemekké alakultak át. Krisztus vére lemosott
róluk minden bűnös hajlamot, minden tökéletlenséget, és rájuk ragyog a
dicsőség fénye, mely a nap fényességét jóval felülmúlja. Az erkölcsi szépség,
Krisztus jellembeli tökéletessége sugárzik le róluk, mely sokkal becsesebb
az őket körülvevő külső fénynél. Mint bűntelenek állják körül a nagy fehér
trónt, s részt vesznek az angyalok dicsőségében és kiváltságaiban.
Tekintve azt a dicső örökséget, mely Krisztus követőire vár, ’micsoda
váltságot adhat az ember az ő lelkéért?’ (Mt 16:26) Bár szegény lehet, mégis oly kincse és méltósága van, melyet a világ nem adhat. A megváltott,
bűntől megtisztított, s összes nemes képességeit Isten szolgálatára szentelő
lélek mindent felülmúló kincs. Isten és a szent angyalok színe előtt örvend
a menny minden egyes megváltott léleknek; ezt az örömet szent, győzelmi
énekek visszhangozzák.” – JVÚ 126.

Péntek

január 27.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Mit eredményez a megtévesztő beszéd?
Milyen hatással van a becstelenség a csalóra?
Hogyan bánnak a keresztény sáfárok másokkal pénzügyi dolgokban?
Ki a keresztény sáfár pénzügyi tanácsadója?
Mire kell bennünket emlékeztessen az anyagi gazdagság mulandósága?
Szombati Bibliai Tanulmányok, 2012. január - március

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
A Világ Katasztrófáit Enyhítő
Alap részére

2012. február 4.
szombat

Milyen a valódi istentisztelet? „Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya
előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket
az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.” (Jakab 1:27) A Világ
Katasztrófáit Enyhítő Alap segítséget nyújt a
legnagyobb szükségben lévők számára, akik földrengést, hurrikánt vagy más megrázó katasztrófákat éltek át. Tudtok-e segíteni azoknak, akik valóban
szükséget szenvednek?
„Bármennyi tálentumunk is legyen, akár egy, akár kettő, vagy öt, pénzünkből
egyetlen pennyt sem pazarolhatunk el, hiábavalóságokra, hivalkodásra, vagy önző
célokra. Minden összegyűjtött dollárunk Isten képmásával és feliratával van ellátva.
Ameddig Istennek e világában vannak éhezők, akiket táplálni kell, meztelenek, akiket
fel kell ruházni, veszendő lelkek, akiknek az élet kenyerére és az üdvösség vizére van
szükségük, minden szükségtelen pazarlás, minden pénz felesleg a szegényekért és ruhátlanokért kiált.” – ST 1892. június 20.
A Világ Katasztrófáit Enyhítő Alap felelőssége, hogy irányítsa ezt a segélyezést.
Ez egy teljesen önkéntesen működő szervezet, amelynek nincsenek alkalmazottai, s
nincsenek működési költségei, a beérkezett adományok 100%-a a szociális segélyezést
szolgálja. A Világ Katasztrófáit Enyhítő Alap minden adminisztratív költsége a gyülekezet általános adakozásaiból van fedezve. Ez biztosítja azt, hogy a Világ Katasztrófáit
Enyhítő Alap a szükségben lévőknek juttat mindenegyes összegyűjtött penny-t.
Kezdve a Perut, Chilét és Haitit ért földrengésektől, egészen a Közép Afrikában
működő élelmiszer segélyező programig, a Világ Katasztrófáit Enyhítő Alap az egész
világra kiterjesztette a működését. Ezen a szombaton nektek is van lehetőségetek,
hogy elősegíthessétek ezt a jótékonysági szolgálatot. „Azt a pénzt, amit Isten az emberekre bízott, fel lehetne használni az emberiség áldására, enyhíteni lehetne vele a
szenvedők szenvedéseit, s a szükségben lévők szükségleteit… Isten bölcs gondviselése
mindig szemünk elé tárja pontosan azokat, akik segítségre szorulnak. Ők enyhíthetik
a szenvedést, felruházhatják a mezíteleneket, és sok olyan személynek segíthetnek,
akik nehéz és megpróbáló körülmények között vannak, akik minden energiájukat
arra fordítják, hogy úgy saját magukat, mint családtagjaikat megóvják attól, hogy a
szegényházban kössenek ki, vagy a koldusok sorsára jussanak.” – RH 1898. január 8.

A Generál Konferencia Szociális Osztálya
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5. Tanulmány

2012. február 4.
Szombat

Napnyugta: H 16:49
Ro 17:28

A MUNKA
„És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe,
hogy művelje és őrizze azt.” (1Móz 2:15)
„Valódi boldogságot és igaz, őszinte életörömet csak dolgos férfiú és szorgalmas asszony élvezhet. A munka önmagát jutalmazza, és a napi fáradtságos
munka után édes a nyugalom.” – KÉ 104.
Javasolt olvasmány: Üzenet az Ifjúságnak, 119-122. (Célszerű gyakorlati kiképzés)

Vasárnap

január 29.

1. MUNKA
a. A teremtésnél mit biztosított Isten irgalmas módon az emberiség
részére? 1Móz 2:15.

„Isten a munkát áldásul adta az embernek, hogy elfoglalja értelmét, erősítse testét és fejlessze képességeit. Ádám a szellemi és fizikai tevékenységben szent létének egyik legnagyobb örömét találta. Amikor engedetlensége
következményeként el kellett hagynia gyönyörű otthonát, és mindennapi
kenyerének megszerzésére kénytelen volt a kemény talajjal küzdeni, az a
munka, bár nagyon különbözött a kertben végzett kellemes foglalatosságtól, a kísértés elleni védelem és az öröm egyik forrása volt. Tévednek azok,
akik a munkát átoknak tartják, jóllehet az fáradságos és fájdalmas. Sok
gazdag lenézi a munkásokat, de ez teljesen ellentétben áll azzal, ami Isten
szándéka volt az ember megteremtésekor. Hogyan is hasonlítható még a
leggazdagabbak vagyona is a nemes Ádám örökségéhez? De Ádám nem
tétlenségre volt teremtve. Teremtőnk, aki tudja, mi szolgálja az ember boldogságát, munkát adott Ádámnak. Csak a dolgozó férfiak és nők találják
meg az élet örömét.” – PP 24.
b. Mit nyer a bölcs ember az ő munkájával? Préd 3:13.
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Hétfő

január 30.

„A vallás, melyet vallasz, ugyanúgy megköveteli azt is, hogy hat napot
munkára fordíts, mint azt, hogy szombatonként gyülekezetbe járj. Nem
vagy szorgalmas a munkában. Órákat, napokat, sőt heteket hagysz elfolyni anélkül, hogy bármit is elvégeznél. Az lenne a legjobb prédikációd
a világ előtt, ha alaposan megreformálnád az életedet, és eltartanád a
családodat. Az apostol mondja: ’Ha pedig valaki az övéiről és főképpen
az ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a
hitetlennél’ (1Tim 5:8).” – 5B 179.
„A lustaság és tétlenség nem a kereszténység fáján termő gyümölcsök.” – Gy 81.
b. Hogyan végzik a keresztény sáfárok munkájukat? Kol 3:23.

„A föld lakói számára kijelölt út lehet rögös és fárasztó, de a Megváltó lábnyomai tették becsültté, megtiszteltté azt. Csak az az ember él biztonságban,
aki ezt a megszentelt utat követi. Krisztus a maga példájával és útmutatásával
kitüntette, tisztelte a hasznos munkát. Kora ifjúságától kezdve Ő is a nehéz
küzdelmek életét élte. Földi életének nagyobb részét türelmes munkával a
názáreti ácsműhelyben töltötte el. Közönséges munkás ruhájában haladt
az élet Ura a kisváros utcáin át, amelyben élt, szerény munkahelyére oda
és vissza. Szolgáló angyalok kísérték Őt, midőn földművesek és munkások
között járt, ismeretlenül és minden megtiszteltetés nélkül.” – CT 276.
„Ne hanyagold el azon kötelességek végzését, melyek utadat keresztezik.
Használd ki a szerény lehetőségeket, amelyek körülötted vannak. Előre kell
haladnod, s az élet kicsiny kötelességeit is a legjobb tudásod szerint kell elvégezned, készségesen felvéve és hűségesen végezve az Isten gondviselése által
részedre kijelölt munkát. Habár ezek csekélyek, mindezt olyan alapossággal
kell elvégezned, mintha valami nagy munkát végeznél. Hűségedről tanúskodni fognak a mennyei feljegyzések.” – ST 1890. június 16.
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2. MUNKÁRA SZÓLÍTÓ PARANCSOLAT
a. Mi az egyik lényeges része a negyedik parancsolatnak? 2Móz 20:9.

Kedd

január 31.

3. A CSALÁDI KÖR
a. Mikor kell elkezdjék tanulmányaikat a keresztény sáfárok? 5Móz 6:7.

„A gyermek nevelése a jóra, vagy a rosszra a legkorábbi éveitől kezdődik. A gyermekeket meg kell tanítani, hogy ők részét képezik a családi
körnek. Oktatni kell őket arra, hogy nekik elvégzendő kötelességeik vannak
az otthonban. Ne csak elvárjanak állandóan, hanem inkább könnyítsenek
szüleik terhein. S amint e gyermekek növekednek, idősebbekké válnak, nekik segíteni kell gondoskodni családjuk fiatalabb tagjairól. Az anyának nem
kell magát azon munkák elvégzése által kifárasztania, amelyet a gyermekek
elvégezhetnének, és el is kell végezniük.” – 10MR 206. 207.
b. Hogyan taníthatják meg a szülők gyermekeiket a munka alapelveire
és az élet kötelességeire? Péld 22:6.

„Az otthon iskolájában a gyermekeket tanítsák meg arra, miként kell a
mindennapi kötelességeket végezni. Amíg fiatalok, addig az anya minden
napra valami egyszerű feladatot adjon nekik. Hosszabb időt igényel ugyan
megtanítani őket mintha önmaga végezné azt el, azonban ne feledjék, hogy
jellemük építésében neki kell megalapoznia a segítőkészséget. Tartsa szem
előtt, hogy az otthon olyan iskola, ahol az anya a legfőbb tanító! Az ő feladata
megtanítani gyermekeinek a háztartási kötelességek gyors és ügyes elvégzését. Amilyen korán csak lehet, a gyermekek tanulják meg együtt hordozni az
otthon terheit. A fiúk és lányok egyaránt, már kisgyermekkortól tanuljanak
meg egyre nehezebb terheket viselve, értelmesen segíteni a háztartási és ház
körüli munkában.” – CT 122.
c. Mi lesz a tétlenség egyértelmű következménye? Péld 19:15.

„Ahol nagymértékben jelen van a semmittevés, Sátán azon dolgozik kísértéseivel, hogy tönkretegye az életet, és megrontsa a jellemet.” – YI 1894.
október 18.
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Szerda

február 1.

„Isten hat napot adott az embereknek a munkálkodásra, és Isten meg is
követeli tőlünk, hogy minden munkánkat végezzük is el a hat munkanap
alatt.” – PP 264.
„A példázat nem azt tanítja, hogy bátorítsunk lustaságra. Isten Igéje kijelenti, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Az Úr nem kívánja a
szorgalmas munkástól, hogy pénzt adjon azoknak, akik nem akarnak dolgozni. Sokan elfecsérlik idejüket. Nem tesznek semmi erőfeszítést. Mindez
szegénységhez és nélkülözéshez vezet. Ha ezektől a hibáktól nem szabadulnak meg, mindaz, amit értük teszünk, annyi mintha kincset raknánk lyukas
zsákba.” – KP 165. 166.
„Azok részére, akik igyekeznek megjavulni, munkát kell szerezni. Egy
munkaképes embert sem szabad arra biztatni, hogy minden fizetség nélkül
másoktól élelmet, ruhát és szállást várjon el. Önmaguk és mások érdekében
meg kell találni a módját annak, hogy azzal egyenértékűt adjanak vissza, mint
amit kaptak. Bíztasd őket arra, hogy minden igyekezetükkel próbáljanak
önfenntartók lenni. Ez erősíteni fogja önbecsülésüket, és elősegíti függetlenségüket. Az értelem és a test hasznos munkával való foglalkoztatásának
fontos szerepe van a kísértéssel szembeni védelemben.” – NOL 117.
„Aki köznapi munkájában hanyag és nemtörődöm, felületességét beleviszi vallási életébe is, és nem tud eredményes munkát végezni Isten szolgálatában sem. Sok embert, aki szorgalmas munkával áldást jelenthetne a
világnak, a tétlenség tönkretesz. A semmittevés és tétovaság ezer kísértés
előtt nyit kaput. A rossz társaság és a bűnös szokások megrontják az ember
értelmi világát, megmételyezik lelkét, és alkalmatlanná teszik mind a jelen,
mind az elkövetkezendő életre.
Bármi legyen a foglalkozásunk, Isten Igéje azt tanítja, hogy ’az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.’
’Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed’, ’tudván,
hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak
szolgáltok’ (Rm 12:11; Préd 9:12; Kol 3:24).” – KP 239.
5. Tanulmány - A MUNKA
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4. A HELYTELEN PIHENÉS
a. Mi a tanács azok részére, akik nem teljesítik a negyedik parancsolatban a munkára való parancsot, és a helyett pihennek, tétlenkednek a
hét hat munkanapján? 2Thess 3:10; Péld 6:9-11.

Csütörtök

február 2.

5. AZ „Ő NYUGALMA” (ZSIDÓK 4:1)
a. Mikor alapította az Úr az Ő nyugalomnapját az emberiség részére?
1Móz 2:2; Zsid 4:4,5. Hogyan erősítette meg az Úr eredeti intézményét? Mk 2:27,28.

„Az első hét, amelyet Isten mért ki, az egymást követő hetek mércéje az
idők végéig. Minden más héthez hasonlóan ez a hét is hét valóságos napból
állt. Isten hat napot fordított a teremtés munkájára, a hetedik napon pedig
megpihent, azután megáldotta ezt a napot és az ember pihenőnapjaként
elkülönítette.” – CE 190.
b. Hogyan kell előkészülnöd arra, amit az Úr az „én szombataim”-nak
vagy az „én nyugalmam”-nak nevez (2Móz 31:13; Zsid 4:5)? Mk
15:42; Lk 23:54,56.

„A szombati előkészületeket fejezzük be pénteken. Gondoskodjunk róla,
hogy a ruhák legyenek készen, s a főzést is fejezzük be. Készítsük el a cipőket, s végezzük el a fürdést is. Nincs ebben semmi lehetetlen. Ha szabál�lyá tesszük, így is tehetünk. Ne fordítsuk a szombatot a ruhák kijavítására,
főzésre, szórakozásra, vagy bármi más világi foglalkozásra. Naplemente
előtt tegyünk félre minden világi elfoglaltságot, s tegyünk el a szemünk elől
minden világi újságot, könyvet. Szülők! Magyarázzátok el gyermekeiteknek
a ti kötelességeteket, és a szombat célját. Segítsenek ők is az előkészületben,
hogy a parancs szerint ünnepelhessétek a szombatot.” – 6B 355. 356.
„Azok, akik a hatodik napon elhanyagolják a szombatra való előkészületet, és főznek szombaton, megszegik a negyedik parancsolatot, és áthágják
Isten törvényét.” – 3SG 253. 254.

Péntek

február 3.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Mi a munka célja?
Mi képezi a negyedik parancsolat részét?
Mikor kell nekünk elkezdeni megbecsülni a munkát?
Mi történik, ha nem vagyunk eredményesek a munkahét folyamán?
Beszélj a keresztény természetéről, és az Ő nyugalmáról Isten szent napján!
Szombati Bibliai Tanulmányok, 2012. január - március

6. Tanulmány

2012. február 11.
Szombat

Napnyugta: H 17:00
Ro 17:38

HIVATÁS ÉS SZOLGÁLAT
„Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed;
mert semmi cselekedet, tervezés, tudomány és bölcsesség nincs a sírban, a hová menendő vagy.” (Préd 9:12. angolban)
„Mi a valódi boldogság? Jónak lenni, és jót tenni. Akik hűségesen teljesítik
a számukra kijelölt kötelességeiket, a legtisztább, legmagasztosabb örömben
részesülnek. A becsületes munka nem megalázó.” – YI 1901. december 5.
Javasolt olvasmány: Előtted az Élet, 260 – 269. (Az élet műve)

Vasárnap

február 5.

1. A FOGLALKOZÁS MEGVÁLASZTÁSA
a. Mi a célja a jól felhasználható foglalkozásnak? 2Thess 3:11,12.
„A földi dolgok sokkal szorosabban kapcsolódnak a mennyel, s Krisztus
sokkal jobban figyel azokra, mint sokan gondolnák. Minden ésszerű találmány és fejlesztés Tőle származik, Aki csodálatos a bölcsességben, és kiváló
a munkában. Az orvos kezének gyakorlott, ügyes érintése, az ő képessége
idege és izmai, a test finom gépezetéről megszerzett tudása, ez mind az isteni
hatalom bölcsessége, a szenvedés enyhítésére. Az a szaktudás, amellyel az ács
a szerszámait használja, az erő, amellyel a kovács az üllőjét csengeti, Istentől
származik. Bárhol vagyunk, bármit teszünk, Isten arra vágyik, hogy értelmünket uralja, hogy tökéletes munkát végezhessünk.” – CT 277.
b. Mi a társadalom egyik legnagyobb áldása és mi a legnagyobb átka?
Péld 10:16; 2Thess 3:10.

„A hasznos foglalkozás az egyik legnagyobb védelem a gonosz ellen, míg
a tétlenség a legnagyobb átkok egyike, amelynek romlottság, bűnözés, és
ínség a következménye. Akik mindig szorgalmasan dolgoznak, és vidáman
tesznek eleget mindennapi kötelességeiknek, azok a társadalom hasznos
tagjai.” – CT 275.
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Hétfő

február 6.

2. A MEGFELELŐ SZOLGÁLAT
a. Amikor foglalkozást választunk, milyen tényezőket kell figyelembe
venni? Képességeink hogyan határozzák meg helyünket az életben?
Mondj példákat! Préd 9:12.

„Az élet felelősségeit tekintve ki képes eldönteni, hogy mi a kicsi és mi a
nagy? Az élet egyszerű területein milyen sok munkás szolgál a világ áldására
és ért el olyan eredményeket, amelyeket egy király is megirigyelhetne…
Képességeink határozzák meg a számunkra kijelölt különleges helyet.
Nem mindenki éri el ugyanazt a magaslatot, vagy végzi el egyenlő hatásfokkal ugyanazt a munkát. Isten nem várja el az izsóptól, hogy elérje a cédrusfa
méreteit, sem az olajfától a méltóságteljes pálmafa magasságát. Azonban
mindenki törekedjék olyan magas cél elérésére, amilyent az emberinek az
istenivel való egyesülése lehetővé tesz számára.
Sokan nem lesznek azzá, amivé lehetnének, mivel nem fejtik ki azt az
erőt, ami bennük van. Nem ragadják meg annyira az isteni kezet, amennyire
tehetnék. Sokan eltérnek attól az irányvonaltól, amelyen elérhetnék az igazi
sikert. Nagyobb tiszteletet, kedvezőbb munkát keresve olyan dolgot kísérelnek meg, amire nem alkalmasak. Sok ember – akit képességei más munkára
ösztönöznének – igyekszik nagyobb tisztségre. Így, aki sikeres földműves,
kézműves vagy ápolónő lehetett volna, elégtelenül fogja betölteni egy lelkész,
ügyvéd vagy orvos hivatását. Ismét mások, akik felelős tisztséget tölthettek
volna be, erő, odaadás és kitartás hiányában megelégszenek egy ’könnyebb’
hellyel is.
Hűségesebben, odaadóbban kell követnünk Isten élettervét! Tegyük meg
munkánkban a tőlünk telhető legjobbat! Hagyjuk útjainkat Istenre, és ügyeljünk a gondviselésének megnyilvánulásaira! Ezek olyan szabályok, amelyek
biztos vezetést nyújtanak foglalkozásunk megválasztásában.” – EÉ 265. 266.
b. Bármilyenek is legyenek tálentumaink s bármi is legyen a hívatásunk, mi életművünknek a legfontosabb szempontja? Zsid 6:10.

„A tiszta, a megszentelt, az olyan szeretet, mint amilyen Krisztus életében
látszott, hasonló a szent illatszerhez. Mária kenetes szelencéjéhez hasonlóan
jó illattal tölti be az egész házat.” – 6B 84.
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Kedd

február 7.

3. MUNKAERKÖLCS – MUNKAFEGYELEM
a. Tekintet nélkül a mi sajátos foglalkozásunkra, mi legyen a célunk
munkánkkal kapcsolatban? 1Kor 3:12-14; 2Thess 2:17.

b. Milyen a keresztény munkaerkölcse? Kol 3:22-24.

„A gyakorlati vallást bele kell vinni a mindennapi élet apró feladataiba is.
A legmagasabb rendű képzettség minden ember számára: az Úr szava iránti
fenntartás nélküli engedelmesség.
Sokan úgy érzik, hogy haszontalanul élnek, és nem tesznek semmit Isten
országának építéséért, mert foglalkozásuk nem közvetlenül kapcsolódik a
valláshoz. Nincs igazuk. Ha olyan munkát végeznek, amit valakinek el kell
végeznie, ne vádolják magukat azzal, hogy Isten nagy családjának hasznavehetetlen tagjai! Nem szabad figyelmen kívül hagyni a legkisebb feladatokat
sem. Minden becsületes munka áldás, és ha lelkiismeretesen látjuk el, felkészíthet nagyobb megbízatásokra.
Isten legmagasabb rendű szolgálatként fogadja el legkisebb szolgálatunkat is, ha teljes odaadással végezzük. Semmilyen áldozatunk sem kicsi előtte,
ha őszinte szívvel és örömmel hozzuk.
Krisztus arra szólít, hogy bárhol vagyunk, vállaljuk azt a feladatot, amely
éppen kínálkozik. Ha családunk igényli szolgálatunkat, végezzük el szívesen,
hogy otthonunkat kellemessé tegyük! Ha anya vagy, neveld gyermekeidet
Krisztusnak! Ez éppúgy Istenért végzett szolgálat, mint a lelkészé a szószéken. Ha a konyha a munkaterületed, igyekezz tökéletes szakács lenni! Készíts
egészséges, tápláló és ízletes ételeket! És miközben a legjobb hozzávalókból
főzöl, gondolj arra, hogy értelmedet a legjobb gondolatokkal kell megtöltened! Ha a földet kell művelned, vagy bármi más foglalkozást kell űznöd,
végezz ott is jó munkát! Figyelj arra, amit végzel! Minden munkádban képviseld Krisztust! Tégy úgy, ahogy Ő tenne a helyedben!
Bármilyen kicsi is a tálentumod, Istennél van hely számára. A bölcsen
használt egy tálentum ellátja a maga feladatát. Mi növeljük, Isten pedig
megsokszorosítja képességeinket, ha a kis feladatokat lelkiismeretesen elvégezzük. Ezek az apró feladatok fogják a legáldottabb befolyást árasztani Isten
művére.” – KP 249.
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Szerda

február 8.

4. A LEGFONTOSABB MUNKA
a. Mi a legmagasztosabb munka, amit a keresztény végezhet? Mt
28:19,20; Zsol 96:3.

„A legmagasztosabb és mindenek felett álló munkánk – amelyhez a lélek
minden erejére szükség van – azon lelkek megmentése, akikért Krisztus
meghalt. Képezze ez munkálkodásotok legfőbb, legfontosabb részét. Legyen
ez életetek szívügye! Dolgozzatok együtt Krisztussal ebben a nagyszerű és
nemes munkában, és legyetek bel és külmisszionáriusok! Mindenkor legyetek készek és alkalmasak dolgozni a lelkek megmentésére, akár otthon,
akár a távoli területeken! Végezzétek Isten munkáját, s úgy mutassátok meg
a Megváltóba vetett hiteteket, hogy szorgalmasan dolgoztok másokért! Óh,
bárha az ifjak és idősek egyaránt teljesen Istenhez térnének, ha mindnyájan
teljesítenék kötelességüket, és megragadnának minden kínálkozó alkalmat,
hogy Isten munkatársai legyenek! Akkor megtörténne az, hogy tömegek
dicsérnék Őt, Aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívta el őket!”
– YI 1893. május 4.
„Minden igaz tanítvány misszionáriusként születik Isten országába. Aki
az élet vizéből iszik, az élet kútfejévé válik. Az elfogadóból adományozó lesz.
Krisztus kegyelme olyan a léleknek, mint a forrás a pusztának: azért buzog,
hogy mindenkit felüdítsen, és vágyat ébresszen az elveszendőben az élet vize
után.” – JÉ 154.
b. Miért teljes a misszionárius öröme, amikor végzi a munkáját? Lk
15:6,7; Zsol 51:14,15.

„A lelkek Istenhez térítése a legfontosabb, legnemesebb foglalkozás,
melyben embernek része lehet. Isten hatalma, szentsége, hosszútűrése és
határtalan szeretete nyilvánul meg ebben. Minden igazi megtérés Istent dicsőíti, s öröménekre készteti az angyalokat.” – 7B 35.
„Nem lehet nagyobb örömünk annál, mintha Isten munkatársai vagyunk,
lelkeket mentve meg a bűn szolgaságából; így építve Krisztus országát. Ez az
öröm Krisztus öröme, és minden lélek öröme teljes lesz, aki részesül ebből.
Újra és újra ihatunk az öröm e forrásából, és örvendhetünk ebben, tudva azt,
hogy semmi más öröm nem hasonlítható ehhez.” – RH 1894. február 13.
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Csütörtök

február 9.

5. MÁS FOGLALKOZÁSOK
a. Hogyan bővítheti ki valaki a megmentendő lelkekért végzett munkát
más keresztény elfoglaltságokkal? Ef 4:28; 1Kor 15:58.
1. Egészségügyi munka. „Nincs fontosabb misszióterület, mint a hűséges, megbízható Istent félő orvosé.” – 5B 448.
2. Üzleti tevékenység. „Olyan üzletemberekre van szükség, akik az igazság nagyszerű alapelveit beleszövik minden intézkedéseikbe. Ezeknek az embereknek alapos
tanulás és gyakorlat útján fejleszteniük kell képességeiket… [Dániel] példát mutatott
arra, hogy milyennek kell lennie minden közéleti embernek.” – KP 242. 243.
3. A tanítók munkája. „Különösen a kisgyermekek számára olyan tanítókra van
szükség, akik azokkal is nyugodtak és szeretetteljesek, türelmesek és nyájasak, akiknek
a legjobban szüksége van erre.” – 6B 201.
4. Énekesek. „Szükség van olyanokra, akiknek jó képességük van az éneklésre.
Az ének az egyik leghatékonyabb eszköz arra, hogy lelki igazságokat véssen a szívbe.”
– RH 1912. június 6.
5. Más foglalkozások. „Mi a valódi boldogság? Jónak lenni, és jót tenni. Akik
hűségesen teljesítik a számukra kijelölt kötelességeiket, a legtisztább, legmagasztosabb
örömben részesülnek. A becsületes munka nem megalázó.” – YI 1901. december 5.

b. Megbélyegzi-e Isten a gazdagságot, ha azt becsületes úton szerezték?
5Móz 8:18.
„A Biblia nem bélyegzi meg a gazdag embert azért, mert gazdag; nem mondja azt,
hogy bűn a gazdagság megszerzése, azt sem állítja, hogy a pénz minden rossznak a
gyökere. Ellenkezőleg: A Szentírásban azt olvashatjuk, hogy Isten az, Aki erőt ad a
gazdagság megszerzésére. Ez a képesség egy értékes tálentum, ha Istennek szenteljük,
és az Ő művének előmozdítására használjuk fel. A Biblia nem bélyegzi meg a tehetséges embert, vagy a művészt; mert ezek a képességek Istentől származnak, Ő adja a
bölcsességet. A szívet nem tudjuk tisztábbá, vagy szentebbé tenni azáltal, hogy zsákruhába öltözünk. Az otthonunkat sem kell megfosztanunk minden olyan dologtól, ami a
kényelmet és a jó ízlést szolgálja.” – CS 138.

Péntek

február 10.

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

Milyen előnyünk származhat a hasznos munkából?
Milyen tényezőknek kellene befolyásolni bennünket foglalkozásunk megválasztásában?
Hogyan használhatja fel valaki az ő foglalkozását áldásul?
Milyen munkában vehetünk részt mindannyian? Miért örömteli ez a tevékenység?
Hozz fel néhány példát arra, hogy milyen csodálatos lehetőségek vannak a lélekmentésre!
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7. Tanulmány

2012. február 18.
Szombat

Napnyugta: H 17:11
Ro 17:47

A GYORS MEGGAZDAGODÁS TERVE
„A hivő ember bővelkedik áldásokkal; de aki hirtelen akar gazdagulni, büntetlen nem marad.” (Péld 28:20)
„Minden kiváltság, amelyet Isten adott, eszköz arra, hogy bennünket
készségessé és buzgóvá tegyen a szolgálatra, és ezáltal erőt adjon szent akaratának véghezvitelére.” – PP 318.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 1. kötet, 137. 138. (Kockázatos üzleti vállalkozások)

Vasárnap

február 12.

1. A GYORS MEGGAZDAGODÁSRA VALÓ TÖREKVÉS
a. Mi lesz az eredménye annak, ha valaki gyorsan akar meggazdagodni? Péld 21:5.

„A nyereségre való törekvés lelkülete, a meggazdagodás vágya, a mindent
felölelő világiasság, fájóan ellentmond hitünknek és alapelveinknek.” – CS
231. 232.
b. A keresztény sáfár miért az örökkévaló gazdagságért dolgozik, ahelyett, hogy a földi javak gyors megszerzésére törekedne? Zsol 37:7.

„Az igazságot vallók közül Sátán szemmel tart néhány különös, önző,
irigy természetű embert, és azzal fogja kísérteni őket, hogy jólétet helyez
eléjük, felajánlva nekik a föld gazdagságát. Tudja, hogyha felül nem kerekednek bűnös hajlamaikon, megbotlanak és elesnek a pénz szeretete által
– bálványuk imádásában. Sátán gyakran el is éri célját. A világ erős szeretete
legyőzi, elnyeli az igazság szeretetét. Ő a világ országait ajánlja fel nekik, s ők
mohón magukhoz ragadják kincsüket, s azt hiszik, hogy csodálatosan boldogulnak. Sátán diadalt ül, mert terve sikerült. A világ szeretetéért feladták
Isten szeretetét.” – 1B 86.
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Hétfő

február 13.

2. GAZDAGSÁG A MUNKA ÁLTAL
a. Mi a különbség a gyors meggazdagodásra való törekvés, és a javak
megfelelő befektetése között? Péld 28:20; 31:16,24.

„Az Úr sokszor nyitott utat a testvérek előtt, hogy adják át javaikat az
Ő művének fejlesztésére. A Sátán ügynökei azonban olyan vállalkozásokkal
álltak elő, melyek segítségével – és ebben ők biztosak voltak – a testvérek
megduplázhatják vagyonukat. A testvérek lenyelték a csalétket, beruházták
a pénzüket, és a mű, és gyakran ők maguk is egyetlen dollárt (forintot) sem
láttak ebből többet.” – 5B 154.
„Minden pillanat… amely felkelti a vágyat, hogy spekulációval gyorsan
meggazdagodjon, az emberek elméjét elfordítja azon legünnepélyesebb igazságoktól, melyek valaha is földi halandóknak adattak. Egy ideig bátorítóak
lehetnek a kilátások, de a vállalkozás vége a kudarc, a bukás. Az Úr nem
helyesli az efféle lépéseket. Ha jóváhagyott lenne, akkor sokakat vonzana
az ilyen spekulatív gondolkodás, olyanokat, akiket semmilyen más módon
nem lehetne eltántorítani azon ünnepélyes igazságok hirdetésétől, amelyet
most kell a népnek adni.” – CS 234. 235.
„A munka áldás és nem átok. A szorgalmas munka távol tart sokakat, úgy
ifjakat, mint időseket a gonosz csapdáitól, aki ’a tétlen kezeknek gonoszságokat talál.’ Senki se szégyellje a munkát, mert a becsületes munka nemesít.
Mialatt a kezek a leghétköznapibb munkát végzik, az elme megtelhet magasztos és szent gondolatokkal.” – YI 1902. február 27.
b. Miért vannak az emberek gyakran arra kísértve, hogy kockázatos
pénzügyi vállalkozásokba kezdjenek? Péld 27:20.

„Népünk számára veszélyes kísérlet, ha kockázatos üzleti vállalkozásokba
fognak. Ezzel ellenséges területre helyezkednek, súlyos kísértéseknek, csalódásoknak, próbáknak és veszteségeknek teszik ki magukat. Ezt követi a
lázas nyugtalanság, emésztő vágy, hogy gyorsabb ütemben tegyenek szert
pénzre, mint jelen körülményeik megengedik. Ennek megfelelően máshova
költöznek, remélve, hogy több pénzre tehetnek szert. De gyakran csalódnak
reményeikben, csüggedés vesz rajtuk erőt, és inkább hátrafelé, mint előre
haladnak… Ők egyre csak távolodnak Istentől.” – 4B 617.
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Kedd

február 14.

3. ISMERNI AZ ELLENSÉG TERVÉT
a. A mai rohanó világban, mit biztosít Isten irgalmasan – és miért?
Préd 3:1.

„Az idő értéke felbecsülhetetlen. Krisztus minden pillanatot drágának
tartott. Tartsuk mi is értékesnek a pillanatokat. Az élet nagyon rövid
ahhoz, hogy értelmetlenül elfecséreljük. A kegyelemidő nem tart már
soká, és e rövid idő alatt kell elkészülnünk az örökkévalóságra. Nincs
vesztegetni való időnk. Nem tölthetjük az időt önző élvezetekkel, bűnös
dolgokkal.” – KP 236.
b. Milyen tényezőket kell figyelembe vennünk, időnk felhasználására
vonatkozóan? Jak 4:13-15.

c. Törekedve Isten művének fejlődésére, mit kell megértenünk? 1Pt 5:8.
„Nincs elvesztegetni való időnk. A sötétség hatalmai mérhetetlen erővel
dolgoznak, Sátán álcázott, lopva végrehajtott lépésekkel előnyre tesz szert
azok felett, akik most elaludtak, amint a farkas is megragadja a prédáját. Figyelmeztetéseinket most még közölhetjük, a munkánkat még végezhetjük,
de hamarosan ez sokkal nehezebb lesz, mint ahogy most azt gondolnánk.
Isten segít megtartani bennünket a világosság csatornájában, szemünket
Vezetőnkre szegezni, és türelmesen kitartóan megerősít bennünket mindaddig, míg a győzelmet elnyerjük.” – RH 1914. november 12.
d. Mit tanít az ihletés szava az előttünk álló küzdelmekről? Ef 6:12; Mt
24:12,13.

„Az Úr munkáját mély buzgósággal és fokozott erőfeszítéssel kell előrevigyük az idők végéig.” – CT 548.
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Szerda

február 15.

4. LÉGY HASZNAVEHETŐ!
a. Ahelyett, hogy a kockázatos, gyors meggazdagodásra törekvő terveket dédelgetnénk, mit kell tennünk a reánk bízott tálentumokkal?
Lk 19:13.
„Az Úr mindannyiunknak e parancsot adja: ’Kereskedjetek, amíg megjövök.’ (Lk 19:13) Saját bölcsessége által parancsot adott nekünk adományai
felhasználására. Isten dicsőségére és országának építéséhez kell a beszéd, a
szellemi képességek, a befolyás, a vagyon tálentumait gyarapítani. Ajándékainak helyes felhasználása esetén az Úr áldásban fog részesíteni.” – CS 116.
„Senki ne felejtkezzen el arról, akár sok, akár kevés javakkal bír, hogy
azok csak reá bízattak. Istennek számadással tartozik erejéért, szaktudásáért,
idejéért, képességeiért, lehetőségeiért és javaiért. Ez egyéni feladat; Isten
ad nekünk, hogy Őhozzá hasonlóvá válhassunk, s azáltal, hogy másoknak
adunk, nagylelkűvé, nemessé, jótékonnyá válhatunk. Azok, akik elfeledkeznek isteni megbízatásukról, és csak arra törekednek, hogy büszkeségre és
önzésre gyűjtsenek és költsenek, talán megszerzik maguknak e világot és
örömeit, de Isten szemében a lelki teljesítményüknek értéke szerint: szegények, nyomorultak, nyavalyások, vakok és mezítelenek.
Amikor a javakat helyesen használják fel, akkor azok az emberek közötti
szeretet és hála arany kötelékévé válnak, és Megváltójuk iránti szeretetük
erős kötelékévé.” – RH 1882. május 16.
b. Mit tanulhatunk Salamon tapasztalatából? Préd 2:11,12.
„El kell fordulnunk ezernyi dologtól, ami figyelmünket igényli. Vannak
dolgok, amelyek időnket fecsérlik, és érdeklődésünket felkeltik, de semmit
sem nyújtanak. Legfőbb érdekeink éppen azt a koncentrált figyelmet és
energiát követelik meg, amelyet oly sokszor viszonylag jelentéktelen dolgokra fordítunk.” – NOL 328.
„Azon erőfeszítések, melyeket most értéktelen, veszendő javak megszerzésére fordítunk, azon munkára kell fordítani, amely fényt ad a világnak. Minden Isten adta erőnket azon munka elvégzésére kell fordítanunk, amely áldott
megelégedést ad úgy életünkben, mint az örökkévalóságon át.” – 6MR 267.
„Ne vesztegessük az időt a látható tartalékok szűk volta miatti sajnálkozással! Lehet, hogy a külső látszat keveset ígér, de a tetterő és az Istenbe vetett
bizalom feltárja a tartalékokat.” – PK 243.
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Csütörtök

február 16.

5. EGY MEGVÁSÁROLT TULAJDON
a. Miért figyelmeztetés részünkre a példázatbeli gazdag és balga ember
csűreivel való tervei? Lk 12:16-21.

„Szomorú az, amikor Isten hitvalló népe visszatartja javait Istentől. Önző,
világi örömök kielégítésére használják fel azon javaikat és erőiket, melyeket
Krisztusnak kellene adniuk. Megrabolják Istent az idővel, a pénzzel, és a
szolgálattal. Az önszeretet és a saját kedvtelés kizárja a lélekből a Jézus iránti
szeretetet, s ezért nincs a gyülekezetben nagyobb buzgóság és forróbb szeretet
Őiránta, Aki előbb szeretett bennünket. Nagyon sokan adnak helyt az önzés
kielégítésének, mialatt elvesznek azon lelkek, akikért Krisztus meghalt.” – ST
1890. december 22.
b. Amikor a megváltásunkért lefizetett árat mérlegeljük, mire kell gondoljunk a legfőképpen? 1Kor 3:23; 6:20.

„Akár odaszánjuk Istennek értelmünket, lelkünket és erőnket, akár nem,
azok mind az Övéi. Így szól minden emberhez: ’Igényt tartok rád! Add nekem a buzgalmadat, képességeidet, erőidet, javaidat!’ Neki joga van e kérésre;
mert mi az Ő tulajdonai vagyunk, megváltott bennünket a bűn szolgálatától
végtelen szeretete által, a Kálvária keresztje miatt átélt szenvedése által. Erőinket semmiképpen se fordítsuk önzésünkre! Napról napra adjuk vissza az
Úrnak azt, ami az Övé, amelyet reánk bízott.” – ST 1901. január 2.

Péntek

február 17.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Mi lesz az eredménye annak, ha gyorsan akarunk meggazdagodni?
Hogyan kellene nekünk szert tenni a javainkra?
Mi kellene bennünket serkentsen arra, hogy Krisztusért dolgozzunk?
Beszélj többféle módról, hogyan sáfárkodhatnánk hűségesebben a pénzünkkel?
5. Mi zárja ki túl gyakran Krisztus szeretetét a szívemből?
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8. Tanulmány

2012. február 25.
Szombat

Napnyugta: H 17:21
Ro 17:57

A SÁFÁRSÁG MINT TÁLENTUM
„Monda néki az ő ura: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál
hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.” (Mt 25:23)
„Isten valamennyiünknek szent megbízatást adott, amiért felelősnek is
tart minket. Az a célja, hogy úgy neveljük gondolkodásunkat, hogy oly módon tudjuk felhasználni a Tőle kapott tálentumokat, hogy a legtöbb jót érjék
el, és az Adományozó dicsőségét tükrözzék.” – 3B 32.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek a Lelkészeknek, 74 -77.

Vasárnap

február 19.

1. ISTEN AJÁNDÉKAI
a. Mit ad az Úr minden keresztény sáfárnak? 1Kor 12:8-11.
„A talentumokon, amelyeket Krisztus rábízott egyházára, főként a
Szentlélek ajándékait és áldásait kell értenünk. [Idézve: Kor 12:8-11.] Nem
mindenki kapja ugyanazt az ajándékot, de a Mester megígérte, hogy minden
egyes szolgája megkapja a Lélek valamelyik ajándékát.” – KP 224.
b. Mit vár el az adományozó a sáfáraitól? Lk 19:23.
„Isten különféle tálentumokat és adományokat ad az embereknek, de
nem azért, hogy azokat haszontalanul tartogassák, sem nem azért, hogy
azokat szórakozásra vagy önző énjük kielégítésére fordítsák, hanem hogy áldására válhassanak másoknak azáltal, hogy lehetővé teszik számukra, hogy
alázatos, önfeláldozó missziómunkát végezzenek. Isten ad az embernek időt
azért, hogy Isten dicsőségét naggyá tegye.” – YI 1902. november 6.
„Mennyei Atyánk nem igényel sem többet, sem kevesebbet, mint amen�nyinek elvégzéséhez képességet adott. Nem helyez szolgáira elhordozhatatlan terheket. ’Ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por
vagyunk’ (Zsol 103:14). Mindazt, amit igényel tőlünk, az Ő erejével meg is
tudjuk cselekedni.” – KP 252.
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Hétfő

február 20.

2. TÁLENTUMOK FEJLESZTÉSE (I)
a. Hogyan kell a keresztény sáfároknak felkutatni, fejleszteni, és felhasználni tálentumaikat? Péld 1:7; 2:3-9; Jak 1:5.

„Sok, látszólag semmit se ígérő ifjú gazdag tálentumokkal bír, amelyeket azonban nem használ fel. Képességeik rejtve hevernek, mivel nevelőik
sem ismerték fel azokat. Sok, külsőleg nem vonzó fiúban és leányban, mint
egy durván faragott kőben, értékes anyagot találhatunk, amely kiállja a hő,
a vihar, a terhelés próbáját. Az igazi nevelő felismeri, hogy mivé lehetnek
tanítványai és ismeri az anyag értékét, amellyel dolgozik.” – EÉ 232.
„Rövid idő alatt elvégzendő nagy műve van Istennek. Az ifjakra reábízta
az értelem, az idő és javak tálentumait, s felelősnek tartja őket, hogy hogyan
használják fel ezen értékes adományokat. Hívja őket, hogy jöjjenek előre,
álljanak ellene a romlásnak, e rohanó kor elbűvölő hatásainak, s képezzék ki
magukat az Ő művében végzendő munkára. Csak akkor válhatnak alkalmas
munkásokká, ha szívüket és energiájukat az előkészület munkájába fektetik.”
– YI 1884. május 7.
b. Hogyan növelheti a keresztény sáfár a tálentumait? 2Kor 9:6.

„Képességeink, ha használjuk őket, gyarapodnak. A siker nem a véletlen,
vagy a sors játéka, hanem Isten gondviselésének gyümölcse, a hit, a józan
igyekezet, a tiszta élet és a kitartó munka jutalma. Az Úr azt akarja, hogy
minden képességünket használjuk. Ha ezt tesszük, nagyobb talentumok
sáfáraivá tesz.” – KP 245.
„Sokan az ifjak közül szorgalmasak és állhatatosak, jellemüket most alakítják ki, s majd fontos állásokat fognak betölteni Isten művében. Gyakran
hallunk olyanokat, akik ezen ifjak tálentumairól és képességeiről beszélnek,
mintha Isten különleges adományokat helyezett volna rájuk. Ez tévedés. A
kapott tálentumok használata által erősödünk meg. Sokan vannak olyanok,
akiket jól ki lehetne képezni, hogy az Úr művében dolgozzanak, de ők képtelenek arra, hogy fejlesszék azon képességeiket, melyeket az Úr adott nekik.”
– RH 1880. március 25.
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Kedd

február 21.

3. TÁLENTUMOK FEJLESZTÉSE (II)
a. Mit kell megértsenek azok, akik úgy érzik, hogy nagyon kevés tálentumot kaptak? 1Kor 7:20-24.

„Sok ifjú panaszkodik, mert nekik nincsenek képességeik valamilyen
nagyszabású munka elvégzésére, s olyan képességek után sóvárognak, melyek segítségével, valami rendkívüli dolgot tehetnének; de mialatt az időt
hiú ábrándok kergetésével töltik el, kudarcot vallanak az életben. Elkerülik a
figyelmüket azon kedvező lehetőségek, melyeket kihasználhatnának, lábaikkal az élet útját járva végezhetnék a szeretet tetteit, s így fejlődhetnének.” – YI
1893. március 2.
b. Hogyan értékeli majd az Úr tálentumaink felhasználását? 2Kor 5:10;
Lk 12:47,18.

„Amikor az Úr elszámoltatja szolgáit, minden egyes talentum kamatját
jól megvizsgálja. Az elvégzett munka árulkodik a munkás jelleméről.” – KP
250.
„Akik odahathattak volna, hogy lelkeket mentsenek meg, ha Isten tanácsa szerint állnának és élnének, de az önzés, nemtörődömség és lustaság
miatt – vagy mert szégyellték Krisztus keresztjét – nem teljesítették kötelességüket, nemcsak üdvösségüket veszítik el, hanem ott lesz ruhájukon a
szegény bűnösök vére is. Az ilyenektől elvárják majd, hogy számoljanak el
azzal a jóval, amit tehettek volna, ha Istennek szentelték volna magukat, de
nem tették, mert hűtlenek voltak. Akik valóban megízlelték a megmentő,
megváltó szeretet édes ízét, azoknak nem lesz nyugalmuk addig, míg összes
ismerősük meg nem ismeri a megváltás tervét.” – 1B 313.
„Isten felelőssé tesz személy szerint mindenkit, aki egy jótával is kevesebbet tesz annál, mint amire képességet kapott. Az Úr pontosan felméri
a szolgálat minden lehetőségét. Fel nem használt képességeinkkel éppúgy
el kell számolnunk, mint azokkal, amelyeket kamatoztattunk. Isten számon
kéri mindazt, amit képességeink helyes felhasználásával elérhettünk volna.”
– KP 252.
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Szerda

február 22.

4. EGYÉNI FELELŐSSÉG
a. Milyen tálentumokat kell a keresztény sáfárnak kamatoztatnia, és
miért? 1Jn 2:14; Rm 15:1.

„A [Mt 25:13-32. versekben található] példázat tálentumai nemcsak a
Lélek különleges ajándékait jelképezik, hanem minden öröklött és szerzett
tálentumot, minden fizikai és lelki képességet. Mindegyiket Krisztus szolgálatába kell állítanunk. A tanítványság egész lényünk és minden értékünk
odaszentelésével jár. Ezeket az ajándékokat Krisztus megtisztítva és megjobbítva adja vissza, hogy dicsőségére és embertársaink áldására használjuk fel
őket.” – KP 225.
„A beszéd olyan talentum, amelyet nagy igyekezettel kell csiszolni. Isten
ajándékai közül egyikkel sem lehet nagyobb áldást árasztani, mint beszédünkkel. A beszéd a bizonyítás és meggyőzés eszköze. Beszéddel mondunk
imát, dicsőítjük Istent, és hirdetjük másoknak a Megváltó szeretetét. Milyen
fontos tehát ezt a képességünket olyan szintre fejlesztenünk, hogy nagyon
sok áldást áraszthassunk vele!” – KP 230.
„Időnk Istené. Minden pillanat az övé, és legünnepélyesebb kötelességünk,
hogy az Ő dicsőségére használjuk. Egyetlen tőle kapott talentumunkkal sem
fog szigorúbban elszámoltatni, mint az időnkkel.” – KP 236.
„Világosítsák fel a szülők gyermekeiket arról, hogy milyen értékes az idő,
és hogyan kell helyesen kihasználni! Tanítsák meg őket arra, hogy küzdelem
árán is érdemes olyat tenni, amely megdicsőíti Istent, és áldást áraszt az emberekre! Kicsi korukban is lehetnek misszionáriusok.” – KP 238.
„Isten anyagi eszközöket is bíz az emberre. A gazdagság megszerzéséhez
is ad képességet. Az ég harmatával öntözi a földet, és hűs esőt záporoz reá.
Adja a napfényt, amely felmelegíti a földet, és életre kelti a természetet. Előcsalja a virágokat és a termést, és azt kívánja, hogy adjunk vissza neki valamit
abból, ami az övé.” – KP 241.
„A pénzt nem azért adta Isten, hogy önmagunk magasztalására fordítsuk.
Mint hűséges sáfároknak, Isten tiszteletére és dicsőségére kell azt felhasználnunk. Sokan azt hiszik, hogy vagyonuknak csak egy része Isten tulajdona.
Ha vallási és jótékonysági célokra valamit áldoztak, a megmaradó részt sajátjuknak tekintik, melyet kedvük szerint használhatnak fel. De ez helytelen
felfogás. Minden tulajdonunk az Úré, s felelősséggel tartozunk azok felhasználásáért. Forintjaink felhasználása megmutatja, hogy Istent szeretjük-e
mindenek felett, s embertársainkat, mint önmagunkat.” – ÜI 223.
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Csütörtök

február 23.

5. ISTEN ORSZÁGÁÉRT SÁFÁRKODNI
a. Mire kell most összpontosítanunk minden tálentumunkat? Fil 3:7-14.

„Mert látványosságai vagytok a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek… Használjátok ki a legértékesebb pillanatokat, hogy az Istentől
kapott tálentumokat felhasználva növelni tudjatok valamit a Mester ügyéért,
és hogy áldására lehessetek azoknak, akik körülvesznek benneteket. Hadd
nézzenek le rátok a mennyei angyalok örömmel, mert hűségesek vagytok
Jézus Krisztushoz.” – YI 1894. július 12.
„Lehetőségeitek bölcs felhasználása, és Isten adta képességeitek gyakorlása által úgy férfiakat, mint nőket oda vezethettek, hogy Isten elfogadhassa
őket, és a társadalom áldásává válhatnak. Tegyétek magasra a mértéket és
rendíthetetlen energiával hozzátok ki a legtöbbet a kapott tálentumokból és
lehetőségekből, erőteljesen haladva a cél felé!” – FE 87.
„Át fogod-e magadat adni az Úrnak? Kész vagy-e azon munkát végezni,
amit Ő reád szabott? Jézus ezt mondta tanítványainak: ’Elmenvén e széles
világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek’ (Mk 16:15). E
parancs ellenére, s ahelyett, hogy követnéd Isten tanácsát, mégis kész vagy
idődet és erődet úgy felhasználni, ahogy hajlamaid diktálják?” – SDG 273.
„Itt, ebben a világban, ezekben az utolsó napokban, az emberek nyilvánvalóvá teszik, milyen erő hat a szívükre, és irányítja tetteiket. Ha ez az isteni
igazság hatalma, az jótettekre vezet…
Ifjak és idősek! Isten most próbál meg benneteket. Most döntitek el örök
sorsotokat!” – Mar 44.

Péntek

február 24.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan kamatoztathatjuk különleges tálentumainkat a legjobban a Mester
részére?
2. Hogyan nyerhet a gyülekezet előnyt a sáfárság tálentumából?
3. Mit kellene komolyabban figyelembe vennem azon tálentumokból, amelyeket személyesen én kaptam?
4. Mit kell megértenem a saját felelősségemről Isten előtt a tálentumaimért?
5. Ismertesd azt a felelősséget, ami minden keresztényen nyugszik, függetlenül
az életkorától, vagy a képességeitől!
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
White Creek Wellness Központ részére

2012. március 3.
Szombat

A White Creek Wellness Center az USA-ban
Tennessee államban található egy fennsíkon,
Knoxville helyiségtől körülbelül egy óra utazásra, északkeleti irányba. E központhoz tartozik
100 angol hold termőföld (kb. 40 hektár), ami
éppen hasznosításra vár, művelhető nagy földterület öntöző tóval, egy szép, de meredek partú
folyóval. Maga az épület 372 négyzetméteres
és egészségügyi központként működik. Amikor
e felhívást írjuk, a vendégszobáink telve vannak.
Nagy reményünk, hogy egy Egészségügyi Misszióiskolát indítsunk, és az itt lévő világosság más területekre
is eljusson. Több épületre is szükségünk lenne, úgy a Misszióiskola, mint a szálló
részére, és szeretnénk még egy nagy épületet építeni két elkülönített vízgyógyászati
kezelőegységgel. Ezért kérjük a ti segítségeteket, hogy ez mind valósággá váljon, ez
az őszinte vágyunk.
„Szanatóriumainkból kiképzett munkásoknak kell elmenni azon helyekre, ahol
az igazságot még soha nem hirdették, és a Mesterért misszió munkát kell végezni,
igényelve a következő ígéretet: ’Ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig’ (Mt 28:20).” – SpTB08 13. 14.
Azon kiváltságban volt része a Wellness Központnak, hogy nagyon sok ember
elfogadta itt az Isten által adott egészségügyi és életmód programot, aminek köszönhetően visszanyerték egészségüket. Több vendégünk úgy tartja, hogy szó szerint
megmentettük az életüket. Istent dicsőítjük és magasztaljuk ezért. Voltak olyan vendégeink is, akik mielőtt idejöttek volna, nem ismerték Istent, Aki nagyon szereti őket,
de most már Jézus lábainál ülnek a hívők között.
„[Idézve: Lk 17:12-19.] …Így bánnak majd kórházunk orvosainak az igyekezetével is. De ha az emberek szenvedésének enyhítése következtében húsz közül egy
helyesen használja fel az elnyert áldásokat, ha minden huszadik értékeli az érte tett
erőfeszítést, akkor az orvos legyen hálás és elégedett. Ha tíz közül egy életet megment,
és száz közül egynek az örök üdvösségét az Isten országa számára, akkor a kórház
összes alkalmazottját bőségesen megfizették a fáradozásukért.” – 3B 180.
Készek vagytok-e csatlakozni hozzánk, hogy az előbbiek megvalósulhassanak?
Készek vagytok-e csatlakozni a hármas angyali üzenet hirdetéséhez, adva abból, amit
kaptatok? Kívánjuk adományaitokra az Úr gazdag áldását!

White Creek Wellness Központ
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9. Tanulmány

2012. március 3.
Szombat

Napnyugta: H 17:32
Ro 18:06

A TESTVÉRI SZERETET FONTOSSÁGA

Javasolt olvasmány: Counsels on Stewardship, 20-23.

Vasárnap

február 26.

1. MÁRA SZÓLÓ BIBLIAI RÉSZ
a. Hogyan hat a keresztény sáfárra az 1 Korinthus 13. fejezetének imával kísért tanulmányozása és az arról való elmélkedés? 2Kor 3:18;
1Jn 4:19-21.
„Az Úr azt akarja, hogy az Ő népének figyelmét hívjam fel a Korinthusbelieknek írt első levél 13. fejezetére. Olvassátok minden nap e fejezetet, és
nyerjetek ebből vigaszt és erőt!” – RH 1904. július 21.
„Az 1. Korinthus 13. fejezetben Pál apostol meghatározza a krisztusi
szeretetet… A fejezet mindazok engedelmességének kifejezése, akik Istent
szeretik és megtartják parancsolatait. Ez a szeretet minden igaz hívő életében
tettek által mutatkozik meg.” – TII 182.
b. Mit kell mélyen megfontoljanak mindazok, akik az utolsó napokban
a jelen időre szóló igazságot hiszik és hirdetik? 2Pt 1:10-12.
„Mennyire óvatosaknak kell lennünk, hogy szavaink és cselekedeteink
összhangban legyenek azon szent igazsággal, amit Isten reánk bízott! A világi
emberek figyelnek bennünket, hogy hitünk milyen hatással van jellemünkre
és életünkre. Figyelnek, hogy az igazság megszentelő hatással van-e szívünkre, s hogy átváltoztunk-e Krisztus hasonlatosságára? Gyorsan észrevesznek
minden hibát életünkben, és minden ellentmondást cselekedeteinkben. Ne
adjunk okot arra, hogy elítéljék hitünket!” – RH 1888. június 5.
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„És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket
mozdíthatok ki helyükről, felebaráti szeretet pedig nincsen én bennem,
semmi vagyok.” (1Kor 13:2. angolban)
„Tanuljátok meg, hogy a krisztusi szeretet mennyei eredetű, és hogy e
nélkül minden más képesség értéktelen.” – RH 1904. július 21.

Hétfő

február 27.

2. ÉRTÉKTELEN BESZÉD
a. Miért nem elegendő Krisztus dicsőítésére az igazság elméleti ismerete – még akkor sem, ha nagyon jól van előadva? 1Kor 13:1.

„Ha az igazság ismerete nem terem szépséget a lélekben, ha nem csillapítja le, nem lágyítja meg, nem teremti újjá az embert Isten képmására, akkor
nem válik a befogadója javára, csak zengő érc és pengő cimbalom csupán.”
– TII 108.
„Nem a jó szónoklat, az éles ész számít Istennél, hanem az őszinte szándék, a mély istenfélelem, az igazság szeretete, az Isten félelme. Ennek van
beszédes befolyása. A szívből fakadó bizonyságtevés, amely álnokságtól
tiszta ajkakról hangzik, tele hittel, és alázatos bizalommal, bár ez a nyelv
lehet, dadogó, akadozó, Isten mégis tiszta aranyként értékeli ezt. Másrészt: A
ragyogó szónoklat, az ékes, választékos beszéd egyike lehet a reánk bízott ’öt’
tálentumnak; de akinek hiányos az igazmondása, az állhatatos célkitűzése,
tisztasága, önzetlensége, az olyan, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom.
Szellemes dolgokat szólhat, szórakoztató történeteket mondhat el, hathat az
érzelmekre, Jézus lelkülete még sincs meg benne. Ezek tetszhetnek a megszenteletlen szívnek, de Isten tartja a kezében a szavakat, lelkületet, őszinteséget, odaadást lemérő mérleget, s ezeket így együtt a hiúságnál üresebbnek,
léhábbnak jelenti ezt ki.” – TII 182.
b. Milyen figyelmeztetésünk van Isten áldásainak önző módon való
felhasználása ellen? Mal 2:2; Jak 2:15,16.

„Az önzés az a bűn, melyet a legjobban eltűrünk magunkban, s amely
elkülönít bennünket Istentől, s előidézi a legtöbb ragályos lelki betegséget.
Semmilyen más módon, csakis az énről való lemondással térhetünk vissza
az Úrhoz. Magunktól semmit sem tehetünk, de ha Isten megerősít bennünket, akkor mások javára tudunk élni, s így menekülhetünk meg az önzés
bűnéből. Nem kell pogány országokba mennünk, hogy bebizonyítsuk azt
az óhajunkat, hogy hasznos önzetlen élettel mindent Istennek szenteljünk.
Tegyük ezt a családi körben, a gyülekezetben, társaink, barátaink körében,
és a munkahelyünkön. Az egyszerű hétköznapi életünkben mondjunk le az
énünkről, ott győzzük le önzésünket!” – 2B 132.
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Kedd

február 28.

„Bármilyen hangzatos is hitvallomásunk, mégsem vagyunk Jézusnak
őszinte tanítványai, ha szívünk nincs telve Isten és embertársaink iránti
szeretettel. Még ha volna is nagy hitünk és hatalmunk csodák művelésére,
de hitünk, szeretet nélkül, teljesen értéktelen lenne. És ha még olyan bőkezű adakozók volnánk is, esetleg minden vagyonunkat elajándékoznánk
a szegények táplálására, mindez értéktelen volna Isten előtt, ha nem a tiszta
szeretet az indítórugónk. És ha buzgóságunkban mártírhalált szenvednénk
is, de nem szeretetből, akkor Isten csak úgy tekintene, mint elvakult rajongót
vagy becsvágyó képmutatót.” – AT 219.
b. Milyen veszély fenyegetheti még a hármas angyali üzenet legbuzgóbb hitvallóját is? Jel 3:17; Ésa 65:5.

„Egy törvényeskedő vallást eléggé megfelelőnek tartottak napjaikban,
de ez hiba volt. Krisztus farizeusokhoz szóló feddése mindazoknak szól,
akik elvesztették szívükből az első szeretetet. Egy hideg, törvényeskedő vallás soha nem vezetheti a lelkeket Krisztushoz, mivel az szeretet és
Krisztus nélkül való. Gyűlöletes Isten előtt, amikor a böjtöt és az imádságot
önigazoló módon gyakorolják. Az áhítatra való ünnepélyes gyülekezés, a
vallási szertartások sora, a külső megalázkodás és az előírt áldozat – mind
bizonyságot tesznek a világnak arról, hogy ezek végrehajtója igaznak tartja
magát. E dolgok felhívják a szigorú előírások megfigyelőjének figyelmét,
aki azt gondolja: Ez az ember mennybe fog jutni. Ez azonban mind megtévesztés. A cselekedetek nem vásárolnak számunkra belépőt a mennybe. A
hatalmas, meghozott Áldozat mindazok számára elegendő, akik hisznek…
Tekintsetek Istenre és ne az emberre. Isten a mennyei Atyátok, aki türelemmel hordozza gyengeségeiteket, valamint megbocsátja és meggyógyítja
azokat.” – RH 1894. március 20.
„Semmi más nem gyengítheti úgy a gyülekezet tekintélyét, mint a szeretet
hiánya.” – RH 1888. június 5.
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3. A KERESZTÉNY SÁFÁR EGYIK CSAPDÁJA
a. Bár a Szentírás tantételei, a helyes prófétai magyarázatok, és a rendíthetetlen buzgalom nagyon fontosak, mégis milyen figyelmeztetés szól
mindazoknak, akik hisznek a jelenvaló igazságban? 1Kor 13:2,3.

Szerda

február 29.

4. ELTÁVOLODVA A TISZTA FORRÁSTÓL
a. Milyen szolgálatot nem fogadhat el Isten és miért? Ésa 58:4,5; Jer
2:13. Hogyan győzhetjük le ezt a problémát?

„Fordítsatok figyelmet az imára! Csak így szentelhetitek egész lényeteket
az Úr munkájára! Az ént háttérbe kell szorítani! Akik az ént előtérbe helyezik, olyan nevelést, gondolkodásmódot nyernek, amely második természetükké válik. Hamarosan tévútra lépnek, mert ahelyett, hogy Jézus Krisztust
emelnék fel, saját magukat fogják felemelni, s ahelyett, hogy az élő, másokat
felfrissítő víz élő csatornáivá válnának, elfogadják, magukba szívják a körülöttük élők együttérzését, szeretetét és jóindulatát. Ez nem jelent hűséget
megfeszített Urunk iránt.” – CH 560.
„Az tesz minket győztesekké, ha az élet apró ügyei intézésében naponta
meghalunk az énnek. Azon vágyunkban, hogy másokkal jót tegyünk, el kell
felejtenünk az ént.” – 2B 132.
b. Ismertesd, mit eredményez az igaz vallás! Jak 1:27.

c. Hogyan teremhetjük meg ezen élő gyümölcsöket? Jn 7:37,38.

„Krisztus tiszta vallása a forrás, melyből a jóakarat, a szeretet és az önfeláldozás folyamai folynak.
Egy keresztény az a krisztusi férfi vagy nő, aki tevékeny Isten szolgálatában, jelen van a gyülekezeti összejöveteleken, s jelenlétével másokat is
bátorít. A vallás nem áll cselekedetekből, mégis tevékeny, és nem alvó.
Sokan úgy gondolják, hogy a vallás szűklátókörűvé és korlátolttá tesz. A
valódi vallás azonban soha sem tesz szűkkeblűvé, szűklátókörűvé. A vallás
hiánya szűkíti le a képességeket és a gondolkodást. Mikor valaki merev,
szűklátókörű, ez azt bizonyítja, hogy Isten kegyelmére, mennyei kenetre van
szüksége. A keresztény az, akin át az Úr, a seregek Istene munkálkodni tud,
hogy megtartsa az Úr útjait, s másoknak is kinyilatkoztassa Isten akaratát.”
– TII 221.
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Csütörtök

március 1.

„Hitünk mellé erényt, erény mellé tudást, tudás mellé mértékletességet,
mértékletesség mellé türelmet, türelem mellé istenfélelmet, istenfélelem
mellé testvéri szeretetet, testvéri szeretet mellé felebaráti szeretetet, jótékonyságot kell adnunk. Ne gondoljuk, hogy várnunk kell, míg az egyik erényt
tökéletesítettük, mielőtt a másikat művelnénk. Ezen erényeknek együtt kell
növekedniük, szüntelenül a szeretet forrásából táplálkozva. Minden napon
tökéletesíthetitek az áldott tulajdonságokat, melyek teljességükben Krisztus
jellemében láthatók. S mikor ezt teszitek, az Úr világosságot, szeretetet, békét
és örömöt hoz otthonaitokba.” – RH 1890. július 27.
b. Hogyan töltődhetünk fel új lelki élettel és helyes célokkal? Ez 37:1-14;
Mk 2:22.

„Ha az ember megtagadja énjét, az Úr újjáteremti. Az új edényekbe új bor
kerülhet. Krisztus szeretete új életre kelti a hívőt. Aki hitünk Fejedelmére és
Bevégzőjére tekint, abban meg fog nyilvánulni Krisztus jelleme.” – JÉ 228.

Péntek

március 2.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért kell a keresztény sáfároknak naponta tanulmányozni az 1Kor 13.
fejezetét?
2. Milyen módon kerülhet veszélybe a keresztény sáfár, az által, hogy olyanná
válik, mint a zengő érc és a pengő cimbalom?
3. Miért veszhet el még egy Krisztust megvalló mártír is?
4. Mikor fog a magatartásunk és a munkánk tetszeni Istennek?
5. Hogyan működik együtt más erényekkel a szeretet a 2Pt 1:4-7. versek szerint?
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5. ERŐ A VALÓDI SÁFÁRSÁGHOZ
a. Mi a keresztény fejlődés legmagasabb létrafoka? 2Pt 1:4-7. Mit kell
megértenünk a keresztényi képességek fejlesztéséről?

10. Tanulmány

2012. március 10.
Szombat

Napnyugta: H 17:42
Ro 18:15

MAGATARTÁS ÉS INDÍTÉK
„[A felebaráti szeretet] nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga
hasznát.” (1Kor 13:5)
„A paradicsomba vivő út nem az önfelmagasztalás útja, hanem a bűnbánaté, a bűnvallomásé, az alázatosságé, a hité és az engedelmességé.” – RH
1890. december 23.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 2. kötet, 50-60. (Csípős nyelvek; Önzés és a világ szeretete)

Vasárnap

március 4.

1. FIGYELJÜNK MAGATARTÁSUNKRA
a. Nevezd meg egy jellemzőjét a felebaráti szeretetnek az általános viselkedést illetően! 1Kor 13:5.er.
b. Milyen példák szolgálnak figyelmeztetésül számunkra az illetlen
viselkedésről? Gal 2:11-13; Jak 2:1-4,8,9.
c. Milyen figyelmeztetés szól a keresztény sáfárhoz az illetlen viselkedés további megszokott formái ellen? Péld 14:29; 18:23.mr.
„Sokan úgy nőttek fel, hogy nem gyakoroltak önuralmat, nem fékezték
meg a nyelvük dühöngését. Ezek közül sokan Krisztus követőinek vallják
magukat, pedig nem azok. Jézus nem ilyen példát mutatott nekik. Ha az
Üdvözítő szelídsége és alázatosszívűsége él bennük, akkor nem a bűnös
szív serkentését viszik át a gyakorlatba, mert ez Sátántól ered. Némelyek
idegesek, s ha a kihívás alatt kezdik elveszteni önuralmukat úgy szavaikban,
mint lelkületükben, ugyanúgy megrészegednek a haragtól, mint az iszákos
a szeszes italtól. Ők esztelenek, mértéktelenek, és nem lehet őket könnyen
meggyőzni, vagy rábeszélni. Ilyenkor nem józan a gondolkodásuk, egy időre
teljesen a Sátán uralma alatt állnak. A harag ilyen kitöréseitől gyengül az
idegrendszer, és az erkölcsi erő, így nehezebbé teszi a harag, vagy más kihívás megfékezését. Ezen emberek egyedüli orvossága a minden körülmények
közötti önuralom.” – YI 1886. november 10.
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Hétfő

március 5.

2. TESTVÉRI SZERETET ÉS FIGYELMESSÉG
a. Milyen buzdítást kaptunk a krisztusi magatartásra, különösen az
igazságtalanul vádaskodókkal szemben? Jak 1:19-21; Péld 15:1;
19:11.

„Bár [Krisztust] igazságtalanul vádolták, száját nem nyitotta meg, hogy
igazolja magát. Manapság hányan vannak olyanok, akik ha olyasmivel
vádolják őket, amiben nem bűnösök, úgy érzik, eljött az az idő, amikor a
türelem nem erény többé, s önuralmukat elvesztve olyan szavakat szólnak,
amelyek megszomorítják a Szentlelket.” – TII 87.
„Ha a büszkeséget és önzést félrevetnék, akkor öt perc alatt a legnehezebb
ügyet is el lehetne intézni. Az ilyen időpocsékolással, s önigazolással elszomorítjuk az angyalokat és megbántjuk Istent.” – TL 106.
b. Hogyan mutatkozik meg a testvéri szeretet figyelmessége a keresztény sáfárnál? Apcs 9:36-39.

„Joppéban, közel Liddához, lakott egy asszony, név szerint Tábitha (Dorkás,
vagy Zerge), akit jócselekedetei miatt igen szerettek. Méltó tanítványa volt Jézusnak és idejét azzal töltötte, hogy jótékonykodott mindenfelé. Tudta, kinek
van szüksége meleg ruhára, ki szorult pártfogásra és őszintén szolgálta a szegényeket és elnyomottakat. Ügyes keze gyorsabban járt, mint a nyelve.” – AT 92.
„Az igehirdetés csak egy kis része annak a munkának, amit az emberek
üdvösségéért el kell végeznünk. Isten Lelke meggyőzi az igazságról a bűnösöket, majd a gyülekezet karjaiba helyezi. A lelkészek elvégezhetik ugyan a
maguk részét, de soha nem végezhetik el azt a feladatot, amit a gyülekezetnek kell elvégeznie. Isten elvárja gyülekezetétől, hogy azokat, akik a hitben
és tapasztalatban még újak, gondozzák, ápolják, menjenek el hozzájuk, de
ne azért, hogy pletykálkodjanak velük, hanem hogy imádkozzanak velük, s
olyan szavakat szóljanak nekik, amelyek olyanok, ’mint az arany alma ezüst
tányéron’ (Péld 25:11)…
Isten gyermekeinek kötelessége, hogy az Ő misszionáriusai legyenek, hogy
olyanokkal lépjenek kapcsolatba, akiknek segítségre van szükségük. Ha valaki
kísértés terhe alatt roskadozik, gondos óvatossággal karoljuk fel és bánjunk
vele bölcsen, hiszen örök élete forog kockán. Így az érte fáradozók szavai és
tettei élet illata lehetnek az életre, vagy halál illata a halálra.” – 4B 69.
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Kedd

március 6.

3. KIKET SZERETSZ IGAZÁN?
a. Hogyan válhat a mások iránti valódi szeretet hideggé, és hogyan
győzhető le ez a probléma? Mt 24:12; Jel 2:2-4; Zsid 12:2-4.

„Isten szeretete hiányzott a gyülekezetből, aminek eredményeként az
én-szeretet új életre kelt. Isten szeretetének hiányával együtt járt a testvérek
szeretetének hiánya is.” – RH 1894. március 20.
„Kapcsoljuk össze Krisztussal a viszályoktól, gondoktól viharos életünket,
s akkor énünk nem fogja követelni többé az elsőbbséget.” – TII 77.
„Gőg és önimádat nem burjánozhat többé a lelkünkben, ha frissen tartjuk
meg abban a Golgotán lejátszódó eseményeket.” – JÉ 568.
b. Milyen nyomós ok készteti a keresztény sáfárt arra, hogy ragyogjon
e világban? 1Kor 10:24.

„Isten országának alapelve az önzetlenség, amelyet Sátán gyűlöl, sőt létezését tagadja. A nagy küzdelem kezdetétől fogva igyekezett bebizonyítani,
hogy Isten cselekedeteinek indítórugói önzőek, és önző módon bánik mindazokkal, akik Őt szolgálják. Krisztusnak, és mindazoknak, akik az Ő nevét
viselik, az a feladatuk, hogy megcáfolják Sátánnak ezt az állítását.
Jézus azért jött le a mennyből emberi alakban, mert saját életében kellett
szemléltetnie az önzetlenséget. Mindazoknak, akik elfogadják ezt az alapelvet, az Ő munkatársaivá kell lenniük, hogy szemléltessék gyakorlati életükben az önzetlenséget. Az igazságot önmagáért kell választanunk. Ki kell
állnunk az igazságért szenvedés és áldozat árán is, mert ’ez az Úr szolgáinak
öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr’ (Ésa 54:17).” – EÉ
153. 154.
„A mennyben senki sem fog az énjére, sem a saját kedvtelésére gondolni.
Ezzel ellentétben mindenki a tiszta valódi szeretettől indíttatva igyekszik
majd előmozdítani a körülötte élő mennyei lények boldogságát. Ha az új
földön a mennyei lények társaságának akarunk örvendezni, akkor már itt
ezen a földön is a mennyei elvek kell, hogy kormányozzanak bennünket.” –
2B 132. 133.
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Szerda

március 7.

4. FIGYELMEZTETŐ SZAVAK
a. Mit tekintsen a legfontosabbnak a keresztény sáfár? 1Jn 2:15-17.

„Ha mindazon pénzösszegeket, amelyeket eddig luxuscikkekre és szükségtelen dolgokra fordítottak, ezután az Úr kincstárába helyeznék, láthatnánk, hogy úgy férfiak, nők és ifjak, átadnák magukat Jézusnak, és elvégeznék
munkarészüket úgy Krisztussal, mint az angyalokkal együtt. Isten gazdag
áldásai jönnének gyülekezeteinkre, és sok lélek megtérhetne az igazsághoz.”
– RH 1890. december 23.
„Mikor minden ember esete kivizsgálásra kerül Isten előtt, akkor nem azt
fogják kérdezni, mi volt a hitvallása, hanem hogy mit tett. Cselekedték-e az
igét? Maguknak valók voltak-e, vagy pedig a jótékonyság tetteit gyakorolták,
a gondoskodó jóság és szeretet cselekedeteit, másokat részesítve előnyben
maguk előtt, megtagadva magukat, hogy mások áldására éljenek?… Ám ti
megszomorítottátok és megbántottátok Krisztust erősen önző szeretetetekkel és a mások bajai és szükségletei iránti közönyötökkel.” – 3B 525.
b. Milyen sajnálatos viselkedés keríthet hatalmába bennünket, akik
nagy világosságot kaptunk? Mit kell megértenünk, hogy győzelmet
nyerjünk? Ésa 58:2-4,10-12.

„Munkánkban az istenfélelem magasztos hitvallását és sok látványos
pontosságot fogunk találni, súlyos belső gonoszsággal egybekötve. Az Ésaiás 58. fejezetében bemutatott nép panaszkodik, hogy az Úr hagyja, hogy
szolgálataik észrevétlenek maradjanak. Olyan szív panasza ez melyet – nem
csillapított le a kegyelem – mely lázadozik az igazság ellen.” –TII 88.
„Sokan kapnak dicséretet nem létező erényeikért. A szívek vizsgálója
minden indítékot megvizsgál, és gyakran egyes cselekedeteket önzésből és
aljas képmutatásból eredőnek jegyez fel, amelyek a legnagyobb elismerést
aratták az emberek között. Isten az indítékok alapján ítéli meg életünk minden tettét, legyen az kiváló, dicséretre méltó, vagy kifogásolható.” – ESz 172.

10. Tanulmány - MAGATARTÁS ÉS INDÍTÉK

55

Csütörtök

március 8.

5. KÖVETVE KRISZTUST AZ ÖNMEGTAGADÁSBAN
a. Milyen alapelv szükséges feltétlenül a valódi keresztényi szolgálathoz? Apcs 20:35.
„Nagyvárosainkban van egy elvégezendő munka – munka, melyet minden helyen el kell végezni. Isten embereket hív el az eke mellől, a juhok
istállójából, a szőlőskertből, s azok helyébe állítja őket, akik úgy gondolják,
hogy munkájukért a legmagasabb munkabér illeti meg őket. Akik a magas
fizetésekhez ragaszkodnak, ők minden jutalmat, ellenszolgáltatást a pénzben
látnak, amit mindig készek felvenni. Ilyen emberektől soha nem várható el,
hogy terhet érezzenek a veszendő lelkek üdvösségéért. Az Úr nem használhatja fel őket művében. Amíg szívükből nem száműzik az önzést, fáradozásaik értéktelenek.” – RH 1904. december 15.
„A mennyei értelmes lények azokkal tudnak együttműködni, akik nem a
maguk dicsőségét keresik, hanem a lelkek megmentéséért munkálkodnak.”
– JÉ 369.
b. Mi kell ösztönözze a keresztény sáfárt tiszta, új indítékokkal a keresztény szolgálatra? 2Kor 8:8,9.
„Jézus elhagyta dicső otthonát, istenségét elfedezte az emberivel, és eljött
erre a bűn átka által megromlott és beszennyezett világra. Maradhatott volna
mennyei otthonában, s fogadhatta volna az angyalok hódolatát, de inkább
eljött erre a földre, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. ’[Krisztus] szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok’
(2Kor 8:9). Ő, a menny Fenségese, Aki egy volt az Atyával, megtagadta magát,
minden lehetséges áldozatot meghozott, azért, hogy ez ember el ne vesszen,
hanem örök élete legyen. Krisztus nem önmaga tetszésére élt. Ha Ő csak önmagának kedvezett volna, hol volnánk mi ma?” – RH 1890. december 23.

Péntek

március 9.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Hogyan lehetünk bűnösök illetlen viselkedésünk miatt?
Mit kell megtanulnunk Krisztus és követői testvéri szeretetéről?
Hogyan lehet bennünk a Krisztus iránti égő szeretet?
Miért kell nekünk mindig megvizsgálni elsődleges céljainkat, szándékainkat?
5. Mit kell tennünk buzgóbban, odaadóbban, hogy elősegítsük Isten művét?
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11. Tanulmány

2012. március 17.
Szombat

Napnyugta: H 17:52
Ro 18:24

GONDOLATOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK
„A gonosz az ő haragos kevélységében senkit sem tudakoz; nincs
Isten, ez minden gondolata.” (Zsol 10:4)
„Tisztítsátok meg lelketeket minden világiasságtól, minden szentségtelen, szeretetlen gondolattól! Szavaitok legyenek tiszták, megszenteltek, hogy
megelevenítsék, felfrissítsék mindazokat, akikkel találkoztok. Ne legyetek
hirtelen indulatosak.” – OHC 174.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 2. kötet, 707-709. (Felelős vagy a kapott világosságért)

Vasárnap

március 11.

1. NEMES TULAJDONSÁGOK FEJLESZTÉSE
a. Mi kell jellemezze embertársaink iránti viselkedésünket – és mi segíthet, hogy továbbra is megőrizzük e magatartást? 1Thess 5:14,15,23;
1Kor 9:25.
b. Hogyan látható a fejlődés a keresztény sáfár életében, és milyen eszközök segítik elő ezt? Kol 3:8-10,13; Jak 3:17,18.
„Amikor nehéznek tűnő, de jelentéktelen problémákat kell elviselnetek,
gondoljatok Jézusra a drága Üdvözítőre, hogyan szenvedett, s tűrt Ő, hogy
megmentse a bűnös halandókat.” – 3MR 124.
„Félre fogják érteni indulataidat. Hagyd Istenre azon bajokat, amelyekről
azt feltételezed, hogy léteznek. Légy engedelmes és nehezen ingerelhető! Ne
ejts ki dühös szavakat, csak azért mert hallottál valamit! Ez rontja befolyásodat. Isten kegyelme segítsen téged, hogy türelmes légy!” – 19MR 149.
„Ápolnunk kell a szeretetet, nem azt, amit hamisan neveznek annak, ami
arra vezetne minket, hogy szeressük a bűnt, és támogassuk a bűnösöket,
hanem a bibliai felebaráti szeretetet, és a bibliai bölcsességet, mely először
is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó
gyümölcsökkel teljes.” – 4B 558.
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Hétfő

március 12.

2. OTTHONI ÉS KÖZÖSSÉGI SÁFÁRSÁG
a. Milyen alapelveket kell egyesíteni gyermekeink nevelésében? Zsol
85:11.
„Az engedetlenséget és makacsságot meg kell büntetni, de ne felejtsd el,
hogy a büntetést krisztusi lelkülettel kell véghezvinni. Követeld meg az engedelmességet, de sohase haragos szavak viharával, hanem határozottan és
kedvesen. Amikor gyermekedet fenyíteni akarod, emlékezz mennyei Atyáddal való kapcsolatodra! Tökéletesen jártál-e előtte? Nem vagy-e makacs és
engedetlen? Nem szomorítod-e meg Őt folyamatosan? Dühösen bánik-e Ő
veled? S ne felejtsd el azt sem, hogy gyermekeid tőled örökölték azon rossz
hajlamokat és jellemvonásokat, melyekkel bírnak. Emlékezz arra, hogy gyakran úgy viselkedsz felnőtt létedre, mint egy gyermek! Annak ellenére, hogy
számos éve vagy keresztény, s annak ellenére, hogy számos lehetőséged volt
arra, hogy fegyelmezd magad, milyen könnyen dühbe gurulsz! Bánj gyengéden gyermekeiddel, s ne felejtsd el azt, hogy nekik még nem volt annyi
lehetőségük, hogy önuralmat gyakoroljanak.” – RH 1902. július 8.
b. Milyen cselekedetek teszik hitelessé és éltetik missziós törekvéseinket a társadalomban? Lk 6:28-30.

„Legyünk nagyon elővigyázatosak a hitetlenekkel való valamennyi kapcsolatunkban, hogy ne adjunk okot hitünk elítélésére, vagy az általunk támogatott
igazság rosszallására! Sokan saját cselekedeteikkel zárják el az utat. Egyáltalán
nem tapintatosak! Könnyen haragra gerjednek. Ha kisebb nehézségek támadnak pénzügyekben vagy egyéb mulandó dolgokban, akkor úgy gondolják,
hogy szomszédaik elítélik vagy helytelenítik őket. E dolgok elhidegülést,
kellemetlen érzéseket eredményeznek, s bezárják azok előtt az ajtót, akiket el
lehetne érni az igazsággal. Soha ne adjunk helyet annak, hogy mulandó földi
érdekek kioltsák a lelkek iránti szeretetünket! Testvérek, minden helyzetben
legyetek udvariasak és kedvesek! Soha ne legyetek másokkal szemben kemények, kritizálók vagy sokat elváróak! Bármilyen haszonhoz is juttok, adjatok
abból szomszédaitoknak, felebarátaitoknak is, akiket úgy kell szeretnetek,
mint magatokat. Jézusi türelemmel és szeretettel figyeljétek a kedvező lehetőségeket, hogy másokkal jót tegyetek! Hadd lássák azt, hogy a vallásunk nem
tesz zárkózottá bennünket, nem teszi fagyossá a lélekhez vezető utat, és hogy
nem vagyunk részvétlenek és szigorúak.” – RH 1888. május 22.
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Kedd

március 13.

3. A GYAKORLATI TESTVÉRI SZERETET
a. Milyen hatással van a hittestvéreink iránt érzett keserűség arra, ahogyan a világi emberek látnak bennünket? Zsid 12:15.
„’Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én
szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok’ (Jn
13:34,35). E szavak nem ember szavai, hanem a mi Megváltónké. Mennyire
fontos megvalósítani e parancsot! Semmi sem gyengítheti úgy a gyülekezet
jó befolyását, mint a szeretet hiánya! Krisztus így szól: ’Ímé, én elbocsátlak
titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak, mint a kígyók,
és szelídek, mint a galambok’ (Mt 10:16). Amikor az ellenség támadásával
kell szembenéznünk – akik farkasokként vannak feltüntetve – vigyázzunk,
nehogy ugyanolyan lelkület legyen bennünk is! Az ellenség jól tudja, hogy
ha nem szeretjük egymást, akkor ő elérte a célját, megsebezte és legyengítette a gyülekezetet azáltal, hogy nézeteltérést támasztott a testvérek között. A
gonoszság feltételezésére, helytelen beszédre, egymás vádolására, elítélésére
és meggyűlölésére vezeti őket. Így lesz Isten művére gyalázat hozva és Krisztus nevére szégyen, s a ki nem mondott sérelem így emészti meg az emberi
lelkeket!” – RH 1888. június 5.
b. Mi fog történni, ha naponta gyakoroljuk a felebaráti szeretetet? Mt
12:35.er; Kol 3:12-15.

„Ha szeretet van szívetekben, arra fogtok törekedni, hogy testvéreiteket
megalapozzátok és építsétek a legszentebb hitben. Ha elhangzik egyetlen
olyan szó is, ami sérti barátotok vagy embertársatok jó hírnevét, ne erősítsétek e gonosz beszédet! Ez az ellenség munkája! A beszélőt emlékeztessétek kedvesen arra, hogy Isten igéje tiltja az ilyen beszédet! Mindentől meg
kell üresíteni szívünket, ami beszennyezi a lélek templomát, hogy Krisztus
lakozhasson abban! Megváltónk elmondta, hogy miként mutathatjuk be a
világnak Őt. Ha értékeljük Lelkét, ha mások iránt az Ő szeretetét nyilvánítjuk ki, ha szem előtt tartjuk mások érdekeit, ha kedvesek, türelmesek, megbocsátóak vagyunk, akkor gyümölcseink bizonyítják a világ előtt, hogy Isten
gyermekei vagyunk. A gyülekezet egysége az amely erőteljes hatással van a
hitetlenekre és a világra.” – RH 1888. június 5.
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Szerda

március 14.

4. EGY JELLEGZETES PROBLÉMA
a. Nevezz meg egy általánosan jelenlévő bűnt a gyülekezetben! 3Móz
19:16.er; Péld 16:17-20; Jer 20:10.
„A folytonos kósza hírek, pletykák, gyakran megsemmisítik a testvérek
közötti egységet. Sokan vannak olyanok, akik nyitott elmével és fülekkel
figyelnek minden pletykára, rágalomra. Összegyűjtik a kellemetlen híreszteléseket, történéseket, amelyek saját magukban jelentéktelenek, és addig ismételgetik, sőt eltúlozzák, felnagyítják azokat, amíg valakit egy szóért vétkessé
nem tesznek. Jelszavuk így szól: ’Mondd el ezt nekünk, és mi tovább adjuk!’
Ezek a pletyka vivők bámulatra méltó hűséggel végzik a gonosz munkáját,
és nagyon kevéssé érzékelik, hogy tevékenységük mennyire sérti Istent! Ha
ők e szentségtelen munkára fordított idő, buzgalom és tetterő csak felét arra
fordítanák, hogy megvizsgálják a saját szívüket, ők olyan sok tennivalót találnának, hogy lelküket a tisztátalanságoktól megtisztítsák, hogy nem volna
idejük, sem kedvük testvéreiket bírálgatni, és nem esnének el e kísértés ereje
és hatalma alatt. Elménket és fülünket be kell zárnunk az ’Ők ezt mondták’,
vagy az ’Ezt hallottam’ előtt. Miért ne tennénk így, – ahelyett, hogy helyet
adunk a szívünkbe jövő féltékenységnek, a gonosz gyanúsításnak, – elmennénk testvéreinkhez személyesen és őszintén, de kedvesen elmondanánk
nekik azon dolgokat, ami sérti az ő jó hírnevüket és tekintélyüket, és imádkoznánk velük és értük?” – RH 1884. június 3.
b. Hogyan győzhetjük le ezen problémát? Péld 14:15; 25:9,10.

c. Ha úgy találjuk, hogy egy testvér vagy testvérnő valóban bűnös valami dologban, mi a személyes kötelességünk? Gal 6:1; Jak 5:19,20.
„Amikor látjuk mások tévedéseit, hibáit, gondoljunk arra, lehetséges,
hogy nekünk nagyobb hibáink lehetnek Isten szemében, mint az a hiba,
amivel megbélyegezzük testvérünket. Ahelyett hogy közhírré tennénk az
ő hibáit, kérjük Istent, áldja meg őt, és segítse meg abban, hogy legyőzze
tévedéseit. Krisztus kész jóváhagyni e lelkületet és e cselekedetet, s utat nyit
arra, hogy bölcs szavakat szólhassunk, amely a hitben gyenge személynek
segít, és erőt ad.” – RH 1888. június 5.
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Csütörtök

március 15.

5. SZERETNI EMBERTÁRSUNKAT
a. Milyen változások láthatók rajtunk, ha már nem vagyunk ingerlékenyek és nem gondolunk rosszat másokról (1Kor 13:5)? Ef 4:23-25;
5:9-12.

„Aki táplálja magában a szeretet becses növényét, az szerény, mértékletes
és önmegtagadó lesz és nem veszti el az önuralmát semmiféle kihívásra sem.
Nem tulajdonít rossz indítékot és gonosz szándékot másoknak, hanem mélyen
bántja a bűn, mikor Krisztus némely tanítványában felfedezi azt.” – 5B 123.
„A szeretet nem gyanakszik. Mindig a legkedvezőbben vélekedik mások
indítóokairól és tetteiről. A szeretet mások hibáit soha feleslegesen ki nem
teregeti. Nem hallgatja a rossz híreket, sőt inkább a rágalmazott jó tulajdonságait idézi emlékezetbe.” – 5B 169.
b. Hogyan láthatja a világ életünkben a Krisztusban való naponkénti
növekedést? Tit 2:7,8,11-14.

„Mindenki tegye föl magának a kérdést: Él-e bennem a szeretet kegyessége? Elsajátítottam-e a hosszútűrést és a kedvességet? Tehetségünk, műveltségünk, szónoki képességünk e nélkül a mennyei vonás nélkül ugyanolyan
értelmetlen lesz, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom.” – 5B 169.
„Bár a Krisztus keserű ellenségeivel nem tudunk szeretetteljes közösségben élni, mégis ápoljuk a szelídség és szeretet lelkületét, mely mesterünket
jellemezte – azét a szeretetét, mely nem gondol rosszat és nem lehet könnyen
megbotránkoztatni.” – RH 1884. június 3.

Péntek

március 16.

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

Ismertesd azt a megújulást, amely a Kol 3:8-10, és 13. versekben található!
Hogyan képviselhetjük jobban Krisztust a mindennapi ügyeinkben?
Hogyan győzhetjük le a gyülekezetet sújtó gyakori problémákat?
Mi a helytelen e kijelentésekben: „Azt mondják…” vagy „Azt hallottam…”?
Isten sáfárai, hogyan tudják kifejezni mások iránti szeretetüket?
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12. Tanulmány

2012. március 24.
Szombat

Napnyugta: H 18:01
Ro 18:33

A KIMERÍTHETETLEN ERŐ
„A szeretet soha el nem fogy.” (1Kor 13:8)
„Sose haladjunk el egyetlen szenvedő lélek mellett se anélkül, hogy ne nyújtanánk neki azt a vigaszt, mellyel minket is megvigasztalt Isten.” – JÉ 425.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 2. kötet, 133-136. (Az igazi szeretet)

Vasárnap

március 18.

1. ERŐTELJES INDÍTÉK
a. Mit tanulhat a keresztény sáfár Pál apostol indítékából? 1Kor 9:16-19;
2Kor 5:14,15.
b. Milyen további intésekkel vagyunk buzdítva? 1Pt 1:22, 23.
„’Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt
ti is úgy cselekedjétek azokkal’ (Mt 7:12). Áldott eredményekben válnak láthatóvá az ilyen út gyümölcsei.’ Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek
néktek.’ (2. vers) Erőteljes indítékok ezek, amelyeknek arra kellene késztetni
bennünket, hogy tiszta szívvel, buzgón, odaadóan szeressük egymást. Krisztus
a mi példaképünk. Ő pedig szerte járt, jót tett, mások áldására élt. A szeretet megszépítette és megnemesítette valamennyi tettét. Nem azt a parancsot
kaptuk Tőle, hogy azt tegyük magunkkal, amit szeretnénk, hogy hasonló
körülmények között velünk tegyenek. Hanem azt tegyük másokkal, amit
szeretnénk, hogy mások cselekedjenek velünk hasonló körülmények között.
Amilyen mértékkel mi mérünk, mindig is azt a mértéket kapjuk vissza. A
tiszta szeretet közvetlen őszinteséggel fáradozik, s a cselekedetek bármi más elvétől megkülönböztethető. A tekintély szeretete, s a nagyrabecsülés utáni vágy
(látszólag) jól rendezett életet és kifogástalan magaviseletet eredményezhet. A
magunk nagyrabecsülése arra vezethet, hogy elkerüljük a gonoszság látszatát.
Önző ember is végezhet bőkezű tetteket, elismerheti a jelen időre szóló igazságot, s látszólag alázatos és szeretetteljes lehet. Indítékai mégis félrevezetők és
tisztátalanok maradhatnak. Az ilyen szívből eredő cselekedetek mégis híjával
lehetnek az élet illatának, és a tényleges megszentelődés gyümölcsének, mert
hiányoznak belőle a tiszta szeretet alapelvei. Ápolnunk és művelnünk kell hát e
szeretetet, mert e szeretetnek Istentől származó befolyása van.” – 2B 136.
62

Szombati Bibliai Tanulmányok, 2012. január - március

Hétfő

március 19.

2. A FELEBARÁTI SZERETET GYÜMÖLCSEI
a. Hogyan termett gyümölcsöt Pál önzetlen szeretete még a legmegpróbálóbb körülmények között is? Fil 1:12-14; 2:15-17.

„Nem prédikációi, hanem Pál béklyói irányították az udvar figyelmét a
kereszténységre. Mint fogoly, sok lelket szabadított meg béklyóitól, melyekkel a bűn tartotta fogva őket. De ez nem volt minden; még azt is írhatta: ’És
többen az Úrban való atyafiak közül, bízván az én fogságomban, nagyobb
bátorsággal merik szólani az igét’ (Fil 1: 14).
Hosszú fogsága alatt, Pál türelme és vidámsága, bátorsága és hite állandó prédikációként hatott. Lelkülete, mely teljesen eltért a világ lelkületétől,
bizonysága volt, hogy a földinél nagyobb erő, magasabb hatalom él benne.
Pál példaadása nagyobb buzgóságra intette a keresztényeket, hogy úgy képviseljék Krisztus ügyét, mint ahogy azt nyilvános munkálkodása alatt tette,
s amelytől most elzárták. Így az apostol fogságának hatása érezhetővé vált;
amikor látszatra erejét és használhatóságát béklyókba verték és a legkevesebbet munkálkodhatott, akkor gyűjtött be kévéket Isten csűreibe olyan
földekről, amelyeket teljesen megközelíthetetlennek tartott.” – AT 321.
b. Hogyan ösztönözheti Pál tapasztalata a keresztény sáfárt? 2Kor 4:510; 11:24-28.

„Miként a bátorság, úgy a türelem is diadalt arat; türelmes kitartás a
megpróbáltatások közepette éppúgy nyerhet lelkeket Krisztus számára, mint
a bátor kiállás. Az a keresztény hívő, aki veszteségek és szenvedések alatt
türelmet és megadást tanúsít, sőt, ha a tántoríthatatlan hit békességével néz
szembe a halállal, többet tehet az evangéliumért, mint amennyit egy hosszú
élet hűséges munkájával elérhetett volna. Gyakran, amikor Isten kiragadja szolgáit munkakörükből, s az isteni gondviselést titokzatosnak találjuk,
fölötte rövidlátásunk miatt búslakodunk, ez a valóságban csak azt célozza,
hogy olyan munka is megvalósuljon, melyet egyébként sohasem végeztek
volna el.
Krisztus egyetlen követője se képzelje, hogy Istenért és igazságáért csak
addig munkálkodhat, amíg nyilvánosan és zavartalanul teheti. Krisztus hűséges tanúit sohasem teszik félre az útból. Isten felhasználja őket egészségben
és betegségben, életben és halálban.” – AT 321.
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Kedd

március 20.

3. A GYŐZEDELMES FELEBARÁTI SZERETET
a. Hogyan győzheti le a keresztény sáfár a helytelen szavakat és cselekedeteket? Jak 3:2,10-12; Ez 36:25,26.
„Az élet látványos illemszabályai, a külsődleges magatartás leggondosabb
betartása sem rejt magában elég erőt, hogy kirekesszék az ingerlékeny háborgást, az irgalom nélküli ítélkezést, és a nem helyénvaló beszédet. A jótékony, őszinte lelkületnek kell a szívben lakoznia. A szeretet megadja tulajdonosának a kegyességet, a helyes viselkedést, az illő magatartást. A szeretet
beragyogja az arcot, lecsillapítja a hangot; megfinomítja és emelkedetté teszi
az egész embert. Összhangba hozza őket Istennel, mert a szeretet mennyei
vonás.” – 4B 559. 560.
b. Milyen tapasztalatokon keresztül sajátíthatja el a keresztény sáfár a
szeretet kimeríthetetlen képességét? 2Kor 8:1-5; 1Jn 5:1-4.
„Az ellenállás, mellyel megütközünk, sokféleképpen bizonyulhat előnynek.
Ha megfelelő módon viselik el, oly erényeket fejleszt ki, amelyek sohasem jelentek volna meg akkor, ha a kereszténynek nem kellett volna próbákat kiállnia.
A hit, a türelem, a béketűrés, a mennyei gondolkodás, a gondviselésbe vetett
bizalom, valódi együttérzés a tévedővel, mind a jól viselt megpróbáltatások
gyümölcsei. Ezek a Lélek kegyelmi ajándékai, melyek rügyeznek, virágoznak
és gyümölcsöt hoznak a próbák és nehézségek között. A szelídség, az alázat és a
szeretet mindig ott virágzik a kereszténység fáján. Ha jó és őszinte szívbe fogadjuk be az Igét, a makacs lélek megalázkodik, és a hit az ígéretek megragadásával
Jézusra hagyatkozva győzelemre jut. ’Az a győzedelem, amely legyőzte a világot,
a mi hitünk’ (1Jn 5:4).” – RH 1892. június 28.
„Nem várt csalódások fognak jönni. Jézust gyakran elszomorította az emberi szív keménysége, s ti is hasonló tapasztalatokat fogtok majd szerezni. Hiába
imádkoztok, hiába sírtok, hiába kérleltek, nem tudtok hatni az emberekre. Szíveik halottak vétkeikben és bűneikben. A bűnbánatnak semmi nyoma nincs,
csak közömbösség és ellenállás, sőt, sokan csak megvetnek, ha kivívsz valamilyen győzelmet. De ne adjátok alább erőfeszítéseiteket! Ha valaki visszautasít
benneteket, forduljatok oda egy másikhoz! Bizakodjatok, hogy a Vigasztaló
elvégzi majd azon munkát, amit ti nem végezhettek el. Higgyetek mindazon
áldott ígéretekben, amelyeket Krisztus adott nektek! Munkálkodjatok felebaráti
szeretettel és rendíthetetlen bátorsággal, mert ezt kell tennetek, ha sikert akartok elérni! ’A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében
aratunk, ha el nem lankadunk’ (Gal 6:9).” – ST 1891. november 30.
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Szerda

március 21.

4. MARADANDÓ SZERETET
a. Miért különleges a felebaráti szeretet? 1Kor 13:8.er.
„Embertársainkra is úgy kell tekintenünk, mint akiket Krisztus vérével
vásárolt meg. Ha így szeretjük egymást, akkor Isten és az igazság iránti szeretetünk is növekszik. Szívünket fájdalom járta át, amint szemléltük, mily
kevés szeretet van köreinkben. A szeretet mennyei eredetű plánta, melyet
naponta kell gondoznunk. A szelídség, a kedvesség, a hosszútűrés mindent
eltűr, és mindent elvisel, és az, hogy nem tudnak könnyen felingerelni, ezek
a szeretet értékes fájának gyümölcsei.” – RH 1888. június 5.
„A Kálváriáról áradó világosságban látható meg, hogy az önmegtagadó
szeretet törvénye az élet törvénye a föld és a menny számára egyaránt; s hogy
Isten szívében van a forrása annak a szeretetnek, amely ’nem keresi a maga
hasznát’ (1Kor 13:5); és hogy a szelíd, alázatos Jézus a megközelíthetetlen
világosságban lakozó Atya jellemét mutatta be.” – JÉ 11.
b. Mi kell bátorítsa a keresztény sáfárt azon lelkekért való munkálkodásában, akiket Krisztus vérén vásárolt meg? Gal 5:1.
„Ott [a mennyei iskolában] mindazok – akik önzetlen lelkülettel munkálkodtak – szemlélni fogják munkájuk eredményét. Meglátják minden helyes
alapelv és nemes tett kibontakozását, amiből itt alig látunk valamit. A világ
legnemesebb munkáinak eredményeiből mily kevés láttatik meg ebben az
életben a cselekvő előtt! Mily sokan dolgoznak önzetlenül és fáradhatatlanul
azokért, akik távol vannak tőlük, és akiket nem is ismernek!… Így lelki ajándékokat nyernek, terheket hordoznak, és elvégzik a munkát. Az emberek
elvetik a magot, amelyből sírjuk felett mások aratják le az áldott termést.
Fákat ültetnek, hogy mások ehessék meg gyümölcsét. Itt ezen a földön
megelégszenek azzal, ha azt tudják, hogy mozgásba hozták a jóra indító
tényezőket; az eljövendő világon azonban meglátják majd mindezek hatását
és ellenhatását.
A mennyben jelentést vezetnek mindazokról a lelki ajándékokról, amelyeket Isten azért adott, hogy az embereket önzetlen erőfeszítésekre indítsa.
A mennyei iskola tanulmányainak egyik tárgya és jutalma az lesz, hogy
nyomon követhetjük azt a széles területet, amelyet besugároztunk Isten
igazságával. Szemlélhetjük azokat, akik erőfeszítéseink által emelkedtek fel
és nemesedtek meg, és megláthatjuk életük alakulásában az igazság kibontakozását.” – EÉ 305. 306.
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Csütörtök

március 22.

5. A TÖKÉLETESSÉG KÖTELÉKE
a. Miért van szükség a felebaráti szeretetre a keresztény jellem tökéletesítéséhez? Kol 3:14; 1Jn 4:7-12.

„Földi életünkben – habár a bűn ezt korlátozza – a legnagyobb öröm és a
legmagasabb nevelés a szolgálatban van. Jövendő állapotunkban is, amikor a
bűnös emberiség által emelt akadályok már nem lesznek, a legnagyobb örömünk a szolgálatban lesz. Amikor bizonyságot teszünk, újból megismerjük
azt, hogy mi ’eme titok dicsőségének gazdagsága... hogy a Krisztus ti köztetek
van, a dicsőségnek ama reménysége’ (Kol 1:27).” – EÉ 305.
b. Mi szemlélteti a legnagyszerűbben a kimeríthetetlen felebaráti szeretetet, amely az örökkévalóságon keresztül fog ragyogni? Zak 13:6.

„Megváltónk örökre viselni fogja kereszthalálának nyomait. A bűn kegyetlen munkájának semmi emléke nem marad, csak a sebhelyek Krisztus
fején, oldalán, kezén és lábán. A megdicsőült Krisztust szemlélve, a próféta
így szól: ’Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak mellőle, és ott van az
Ő hatalmának rejteke’ (Hab 3:4). A megsebzett oldalából folyó vér békéltette
meg az embert Istennel. Ott van az Üdvözítő dicsősége, ott van az ’Ő hatalmának rejteke’. A Megváltó áldozata ’elégséges... a megtartásra’ (Ésa 63:1);
ezért arra is van hatalma, hogy megsemmisítse azokat, akik Isten irgalmát
semmibe vették. Jézus a megalázás nyomait a legmagasabb érdemjelként
viseli. A Golgota sebei a Megváltót dicsőítik, és hatalmát hirdetik az örök
korszakon át.” – NK 598.

Péntek

március 23.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan kell értelmeznie a keresztény sáfárnak Máté 7:12. versét?
2. Milyen eredményeket érhet el a felebaráti szeretet még nehézségek közepette is?
3. Hogyan nyerhet hasznot a keresztény sáfár a megpróbáltatásokból?
4. Miért nem veszhet el soha a szeretet szolgálata?
5. Hol található az élet legnagyszerűbb öröme és a legmagasabb rendű nevelés?
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2012. március 31.
Szombat

13. Tanulmány

Napnyugta: H 19:11
Ro 19:42

OK AZ ÖRÖMRE!
„[A felebaráti szeretet] nem örül a hamisságnak, de együtt örül az
igazsággal.” (1Kor 13:6)
„A felebaráti szeretet szereti a bűnöst, de gyűlöli a bűnt, és kész hűségesen
figyelmeztetni a bűnöst az őt fenyegető veszélyre, rámutat Isten Bárányára,
Aki elveszi a világ bűneit. A bűn ne legyen köpönyeg, hanem el kell távolítani!” – 1MR 217.
Javasolt olvasmány: Counsels on Stewardship, 339-350.

Vasárnap

március 25.

1. ÖNVIZSGÁLAT
a. Bár vallhatjuk, hogy csak Istenben örvendünk, mit kell megérteni a
keresztény sáfárnak? Péld 28:14.
„A bibliai felebaráti szeretet nem érzelgősség, hanem gyakorlati szeretet.
’Hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván: Békesség, békesség, és nincs békesség!’ (Jer 6:14; 8:11), és ezt felebaráti szeretetnek nevezik. Egymással szövetkeznek, hogy a bűnt szentségnek és igazságnak
nevezzék, és felebaráti szeretetnek. Ez hamisítvány! A világ tele van hamis
utánzatokkal és hamisítványokkal, s nekünk alaposan meg kell vizsgálni a
szívünket, hogy megtudjuk: Vajon birtokában vagyunk-e, vagy nem a valódi
felebaráti szeretetnek? A valódi szeretet nem gyanakvó és nem cselekszik
gonoszul. Ez nem tompítja ki a lélek kardját, hogy az ne végezze a feladatát.
Azok, akik készek a bűnt a hamis felebaráti szeretet köpenyébe burkolni, azt
mondják a bűnösnek: ’Jól lesz dolgod!’ Köszönjük meg Istennek, hogy van
olyan felebaráti szeretet, amely nem romlott; és van olyan felülről származó
bölcsesség, amely először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes,
irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.
Ez a leírása a mennyei eredetű felebaráti szeretetnek.” – 1MR 216. 217.
b. Mi kellene, hogy jellemezze a keresztény sáfár naponkénti tapasztalatát? Zsol 139:23,24.
„Ha győzni szeretnénk, szívünket mélyen meg kell vizsgálni, hogy megbizonyosodjunk arról, nem dédelgetünk-e abban olyan valamit, ami sértő
Isten szemében.” – HS 138.
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Hétfő

március 26.

2. A NEM HELYÉNVALÓ ÖRÖM (I)
a. Milyen hatással van a keresztény sáfárra a hamisság? 1Kor 13:6.er.

„Sátán tevékenysége homlokegyenest ellenkezik Isten munkálkodásával.
A minden jónak ellensége, az emberek lelkének ártó seregek vezéreként áll.
Pokoli diadallal néz, amint Krisztus hitvalló követői marják és felfalják egymást. Mindig készen áll, hogy tönkretegye azok életét, akik Istent próbálják
szolgálni. A mennyei angyalok csodálkoznak, hogy az emberek segítik az
ördögi eszközöket munkájukban, csüggesztik a szíveket, erőtlenné, gyöngévé, hűtlenné teszik Isten népét.” – KB 319. 320.
b. Hogyan kerüli el a keresztény sáfár a bűnben való gyönyörködést?
1Pt 5:8,9.

„Mikor csüggesztő és elszomorító dolgot beszélünk, Sátán pokoli örömmel
hallgatja, mert örül neki, hogy bennünket az ő fogságába vetett. Nem tudja
olvasni a gondolatainkat, de látja tetteinket, hallja szavainkat, s mivel már régóta ismeri az emberi családot, kísértéseit úgy tudja alakítani, hogy kihasználja
jellemünk gyenge pontjait. S mily gyakran feltárjuk előtte azon titkunkat,
hogy miként győzhet le bennünket! Óh, bárcsak uralkodhatnánk szavainkon
és tetteinken! Milyen erősek lennénk, ha szavaink olyanok volnának, hogy
ne kelljen majd szégyenkezni, amikor a rólunk készült feljegyzésekkel szembenézünk az ítélet napján! Mennyire másnak látszanak majd szavaink Isten
ítéletnapján, mint amikor szóltuk azokat!” – RH 1891. május 19.
c. Milyen figyelmeztetések erősítsenek meg bennünket az előbb említett kísértések ellen? Zsol 141:3; Ef 4:29,30.

„Amikor egybegyűltök, őrködjetek szavaitok felett! Beszélgetésetek olyan
legyen, hogy majd ne kelljen emiatt szégyenkeznetek!” – RH 1888. június 5.
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Kedd

március 27.

3. A NEM HELYÉNVALÓ ÖRÖM (II)
a. Milyen figyelmeztetést kap a keresztény sáfár az ellen, hogy ne örüljön mások bűnei és gyengeségei láttán? Ef 5:11,12.

„Sokan, akik elhanyagolják a maguk lelki életét, buzgóan, sasszemmel
figyelnek minden alkalomra, lehetőségre, hogy másokat bíráljanak és kárhoztassanak. Mivel senki sem tökéletes, így könnyű bárkiben jellemhibát
találni, amit aztán az irigység ellenük formálhat. ’Tényekkel rendelkezünk!’
– mondják a jellembírák. ’Fejükre olvassuk a vádat, s ebből ki nem mosakodnak!’ Ezek az emberek csak a kínálkozó alkalomra várnak, hogy előálljanak
vádjaikkal, pletykáikkal.” – 5B 95.
b. Milyen példákat nyújt részünkre a Szentírás arra, hogy a keresztény
sáfárnak nem szabad gyönyörködnie a bűnben? Péld 24:17,18.

„Ahelyett, hogy másokban keresnénk a hibát, inkább önmagunkkal
szemben legyünk kritikusak! Tegyük fel mindannyian a kérdést: ’Igaz-e az
én szívem Isten előtt? Ez a fajta tevékenységem megdicsőíti-e mennyei Atyámat?’ Ha helytelen lelkületet ápolsz, űzd el ezt a lelkedből! Kötelességed az,
hogy tépj ki gyökerestől mindent a szívedből, a mi beszennyezi a természetedet; ki kell irtanod a keserűség gyökerét, nehogy mások is megfertőződjenek
ennek fertőző befolyásával! Egyetlenegy mérgező palántát se tűrj meg szíved
talajában! Tisztítsd ezt ki onnan még ebben az órában, és ültesd el ennek helyébe a szeretet palántáját! Engedd be Jézust, hogy Ő lakozzon a lelkedben!
Krisztus a mi példaképünk. Ő széjjeljárt, és jót cselekedett, s a mások
áldására élt. Minden tettét a szeretet szépítette és nemesítette meg, s azt a
parancsot kaptuk, hogy kövessük lábnyomát! Gondoljunk arra, hogy Isten
elküldte egyszülött Fiát erre a szomorú, bűnnel terhelt világra, hogy ’megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen
való népet, jó cselekedetekre igyekezőt’ (Tit 2:14). Igyekezzünk eleget tenni
Isten követelményeinek, és tartsuk meg az Ő törvényét! ’Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet’ (Rm 13:10), s Aki meghalt, hogy mi élhessünk,
adta nekünk azt a parancsot, hogy úgy szeressük egymást, amint Ő szeretett
bennünket; s akkor tudja meg majd a világ, hogy mi az Ő tanítványai vagyunk, ha szeretjük egymást.” – RH 1888. június 5.
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Szerda

március 28.

4. HITTESTVÉREINKKEL SZEMBEN
a. Az első tanítványok mely tapasztalata és tanítása legyen a miénk is?
Jak 5:16; Fil 2:1,2.

„[A tanítványok] nem azért gyűltek össze, hogy bűneiket ecseteljék. Nem
azért, hogy minden hibát és hiányt megtaláljanak egymás jellemében. Átérezték és felismerték lelki szegénységüket, és az Úrhoz kiáltottak a Szentlélek
kenetéért, hogy segítségével legyőzzék erőtlenségeiket és kérték, hogy adjon
erőt a mások megmentéséért végzett munkához. Olyan elszántan és buzgón
imádkoztak, hogy Krisztus szeretete szétáradt szívükben. A földön minden
gyülekezetnek ma éppen erre lenne szüksége: ’Azért ha valaki Krisztusban
van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden’ (2Kor 5:17). A Jézus szeretetéből táplálkozó Lélek jellemünk minden sötét foltját megtisztítja.
Elűzi az önzést, az irigységet, a gonosz beszédet gyökerestől kitépi, és teljes
változást hoz létre a szívben.” – RH 1890. július 22.
b. Milyen irányelvekről nem szabad elfelejtkezniük a keresztény sáfároknak miközben mások iránt kölcsönösen szeretet nyilvánul meg?
Rm 14:19; 1Thess 5:11.

„Napjainkban a gyülekezetben rokonszenveznek a bűnnel és a bűnösökkel, ami veszélyes a gyülekezet jólétére és előrehaladására nézve! Szeresd
felebarátaidat – hallatszik másoktól. De az az érzelgősség, ami mentegeti a
bűnt és védelmezi a bűnöst, az nem a Biblia szerinti felebaráti szeretet! A
bűnösökkel való barátkozás veszélyesebb, mint az ő ellenségeskedésük; mert
senki sem uralkodhat az élő Isten szolgái felett, ha csak engedetlenségre nem
csábítják őket!” – ST 1881. január 6.
„A közönséges értéktelen földi dolgok ne kössék le a gondolatokat, hogy
onnan visszahúzódjon Jézus jelenléte. A gyülekezet élete Krisztusból árad ki,
és mi segítjük a gyülekezetet, amikor az életadó hatalommal összhangban
dolgozunk, magunkat szem elől veszítjük, és igyekszünk építeni egymást a
legszentebb hitben.” – 11MR 265.
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Csütörtök

március 29.

5. A VALÓDI ÖRÖM
a. A keresztény sáfár hogyan nyilvánítja ki a valódi felebaráti szeretetet? 1Kor 13:6.ur; Zsol 119:140-144,172.

„’Gyakoroljátok a szeretetet!’ hallatszik mindenfelől, de különösen azoktól, kik hivalkodnak szentségükkel. Az őszinte szeretet azonban tisztább
annál, semhogy egyetlen rejtegetett bűnt is elfedezne. Egyrészt szeressük a
lelkeket, kikért Krisztus életét adta, másrészt azonban nem szabad a gonos�szal megalkudnunk. Nem szabad egyesülnünk a lázadókkal és ezt szeretetnek nevezni!” – AT 379.
b. Mi a keresztény sáfár végső célja? 1Kor 2:2.

„És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb, még
dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. Nő a szeretet, a
tisztelet és a boldogság, miként a tudás is. Az ember minél többet megtud
Istenről, annál jobban csodálja jellemét. Ahogy Jézus feltárja a megváltás
kincseit, és a Sátánnal vívott nagy küzdelem csodálatos eredményeit, a megváltottak szívét még nagyobb áhítat tölti be, és még mámorosabb örömmel
pengetik aranyhárfájukat. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer hang cseng
össze a dicsőítés hatalmas kórusában.” – NK 601. 602.

Péntek

március 30.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

a. Miért az önvizsgálat a kulcs a hűséges sáfár fejlődéséhez?
b. Mikor hajlamos a keresztény sáfár arra, hogy az ellenségnek szerezzen örömet, ahelyett, hogy Krisztusnak szerezne?
c. Hogyan lehet a keresztény sáfár olyan veszélyben, hogy titokban gyönyörködik a bűnben?
d. Milyen tünetei vannak a hamis szeretetnek?
e. A keresztény sáfár hogyan nyilváníthatja ki a valódi felebaráti szeretetet?
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AT
BL
EÉ
ESz
Ev
ÉÉM
GH
Gy
JÉ
JVÚ
KB
KÉ
KP
Mar
NOL
NK
PP
PK
TII
TL
ÜI
1-4KB
1-9B

– Apostolok Története
– Bizonyságtételek a Lelkészeknek
– Előtted az Élet
– Az Evangélium Szolgái
– Evangélizálás
– Az Én Életem Ma
– Gondolatok a Hegyi Beszédekről
– Gyermeknevelés
– Jézus Élete
– Jézushoz Vezető Út
– Kiadatlan Bizonyságtételek
– Keresztény Életmód
– Krisztus Példázatai
– Maranatha
– A Nagy Orvos Lábnyomán
– A Nagy Küzdelem
– Pátriárkák és Próféták
– Próféták és Királyok
– A Te Igéd Igazság
– Tapasztalatok és Látomások
– Üzenet az Ifjúságnak
– Kiben Bízhatunk 1-4. kötet
– Bizonyságtételek a Gyülekezeteknek 1-9. kötet

1-21MR
1-4SG
CE
CH
CT
CS
FE
HP
HS
OHC
RH
SDG
SpTB08
ST
TMK
YI

– Manuscript Releases vol. 1-21
– Spiritual Gifts 1-4
– Christian Education
– Counsels on Health
– Counsels to Parents, Teachers, and Students
– Counsels on Stewardship
– Fundamentals of Christian Education
– In Heavenly Places
– Historical Sketches of the Foreign Missions
– Our High Calling
– The Review and Herald
– Sons and Daughters of God
– Special Testimonies, Series B, No. 8
– The Signs of the Times
– That I May Know Him
– The Youth’s Instructor
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Megjelent nyomtatott formában is
az Ifjúsági Hírnök legutóbbi száma.
(A5, 32 oldal)
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