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ELŐSZÓ
A szombatiskola tanulói ebben a negyedévben szerte a világon A helyes istentisztelet
témakört fogák tanulmányozni. Mit jelent az „istentisztelet” szó? Tiszteletteljes imádatra és alárendeltségre utal egy isteni személlyel, tárggyal vagy szent dologgal szemben. A
görög „istentisztelet” szóhoz a következő kifejezések kapcsolódnak: „leborulni előtte”,
„hódolattal adózni” és „szolgálni”. Ezek a meghatározások világossá teszik, hogy az
istentisztelet magába foglalja Isten méltóságának elismerését, valamint tiszteletünk,
dicsőítésünk és imáink felajánlását Isten részére, aki egyedül méltó arra.
Mi teszi az emberek istentiszteletét – a maguk bukott, bűnös mivoltában – elfogadhatóvá vagy elfogadhatatlanná a tiszta és szent Isten előtt? Erről fogunk elmélkedni
a következő három hónap folyamán. Figyelmeztetve vagyunk, hogy Isten gondolatai
és útjai magasabbak, mint a mieink (Ésa 55:8,9). Ahogy meg kell bizonyos dolgokat
tanulnunk ahhoz, hogy a tőlünk eltérő nyelvű és kultúrájú emberekkel könnyebben
és hatékonyabban tudjunk kapcsolatot fenntartani, úgy sokkal inkább el kell sajátítanunk a megfelelő nyelvezetet és formát, amikor a mennyei udvarok felé közeledünk!
Részünkről ez alázatosságot, és tanítható lelkületet követel meg. Arra lettünk figyelmeztetve, hogy „ha azok akik állítják, hogy hisznek az igazságban, de mégis lelküket
beszennyező bűnöket melengetnek, akkor az Isten nemtetszését vonja a gyülekezetre.
Ez mindaddig így lesz, míg a gyülekezet tagjai nem tesznek meg mindent teljes erejükkel, hogy megmutassák a bűn iránti gyűlöletüket, s az ő eltökélt szándékaikat, hogy azt
eltávolítsák a gyülekezetből.” (1KB 169.)
„Ha az igaz istentisztelet helyes eszméit nem véssük bele a nép lelkébe, növekvő
hajlammal fognak bírni arra, hogy a szent és örökkévaló dolgokat a közönséges dolgok
színvonalára sülyesszék le, ami által az igazság hitvallói megsértik Istent, és gyalázatot
hoznak a vallásra. Alantas gondolataikkal sohasem tudnák értékelni a tiszta és szent
mennyet, és nem tudnának elkészülni arra, hogy csatlakozzanak a mennyei királyi
udvarokban levő imádkozókhoz, ahol minden tiszta és tökéletes, ahol minden lény
tökéletes tiszteletet nyilvánít ki Isten és az Ő szentsége iránt.” – ÉÉM 287.
„Isten nemtetszése és ítéletei azok ellen irányulnak, akik csökönyösen ragaszkodnak
hozzá, hogy a maguk útját járják, szeressék a saját énjüket, és az emberek dicséretét.
Sátán ámításai egészen biztosan elsöprik ezeket ezen utolsó napokban, mert nem
fogadták be az igazság szeretetét. Mivel az Úr az előbbi időkben megáldotta, és megtiszteltetésben részesítette őket, ezért azzal ámítják magukat, hogy ők a választottak
és igazak, hogy semmi szükségük a figyelmeztetésre, tanításra, feddésre. A Hű Tanú
mondja: ’Akiket szeretek, megfeddem, és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj
meg!’ (Jel 3:19.)” – 2KB 342.
Az Úr adja kegyelmét számunkra ezen dolgokban! Ezért imádkozik a legbuzgóbban a
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Imaházra a Fidzsi-szigeteken

2012. október 6.
Szombat

A Fidzsi szigetcsoport a Csendes-óceánon található
s körülbelül 300 szigetből áll, amelyek 1600 km hos�Csendes szan szétszórva helyezkednek el. Mivel az Egyenlítő
óceán
keresztezi a második legnagyobb szigetet, Vanua
FIDZSILevu-t, ott trópusi éghajlat van, forró napsütés,
homokos tengerpart, buja növényzet, sokféle gyüSZIGETEK
Nadi
mölcs és zöldség. A népessége körülbelül 900 000
Suva
ember. Főképpen kétfajta nemzetiség él itt, 48 %
bennszülött Fidzsi, 45 % pedig Indo-Fidzsi, a maradék 7 % más nemzetiségű. A hivatalos nyelv az angol. A
többség beszéli a fidzsi és a hindi nyelvet is. A bennszülött
Fidzsi többsége keresztény (Metodista, Római Katolikus, Pünkösdista, Hetednapi Adventista), s az Indo-Fidzsi többsége pedig Hindu és Iszlám vallású.
1974-ben jutott el hozzánk a reformáció üzenete, amikor Szász Károly és Milán Vukotic
testvérek ide látogattak, és megkeresztelték az első négy személyt. 1997-ben az AusztrálÁzsiai Unió kiküldte ide John Ciric és Chris Gehan testvéreket misszionáriusokként, s
a könyvevangélista munka eredményeként 1998-ban 30 lelket kereszteltek meg. Munka
folyamatosan növekedett. Bár testvéreink a világi javakban szegények, de Isten kegyelme
által még mindig tudják hirdetni az evangéliumot, új érdeklődőket találnak a hegyvidékeken, a városokban, és még a legkisebb szigeteken is.
„Krisztus művében sohasem volt nagyobb szükség komoly, önfeláldozó tettekre, mint
most, mikor a kegyelemidő nagyon hamar le fog zárulni, s a vég előtt el kell juttatnunk
a világnak a kegyelem utolsó üzenetét. Nyugtalan a lelkem, mikor országunk minden
részéből… az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig s a tenger szigeteiről hallom a kiáltást:
’Jöjj… és légy segítségül nékünk!’ (Apcs 16:9) Testvéreim! Válaszoltok-e erre a kiáltásra?”
(5B 732)
Nagyon szükségessé vált részünkre egy imaház, s egy iroda, ami itt a központunk
lenne, s kizárólag az irodalmi anyagaink szétosztására szolgálna. A bérleti díjak nagyon
magasak, anyagi javaink pedig csekélyek. Buzgón fohászkodunk, hogy az Úr érintse meg
szíveteket a Fidzsi-szigeteki szükséghelyzettel kapcsolatban, amely szintén az Úr szőlőskertjének egy része. Amikor 2012. október 6-án összegyűjtitek erre a különleges célra az
első szombati adakozást, kérünk benneteket, adjatok jó szívvel, hogy felépülhessen ez
az imaház az Úr dicsőítésére ebben az országban. Köszönjük előre is, és áldja meg az Úr
gazdagon úgy az adományokat, mint az adakozókat.
Testvéreitek a Fidzsi-szigetekről
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1. Tanulmány

2012. október 6.
Szombat

Napnyugta: H 18:15
		
Ro 18:48

„Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te
teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek.” (Jel 4:11)
„Az angyalok tökéletessége a mennyben, az embereké az Édenben, a
boldogság paradicsomában bukott meg. A földön és a mennyben is, Isten
Bárányára kell figyelmüket irányítsák mindazok, akik biztonságban akarnak
lenni.” – OHC 45.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 7-17. (Miért engedte meg Isten a bűnt?)

Vasárnap

szeptember 30.

1. A VILÁGEGYETEM ALAPELVE
a. Mit tekintsen minden teremtett lény a legfontosabbnak – és miért?
1Pt 1:24,25.
b. Hogyan kapcsolódik ez össze Jézus Krisztussal? Ef 3:8,9; Jn 1:1-3.
„A világegyetem Ura nem egyedül végezte jóságos munkáját. Volt egy
társa – munkatársa, aki meg tudta érteni szándékait, és vele tudott örülni a
teremtett lények boldogításában.” – PP 7.
c. Mit ismertek fel az igaz és hű angyalok már nagyon régen? Zsol 89:15-17.
„Mivel Isten kormányzásának alapja a szeretet törvénye, az értelmes
lények csak akkor lehetnek boldogok, ha tökéletes összhangban élnek e törvény igazságos, nagyszerű elveivel…
A mennyei sereg boldogan teljesítette Teremtője akaratát. Örültek, hogy
dicsőségét tükrözhették és Őt dicsőíthették. És amíg az Isten iránti szeretet
mindennél fontosabb volt, az egymás iránti szeretetet bizalom és önzetlenség jellemezte. Semmiféle disszonáns hang nem zavarta meg a menny
harmóniáját.” – PP 8.
1. Tanulmány - KI MÉLTÓ AZ IMÁDATRA?
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KI MÉLTÓ AZ IMÁDATRA?

Hétfő

október 1.

2. AZ ÖNZÉS SZENNYÉNEK EREDETE
a. Milyen különös érzéseket kezdett magában melengetni a mennyei
angyali kórus vezetője – egy szép angyal – és mi lett ennek az eredménye? Ez 28:13,17; Ésa 14:13,14.

„Lucifer lassanként helyt adott az önfelmagasztalás vágyának… Ez a hatalmas angyal, aki minden dicsőségét Istentől kapta, eljutott oda, hogy ezt
magának tulajdonította. Nem volt megelégedve tisztségével, pedig nagyobb
megbecsülésben részesült, mint a mennyei sereg. Merészkedett a csakis a Teremtőnek kijáró hódolatot magának kívánni. Nem arra tanította a teremtett
lényeket, hogy mindenek felett Istent szeressék, és neki engedelmeskedjenek.
Szolgálatukat és hűségüket inkább magának akarta biztosítani. Megkívánta
azt a dicsőséget, amellyel a végtelen Atya a Fiát ruházta fel, ez az angyalfejedelem arra a hatalomra pályázott, amelyre egyedül Krisztusnak volt joga.
Ekkor megbomlott a menny tökéletes harmóniája. Lucifer a Teremtő helyett önmagát akarta szolgálni. Ezt látva, balsejtelem támadt azokban, akik
Isten dicsőségét a legfontosabbnak tartották.” – PP 9.
b. Mutasd be Lucifernek Teremtője iránti képmutató tiszteletét és valódi tettét! Mt 15:8.
„Az angyalok örömmel ismerték el Krisztus felsőbbségét, és leborulva
előtte szabad folyást engedtek szeretetüknek és imádatuknak. Lucifer is
meghajolt velük, de szívében valami furcsa, vad küzdelem dúlt. Igazság,
méltányosság és hűség küzdött az irigység és féltékenység ellen. Mintha a
szent angyalok egy ideig magukkal ragadták volna befolyásukkal. Amikor
a dicsőítő ének dallamos melódiája sok ezer boldog hangtól felerősödve
szárnyra kelt, mintha elfojtotta volna a gonoszság szellemét. Kimondhatatlan szeretet vibrált át egész lényén; szíve együtt dobbant Isten bűntelen
tisztelői szívével, ő is szerette és imádta az Atyát és a Fiút. De saját dicsősége
újra gőggel töltötte el. Felsőbbség utáni vágya visszatért, és féltékenysége újra
feltámadt Krisztussal szemben. A nagy megbecsülést, amelyben részesült,
nem Isten különleges ajándékaként értékelte, és ezért az nem keltett benne
hálát Teremtője iránt. Sütkérezett szépségének és dicsőségének fényében, és
Istennel egyenlő méltóságra pályázott.” – PP 10.11.
6
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Kedd

október 2.

„Kihasználva a hozzá beosztott szent lények iránta való szeretetét, hűségét és bizalmát, [Lucifer] olyan ravaszul csepegtette lelkükbe a saját bizalmatlanságát és elégedetlenségét, hogy mesterkedését nem ismerték fel. Isten
szándékait hamis megvilágításban mutatta be – félremagyarázva és eltorzítva
őket, hogy viszályt és elégedetlenséget keltsen. Alattomosan rávette hallgatóit, hogy adjanak hangot érzéseiknek; majd szavaikat ismételgette, amikor ez
szolgálta célját. Így akarta bebizonyítani, hogy az angyalok nem teljesen értenek egyet Isten kormányzásával. Míg az Isten iránti teljes hűséget színlelte,
azt hangsúlyozta, hogy a menny rendjén és törvényein változtatni kell Isten
kormányzatának állandósága érdekében. Míg azon dolgozott, hogy az Isten
törvényével szemben elégedetlenséget keltsen, és a saját elégedetlenségét becsepegtesse a hozzá beosztott angyalok lelkébe, látszólag az elégedetlenséget
igyekezett megszüntetni, és az elégedetlen angyalokat a menny rendjével
megbékíteni. Míg titokban viszályt és lázadást szított, a legnagyobb furfanggal azt a látszatot keltette, mintha egyedüli célja az lenne, hogy elmélyítse a
hűséget, és megőrizze az összhangot és békét…
Bár [sok angyal] mindeddig tökéletes összhangban élt az Isten által létrehozott renddel, most elégedetlenek és boldogtalanok voltak, mert nem
tudták átlátni Isten kikutathatatlan szándékait. Kifogásolták, hogy Isten
felmagasztalja Krisztust. Készek voltak Lucifert támogatni, amikor Isten
Fiáéval azonos hatalmat követelt magának.” – PP 12.
b. Miután kérlelték Lucifert – aki végül egy nyílt szembenállást szított
jóságos Teremtője és az Ő szeretettörvénye ellen – milyen intézkedést kellett végrehajtani a mennyben és miért? Jel 12:7-9.

„Lucifer makacsul védte saját álláspontját, és teljesen belevetette magát az
alkotója elleni nagy küzdelembe. Így történt, hogy Lucifer, ’a fényhordozó’,
Isten dicsőségének részese, trónjának őre, törvényszegés által Sátánná, Isten
és a szent lények ’ellenségévé’, és azok megrontójává lett, akiket Isten az ő
irányítása és védelme alá helyezett.” – PP 13.
1. Tanulmány - KI MÉLTÓ AZ IMÁDATRA?
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3. VÁLSÁG A MENNYBEN
a. Milyen figyelmeztetést szívleljünk meg, látva Lucifer megtévesztő
ügyeskedését, amit a menyben kezdett el? Péld 24:1,2.

Szerda

október 3.

4. ISTENTISZTELET AZ ÉDENBEN ÉS VÁLSÁG A FÖLDÖN
a. Milyen körülmények voltak közvetlen a teremtés után? 1Móz 1:31.
Hogyan mutatkozott meg Isten nagy szeretete a saját képmására formált teremtményeivel szemben? 1Móz 3:9.

„Ádám körül volt véve mindennel, amit szíve megkívánt. Minden szükségletéről gondoskodtak. A dicső Édenben nem volt sem a bűnnek sem az
elmúlásnak semmi jele. Isten angyalai közvetlenül és szeretettel társalogtak
a szent párral. A boldog énekes madarak Teremtőjüknek dalolták a dicséret
szabad, örömteli énekét. A békés vadállatok boldog ártatlanságban játszottak
Ádám és Éva körül, engedelmeskedve szavuknak. Ádám érett férfikorban
volt, mint a Teremtő munkájának legnemesebbje.
Egyetlen árnyék sem vetődött az emberpár és a Teremtő közé. Alkotójukat
úgy ismerték meg, mint jóságos Atyjukat, és gondolataikat mindenben Isten
akaratához alakították. Ádám jellemében Isten jelleme tükröződött.” – BO 26.
b. Hogyan lettek megrontva Isten teremtményei? 1Móz 3:1-7. Milyen
lelki eltorzulást okozott ez az első emberpárban, amely sajnálatosan
Lucifer magatartására emlékeztet? 1Móz 3:12,13.

„[Lucifer] hamis színben tüntette fel Istent, úgy mutatta be, mint Aki önfelmagasztalásra vágyik. A saját gonosz jellemvonásait szerető Teremtőjének
tulajdonította. Így csapta be az angyalokat. Így csapta be az embereket is.
Arra vezette őket, hogy kételkedjenek Isten szavában, és ne bízzanak az Ő
jóságában.” – RC 23.
„Ádám nem tagadhatta le, de nem is mentegethette bűnét. Azonban
bűnbánat helyett megpróbálta feleségét hibáztatni, és ezzel Isten magát is
vádolta…
Az asszony, amikor Isten őt kérdezte: ’Mit cselekedtél?’ Így válaszolt: ’A
kígyó ámított el engem, úgy evém’ (1Móz 3:13). ’Miért teremtetted a kígyót?
Miért engedted őt be az Édenbe?’ – ezek a kérdések rejtőztek bűne mentegetésében. Tehát akárcsak Ádám, ő is Istenre akarta hárítani bukásuk felelősségét. Az önigazolás szelleme a hazugság atyjától ered. Ennek ősszüleink is
helyt adtak, amikor engedtek Sátán befolyásának. Ez Ádám minden fiánál és
leányánál megmutatkozik. Bűneik alázatos bevallása helyett megpróbálnak
védekezni, azt másokra, a körülményekre, avagy Istenre hárítani. Még áldásaiban is alkalmat látnak az Isten elleni zúgolódásra.” – PP 32.
8
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Csütörtök

október 4.

„A bűn az önzésből ered. Lucifer az oltalmazó kérub első akart lenni a
mennyben. Arra törekedett, hogy ő irányítsa a mennyei lényeket, elvonja
őket Teremtőjüktől, tiszteletüket és hódolatukat saját magának nyerje meg.”
– RC 23.
„Ez az angyalfejedelem el akarta vitatni Krisztus felsőbbségét, és ezzel
megkérdőjelezte Isten bölcsességét és szeretetét. E cél érdekében ez a nagy
mesteri elme, aki seregeiben első volt Krisztus után, kész volt erejét latba
vetni.” – PP 10.
„A megváltás terve mely Isten igazságát és szeretetét nyilvánítja ki, örök
biztosítékot nyújt a hitehagyás ellen az el nem bukott világokban, s éppen
úgy azok között is, akik a Bárány vére által megváltásban részesülnek. Egyedüli reményünk az, ha tökéletesen bízunk az Ő vérében, aki a legvégsőkig
képes bárkit megmenteni, aki Istenhez jön Ő általa.” – OHC 45.
b. Mit fog végül megérteni Istenről az egész világegyetem? Rm 3:3,4;
Jel 4:11.

„A bűn történelme az egész örökkévalóságon át tanúskodni fog arról,
hogy minden teremtmény boldogsága szorosan összefügg Isten törvényének létezésével. A nagy küzdelem összes tényét látva, az egész világegyetem
– hűségesek és lázadók – egyként hirdetik: ’Igazságosak és igazak a Te útaid,
óh szentek Királya!’ (Jel 15:3)” – NK 595.596.

Péntek

október 5.

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

Miért nagyon fontos megértenünk, hogy igazán kicsoda Krisztus?
Milyen érzelmek és kívánságok idézték elő Lucifer lázadását?
Kövesd nyomon Lucifer elesésének lépéseit! Hogyan kerülhetjük el ezt?
Mutasd be ősszüleink bűnbeesés előtti és utáni jellembeli különbségeit!
Mutasd be Krisztus és Sátán jelleme közötti kirívó ellentétet!

1. Tanulmány - KI MÉLTÓ AZ IMÁDATRA?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS IMAHÁZRA A FIDZSI-SZIGETEKEN

5. FELTÁRUL A VALÓSÁG
a. Milyen örökséget hagyott Lucifer az emberekre? Miről nem szabad
sohasem megfeledkeznünk annak érdekében, hogy elkerülhessük
csapdáit? Zsol 58:2-4; Jer 17:9.

2. Tanulmány

2012. október 13.
Szombat

Napnyugta: H 18:01
Ro 18:35

A HELYES ÁLDOZAT
„Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami
által bizonyságot nyert a felől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél.” (Zsid 11:4)
„Amikor [Ádám] megölte az ártatlan áldozatot, megremegett arra a gondolatra, hogy bűne miatt fog Isten szeplőtelen Bárányának vére hullani. E
kép láttán mélységesebben és elevenebben tudatosult benne, hogy milyen
súlyos a bűne, amit csakis Isten drága Fiának halála tehet jóvá.” – ICsK 15.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 45-51. (Kain és Ábel)

Vasárnap

október 7.

1. A BŰN KÖVETKEZMÉNYEI
a. Milyen változás történt ősszüleink életében miután megjelent a bűn.
Milyen hatással volt ez Isten iránti tiszteletük kifejezésében? 1Móz
3:16-24.

„Az ártatlan Ádám közvetlen közösségben volt Alkotójával. De a bűn válaszfalat emelt Isten és ember közé. Csak Krisztus engesztelő halála tudta áthidalni a szakadékot, és lehetővé tenni, hogy a menny az üdvösség áldásában
részesítse a földet. Az ember még mindig el volt vágva Teremtője közvetlen
közelségétől, de Krisztus és az angyalok által Isten kapcsolatot tartott vele…
Az áldozati rendtartást Isten azért rendelte el, hogy az embert folytonosan emlékeztesse bűnére; hogy általa ismerje el vétkességét, és vallja meg
hitét a megígért Megváltóba. E rendtartásnak tudatosítani kellett az elbukott
emberiséggel azt az ünnepélyes igazságot, hogy a bűn okozta a halált. Az
első áldozat bemutatása végtelen fájdalmasan érintette Ádámot. Fel kellett
emelnie kezét egy olyan élet kioltására, amit csak Isten adhatott. Ekkor látott
először halált. Ha engedelmeskedett volna Istennek, nem halt volna meg
sem ember, sem állat.” – PP 41.42.
10
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Hétfő

október 8.

2. ISTEN LÁTJA DÖNTÉSÜNKET
a. Az Isten iránti tiszteletük tekintetében, milyen különböző döntést
hoztak, akik elsőnek születtek erre a világra, és istenfélő szülők által
nevelkedtek? 1Móz 4:1-5.

„Ábel felfogta a megváltás nagyszerű alapelveit. Tudta, hogy bűnös.
Látta, hogy Isten és közte ott van a bűn és büntetése: a halál. Bemutatta a
megölt áldozatot, a feláldozott életet. Így ismerte el a törvény követelményeit, amelyet áthágott. A kiontott véren keresztül az eljövendő áldozatra, a
Golgotán haldokló Krisztusra tekintett. Bízva az ott történő engesztelésben,
tudta, hogy Isten őt igaznak tartja és elfogadta áldozatát.
Kainnak is, akárcsak Ábelnek, alkalma volt arra, hogy megismerje és
elfogadja ezeket az igazságokat. Nem esett önkényes terv áldozatául. Nem
Istenen múlt, hogy az egyik testvért elfogadhatta, a másikat pedig el kellett
utasítania. Ábel úgy döntött, hogy hisz és engedelmeskedik; Kain pedig úgy,
hogy nem hisz, hanem lázad. Ezen múlt az egész dolog.” – PP 46.
b. Tekintet nélkül arra, hogy mit vallhatnak a vallásos emberek, mit
tanulhatunk Kain és Ábel tapasztalatából? Zsid 11:4; Mal 3:18.

„Kain és Ábel két olyan osztályt képvisel, amely az idők végéig meg lesz
a világon. Az egyik osztály elfogadja a bűnért kijelölt áldozatot; a másik
merészkedik saját érdemeiben bízni. Ez utóbbi áldozata nélkülözi Krisztus
közbenjárását és érdemeit, ezért nem teheti az embert Isten előtt kedvessé.
Bűneink csak Jézus érdemei által bocsáthatók meg. Akik nem érzik, hogy
szükségük van Krisztus vérére, akik úgy érzik, hogy isteni kegyelem nélkül,
saját cselekedeteik által elnyerhetik Isten jóváhagyását, ugyanazt a hibát
követik el, mint Kain. Akik nem fogadják el a megtisztító vért, azok kárhozatra vannak ítélve. Semmi más úton-módon nem lehet a bűn rabságából
kiszabadulni!
A vallásos emberek nagy többsége Kain példáját követi, mert majdnem
minden hamis vallás egy és ugyanazon elven alapszik – hogy az ember saját
igyekezete árán üdvözülhet.” – PP 47.
2. Tanulmány - A HELYES ÁLDOZAT
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Kedd

október 9.

3. A KOCKÁN FORGÓ ÜGY MEGÉRTÉSE
a. Miért kell nagyon óvakodnunk a mostanában sokak által nagy támogatást kapott New Ages [nyú éjdzs] és hasonló mozgalmak veszélyes
filozófiájától valamint gyakorlatától? Apcs 4:10-12; 1Tim 6:20,21.

„Egyesek azt állítják, hogy az emberiségnek nem megváltásra, hanem
fejlődésre van szüksége – saját maga csiszolására, javítására és megújítására.
Kain azt gondolta, hogy vér nélküli áldozattal elnyeri Isten kegyét. Ugyanígy
remélik ezek az emberek is, hogy az engesztelő áldozattól függetlenül el lehet
érni a mennyei normát, az isteni színvonalat. Kain története tanúsítja, hogy
mi ennek a következménye. Megmutatja, mivé lesz az ember Krisztus nélkül.
Az emberiség képtelen önmagát megújítani. Nem felfelé ível, a mennyei felé,
hanem lefelé tart, a sátáni felé. Krisztus a mi egyedüli reménységünk.” – PP 47.
b. Milyen a Krisztus áldozatába vetett valódi hit, mint ahogyan Káin és
Ábel története is bemutatja? Rm 3:23-31; Jak 2:22,17.

„A valódi hit, amely teljesen Krisztusra támaszkodik, az Isten minden kívánalma iránti engedelmességben mutatkozik meg. A nagy küzdelem Ádám
korától kezdve mindmáig az Isten törvénye iránti engedelmesség körül
folyik. Minden korban voltak olyanok, akik jogot formáltak Isten kegyére,
miközben áthágták egyes parancsolatait. De a Szentírás kijelenti, hogy: ’cselekedetekből lett teljessé a hit’ és hogy az engedelmesség cselekedetei nélkül
a hit ’megholt’ (Jak 2:22,17).” – PP 47.
„Kain és Ábel két nagy osztályt képvisel. Ábel, mint pap, mély hittel ajánlotta fel áldozatát. Kain kész volt földjének terméséből áldozni, de elutasította, hogy állat vére kapcsolódjon ahhoz. Szíve elutasította, hogy állat vérével
fejezze ki bűnbánatát és Megváltóba vetett hitét. Nem ismerte el, hogy szüksége van a Megváltóra. Ez az ő büszke szívének megalázó lett volna.
Az eljövendő Megváltóba vetett hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin. Az állat vérének bemutatásával kifejezte, hogy bűnös, de
bűneit elhagyta, megbánta és bízik az eljövendő Megváltó vérének erejében.”
– Con 22.23.
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Szerda

október 10.

4. KAIN ÖNTELTSÉGE
a. Miért volt Kain úgynevezett „áldozata” valójában egy lázadó cselekedet? 1Móz 4:6,7.

„A hitetlenség, a zúgolódás, a lázadás atyja Sátán. Ő indította Kaint a kételkedésre, ő gerjesztette haragra az ártatlan testvére ellen, s Isten ellen, mert
visszautasította az ő áldozatát, de Ábelét viszont elfogadta. Ezért tébolyodott
haragjában megölte Ábelt.
Az áldozati rendtartás az ember számára lett létrehozva Isten megbocsátásáról szóló fogadalmi ígéretként, a leendő nagy áldozaton keresztül, amit
az állat vére szimbolizált E szertartás gyakorlása által az ember kifejezte
bűnbánatát, engedelmességét, s az eljövendő Megváltóba vetett hitét. Mivel
Kain nem alázkodott meg és nem engedelmeskedett Isten előírt rendelésének, áldozatával megsértette Istent. Úgy gondolta, hogyha csupán a földje
terméséből mutat be áldozatot Istennek, akkor az sokkal nemesebb dolog, és
nem olyan megalázó, mint az áldozati állat vérének felajánlása, mely függőséget jelent a másik felé, s kifejezi a saját gyengeségünket és bűnösségünket.”
– Con 23.
b. Mutasd be Káinnak Ábellel való problémáját! 1Móz 4:8-10; 1Jn 3:12.

„Bűnének beismerése helyett Kain továbbra is igazságtalansággal vádolta
Istent. Féltékenykedett Ábelre, és gyűlölte testvérét. Dühösen gyalázta, és
megpróbálta vele megvitatni azt, ahogy Isten bánt velük. Ábel szelíden, de
bátran és határozottan védte Isten igazságosságát és jóságát. Megmondta Kainnak, miben tévedett, és megpróbálta meggyőzni arról, hogy a hiba benne
van. Azzal bizonyította Isten könyörületességét, hogy megkímélte szüleik
életét, pedig azonnali halállal büntethette volna őket. Ábel hangoztatta, hogy
Isten szereti őket, különben nem áldozná fel szent és ártatlan Fiát, hogy ő
szenvedje el azt a büntetést, amit ők érdemeltek meg. Ez csak még jobban
felbőszítette Kaint. Az esze és a lelkiismerete azt mondta, hogy Ábelnek van
igaza; de feldühödött azon, hogy az, aki meg szokta fogadni az ő tanácsát,
most ellenkezni merészel vele, és nem osztozik lázadásában. Tomboló haragjában megölte testvérét.” – PP 48.
2. Tanulmány - A HELYES ÁLDOZAT
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Csütörtök

október 11.

5. ÖRÖKÉRVÉNYŰ ALAPELVEK SZEMLÉLTETÉSE
a. Végül milyen gyümölcsöt eredményezett Kain vallása? 1Jn 3:13; Jn 3:20.

„Kain gyűlölte és meggyilkolta testvérét, nem valami hibáért, amit Ábel
elkövetett volna, hanem ’Mivel az ő cselekedetei gonoszok valának, a testvéréi
pedig igazak’ (1Jn 3:12). Minden korszakban, a gonoszok gyűlölték azokat, akik
jobbak voltak, mint ők. Ábel engedelmes élete és rendíthetetlen hite Kainnak
állandó dorgálásként hatott. ’Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a
világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek’ (Jn 3:20). Minél tisztább az a fény, amely Isten hű szolgáinak jelleméből
tükröződik, annál feltűnőbbek a gonoszok bűnei, és ők annál eltökéltebben
próbálják elpusztítani azokat, akik megzavarják nyugalmukat.” – PP 48.
b. Mit tanulhatunk Isten Kainnal való bánásmódjából? 1Móz 4:11-16.

„Kainnak és ivadékainak sötét történelme azt szemléltette, hogy milyen
következménnyel járna, ha a bűnös örökké élhetne és folytathatná Isten elleni lázadását…
Sátán folytonosan megfeszített erűvel és ezer álarccal azon dolgozik,
hogy hamis színben tüntesse fel Isten jellemét és kormányzását. Alapos, jól
szervezett tervekkel és csodálatos erűvel igyekszik tévedésben tartani a világ
lakóit. Isten, aki végtelen és mindentudó, látja kezdettől a véget, és a bűnt
nagy horderejű és átfogó tervek szerint kezeli. Nemcsak el akarta fojtani a
lázadást, hanem a lázadás jellegét be is akarta mutatni az egész világegyetemnek. Istennek az volt a szándéka, hogy megmutassa igazságosságát, irgalmasságát, valamint azt, hogy bölcsen és igazságosan kezeli a bűnt.” – PP 50.

Péntek

október 12.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Gyakran beszélünk Ádám bűnéről, de mit tanulhatunk bűnbánatából?
2. Az emberiség mely két osztályát szemlélteti Kain és Ábel?
3. Mit válaszoljunk napjaink azon állítására, hogy az ember egyre fejlődik és
tökéletesedik?
4. Miért volt Kain sértett haragja Istennel szemben igazságtalan és ésszerűtlen?
5. Hogyan őrizhetjük meg nyugalmunkat, ha olyanokkal találkozunk, mint
Kain?
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3. Tanulmány

2012. október 20.
Szombat

Napnyugta: H 17:48
Ro 18:23

AZ ELSŐ PÁTRIÁRKÁK ISTENTISZTELETE
„Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul,
hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik.”
(Zsid 11:6)
„Krisztus hamarosan eljön. Isten angyalai igyekeznek bennünket elvonni
önmagunktól, és a földi dolgoktól. Bár ne munkálkodnának hiába!” – RC 312.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 62-73. (Az özönvíz)

Vasárnap

október 14.

1. ÉNÓKH
a. Hogyan mutatja be az ihletés szavai Énókh tapasztalatát? 1Móz
5:21-24; Zsid 11:5. Mit igazolt Énókh mennyei elragadtatás előtti
eredményes istentisztelete? Júd 14.

„Énókh hűségesen ismételgette embertársainak mindazt, amit Isten
kinyilatkoztatott számára a prófétaság lelkén keresztül. Néhányan hittek szavainak, elhagyták bűneiket, félték és imádták Istent. Ezek gyakran keresték
fel a félrevonult Énókhot, aki oktatta őket és imádkozott értük, hogy Isten
ismertesse meg velük az Ő akaratát. Időnként nyugalmas helyet keresett
magának, hogy ne zavarják őt szent elmélkedésében, és az Istennel való
közösségében. Azonban nem zárkózott el azoktól, kik kedvelték őt és hallgatták bölcs szavait, de bűnben élő embertársaitól sem különült el teljesen.
Meghatározott időnként találkozott mind a jókkal, mind a gonoszokkal, s
azon munkálkodott, hogy istentelen embertársai hagyják el gonosz útjaikat,
és hogy Isten félelmének ismeretére oktassa őket. Tanította azokat, akik
megismerték Istent, hogy még tökéletesebben szolgálják Őt. Addig maradt
velük, amíg segíthetett nekik istenfélő beszélgetései, és szent példája által
Majd visszavonult mindenkitől – a jóktól, a gúnyolódóktól és rajongó természetűektől – éhezve és szomjúhozva az Istennel való közösséget, s azt az
isteni ismeretet, amit egyedül csak Ő adhatott Énókhnak.” – 1SP 62.63.
3. Tanulmány - AZ ELSŐ PÁTRIÁRKÁK ISTENTISZTELETE

15

Hétfő

október 15.

2. NOÉ NAPJAIBAN
a. Milyen volt a világ, amikor Noé született? 1Móz 6:1,2,5,6,11,12.

b. Hogyan hasonlítja össze Jézus Noé idejét napjainkkal? Milyen tanulságot vonhatunk le ebből? Lk 17:26,27; Mt 24:37-39.

„Isten nem az evésért és ivásért marasztalta el az özönvíz előtti emberiséget. Ő adta nekik a föld sok-sok gyümölcsét, hogy kielégítse fizikai szükségleteiket. A bűn abban állt, hogy ezeket az ajándékokat az Adományozó iránti
hála nélkül fogadták el, és megrontották önmagukat étvágyuk korlátlan
kielégítésével. Házasságot jogosan kötöttek, Isten rendelte el. Ez volt az általa
alapított első intézmények egyike, és azt különleges rendelkezésekkel szabályozta, szentté és széppé tette. Az emberek elfeledték ezeket az utasításokat, a
házasságot megrontották, és a szenvedélyek szolgálatába állították.
Hasonló állapotok vannak ma is. Ami önmagában törvényes, azt az ember
túlzásba viszi. Étvágyát korlátozás nélkül kielégíti. Azok, akik magukat Krisztus követőinek mondják, ma együtt esznek és isznak a részegesekkel, bár a nevük ott van a gyülekezet névsorában. Mértéktelenség bénítja meg az erkölcsi
és lelki képességeket, és utat készít az alantas szenvedélyek kielégítésének. A
tömegek nem érzik, hogy erkölcsi kötelességük érzéki vágyaik megfékezése,
így a szenvedélyek rabjává lesznek. Számos ember él érzéki élvezeteinek; ennek a világnak, és csakis ennek az életnek. Szertelenség hatja át a társadalom
minden rétegét. A becsületességet feláldozzák a fényűzés és hivalkodás oltárán. Azok, akik sietnek meggazdagodni, elferdítik az igazságot, elnyomják
a szegényeket, és most is veszik és adják a ’szolgákat és az emberek lelkeit’.
Dorgálás nélkül pusztít a rászedés, megvesztegetés, és tolvajlás, fent és lent
egyaránt. A sajtó hemzseg a gyilkossági hírektől – a hidegvérrel és ok nélkül
elkövetett bűncselekmények híreitől, mintha az emberiesség utolsó szikrája
is kihalt volna. Ezek a rémtettek olyan megszokott esetek lettek, hogy szinte
megjegyzés nélkül maradnak, és alig keltenek megdöbbenést.” – PP 71.
„Milyenek ma a házassági kapcsolatok? Nem olyan romlottak és bűntől
szennyezettek-e, mint a Noé napjaiban voltak? A napilapok elválást elválás
után közölnek. Ez az a fajta házasság, amiről Krisztus beszél még az özönvíz
előtti időkből, amikor ’házasodtak és férjhez mentek’ (Mt 24:38).” – 7MR 56.
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Kedd

október 16.

3. NOÉ HITE
a. Mi tette Noét különleges emberré az ő idejében? 1Móz 6:8,9,14.

b. Mit ismerhetünk meg Noénak Teremtőjével való kapcsolatáról abból,
ahogyan a pátriárka Isten iránt tiszteletét kifejezte? 1Móz 6:17-22;
7:1,5,23; 8:15-20.

c. Mutasd be a Krisztus és Sátán között folyó nagy küzdelmet, ahogyan
az kinyilvánul Noé és az ő szavait hallók életéből? Zsid 11:6,7.
„Mialatt Noé hirdette intő üzenetét a világnak, cselekedeteivel tanúsította
őszinteségét. Hite így tökéletesedett és lett nyilvánvalóvá. Példát adott a világnak arra, hogy miként kell hinni abban, amit Isten mond. Mindent, amije
volt, a bárkába fektette. Amikor elkezdte építeni azt a hatalmas hajót a szárazföldön, tömegek jöttek mindenfelől, hogy megnézzék ezt a furcsa dolgot,
és meghallgassák e különös prédikátor komoly, lelkes szavait. A bárkán ejtett
minden kalapácsütés egy-egy bizonyságtevés volt az embereknek.
Először úgy látszott, hogy sokan elfogadják az intést, de nem fordultak
őszinte bűnbánattal Istenhez. Nem akarták elhagyni bűneiket. Az özönvízig
eltelt idő alatt hitük próbára lett téve, de ők nem állták ki a próbát. Végül
az eluralkodó hitetlenségtől legyőzötten, korábbi társaikhoz csatlakozva
elvetették az ünnepélyes üzenetet. Egyesek mély meggyőződésre jutottak, és
megfogadták volna az intő szavakat, de oly sokan tréfálkoztak és gúnyolódtak, hogy átvéve ugyanazt a lelkületet, ellenálltak az irgalmas hívásnak, és
csakhamar a legkihívóbb csúfolódókkal azonosultak. Azok voltak a legvakmerőbbek és legbűnösebbek, akiknek a lelkében egyszer már fény gyúlt, de
ellenálltak Isten Lelkének.
E nemzedékben nem mindenki volt a szó legteljesebb értelmében bálványimádó. Sokan állították, hogy imádják Istent. Azt mondták, hogy bálványaik az istenséget ábrázolják, és hogy általuk az emberek tisztább fogalmat
alkothatnak a mennyei lényről. Ez az osztály elsőként vetette el Noé prédikálását.” – PP 65.
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Szerda

október 17.

4. NAPJAINK NOÉI
a. Mit jövendöl a Szentírás napjainkról? 1Tim 4:1; 2Tim 3:1-5.

„Jézus feltette ezt a sokatmondó kérdést: ’Az embernek Fia mikor eljő,
avagy talál-e hitet e földön?’ (Lk 18:8) És amint láttuk, azt is kijelentette, hogy
a világ állapota olyan lesz, mint Noé napjaiban. Pál figyelmeztet bennünket,
hogy lássuk meg a vég közeledtével a gonoszság növekedését… Az apostol
azt mondja, hogy ’az utolsó napokban nehéz idők állanak be’ (2Tim 3:1).
És megdöbbentő listát ad azoknak a bűneiről, akiknél megvan a kegyesség
látszata.
Az özönvíz előtti emberek, amint kegyelmi idejük lejáróban volt, izgalmas
szórakozásokba és ünnepségekbe vetették bele magukat. A befolyásosak és
hatalmasok igyekeztek az embereket vigassággal és szórakozással lekötni,
nehogy valakire hatással legyen az utolsó, ünnepélyes, komoly üzenet. Vajon
nem ugyanez ismétlődik ma is? Mialatt Isten szolgái hirdetik azt az üzenetet,
hogy minden dolog vége a küszöbön van, a világ belemerül a szórakozások
és élvezetek hajszolásába. Az állandóan visszatérő izgalmak közömbösséget
váltanak ki Istennel szemben, és megakadályozzák, hogy az emberekre hassanak azok az igazságok, amelyeken kívül semmi más nem tudja megmenteni őket a közelgő pusztulástól.” – PP 73.
b. Mire figyelmeztet bennünket Noé ideje? 2Pt 3:3-10.

„Noé napjaiban a filozófusok azt hangoztatták, hogy a világ nem pusztulhat el víz által. Ugyanígy ma is vannak tudós emberek, akik megkísérlik kimutatni, hogy a világ nem pusztulhat el tűz által – hogy ez összeférhetetlen a
természet törvényeivel… Amikor nagy és bölcs emberek a maguk megnyugtatására bebizonyították, hogy a világ nem pusztulhat el víz által; amikor az
emberek félelmét elnémították; amikor mindnyájan csalásnak tartották Noé
próféciáját, és őt magát fanatikusnak nézték – ekkor jött el Isten órája. ’A
nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkozának’ (1Móz
7:11), a gúnyolódókat pedig elborította az özönvíz. A dicsőített filozófusok túl későn látták be, hogy bölcsességük ostobaság; hogy a Törvényadó
nagyobb, mint a természet törvénye, és a Mindenhatónak megvannak az
eszközei szándékai megvalósításához.” – PP 73.74.
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Csütörtök

október 18.

5. EGYÉRTELMŰ TÉNYEK
a. Milyen valós tényt nem akar ma sok ember tudomásul venni? 1Thess 5:3.

„Amikor a filozófia okoskodása elűzi az Isten büntetésétől való félelmet;
amikor vallási tanítók hosszú, békés és virágzó korszakokat jövendölnek,
és a világot leköti az üzlet és szórakozás, az ültetés és építkezés, a dőzsölés
és mulatozás, amikor elutasítják Isten intéseit, és gúnyt űznek követőiből
’hirtelen veszedelem jő rájuk… és semmiképpen meg nem menekednek’
(1Thess 5:3).” – PP 74.
b. Mi jusson eszünkbe, ha a lélekmentés túl nehéznek tűnik? 1Pt 3:18-22.

„Bárhol lehetőségetek van, beszéljetek Isten szaváról! Vessetek minden
vizek mellé! Lehet, hogy nem látjátok azonnal a munkátok eredményét,
mégse csüggedjetek! Szóljátok a szavakat, melyeket Krisztus ad szátokba!
Dolgozzatok, amint Ő fáradozott! Menjetek mindenhova, amint Ő is ment
az Ő szolgálata alatt!
A világ Megváltójának sok hallgatója, de kevés követője volt. Az özönvíz
előtt Noé százhúsz évig hirdette az üzenetet, mégis kevesen értékelték a drága próbaidőt. Noét és családját kivéve senki nem ment be vele a bárkába. A
világ lakói közül csupán nyolc lélek fogadta el az üzenetet, az üzenet mégis
elítélte a világot. A világ akkori lakosai azért kapták a világosságot, hogy
legyen alkalmuk hinni, de mivel elutasították ezt, elpusztultak. Üzenetünk a
világ számára élet illata lesz az életre mindenkinek, aki elfogadja, s kárhozat
mindenkinek, aki visszautasítja.” – 7B 23.

Péntek

október 19.

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

Mondj egy példát Énókh lélekmentésben elért sikerének titkaiból!
Hogyan értelmezzük Krisztus utalását a Noé napjaira?
Milyen örökérvényű alapelvek láthatók Noé prédikálásának eredményeiben?
Milyen napjainkban eluralkodó magatartásról jövendöltek az apostolok?
Látva az idő rövidségét, ami előttünk áll, mi ennek az órának a felhívása?
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4. Tanulmány

2012. október 27.
Szombat

Napnyugta: H 17:36
Ro 18:12

ÁBRAHÁM HITE
„Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é
meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra? Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit.”
(Jak 2:21,22)
„[Az Úrhoz] közeledve részesülünk abban a kegyelemben, amely által
képesek leszünk elvégezni mindazt, amit majd kezeivel fog megjutalmazni.”
– RH 1895. január 29.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 113-121. (A hit próbája)

Vasárnap

október 21.

1. HIT ÁLTAL ELKÜLÖNÜLVE
a. Milyen tanulságot vonhatunk le Ábrahám kiválasztásából? 1Móz
12:1-8; 15:1-7.
„Bár [Ábrahám] atyja is az igaz és hamis istenimádat között ingadozott, s
igazságismeretéhez hamis elméletek és bálványimádó szokások elegyedtek,
Ábrahám távol tartotta magát ettől az elhajlástól.” – TII 10.
„Most is sokaknak Ábrahámhoz hasonló próbája van. Nem hallják közvetlenül a mennyből Isten hangját, de Ő szól hozzájuk Igéjének tanítása és
gondviselésének eseményei által. Talán azt kívánja tőlük, hogy adják fel a
gazdagságot és megbecsülést ígérő életpályájukat, hagyják el kellemes és
előnyös társaságukat, szakadjanak el rokonságuktól, hogy önmegtagadást
igénylő viszontagságos, áldozatos útra lépjenek. Isten feladatot szánt nekik,
de a barátok, a rokonok befolyása és a jólét akadályozná a megvalósításhoz
fontos jellemvonások kifejlődését. Isten kivonja őket az emberi befolyás alól,
megvonja tőlük az emberi segítséget; érezteti velük, hogy az ő segítségére
van szükségük, és megtanítja őket egyedül Őbenne bízni, hogy kinyilatkoztathassa önmagát nekik. Ki kész Isten hívására megtagadni dédelgetett
terveit és lemondani meghitt barátairól? Ki vállal új feladatokat, és ki lép
ismeretlen területre, hogy odaszánt szívvel végezze Isten munkáját, Krisztusért nyereségnek tartva a veszteségeket?” – PP 94.95.
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Hétfő

október 22.

2. AZ IMAÉLET PÉLDAKÉPE
a. Mit mutat meg részünkre Ábrahám Istennel fenntartott kapcsolata?
1Móz 12:7,8; 13:4,18.

„Ábrahám, ’Isten barátja’, jó példát mutatott nekünk. Élete az ima élete volt.
Mindig oltárt épített ott, ahol felverte sátorát; reggel és este áldozatra hívta
össze egész táborát. Amikor sátorát lebontotta, az oltár ottmaradt.” – PP 96.
b. Hogyan lelkesíthet bennünket az, amit Isten mondott Ábrahámnak?
1Móz 17:1-5; 18:17,18.

„Amíg a szülők nem járnak teljes szívvel az Úr törvénye szerint, addig
nem parancsolhatják meg ezt gyermekeiknek sem. Szükség van reformációra – mély és átható reformációra e vonatkozásban. A szülőknek meg kell
reformálódniuk; szükség van a lelkészek reformációjára; szükség van Isten
jelenlétére családjukban. Ahhoz, hogy a dolgokat másként lássák, Isten
Igéjét kell családjuk tanácsadójává választaniuk. Meg kell tanítaniuk gyermekeiket arra, hogy Isten szava szól hozzájuk, és annak fenntartás nélkül
engedelmeskedniük kell. Türelmesen, kedvesen és fáradhatatlanul tanítsák
gyermekeiket, hogy hogyan éljenek Isten tetszésére! Az ilyen család gyermekei felkészülnek a hitetlenség hamis érveivel való szembenézésre. Elfogadták
hitük alapjaként a Bibliát, és olyan alapra építettek, amelyet nem söpörhet el
a hitetlenség növekvő áradata.
Nagyon sok család elhanyagolja az imádkozást. A szülők úgy érzik, hogy
nincs idejük reggeli és esti áhítatra. Néhány percet sem tudnak szánni arra,
hogy hálát adjanak Istennek sok-sok jótéteményéért – a növényzetet éltető
áldott napsugárért és záporesőért. Nincs idejük imádkozni mennyei segítségért és vezetésért, az angyalok oltalmáért és Jézus állandó jelenlétéért…
Azok, akik azt vallják, hogy szeretik Istent, a régi idők pátriárkáihoz hasonlóan emeljenek oltárt az Úrnak mindenütt, ahol felállítják sátrukat. Ha
van idő, amikor minden háznak az imádság házának kell lennie, akkor az
most van. Apák és anyák emeljék fel szívüket gyakran Istenhez, és könyörögjenek alázatosan önmagukért és gyermekeikért! Az apa, mint a család papja,
tegye Isten oltárára a reggeli és esti áldozatot, amíg a feleség és a gyermekek
együtt imádkoznak, és dicsőítik Istent. Az ilyen családban Jézus szívesen
tartózkodik.” – PP 111.112.
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Kedd

október 23.

3. MEGPARANCSOLJA AZ Ő HÁZANÉPÉNEK ŐUTÁNA
a. Mit tanuljanak meg napjaink családfői Isten Ábrahámba helyezett
bizalmából? 1Móz 18:19.
„Nagyon sok szülőnél helytelenül szeretetnek nevezett vak és önző érzelgősség figyelhető meg, ami megnyilvánul kialakulatlan ítéletű és fegyelmezetlen gyermekeik életében, akik nem tudják uralni a saját akaratukat.
Ez a legnagyobb kegyetlenség az ifjúsággal szemben, és nagyon rosszat tesz
a világnak. A szülők engedékenysége zűrzavart okoz a családban és a társadalomban. A fiatalokban megerősíti hajlamaik követése iránti vágyukat
ahelyett, hogy Isten kívánalmainak engedelmeskednének. Felnőnek úgy,
hogy vonakodnak Isten akaratát cselekedni, és vallástalan, engedetlen lelkületüket átörökítik gyermekeikre és azok gyermekeire. A szülőknek irányítani
kellene családjukat, úgy ahogy Ábrahám tette. Tanítsák és követeljék meg a
szülők iránti engedelmességet, az Isten iránti engedelmesség első lépéseként!
Az a tiszteletlenség, ahogy Isten törvényét még vallási vezetők is kezelik,
nagy kárt okoz… Azok a vallásos szülők, akik mellőzik Isten törvényét, nem
parancsolják meg házuk népének az Úr útjának megőrzését: nem teszik
Isten törvényét az élet szabályává. Gyermekeik, amikor megalapítják saját
otthonukat, nem érzik szükségességét, hogy megtanítsák gyermekeiket arra,
amire őket sem tanították meg. Ezért van olyan sok hitetlen család, ezért
olyan mélyre ható és elterjedt a romlottság.” – PP 110.111.
„Az anyának nem szabad megengednie, hogy vele szemben akár csak
egyetlen esetben is fölénybe kerüljön a gyermek. Nem szükséges túlzott szigort alkalmazni azért, hogy tekintélyét megőrizze. A határozott szilárd kéz, és
a kedvesség eléri a célját, meggyőzi a gyermeket az anyai szeretetről.” – Gy 53.
„Amikor a szülőknek szükséges közvetlen parancsot adniuk, az engedetlenség büntetése olyan magától értetődő legyen, mint a természet törvénye. Az
ilyen szilárd irányítás alatt álló gyermekek jól tudják, hogyha valami tiltott számukra, azt semmilyen csellel vagy erőfeszítéssel nem szerezhetik meg. Ily módon már korán megtanulnak engedelmeskedni, s ezáltal sokkal boldogabbak
lesznek. A határozatlanul nevelt és elkényeztetett gyermekek állandóan arra
számítanak, hogy akár rábeszéléssel, akár sírással és duzzogással sikerül kierőszakolniuk kívánságuk teljesítését, vagy végső esetben megkockáztathatják az
engedetlenséget is anélkül, hogy el kellene szenvedniük az érte járó büntetést.
Így az állandó vágyakozás, reménykedés és bizonytalanság állapotában élnek,
ami nyugtalanná, könnyen ingerelhetővé, és engedetlenné teszi őket. Isten úgy
tekint szüleikre, mint akik tönkreteszik e gyermekek boldogságát.” – Gy 196.
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Szerda

október 24.

4. KÖZBENJÁRÁS A GONOSZOKÉRT
a. Milyen történet nyilatkoztatja ki Ábrahám mások iránt érzett nagy
szeretetét és sajnálatát? Milyen tanulságot vonjunk le magatartásából? 1Móz 18:20-33.
„[Ábrahám], a hit embere könyörgött Sodoma lakóiért…
Nem volt magabízó, nem kérkedett a saját igazságával. Nem kért kegyet
engedelmességéért, vagy Isten akaratát teljesítő áldozataiért. Mint aki maga is bűnös, úgy könyörgött a bűnösért. Ilyen lelkületet kell tanúsítaniuk
mindazoknak, akik Istenhez közelednek. De Ábrahám a szeretett atyához
könyörgő gyermek bizalmáról tett bizonyságot. Közelebb ment a mennyei
követhez, és buzgón könyörgött. Bár Lót Sodomába költözött, de nem osztozott lakói gonoszságában. Ábrahám azt gondolta, hogy abban a népes városban bizonyára mások is imádják az igaz Istent… Ábrahám nemcsak egyszer
kért, hanem sokszor. Bátrabbá vált, amikor kérése teljesült, s addig folytatta
a könyörgést, amíg megkapta az ígéretet, hogy Isten akkor is megkíméli a
várost, ha csak tíz igaz embert talál benne.
A pusztuló lelkek iránti szeretet ihlette Ábrahám imáját. Gyűlölte a
romlott város bűneit, de arra vágyott, hogy a bűnösök megmeneküljenek.
Sodomáért való mélységes aggodalma mutatja, hogyan kellene aggódnunk a
megrögzött bűnösökért. Gyűlölnünk kell a bűnt, de szánnunk és szeretnünk
kell a bűnöst. Körülöttünk emberek rohannak a reménytelen és félelmetes
pusztulásba, mint egykor Sodomában. Mindennap lezárul valakinek a kegyelmi ideje. Minden órában vannak, akik átlépik a kegyelem határát. Ki inti
és kérleli a bűnöst, hogy hárítsa el ezt a félelmes végzetet? Hol vannak azok
a kezek, amelyek kinyúlnak érte, hogy visszatartsák a haláltól? Hol vannak
azok, akik alázatosan és rendületlen hittel könyörögnek értük Istenhez?” –
PP 107.108.
b. Mire tanítson meg bennünket Ábrahám legnagyobb próbája? 1Móz
22:1,2,7-18.
„Ábrahám példája arra tanít bennünket, hogy a tulajdonunkat képező
dolgok közül semmit se tartsunk olyan értékesnek, hogy oda ne adjuk Istennek…
Ábrahámnak egy szenvedés vagy próba sem okozhatott volna nagyobb
lelki kínt, gyötrelmet, mint az, hogy engedelmeskedjen Istennek a saját fia
feláldozásában.” – ST 1875. április 1.
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Csütörtök

október 25.

5. ÁBRAHÁM ÖRÖKSÉGE
a. Mit mutatott meg Ábrahám Istennel való kapcsolata, amit különösen fontos ma szem előtt tartanunk? Zsid 11:8-10; Kol 3:1-3.

„Nem ehhez a szerencsétlen, sötét világhoz kellene vonzódnunk, hanem
felfelé Istenhez, a dicsőséghez, a mennyhez. Ne hagyjuk, hogy itteni gazdaságunk ügyei, gondjai kössék le gondolatainkat, hanem inkább Ábrahám
gazdaságára ügyeljünk! El nem múló örökség örökösei vagyunk, el kell
hagynunk e világ szeretetét, s a mennyei dolgoknál kell időznünk!” – LS
(1888) 329.
b. Fejtsd ki Ábrahám hitének alapvető tulajdonságait! Jak 2:18-24; 1Jn 5:3.

„Napjainkban Ábrahám hitére van szükségünk, hogy bevilágítsa a körülöttünk lévő sötétséget, amely kizárja Isten szeretetének édes napsugarait, s
megakadályozza a lelki növekedést. Hitünknek jó cselekedeteket kell teremnie; mert a hit cselekedetek nélkül halott.” – FLB 115.
c. Miért nagyon fontos számunkra, hogy tanulmányozzuk Ábrahám
tapasztalatát? Rm 4:1-3,13; Gal 3:8,9,29.

„Ha helyesen akarjuk szolgálni [Istent], az isteni Lélektől kell születnünk.
Ő megtisztítja a szívet, megújítja a gondolkodást, új képességgel ruház fel,
hogy ismerjük és szeressük Istent. Összes parancsolata iránt készséges engedelmességgel ajándékoz meg. Ez az igazi istentisztelet.” – JÉ 148.

Péntek

október 26.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Sokszor miért kell elkülönülnünk a rokonságtól, amikor Istent akarjuk
követni?
2. Mi az előfeltétele a sikeres keresztény családi életnek?
3. Hogyan erősítheti meg napjainkban a szülőket Ábrahám példája?
4. Milyen lelkülettel nézzünk napjaink bűnöseire?
5. Összegezd Ábrahám örökérvényű példájának jelentőségét a hívők számára!
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Irodalomra a Misszióterületeken

2012. november 3.
Szombat

Mialatt a 21. században a média modern eszközeivel is hirdetjük az evangéliumot, mint pl. az
Internet, elektronikus könyvek és más modern
eszközök, még mindig van egy hagyományos,
egyedülálló módszer, amit más médiai eszközök nem helyettesíthetnek: A nyomtatott
sajtó termékeinek eljuttatásával az evangélium
terjesztése a föld legtávolabbi részeire – s ehhez
még elektromos áram sem kell – ez a leghatékonyabb módszerek egyike. Ezen eszközök által az
evangélium jó híre behatolt a kommunista, a volt
kommunista, az ateista és az iszlám országokba, és ott
ezen eszközöket személytől személyre alapon osztogatták. Az Úr szolgája kijelentette: „A bibliai igazságokat tartalmazó kiadványaink úgy
hulljanak, mint az őszi falevelek!” (HP 323) „Kiadványainkat el kell jutatnunk mindenhová. Adjuk ki azokat sok-sok nyelven! Hirdessük a harmadik angyal üzenetét e
kiadványainkon keresztül, s élő szóval is! Te, aki hiszed a jelen időre szóló igazságot,
ébredj fel álmodból! Kötelességed most az, hogy minden elképzelhető javat, eszközt
behozz azok megsegítésére, akik megértették és hirdetik az igazságot.” (9B 62)
„Hirdessétek dicséretét, és mondjátok: Tartsd meg Uram a te népedet, az Izráel
maradékát” (Jer 31:7) Isten népének, Izráel maradékának hirdetnie kell a megváltás jó
hírét. Mialatt sok országban bőségesen rendelkezünk Bibliákkal, könyvekkel és szórólapokkal az evangélium hirdetésére, a világ más országaiban még mindig óriási tömegek vannak, akiknek nincs meg ugyanezen kiváltsága. Tartsuk kötelességünknek,
és vegyük megtiszteltetésnek azt, hogy támogathatjuk az irodalmi missziómunkát a
világ különböző részein! A Bibliát már sok nyelvre és nyelvjárásra lefordították, de az
ilyen fontos és nélkülözhetetlen könyvek, mint a Jézushoz vezető út és a Nagy Küzdelem még mindig milliók számára elérhetetlenek. Mit szólnátok hozzá, ha a Szombati
Bibliai Tanulmányokat osztogatnánk azoknak, akik napjainkban keresik a jelen időre
szóló igazságot?
Vegyük csak számba azon országokat, a Csendes Óceán szigetein és Afrikában,
ahova még nem lépett be a reformáció üzenete! Jusson eszünkbe a Prédikátor 11:1-ben
található ígéret: „Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod
azt.” Nekünk addig kell terjesztenünk Isten szavát, míg túl késő nem lesz! Nem láthatjuk rögtön az eredményeket, de ez nincs messze, még azelőtt, hogy tanúskodhatunk
a nagy aratás idején, amikor majd a késői eső kiárad a maga teljességében. Legyünk
bölcs sáfárok, akik kincset gyűjtenek a mennyben – s nem ezen a világon.
Nagyon hálásak vagyunk minden testvérünknek, testvérnőnknek és barátunknak,
bárhol éljenek is, akik a múltban adakoztak – de most adományaitokra még nagyobb
szükség van, mint valaha ezelőtt. Legyünk nagylelkű, jókedvű adakozók e munkában!
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5. Tanulmány

2012. november 3.
Szombat

Napnyugta: H 16:25
Ro 17:02

AZ ISTEN SZÍVE SZERINT VALÓ EMBER
„Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban,
és teljes szívvel féljem nevedet.” (Zsol 86:11)
„Amikor Dávid tiszta volt, és Isten tanácsa szerint járt, akkor Isten Dávidot az Ő szíve szerint való embernek nevezte.” – 4aSG 87.
Javasolt olvasmányok: Pátriárkák és Próféták, 654-660. (Dávid működése)
			
667-677. (Dávid bűne és bűnbánata)

Vasárnap

október 28.

1. A MENNY LÁTJA A SZÍVET
a. Miért távolította el Isten Sault Izrael trónjáról? 1Sám 13:13,14.

„Saul Izrael szíve szerint való volt, Dávid azonban Isten szíve szerint való
ember volt.” – TII 41.
b. Miért vetette el Isten Isai elsőszülött fiát, hogy király legyen? Milyen
tanulságot vonhatunk le ebből? 1Sám 16:1,6-13.

„Amint Isai fiai elhaladtak Sámuel előtt, ő már ki akarta választani Eliábot, aki magas termetű, kinézete tiszteletet parancsoló volt, de Isten angyala
ott állt Sámuel mellett, irányította őt e fontos döntésben, s azt sugalmazta
neki, hogy ne a látszat szerint ítéljen. Eliáb nem félte az Urat. Szíve nem volt
igaz Isten előtt. Ő egy büszke, szigorú uralkodó lett volna. Senkit nem talált
Isten alkalmasnak Isai fiai közül, csak Dávidot, a legfiatalabbat, aki szerény
foglalkozását végezte, gondozta a juhokat. Oly hűséggel és bátorsággal végezte szerény tisztségét, hogy Isten őt választotta ki népe vezetőjének. Így
cserélte fel idővel a pásztorbotot a királyi jogarral.” – 1SP 367.368.
„A belső érték, a szív kiválósága az, ami eldönti, kedvesek vagyunk-e a
Seregek Ura előtt, vagy nem. Mennyire meg kellene ezt az igazságot szívlelnünk, amikor magunkat vagy másokat bírálunk!” – PP 594.
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Hétfő

október 29.

b. Miért remélte Dávid azt, hogy legyőzi az óriást – és hogyan különbözött ez
a magatartás a gúnyolódó gőgtől és elbizakodottságtól? 1Sám 17:32-37.
„Büszke és elbizakodott lelkület vezérelte-e [Dávidot] arra, hogy szembeálljon ezzel az óriási harcossal, aki szembeszállt Isten Izraelével? Egyáltalán
nem ez a lelkület vezérelte őt. A szerénység volt az, s a kijelentései nem azt
mutatják, hogy ő a saját bölcsességében, ügyességében, vagy erejében bízott
volna, hanem Isten erejében, Aki kiszabadította őt az oroszlán és a medve
mancsai közül…
Dávid szíve a legkevésbé sem rettent meg, mert tudta, hogy kiben bízik.”
– ST 1886. március 4.
c. Miért utasította vissza Dávid Saul fegyverzetét? 1Sám 17:38,39. Mire
tanít ez bennünket, akikre Isten az utolsó kegyelmi üzenetét bízta?
2Tim 2:25,26.
„A népszerűtlen igazság feltárása nehéz kereszt. A prédikátorok legyenek
óvatosak, hogy minden egyes szavuk Isten akarata szerint való legyen. Szavaik
sose vágjanak! Tárják fel az igazságot alázatosan, a lelkek iránt érzett legmélyebb
szeretettel, azzal a komoly vággyal, hogy üdvözüljenek. Hagyják, hogy az igazság hadakozzon és legyen éles kard! Ne akarjanak a többi felekezet lelkészeivel
szembe szállni, s ne idézzenek elő vitát! Ne foglaljanak el Góliáthoz hasonló
álláspontot, midőn kihívóan viselkedett Izrael seregeivel szemben. Izrael nem
hívta ki Góliátot, hanem Góliát büszkélkedett, dicsekedett Isten és népe ellen.
Jöjjön a kihívás, a dicsekedés, s a gúnyolódás az igazság ellenzői részéről, akik a
Góliát szerepét játsszák. De azokat ilyen lelkület ne uralja, akiket Isten küldött
szét, hogy a megítélt világnak az utolsó figyelmeztető üzenetet hirdessék…
[Dávid] levetette a király fegyverzetét, mert még nem volt hozzászokva.
Istent azonban már előbb próbára tette, s Benne bízva nagyszerű győzelmeket aratott. Ha magán hagyta volna Saul fegyverzetét, azt a benyomást tette
volna, hogy ő maga is harcos, pedig csak a gyermek Dávid volt, aki a juhokra
vigyázott. Nem akarta, hogy Saul fegyverzetének legyen hitele, mert ő az
Úrban, Izrael Istenében bízott.” – GW (1892) 188.
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2. FÉLTVE ŐRIZNI ISTEN DICSŐSÉGÉT
a. Amikor az Izraeliták ott remegtek a gúnyolódó óriási Góliát előtt,
mi volt Dávid fő aggodalma? 1Sám 17:22-26.

Kedd

október 31.

3. MI A LEGFONTOSABB
a. Mondj két példát Dávid nemes jellemének szemléltetésére! 1Sám
26:2,7-11; 1Kró 11:15-19.

b. Mit tartott a legfontosabbnak Dávid, amikor király lett? 1Kró 13:1-3.
Mutasd be a bekövetkező tragédia okát! 1Kró 13:6-11.

„Hirtelen rettegés fogta el az örvendező tömeget. Dávid megdöbbent és
nagyon megrettent, szívében megkérdőjelezte Isten igazságosságát. Tisztelte
a frigyládát, mint Isten jelenlétének jelképét. Nem értette, hogy Isten miért
sújtott le félelmetes ítéletével, s a boldogságot miért változtatta fájdalommá
és gyásszá? Úgy érezte, nem lenne biztonságos a frigyládát a maga közelében
tartani. Dávid ezért elhatározta, hogy ott hagyja ahol most van. A közelben
a Gitteus Obed Edom házában helyezte el.
Uzza végzete isteni ítélet volt a legnyilvánvalóbb parancs áthágása miatt.
Mózes által különleges utasítást adott az Úr a frigyláda szállítására vonatkozólag. Senki más, csak a papok, Áron leszármazottai érinthették meg, vagy
láthatták fedetlenül…
Dávid és népe azért gyülekeztek össze, hogy szent dolgot vigyenek véghez. Boldog és készséges szívvel vettek részt benne. Az Úr azonban nem
fogadhatta el szolgálatukat, mert azokat nem az ő utasításai szerint hajtották
végre. A filiszteusok is, – akiknek nem volt ismeretük Isten törvényéről – a
frigyládát szekérre tették, amikor visszaküldték azt Izraelbe, és az Úr elfogadta fáradozásukat. Az izraelitáknak azonban a kezükben volt Isten akaratának
világos kijelentése; amikor tehát mellőzték ezeknek az utasításoknak a betartását, akkor meggyalázták Istent. Uzza a vakmerőség nagy bűnét követte el.
Isten törvényének áthágása csökkentette felfogóképességét és a be nem vallott bűneinek terhe alatt, Isten tilalma ellenére, öntelten megérintette Isten
jelenlétének jelképét. Isten nem tudja elfogadni a részleges engedelmességet.
Parancsolatait nem lehet lazán venni. Isten az Uzzára kimért ítélettel meg
akarta mutatni minden izraelitának, hogy mennyire fontos parancsolatainak
pontos megtartása. Egy ember halála bűnbánatra kellett késztesse a népet, és
így ezreket őrzött meg Isten az ítélettől.” – PP 656.657.
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Szerda

október 31.

„Isten dorgálása Dávid szívére is hatással volt. Megértette, jobban mint
azelőtt Isten törvényének szentségét és az annak való engedelmesség elengedhetetlen voltát…
Három hónap múlva Dávid elhatározta, hogy újból megkísérli a frigyládát Jeruzsálembe vinni. De most gondosan ügyelt arra, hogy az Úr rendeletének minden részletét pontosan betartsák.” – PP 657.
b. Komoly ima és tanulmányozás után mit értett meg Dávid a frigyláda szállításáról? 4Móz 4:15; 7:9. Milyen tanulságot vonhatunk le a
tiszteletteljes ünnepi menetről, és ahogyan hite jutalmat nyert? 1Kró
15:25,26.

„A király levetette királyi ruháját és egyszerű lenből készült efódot öltött
magára, amilyent a papok hordtak. Ezáltal nem azt akarta jelezni, hogy jogot
tart a papi szolgálatra. Az efódot néha mások is viselték, nemcsak a papok.
Ebben a szent szolgálatban Isten előtt egyenlő akart lenni alattvalóival. Ezen a
napon Jahvét kellett magasztalni. Egyedül neki kellett tiszteletet adni…
Dávid Isten előtti tiszteletteljes öröm táncát az élvezetek kedvelői a divatos
modern tánc igazolásául idézik, de az ilyen indoknak semmi alapja nincs…
Az a zene és az a tánc, amely Isten örvendező dicsérete volt a frigyláda szállításakor, a legkevésbé sem hasonlít a modern táncok kicsapongásaihoz. Az
egyik arra irányul, hogy Istenre emlékeztessen és felmagasztalja az ő szent
nevét. A másik Sátán eszköze, amely arra készteti az embereket, hogy felejtsék el Istent, és ne tiszteljék Őt.” – PP 658.
„Az őszinte keresztény nem kíván belépni olyan szórakozóhelyre, és nem
vesz részt olyan mulatságban, amelyre Isten áldását nem kérheti. Nem lesz
megtalálható a színházban, a billiárd teremben és a tekepályán… Azoknak,
akik sóvárogják ezeket a szórakozásokat, azt kell válaszolnunk, hogy a názáreti
Jézus nevében mi nem vehetünk részt azokban, Isten áldását nem kérhetjük
azokra az órákra, amelyeket a színházban, vagy tánc közben töltünk.” – ÜI 283.
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4. ALAPOS REFORMÁCIÓ
a. Mutasd be Dávid azon mély önvizsgálatát, midőn szerette volna jobban megérteni Isten útjait! 1Kró 13:12-14.

Csütörtök

november 1.

5. A SZÍV MEGTISZTÍTÁSA
a. Dávid bűnével kapcsolatban (2Sám 11:1-27), mit tanuljunk meg,
tekintettel arra, hogy ő Isten szíve szerint való ember volt? 1Kir 15:5.

„Amikor Dávid eltávolodott Istentől, s beszennyezte bűne által erényes
jellemét, nem volt többé az Isten szíve szerint való ember… Amikor az igazak
eltérnek az ő igazságosságuktól, és gonoszt cselekszenek, a múltbeli igazságosságuk nem menti meg őket az igaz és szent Isten haragjától.” – 4aSG 87.
b. Isten nagy kegyelme által milyen gondolatok segítették Dávidot,
hogy helyreállítsa a mennyei kegyelmet és tisztaságot? Zsol 51:36,12,19; 86:11; 119:13.

„Dávid imája, melyet bűnbeesése után mondott, megismerteti velünk
a bűn feletti őszinte szomorúság lényegét. Bűnbánata őszinte és mély volt.
Nem látjuk, hogy bűneit elfedezi, mentegeti, vagy a fenyegető ítélet elől menekülni igyekezett volna, ezt a bűnbánati imája igazolja. Dávid látta bűneinek
nagyságát, a lelkén tapadó szennyet, és átérezte vétkeinek terhét. Nemcsak
bűnbocsánatért, hanem szívének megtisztításáért is könyörgött. A szentség
öröme és az Istennel való közösség visszaállítása után vágyakozott.” – JVÚ 22.
„Dávid sokszor diadalmaskodott Istenben, ennek ellenére gyakran emlegette méltatlan és bűnös voltát. Lelkiismerete nem szunnyadt el, nem halt
meg. ’Az én vétkem szüntelen előttem forog’ (Zsol 51:5). Nem áltatta magát
azzal, hogy a bűn egy olyan dolog, amelyhez neki nincs köze, hogy ezzel nem
kell foglalkoznia. Amint látta, hogy milyen mély a hamisság szívében, mélyen
megutálta magát. Könyörgött Istenhez, hogy tartsa őt vissza hatalmával az
önhittség bűnétől, és tisztítsa meg titkos bűneitől.” – YI 1894. július 5.

Péntek

november 2.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Miért inkább Dávidot választotta Isten népének vezetésére mintsem Eliábot?
Mi volt Dávidnak a legfontosabb a Góliáttal vívott küzdelmében?
Miért halt meg Uzza?
Mit értsünk meg Dávidnak az Úr előtti „táncáról”?
Miért példamutató az, ahogyan Dávid Isten iránti tiszteletét kifejezte?
Szombati Bibliai Tanulmányok, 2012. október - december

6. Tanulmány

2012. november 10.
Szombat

Napnyugta: H 16:16
Ro 16:54

ZENE AZ ISTENTISZTELETEN
„Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és ujjongás között Sionba
jönnek, és örökös öröm fejükön; vígasságot és örömöt találnak, eltűnik
a fájdalom és sóhaj!” (Ésa 51:11)
„A zene a mennyei hajlékokban folyó istentiszteletnek egy részét alkotja.
Törekednünk kell azért arra, hogy dicsénekeinkben, amennyire csak lehet,
közelítsük meg a mennyei karok harmóniáját.” – PP 555.
Javasolt olvasmány: Evangélizálás, 231-239. (Evangélizálás énekkel)

Vasárnap

november 4.

1. ÖRÖMTELI HANGOK KÉPZÉSE
a. Nevezd meg az Istennek tetsző istentisztelet egyik formáját! Zsol
95:1,2; 100:1,2.

„A zene külön, szent célt szolgált. Feladata volt, hogy az emberek gondolatait tiszta, nemes és felemelő dolgokra irányítsa, és hogy a lelkekben Isten
iránti hálát és tiszteletet ébresszen…
Az ének éppen úgy szerves része az istentiszteletnek, mint az ima.” – PP 555.
b. Milyen valós tény sarkalljon bennünket arra, hogy vigyázzunk, milyen zenét használunk a mi istentiszteleteinken? Ez 28:13,14,17.

„Sátán vezette a mennyei angyalkórust. Ő adta meg a kezdő hangot, s az
összes angyali sereg egyesült vele az éneklésben.” – ST 1879. január 16.
„Hányan használják fel [ma] zenei képességüket a maguk és nem Isten
dicsőítésére! A meggondolatlanokat a zene szeretete sokszor olyan helyek
látogatására csábítja, amelyek felkeresése Isten gyermekeinek tilos, mert ott
összekeverednek azokkal, akik e világot szeretik. És így az, ami helyesen
alkalmazva áldások forrása lehetne, Sátán leghathatósabb eszközévé válik,
hogy az emberek gondolatait az örökkévaló dolgoktól elvonja.” – PP 594.
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Hétfő

november 5.

2. OK AZ ÉNEKLÉSRE
a. Mikor volt először hallható, hogy Istent szent énekekkel dicsőítették? Jób 38:4,7. (angolban: „együtt énekeltek a hajnalcsillagok”)
„Az újonnan teremtett föld felett, ami szépen és hibátlanul került ki Isten
kezéből, ’együtt énekeltek a hajnalcsillagok, és Istennek minden fia vigadozának’ (Jób 38:7).” – EÉ 160.161.
b. Melyik más figyelemre méltó esemény indította dicsőítő éneklésre
Isten angyalait? Lk 2:13,14.

„E világon még egyetlen gyermek, még az Isten által legáldottabb
gyermek megszületését sem fogadták ilyen öröménekléssel, mint Betlehemben, amikor angyalok üdvözölték Jézus megszületését. Ők énekeltek
dicsőítő énekeket Betlehem dombjai és mezői fölött. ’Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek’ – zengték ők – ’és e földön békesség, és
az emberekhez jó akarat!’ (Lk 2:14) Ó bár meghallaná, s felismerné ma is
az emberiség ezt az éneket! Amit akkor az angyal meghirdetett, az akkor
elkezdett, felcsendült ének száll egyre hangosabban, egyre messzebb az
idők végezetéig, és visszhangzik a föld végső határáig. Amikor az Igazság
Napja felragyog és gyógyulás lesz szárnyai alatt, az akkor Betlehem dombjainál megkezdett éneket nagy sokaság harsogja majd. Olyan lesz, mint a
sok vizek zúgása, amikor mondják: ’Alleluja! mert uralkodik az Úr, a mi
Istenünk, a mindenható!’ (Jel 19:6).” – RH 1906. április 5.
c. Jézus mely kijelentése okozott nagy örömöt a mennyben? Milyen
hatást gyakoroljon reánk is ez az örömforrás? Lk 15:6,7.
„Ne feledjük a Pásztor nagy örömét, hogy megtalálta az elveszettet. Ös�szehívja szomszédait: ’Örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én
juhomat, amely elveszett’ (Lk 15:6). S az egész menny visszhangozza az öröm
hangját. Maga az Atya énekkel örvendezik egyetlen egynek a megmentésén.
Az öröm mily szent elragadtatását fejezi ki ez a példázat! Kiváltságod, hogy
részt vegyél ebben a szent örömben.” – 6B 125.
„A megváltás tudománya legyen minden prédikáció súlypontja, minden
ének tárgya.” – Ev 234.
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Kedd

november 6.

3. TANULSÁGOK DÁVIDTÓL
a. Milyen hangsúlyt helyezett Dávid a templomi szolgálatokban folyó
szervezett éneklésre, s mit tanulhatunk az ő példájából? 1Kró 15:22;
25:7.

„Az idős király [Dávid], fia [Salamon] és a tanácsadóik a legfontosabbnak
tartották azt, hogy mindent szabályosan, illendően, hűségesen és odaadással
végezzenek el. Amennyire csak lehetséges volt, azt a szervezési rendszert követték, amit Isten adott Izraelnek, röviddel az Egyiptomból való kiszabadulásuk után. A Lévitákat jelölték ki a templomi szolgálatokra, beleértve az ének
és zeneszolgálatokat, s az adományok begyűjtését.” – RH 1905. október 12.
„Isten tiszteletének egyik része az ének, azonban gyakran olyan kontárkodva vezetik, hogy nem szolgál sem az igazság, sem Isten tiszteletére. Ez is
működjön szervezetten, és rendben, mint az Úr művének minden más ága.
A legjobb énekesekből csoportot kell szervezni, akik a gyülekezet énekeit
vezetik, s azután akik csak akarnak, részt vehetnek velük együtt az éneklésben. Akik énekelnek, igyekezzenek összhangban énekelni; fordítsanak időt
a gyakorlásra, hogy ezt a tehetségüket is Isten dicsőségére használják fel.”
– RH 1883. július 24.
b. Hogyan rendelkezett Dávid, mi kísérje az istentiszteleten a papok és
templomi énekesek éneklését? 1Kró 16:42; 25:1,6.

c. Hogyan segítette elő az Istennek tetsző istentiszteletet Dávid hangszer választása a papok és énekesek számára? 2Kró 5:12,13.

„A zene legyen szép, szívet melengető és erőteljes. Emeljük föl hangunkat
a dicsőítés és áhítat énekeivel. Ha mód van rá, segítse az éneklést a hangszeres zenekíséret, és szálljon a magasba Isten elé a magasztos dicső dallamár
Istennek tetsző áldozatul. Néha mégis nehezebb fegyelmet tartani az énekesek közt, s a helyes ütemben tartani őket, mint az ima és prédikáció menetén javítani. Sokan a maguk elgondolása, szájíze szerint akarnak énekelni,
tiltakoznak a szaktanácsadás ellen, és türelmetlenek a vezetés alatt.” – 4B 71.
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Szerda

november 7.

4. A DALLAMOK KIVÁLASZTÁSA
a. Beszélj a kötelességünkről, amikor az éneklés talentumát használjuk!
Kol 3:16.
„Akik az éneket az istentisztelet egyik részévé teszik, olyan énekeket s
hozzávaló zenét válasszanak, melyet az alkalom megkíván, ne gyászénekeket, hanem felvidító, de mégis ünnepélyes dallamokat.” – ST 1882. június 22.
b. Az istentiszteleten, honnan fakadjanak a dallamok, és hogyan énekeljünk? Ef 5:19; 1Kor 14:15; Zsol 47:7.

„Sokan szép énekeket énekelnek az összejöveteleken arról, hogy mit fognak tenni, s arról, hogy mit akarnak tenni; azonban sokan nem valósítják
meg azt, amiről énekelnek; s úgyszintén nem lélekkel és értelemmel énekelnek.” – RH 1892. szeptember 27.
„Isten csak azt a zenét fogadhatja el, amely megszentelt szívből fakad.” – Ev 236.
„Semmi sem sérti jobban Istent, mint az, ha olyan zenészek játszanak
hivalkodóan a hangszereikkel, akik nem szentelődtek meg, s nem szívvel
lélekkel zenélnek az Úrnak.” – RH 1899. november 14.
c. Milyen tanácsot szívleljünk meg a dobok használatával kapcsolatban az istentiszteleten? Rm 12:1,2.
„Az Úr megmutatta nekem, hogy amikről beszámoltál az Indiana-ban
történteket illetően, azok meg fognak ismétlődni a kegyelemidő lejárta előtt.
Mindenféle elképesztő dolgokkal állnak majd elő. Dobok, zene és tánc kíséretében fognak kiáltozni. Értelmes emberek annyira megzavarodnak, hogy
nem lesznek képesek helyes döntésekre, és mindezt a Szentlélek munkájának nevezik.
A Szentlélek soha nem jelenik meg ilyen módon, ilyen tébolyszerű zsivajban. Ez Sátán találmánya arra, hogy elleplezze ravasz módszereit, melyeket
a napjainkra szóló őszinte, felemelő, nemesítő és megszentelő igazság hatástalanítására használ…
Nem szabad bátorítani az ilyenfajta istentiszteletet…
A múltban történt dolgok meg fognak ismétlődni a jövőben. Sátán csapdává, s átokká fogja tenni a zenét annak alkalmazási módja által.” – 2Sz 35-37.
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november 8.

5. A ZENE ÉS A GYŐZTES CSATA ÉNEKE AZ ISTENTISZTELETRE
a. Milyen szerepet játszott a zene a múltban a hamis istentisztelet elősegítésére, és hogyan használják fel napjainkban a zenét ugyanarra a
célra? Dán 3:7; Jel 13:8.
„A zene olyan bálvány, amit sok szombattartó keresztény imád. Sátán nem
kifogásolja a zenét, ha fölhasználhatja a fiatalok gondolatainak foglyul ejtésére.
Bármi megfelel céljának, ami eltereli a gondolatokat Istenről, s leköti az időt,
melyet Isten szolgálatára kellene szentelni. Azokat az eszközöket használja,
melyek a lehető legerősebben tartják a lehető legtöbb embert a kellemes elvakultságban, elragadtatásban, s ez alatt hatalma megbénítja őket. Ha a zenét
jóra használják, az áldás lehet, gyakran azonban Sátán egyik legvonzóbb eszköze a lelkek csapdába ejtésére. Mikor visszaélnek vele, büszkeségre, hiúságra,
és hiábavalóságra vezeti a megszenteletlen embert. Borzalmas átokká válik,
mikor hagyjuk, hogy elfoglalja az áhítat és ima helyét. A fiatalok összejönnek
énekelni, s bár hitvalló keresztények, hiábavaló beszélgetésükkel, s rosszul választott énekekkel, zenével gyakran szégyent hoznak Istenre és hitükre. Nincs
ínyükre a szent zene. Felhívták figyelmemet Isten Igéjének világos tanításaira,
melyeket észrevétlenül mellőznek. Az ítélet napján az ihletés szavai fogják elítélni azokat, akik nem engedelmeskedtek azoknak.” – 1B 310.
b. Hogyan fogják majd Istent dicsőíteni azok, akik győztek a végső csatában? Jel 14:1-5; 15:2-4.

„Ezt a [győzelmi] éneket csak a száznegyvennégyezer tudja megtanulni,
mert ez tapasztalatuk éneke – olyan tapasztalaté, amilyen senki másnak soha
nem volt.” – NK 576.

Péntek

november 9.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Mi a zene elsődleges célja?
Milyen dallam fog zengeni az idők végén?
Hogyan gazdagíthatjuk Istennek tiszteletét az énekkel és a zenével?
Milyennek kell lennie az éneklésünknek és a zenénknek, hogy Istennek tetsző
legyen?
5. Hogyan használja fel majd Sátán a zenét a végső összecsapásban?
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7. Tanulmány

2012. november 17.
Szombat

Napnyugta: H 16:08
Ro 16:46

FELÖLTVE AZ ALÁZATOSSÁGOT
„Hasonlatosképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek:
mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot
öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád.” (1Pt 5:5)
„A menny Fenségese egy gyermek alázatosságát öltötte fel magára. Ez
Krisztus jelleme.” – 5B 422.
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 93-105. (A Kármel)
Tapasztalatok és Látomások, 43-46.(Kötelességeink a megpróbáltatás idején)

Vasárnap

november 11.

1. ILLÉS KÜLDETÉSE
a. Hogyan foglalhatjuk össze Illés próféta életének fő célját? 1Kir
18:30,36.
„Istent mindenek felett, mint a legfőbb lényt tisztelni, s az Ő tanácsait
megerősíteni, jóváhagyni az emberek előtt. Illés próféta tanúságtétele ez, ott
a Kármel hegyén, egyike azon prófétáknak, aki kiállt teljesen Istenért és az Ő
művéért ezen a földön. A próféta nevén szólítja az Urat, Jehova Istent – így
nevezi az Úr sajátmagát – e név igazolja az Ő leereszkedését (az emberhez), s
az iránta való könyörületét, részvétét. Illés próféta Őt Ábrahám, Izsák és Izrael
Istenének nevezi. Ezzel arra buzdítva Isten bűnbeesett népét, hogy alázatos
szívvel gondoljanak az Úrra, s biztosítsa őket az Ő gazdag, ingyen kegyelméről.
Illés így imádkozik: ’Hadd ismerjék meg e mai napon, hogy te vagy az Isten az
Izráelben.’ Istent mindenek felett, mint a legfőbb lényt tisztelve a próféta még
azt is kéri, hogy az ő küldetését szintén erősítse meg…
Illés próféta egész életét a reform munkájára szentelte. Kiáltó szó volt a pusztában, hogy megfeddje a bűnt, és feltartóztassa az erkölcsi gonoszság áradatát.
S mialatt mint a bűn ostorozójaként jött a néphez, üzenete Gileád balzsamát
ajánlotta fel minden olyan bűnbeteg léleknek, aki meg akart gyógyulni. Istenért való buzgalma, s az Izrael háza iránti mély szeretete szolgáljon tanulságul
mindazok oktatására, akik napjainkban Isten művének képviselőjeként állnak
ezen a földön.” – LLM 572.
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Hétfő

november 12.

2. SZEMBETŰNŐ ELLENTÉT A KÁRMEL HEGYEN
a. Hogyan imádkozott Illés próféta, azzal ellentétben ahogyan Baál
követői tették? 1Kir 18:37-39; 26-29.

„Illés emlékeztette a népet a hosszú ideje tartó hitehagyásra, amely felkeltette Jahve haragját. Felszólította őket, hogy alázzák meg szívüket, és térjenek
atyáik Istenéhez, hogy az átok eltávozzék Izráel földjéről. Majd a láthatatlan
Isten előtt tisztelettel meghajolva, ég felé emelt kézzel egyszerű imát mondott. A Baál-papok kora reggeltől késő délutánig sikoltoztak, tajtékoztak és
ugráltak. Amikor Illés imádkozott, nem visszhangzott értelmetlen sikoltozás
a Kármel magaslatán. Úgy imádkozott, mint aki tudja, hogy Jahve ott van,
látja, ami történik, és hallja könyörgését. Baál prófétái vadul, összefüggéstelenül imádkoztak; Illés egyszerűen és buzgón. Kérte Istent, mutassa meg
Baál feletti hatalmát, hogy Izráel hozzá térjen!” – PK 97.
b. Mit tanulhatunk a hitről és cselekedetekről abból, ahogyan Illés
próféta imája választ kapott? 1Kir 18:40-45.

„A szolga figyelte a felhőket, mialatt Illés imádkozott. Hatszor tért úgy
vissza, hogy azt mondta: Nincs felhő, semmi jele az esőnek. Azonban a próféta nem adta fel, nem csüggedt el. Áttekintette életét, hogy megvizsgálja, hol
és mikor hibázott Isten tiszteletében, bevallotta bűneit, lelkét megsanyargatta Isten előtt, miközben figyelte annak jelét, hogy imájára jön-e felelet.
Szívét fürkészve, vizsgálva úgy tűnt fel saját maga előtt, hogy ő egyre kisebb
és kevesebb úgy a saját, mint Isten szeme előtt. Úgy tűnt fel előtte, hogy ő
semmi, és Isten minden; s amikor az énről való lemondásában elérte ezt a
pontot, hogy úgy kapaszkodott az Üdvözítőbe, mint egyedüli erősségébe és
igazságosságába, a válasz megérkezett…
A világ történelmében soha nem volt ünnepélyesebb idő, mint amelyben
most élünk… Amilyenek vagyunk, amit cselekszünk, amilyen a jövőben lesz
cselekvésünk menete, minden kérdés kimondhatatlan fontossággal bír, s
ezért nem engedhetjük meg magunknak, hogy fásultak, közömbösek, érzéketlenek, semmivel sem törődők legyünk. Mindegyikünk tegye fel magának
a kérdést: ’Mit jelent nekem az örökkévalóság?’ ” – RH 1891. május 26.
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Kedd

november 13.

3. A KERESZTÉNY ERKÖLCS FOROG KOCKÁN
a. Hogyan mutatja be Krisztus napjaink névleges, hitvalló gyülekezeteit? Ésa 3:28. Az Ésaiás 3. fejezete, mely bevezeti ezt a próféciát,
milyen képet ad – és milyen lelki ütközet kimenetele forog kockán?
Ésa 3:8-10,17,23-27; Mt 5:27-29.

„A ruházkodás szeretete veszélyezteti az erkölcsöket. A szerény és józan
keresztény nőt éppen ellenkezőjévé alakítja. A feltűnő, különcködő ruházkodás felébreszti a kívánságot viselője szívében és felkelti a szemlélő alacsony
szenvedélyét. Isten látja, hogy a büszkeség és a ruházkodásban való hiúság az
emberek jellemének megromlására, lesüllyedésére vezet.” – CH 602.
„A világ bolondul a fitogtatás, a divat és az élvezetek után. A laza erkölcsök szakadatlanul és félelmetesen növekednek. A keresztények miért nem
készek hűeknek lenni magasztos hitvallomásukhoz?!
Krisztus szégyelli hitvalló követőit. Mennyiben is hasonlítunk Őhozzá?
Mennyiben alkalmazkodik ruházatunk a Biblia előírásaihoz? Nem akarom,
hogy rám háruljon népünk bűne, azért határozott hangot adok a trombitának. Éveken át érthető, és határozott bizonyságot hordoztam erről a tárgyról,
úgy a nyomtatott lapokon, mint a szószéken is. Nem bújtam ki alóla, hogy
hirdessem Isten teljes tanácsát. Tisztán kell állnom mindenek vérétől. Az a
tény, hogy a világiasság, büszkeség és kevélység csaknem teljesen eluralkodik,
még nem kifogás egyetlen kereszténynek sem, hogy azt művelje, amit mások
tesznek. Isten kijelentette: ’ Ne indulj a sokaság után a gonoszra’ (2Móz 23:2).
A divat megrontja a gondolkodást, s egyre emészti népünk lelkiségét. A
divat iránti hódolás itatja át a hetednapi adventista gyülekezeteinket, s ez
többet rombol, mint bármi más hatalom, hogy elkülönítse népünket Istentől. Megmutatták nekem, hogy gyülekezeti szabályzatunk igen elégtelen és
hiányos. A ruházkodásban való bármi büszke hivalkodás, fitogtatás megnyilvánulásának, amit tilt az Isten Igéje, elég oknak kell lennie a gyülekezeti
fegyelmi eljáráshoz. A figyelmeztetések, a felhívások ellenére is ha valaki tovább folytatja romlott csökönyösségét, akkor azt bizonyítéknak tekinthetjük
arra, hogy a szíve semmiképpen nem hasonul Krisztushoz. Az én és csakis
az én az imádat tárgya, s egyetlen ilyen állítólagos keresztény sokakat el fog
vezetni Istentől.
Szörnyű bűne ez népünknek, hogy megengedjük a gyülekezeti tagjainknak, hogy hitvallomásukkal összeegyezhetetlen módon öltözködjenek.
Azonnal fel kell kelnünk, és be kell zárnunk az ajtót a divat csábítása ellen. Ha
nem tesszük meg ezt, gyülekezeteink a végromlásba kerülnek.” – 4B 647.648.
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november 14.

4. A MARADÉKNAK BIZTOSÍTOTT A SZABADULÁS
a. Összhangban az 1Tim 2:8-10. versekkel, hogyan jövendöli meg az
Ésaiás 3. és 4. fejezet próféciája Isten szent maradék népének végső
győzelmét? Ésa 4:2,3.
„Puritán egyszerűségnek és dísztelenségnek kellene jellemeznie mindazok házait és ruházkodását, akik a jelen időre szóló ünnepélyes igazságban
hisznek.” – 5B 189.
„A kegyesség erejét sok egyház már alig ismeri. A szórakozások, a gyülekezeti színházi előadások, a bazárok, az elegáns házak, a személyes hivalkodások, fitogtatások száműzik a szent gondolatokat. Az anyagi javak és a
világi foglalatosságok kötik le a tagok gondolatvilágát, és még futólag sem
igen figyelnek örök érdekeikre.
A hit és a kegyesség súlyos hanyatlása ellenére is vannak Krisztusnak hűséges követői ezekben az egyházakban. Mielőtt Isten utoljára látogatná meg
ítéletével a földet, az Úr népe között olyan lelki ébredés lesz, amire az apostoli
idők óta nem volt példa. Isten Lelke és ereje kiárad népére. Akkor sokan elkülönülnek azoktól az egyházaktól, amelyekben a világ szeretete kiszorítja az
Isten és Igéje iránti szeretetet. Sokan – lelkészek és egyháztagok – boldogan
elfogadják azokat a nagyszerű igazságokat, amelyeket Isten ebben az időben
hirdet, hogy elkészítsen egy népet az Úr második eljövetelére.” – NK 413.
b. Hogyan lesz ez biztonságunk kulcsa a nyomorúság idején? Ésa 4:4,5;
33:14-16.

„Az Úr ismételten megmutatta nekem, hogy a Bibliával ellenkezik, ha
a nyomorúság idejére, mulandó szükségleteink kielégítéséről akarunk gondoskodni. Láttam, hogyha a szentek élelmiszerkészleteket halmoznának fel
házaikban vagy a mezőkön, a nyomorúság idején, midőn kard, éhség és döghalál pusztít a földön, erőszakos kezek vennék azokat birtokukba, és mások
aratnák le mezőik gyümölcsét. Akkor lesz itt az ideje, hogy teljes bizalommal
viseltessünk Isten iránt, és Ő gondoskodik rólunk. Láttam, hogy kenyerünk
és vizünk abban az időben biztosítva van és sem éhséget, sem szükséget
nem szenvedünk. Az Úr megmutatta nekem, hogyha többen az ő gyermekei
közül félve az élelmiszerárak emelkedésétől élelmiszereket vásárolnának, és
elraktároznák azokat a nyomorúság idejére, mikor eljönne a szűkölködés,
elővéve ezeket az élelmiszereket és megvizsgálva tele lennének azok férgekkel, és alkalmatlanok lennének az elfogyasztásra.” – Mar 192.
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Csütörtök

november 15.

5. SZELÍDSÉG AZ ELKÁPRÁZTATÓ VILÁGBAN
a. Hogyan foglalja össze Isten az Ő hívását az utolsó korszakban élő
hűséges, maradék népének? Sof 2:1-3; 3:8-13.
b. Így törekedve az alázatosságra (Sof 2:3), mit tanulhatunk Péter apostol tanácsából, amit olyanoknak adott, akikből hiányzik e jellemvonás? 1Pt 5:5.
„Te (E. testvérnő) nem létező bajokat és megpróbáltatásokat eszelsz ki; kis
bajokat, kellemetlenségeket súlyos próbáknak tartasz. Ez nem az a szelídség,
alázatosság, melyre Krisztus áldását adja. Ez nem más, mint megszenteletlen lázongás, hálátlan elégedetlenség. A becses kegyesség az a szelídség s
alázatosság, amely hajlandó zokszó nélkül szenvedni, próbákat elviselni. A
szelídség türelmes, igyekszik boldog lenni bármilyen körülmények között.
A szelídség mindig hálás, saját maga költi a boldogság énekeit, dallamot ébreszt a szívben Istennek. A szelídség elviseli a csalódást, és nem torolja meg
a bántalmakat. A szelídség nem duzzog némán, és nem dacos. A mogorva
természet a szelídség és alázatosság ellentéte; mert ez csak megsebez, és fájdalmat okoz, anélkül, hogy örömet szerezne.
Testvérnőm, még alig tetted be a lábadat Krisztus iskolájába. Csaknem
mindent még ezután kell megtanulnod. Bár már nem öltözködsz fényűzőn,
mégis hiú vagy a megjelenésedre. Cifrábban szeretnél öltözködni, sokkal
többet gondolsz a ruházkodásra, mint kellene. Krisztus hív: [Idézve Mt
11:28-30.] Hajtsd fejedet az igába, melyet Krisztus nyújt feléd, s akkor majd
észreveszed, hogy ez az igába hajlás pontosan az a boldogság, amit a magad
módján, a saját utadat járva próbáltál volna megszerezni.
Akkor leszel vidám, ha még gondolataidat is alárendeled Krisztus akaratának. Ne halogasd, hanem részletesen vizsgáld meg szívedet, és naponta
halj meg az énnek, az önzésednek.” – 3B 335.336.

Péntek

november 16.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Hogyan hasonlíthatjuk össze Illés próféta misszióját a miénkkel?
Mit tegyünk, ha imánkra késik a válasz?
Hogyan tükrözi vissza ruházatunk a lelki elhívásunkat?
Mi jellemezze a hűségesek ruházkodását, viselkedését és otthonát?
Hogyan gyarapíthatjuk a krisztusi alázatosság nélkülözhetetlen vonását?
Szombati Bibliai Tanulmányok, 2012. október - december

8. Tanulmány

2012. november 24.
Szombat

Napnyugta: H 16:01
Ro 16:41

ÁLDOZATUNK ÖRÖKSÉGE
„Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Jn 1:29)
„Nézzétek, óh nézzétek fel a golgotai keresztre és lássátok meg a fenséges
áldozat szenvedését helyettetek!” – TMK 65.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 652-656. 660-665. (Golgota)

Vasárnap

november 18.

1. A LÉLEK GYÖTRŐDÉSE
a. Mit olvashatunk Isten Fiának gyötrelméről? Mt 26:38.
„Nagyon kevés fogalmunk van arról a gyötrelemről, ami Isten Fiának a szívét marcangolta földi életének harminc éve alatt. A jászoltól a Golgotáig tartó
ösvényt szomorúság és bánat árnyékolta be. Ő volt a fájdalmak Férfia, s olyan
szívfájdalmat viselt el, amit emberi nyelv nem képes kifejezni.” – TMK 66.
b. Ésaiás próféta hogyan mutatja be a legéletszerűbben Jézus szenvedését? Ésa 53:3-5,7,8.

„[A fájdalmak Férfia] teljesen gyűlölte a bűnt, mégis lelkében az egész
világ bűneit hordozta, amint a Golgota ösvényét rótta, elszenvedve a törvényszegő büntetését. Ártatlanul viselte el a bűnös büntetését; bűntelen
volt, mégis felajánlotta sajátmagát, hogy elviseli Isten törvénye áthágásának
büntetését. A végtelen, örökkévaló Isten Fia elviselte minden ember bűneinek a büntetését. A világ Megváltójának isteni lelkére nehezedett minden
elkövetett bűn súlya.” – TMK 66.
„[Az imádatra méltó Megváltó] a világ szemében nem hősként halt meg,
dicsőséggel övezve, mint ütközetben elesett férfi. Megbélyegzett bűnözőként
halt meg, az ég és föld között függve, a szégyen lassú halálát elszenvedve,
kitéve a züllött, bűnös, erkölcstelen tömeg megalázó gúnyolódásának és
szidalmazásának.” – TMK 68.
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Hétfő

november 19.

2. EGY SZÍVSZORÍTÓ JELENET
a. Hogyan kellene szívünknek meglágyulni és megszelídülni, amint
szemléljük Krisztust a kereszten? Lk 23:33,34.

„Tudsz-e beszélni a bajaidról, megpróbáltatásaidról, ha teljes mivoltában
látod a keresztet, és hitszemeiddel Krisztus szenvedését nézed? Tudsz-e
bosszút táplálni szívedben ellenségeiddel szemben, mialatt Krisztus sápadt
és remegő ajakkal így imádkozott gyilkosaiért, s azokért, akik gúnyolták és
csúfolták: ’Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek.’
(Lk 23:34)?” – TMK 65.
b. Hogyan lehet gyakorlati haszna a keresztre feszítés szemlélésének a
mindannyiunkban lakozó büszke szívre? 1Pt 1:18-21; Jn 1:29.

„Gőg és önimádat nem burjánozhat többé a lelkünkben, ha frissen tartjuk
meg abban a Golgotán lejátszódó események emlékét.” – JÉ 568.
„Alázatos bűnbánattal kell a kereszt lábánál elfoglalni a hozzánk illő helyet. A szelídség és alázatosság leckéjét tanulhatjuk meg a Kálvária hegyére
haladva, és a keresztre tekintve látva Megváltónk gyötrelmét, Isten Fiának,
az Igaznak az igazságtalanokért való haldoklását. Tekintsünk Reá – Aki angyalok légóit egy szavával oda rendelhette volna, hogy Neki szolgáljanak – a
tréfa és szórakoztatás, a gúny és gyűlölet tárgya! Bűnért való áldozatnak adja
magát. Amikor gúnyolták, nem fenyegetőzött; amikor hamisan vádolták,
száját nem nyitotta meg. A kereszten imádkozik gyilkosaiért. Meghal értük.
Mindannyiukért lefizeti a végtelen árat. Egyiküket sem akarja elveszíteni, akiket oly végtelen áron vásárolt meg! Odaadja magát zúgolódás nélkül a verésre
és megkorbácsolásra. S ez az egyetlen panasz szót ki nem ejtő áldozat az Isten
Fia. Trónja örökkévaló, királyságának soha nem lesz vége.” – TMK 65.
„A menny Fenségesének mind e megalázkodása a bűnös, megbélyegzett emberért történt. Mind mélyebbre és mélyebbre ment a megalázkodásban, egészen
addig, hogy már nem volt oly mélység, amit el ne ért volna, azért hogy az erkölcsi
tisztátalanságból felemelje az embert. S mindez érted történt.” – TMK 68.
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Kedd

november 20.

3. A BŰN SÚLYOS ÁRA
a. Milyenen hatása van természetes hajlamainkra, vágyaink kielégítésére az, ha Krisztus áldozatát nem értékeljük? Zsid 10:26.

„A Hű Tanú elítéli azokat, kik vallják, hogy megtartják Isten törvényét,
de szívük mégis elnéző a bűnnel szemben. Bár vallják, hogy gazdagok az
igazság ismeretében, még sincsenek összhangban ennek szent alapelveivel.
Életüket nem szenteli meg az igazság. Isten szava kijelenti, hogy azok, kik
vallják, hogy megtartják a parancsolatokat, de életük ellent mond hitüknek,
vakok, nyomorultak, szegények, és mezítelenek.” – FW 31.
b. Milyen összefüggés van a bűn, a törvény és a kereszt között? Rm 7:7;
1Jn 3:4,5.

„Jézus meghalt, hogy megmentse népét bűneiktől. A Krisztusban való
megváltás azt jelenti, hogy nem hágjuk át Isten törvényét, és nem követünk
el semmi bűnt; a szív nem kerül ellenségeskedésbe Isten törvényével, hanem
összhangba kerül Krisztussal, Aki szenvedett a Golgotán, hogy igazolja és
felmagasztalja a törvényt a világegyetem előtt.” – FW 95.
„Krisztus iránti szeretetünk összhangban van bűntudatunk mértékével
és a törvény általi bűn ismeretünk nagyságával. Ne önmagunkra figyeljünk, hanem fordítsuk tekintetünket Jézusra, aki sajátmagát adta értünk,
hogy megváltson bennünket minden hamisságtól! Ragadjuk meg hit által
Krisztus érdemeit, és igényeljük bűntörlő vérét! Minél jobban kirajzolódik
előttünk, hogy milyen gonoszságoknak és veszedelmeknek voltunk kitéve,
annál hálásabbak leszünk Krisztus szabadításáért. Krisztus evangéliuma
nem ad felhatalmazást az embereknek a törvény áthágására, mert a törvény
áthágása nyitott zsilipkapuként engedi rá világunkra a baj és bánat áradatát.
Napjainkban a bűn ugyanolyan veszélyes dolog, mint Ádám idejében volt.
Az evangélium senkinek nem ígéri meg Isten elnéző jóindulatát, aki megátalkodottan újra és újra áthágja az Ő törvényét. Az emberi szív romlottsága,
a törvény áthágásának bűne, a bűn veszedelmes volta, mind lelepleződik a
keresztnél, ahol Krisztus elkészítette részünkre a szabadulás útját.” – FW 96.
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Szerda

november 21.

4. A BÉKE FEJEDELMÉNEK ÉRTÉKELÉSE
a. Mit tanít az ihletett Írás Krisztus kereszthalálának csodálatos vonzóerejéről? Jn 3:14,15; 12:32.

„A Golgota keresztje erőtejesen kér, megindokolva, hogy miért szeressük
Krisztust most, és hogy miért tekintsünk Rá úgy, mint Aki mindenben az
első, az utolsó, és a legjobb.” – TMK 65.
„Ha tudatában vagy bűneidnek, ne áldozd minden idődet arra, hogy bánkódj felettük, hanem tekints fel és élj! Egyedüli Megváltónk Jézus!” – 1Sz 324.
b. Mi az első lépés, hogy alkalmassá váljunk Krisztus igazságosságára?
Jn 6:37; 2Kor 5:21; 1Jn 1:9.

„Senki ne érezze reménytelennek esetét, mert nem az. Jóllehet bűnösnek
és elveszettnek tartjátok magatokat, de ez éppen az az állapot, melyben szükségetek van a Megváltóra. Ha megvallandó bűneid vannak, ne vesztegesd az
időt! Most vannak itt az arany lehetőségeid: ’Ha megvalljuk bűneinket, hű
és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson bennünket minden
hamisságtól’ (1Jn 1:9). Azok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, meg
fognak elégíttetni, mert Jézus azt ígérte.” – 1Sz 324.
c. Milyen megemlékezésre indítson bennünket Krisztus áldozatának
ünnepélyessége, amikor a keresztény világ Karácsony idején pogány
ünnepekben leli örömét? Jer 10:1-6.

„Tegnap volt karácsony. Te is a napkeleti bölcsekhez hasonlóan cselekedtél-e, hoztál-e ajándékot Jézusnak? Vagy már megfordította az ellenség a
dolgok rendjét, és az ember önmagát imádja? Ajándékait már nem Jézusnak
adja – Aki oly nagy áldozatot hozott érettünk – hanem a barátainak. Minden ajándékozást másként vigyenek végbe, úgy hogy az emberek üdvösségét
szolgálja!” – UL 374.
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november 22.

5. INDÍTÓ ERŐ
a. Mire tanít meg bennünket az, ahogyan a mennyei angyalok értékelik
Krisztus áldozatát? Jel 5:11,12.

b. Milyen gyakorlati dologra indítson bennünket Krisztus kereszthalála?
Rm 5:8-11; Gal 5:6; 2Kor 5:14,15.

„A cselekvő, munkálkodó hit az, amire neked szükséged van. Hogyan? A
szeretet által. Milyen szeretet által? Azon szeretet által, ami a Golgota keresztjéről ragyog. Ott áll a föld és a menny között, s ha valaki felnéz erre a keresztre,
üdvösséget nyer. Az Atya elismerte a keresztet, amihez angyalok serege jött, és
Isten Önmaga meghajolt, hogy elfogadja az áldozatot. Ez így megfelel a men�nyei követelménynek, és az ember üdvözülhet Jézus Krisztus által, ha egyedül
Őbenne hisz. Kibékült Istennel, s Isten ővele, a teljes, tökéletes áldozat által…
Most, amikor látjuk a világosság sugarait, szeretnénk megragadni. A gonosz mindig ez ellen munkálkodik! Ez az a hit, amely szeretet által munkálkodik, s ez Jézus Krisztus által tanúskodik a Golgota keresztjén. Ez az a szeretet,
amelyet Ő az én lelkembe táplált. Krisztus érettem halt meg. Engem végtelen
áron vásárolt meg, s megbűnhődött mindenért, ami sértette Őt. Együtt kell
munkálkodnom Ővele. Igáját fel kell magamra vennem. A Krisztus jármát
kell viselnem! Terheit fel kell emelnem! Másokat is meg kell tanítanom arra,
hogyan emelkedhetnek fel abból a bűnös állapotból amiben én is voltam,
hogy ragadják meg élő hit által azon igazságosságot, ami a Krisztus Jézusban
van. Ez az egyedüli módja annak, hogy a bűnös üdvözülhessen.” – FW 72.

Péntek

november 23.

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

Mit mutat be a Golgota?
Hogyan hasson ez a tárgy a magatartásunkra?
Mit mond nekünk Isten törvényéről Krisztus kereszthalála?
Beszélj a kereszt vonzerejéről!
Mi legyen a mi feleletünk arra, hogy az Üdvözítő érettünk szenvedett kereszthalált?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Imaházra Albániában

2012. december 1.
Szombat

Albánia egy európai ország, a teljes területe
MONTENEGRÓ
KOSZOVÓ
28748 négyzetkilométer, s a Balkán-félsziget
Shkodra
délnyugati részén helyezkedik el. Északkeleten
Adriai - tenger TIRANA
MACEDÓNIA
Montenegró, északon Koszovó, keleten MaceDurrës
dónia, délkeleten és délen Görögország, nyugaOLASZA L BÁ N I A
ORSZÁG
Korcë
ton az Adriai-tenger, délnyugaton a Ión-tenger
Vlorë
határolja. Népessége a 2011. népszámlálás
GÖRÖGORSZÁG
szerint 2 831 741 fő. A hivatalos nyelv az albán,
a fő vallásai a népesség megosztása szerint: IszJón - tenger
lám: 70%, Ortodox: 20%, Katolikus: 10%. Albánia
több mint negyven évig egy zárt ország volt, s az ott
uralkodó kommunista kormányzat a vallás minden formáját gyökerestől kiirtotta, (s a világon elsőként) bevezette az ateizmust. 1990 után
Albánia felszabadult a kommunista elnyomás alól, s az alkotmány most garantálja a
vallásszabadságot.
A Reformmozgalom legelőször csak 2002-ben végzett az országban misszómunkát, amikor Campodonico testvér Olaszországból Albániába költözött, ahol
egyetemi ösztöndíjasként tanult. Mialatt ott tartózkodott, alkalma volt 400 albán
nyelvű szórólap szétosztására. Néhány évvel később A. Sascau testvér Romániából
Olaszországba költözött, s onnan többször Albániába látogatott. 2008-ban Vlore
helységben a testvérek béreltek egy helyet, ahol az istentiszteletre összegyűlhettek.
Köszönet a Román és Német Uniónak, a Horvát és Olasz Területnek, s a Generál
Konferenciának a támogatásáért, a nyomdagépért, a kiadványokért, amelyeket a
missziómunkában és az evangélizációs munkában felhasználhattunk Albániában.
2010-ben egy fiatal bibliamunkás (Paulescu testvér Romániából) a családjával együtt
elfogadta a meghívást, és Albániába költözött véglegesen. Isten segítségével Paulescu
testvér a leghatékonyabb módon próbálja most hirdetni a jelen időre szóló igazságot,
bár a munka a területen nem könnyű.
Az Albán Misszióterület egyik sürgős szükséglete imáitok mellett a pénzügyi
támogatás az első imaházunkra. Ez egy állandó világítótoronyként szolgálhat az
evangélium és a jelenvaló igazság fénysugarainak a terjesztésére Albánia népének. E
cél, és az Albán Misszióterület érdekében kérünk benneteket, hogy gondoljatok az
Úr művének szükségleteire a világ e részén, ahol Pál apostol is személyesen hirdette
az evangéliumot (lásd Rm 15:19,20), és segítsetek bennünket adományaitokkal,
hogy ezen országban is emelhessünk az Úrnak egy emlékművet.
Előre is köszönjük a segítségeteket, és az Úr áldjon meg benneteket!

Testvéreitek Albániából
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9. Tanulmány

2012. december 1.
Szombat

Napnyugta: H 15:57
Ro 16:38

„Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat,
hogy gazdaggá légy.” (Jel 3:18)
„Az Úr megmutatja, hogy van valami jobb az Ő népe számára, mint Isten
tiszteletének pusztán külsőségei. Népétől tiszta és szeplőtelen vallást igényel.
Az arany, amit megvásárlásra részükre felajánl, a jellem aranya.” – GCB
1909. június 6.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 73-77. (Az igazgyöngy)

Vasárnap

november 25.

1. A LAODÍCEAI KORBAN ÉLVE
a. Mutasd be a keresztényekkel természetszerűen velük született hajlamot, abban az időben, amelyet az egyháztörténelem laodícei korszaknak ismer – 1844 utáni időszak! Jel 3:17. Milyen tennivalónk van ezzel
kapcsolatban?
„[A Jelenések könyvében bemutatott] hét gyülekezet nevének jelentősége
jelképes. Jellemzi a keresztény korszak különböző szakaszaiban az egyház
állapotát.” – AT 398.
„A Laodíceai gyülekezethez intézett üzenet a mi állapotunkra alkalmazható.” – RH 1889. július 23.
„Mindannak hirdetnünk kell az utolsó egyháznak szóló üzenetet, aki
kereszténynek tartja magát. A laodíceai üzenetnek kétélű kardként el kell
jutnia valamennyi egyházhoz, gyülekezethez.” – 6B 77.
b. Mit kell mindannyiunknak megértenünk, amikor tanulmányozzuk
a Laodíceának szóló üzenetet? 2Kor 10:12; 13:5.
„[A laodíceai] üzenetnek nem az a célja, hogy a testvéreket az egymás feletti ítélkezésre vezesse, megmondva nekik, mit tegyenek, s pontosan milyen
messzire menjenek, hanem hogy mindenki a maga szívét kutassa, s a maga
feladatát teljesítse.” – 2SG 223.
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VÁSÁROLJ MENNYEI ARANYAT

Hétfő

november 26.

2. ÉRTÉKES ÁRU
a. A Hű Tanúbizonyság, nekünk, laodíceaiaknak, mit tanácsol elsőként, mit tegyünk? Miért sürgős tennivalónk ez? Jel 3:18.er.
„A Megváltó mennyei árusként írja le magát, gazdagsággal megrakodva,
aki házról-házra jár, felkínálva kimondhatatlan értékű áruit.” – TII 965.
„A hit és a szeretet, ez az igazi gazdagság, ez az a színarany, amelyet a
Hű Tanú tanácsol, hogy vásároljunk ezekből. Bármilyen gazdagok is vagyunk világi kincsekben, minden gazdagságunk sem képesít arra, hogy meg
tudnánk vásárolni azokat az értékes gyógyszereket, melyek meggyógyítják
lelkünk betegségét, amit langymelegségnek nevez az Úr…
Az itt javasolt arany, melyet tűzben próbáltak ki – a hit és szeretet. Gazdaggá teszi a szívet; mert addig tisztították, míg salakmentes nem lett. S
minél inkább próbára teszik, annál ragyogóbb a csillogása…
Némelyek mondhatják azt, hogyha Isten kedvezését, jóváhagyását várjuk el a jó cselekedeteinkért, az a magunk érdemeinek a magasztalása. Igaz,
hogy a jó cselekedeteinkkel nem tudjuk megvásárolni a győzelmet, mégsem
lehetünk győzők e nélkül. A vásárlás, amit Krisztus javasol nekünk, csupán
annyi, hogy eleget teszünk az általa megszabott feltételeknek. Az igazi kegyességet, amely felbecsülhetetlen értékű, s kiállja a próba és csapás vizsgáját, csakis hit, és alázatos, imádkozó szívvel végzett engedelmesség árán
nyerjük el. Azok az ékes kegyességek, amelyek elviselik a nyomorúságok és
üldöztetések, zaklatások próbáit, melyek bebizonyítják megbízhatóságukat
és őszinteségüket, ez az az arany, melyet tűzben tettek próbára, és valódinak
találtak. Krisztus felajánlja, hogy elad ebből az értékes kincsből az embernek:
’Végy tőlem tűzben megpróbált aranyat.’ A kötelesség élet és szív nélkül való
végzése nem tesz bennünket keresztényekké. Ki kell szabadítani magunkat
langymeleg állapotunkból, meg kell tapasztalnunk a valódi megtérést, máskülönben elveszítjük a mennyet.” – 4B 88.89.
b. Mi nyilvánítja ki, hogy kimondhatatlan szükségünk van a mennyei
aranyra? Ez 33:30-33.
„A Laodíceai gyülekezet sok kiváló munkát, feladatot kapott. Nekik szól a
tanítás: ’Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes’
(Mt 5:48). De a gyülekezet nem folytatta az Isten hírnökei által megkezdett
munkát. Hallották, de nem sajátították el az igazságot, nem valósították meg
a tanításokat.” – TII 239.
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Kedd

november 27.

„Figyelmem Istennek népe iránti gondviselésére lett irányítva és bemutatták, hogy a hitvalló keresztényeket érő finomító, tisztító folyamat minden
egyes próbájában némelyek salaknak bizonyulnak. Nem mindig kerül elő
színarany. Minden egyes vallásos válság idején némelyek elesnek a kísértések alatt. Isten rostálása sokaságokat fúj el, mint száraz faleveleket. A jólét
megsokszorozza a hitvallók tömegét. A nehézségek, próbák sorozata pedig
kitisztítja őket a gyülekezetből. Az ilyenek lelkisége nem áll rendíthetetlenül
Isten mellett. Azért távoznak közülünk, mert nem közülünk valók; mert
amikor megpróbáltatás vagy üldözés támad az ige miatt, sokan megbotránkoznak.
Az ilyenek tekintsenek vissza néhány hónapot arra az időre, amikor ők
ültek ítéletet mások fölött, akik akkor hasonló helyzetben voltak, mint amilyet ők foglalnak most el. Gondosan idézzék emlékezetükbe, hogy milyen
véleménnyel voltak a megkísértettek felől.” – 4B 89.90.
„A menny a saját értékes áruit ajánlja gyülekezeteinknek. Minden egyén
szükséglete, hogy hordozza szívén Krisztus meghívását. Testvéreim és
testvérnőim, ilyenek-e gondolataitok: ’Ezek az éles határozott szavak nem
nekem szólnak. Elég jó lelki állapotban vagyok. Lehet, hogy nem él bennem
teljes buzgalom és lelkesedés, mégis hiszek az igazságban. Az vegye magára
az üzenetet, akinek szól. Úgy gondolom, némelyeknek szükségük van erre.’
Te, aki így érvelsz, bizonyos lehetsz, hogy éppen a legjobban neked szól ez
az üzenet.” – TII 239.
b. Milyen további jel mutat rá ezen arany nagy hiányára? Mt 15:8; Zsid
3:12. Hogyan orvosolható ez a probléma?

„A hit és szeretet értékes kincsek, olyan vonások, amelyekre égető nagy
szükség van Isten népe között. Tudtomra adták, hogy a figyelmeztető, bátorító, és intő bizonyságtételekben való kételkedés elzárja Isten népe előtt a
világosságot.” – 3B 255.
„Még nyitva állnak előtted a menny drága javai, húzódj közelebb, és vedd
meg, amit elvesztettél – a szeretet és hit aranyát.” – TII 239.
9. Tanulmány - VÁSÁROLJ MENNYEI ARANYAT
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3. NYOMORULT VOLTUNK BIZONYÍTÉKA
a. Mi szemlélteti arra való hajlamosságunkat, hogy kétségbe vonjuk,
hogy a laodíceai üzenet személyesen nekünk szól? Jer 17:9; Mk 4:17.

Szerda

november 28.

4. „A MEGVÁSÁRLÁS”
a. Hogyan vásárolhatjuk meg a mennyei javakat, ha azok állítólag ingyenesek? Ésa 55:1,2.

„A megváltás ingyen van: ajándék. Mégis megvehető és eladható. Meg
lehet a drágagyöngyöt vásárolni ott, ahol a menny kegyelmét árulják – pénz
nélkül és ingyen. E kincstárban mindenki megszerezheti a menny javait.
Az igazság drágaköveinek kincsestára nyitva áll mindenki előtt. ’Ímé adtam
elődbe egy nyitott ajtót – mondja az Úr – amelyet senki be nem zárhat’.
Fegyveres őr nem őrzi ajtaját. Bentről és az ajtónál hangzik a hívás: Jöjj! A
Megváltó meleg szeretettel szólít: ’Azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem
tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy’ (Jel 3:8,18).
Krisztus evangéliuma olyan áldás, amelyhez mindenki hozzájuthat. A
legszegényebb éppúgy megveheti az üdvösséget, mint a leggazdagabb, mert
nem földi vagyon az ára. Miénk lehet, ha készségesen engedelmeskedünk
Krisztusnak, ha Krisztus – saját tulajdonaiként – igényt tarthat ránk. Önmagában még a legmagasabb szintű műveltség sem viszi az embert közelebb Krisztushoz. A farizeusok – akiket Isten minden lelki és földi áldással
megajándékozott – büszkén mondták: ’Gazdag vagyok, meggazdagodtam,
és semmire sincs szükségem’ mégis ’nyomorult... nyavalyás és szegény és vak
és mezítelen’ emberek voltak (Jel 3:17)…
Az üdvösséget nem érdemelhetjük ki, de keresnünk kell odaadásunkkal és
kitartásunkkal tanúsítva, hogy a világon mindenről le tudjunk mondani érte.
Keressük a nagy értékű igazgyöngyöt, de ne a világ piacain, és ne a világ
módján! Az ára nem arany és nem ezüst, mert mindez Istené. Hagyj fel azzal
az elképzeléssel, hogy földi vagy lelki kincseiddel megszerezheted az üdvösséget! Isten készséges engedelmességet kér. Bűneid elhagyására szólít…
Egyesek látszólag állandóan keresik a mennyei drágagyöngyöt, de nem
találják meg, mert nem mondanak le rossz szokásaikról, és nem halnak meg
énjüknek, hogy Krisztus élhessen bennük. Nem győzték le szentségtelen vágyaikat, és nem állnak ellen a világ varázsának. Nem vették fel a keresztet, és
nem követik Krisztust az önmegtagadás és áldozat útján. Majdnem keresztények, de nem egészen azok. Úgy tűnik, mintha közel volnának a mennyek
országához, mégsem léphetnek be oda. Majdnem megmentett emberek, de
nem egészen; ami annyit jelent, hogy nem majdnem, hanem valóban elvesznek.” – KP 74.75.
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Csütörtök

november 29.

„Isten helytelenít és elítél jellemünkben mindent, ami nem léphet be Isten
városába. Ha alávetjük magunkat az Úr tisztító, finomító folyamatának, akkor
el fog távolítani minden salakot és értéktelen fémet. Amint az Úr választottai
elfogadják a mai idők számára alkalmas igazságot, akkor nem magukat magasztalják többé. Nem állítanak föl jellem mértéket, amivel magukat méregetnék, mert az Úr adott mértéket, amivel a jellemet méri.” – TII 108.
b. Mutasd be néhány példával, hogy miként működik ez a tisztító folyamat? Rm 5:1-5.

„Egy durva lelkületű ember tisztítatlan, csiszolatlan, goromba; nem lelki,
nincs hússzíve, mert az olyan érzéketlen, mint a kő. Egyedüli segítsége az,
ha a Kősziklára esik, és összetörik. Az Úr minden ilyen embert behelyez az
olvasztókemencébe, és tűzben próbálja meg őket, amint az aranyat is megolvasztják, finomítják. Amikor bennük meglátja az Ő képmását kiábrázolódni,
kiveszi őket a kemencéből, de ha nem bizonyulnak tiszta aranynak, salakként fognak elégni.” – 17MR 116.
„Vásároljatok hitet, szeretetet, Megváltónk drága, szépséges tulajdonságait, mely képesít megtalálnotok az utat azok szívébe, akik nem ismerik Őt,
akik hidegek, és elidegenedtek Tőle a hitetlenség és bűn által.” – TII 239.

Péntek

november 30.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért akarja Krisztus, hogy Tőle vegyünk aranyat?
2. Milyen veszélyt jelent számunkra, ha hanyagságunkkal elutasítjuk Krisztus
ajándékát?
3. Mennyibe kerül ez a lelki arany?
4. Miért olyan különösen értékes ez az arany az utolsó napokban?
5. Hogyan válik mások javára az a lelki arany, amit megvásárolunk?
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5. AZ ARANY MEGTISZTÍTÁSA
a. Milyen munkát szükséges, hogy elvégezzen Krisztus mindannyiunk
szívébe a laodíceai korban? Mal 3:3,4.

10. Tanulmány

2012. december 8.
Szombat

Napnyugta: H 15:55
Ro 16:36

A FEHÉR RUHA
„Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem… fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága.” (Jel 3:18)
„Az első lecke, amit mindenkinek meg kell tanulnia, aki Istennel együtt
akar munkálkodni, az, hogy ne önmagában bízzék, így készülhet fel a Krisztus jellemében való részesülésre.” – JÉ 198.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 100-109. (A farizeus és vámszedő imája)
		
212-219. (A menyegzői ruha)

Vasárnap

december 2.

1. MELYIK RUHÁT VISELJÜK
a. A laodíceai mezítelenség, valójában hogyan gyökerezik a múltban és
szövi át az emberiség történelmét? Jel 3:18; 1Móz 3:6-10.

„Ősszüleink az ártatlanság fehér palástját viselték, amikor Isten az Édenbe helyezte őket. Tökéletes összhangban éltek Isten akaratával. Végtelen
szeretettel ragaszkodtak mennyei Atyjukhoz. Gyönyörű, lágy fénysugár,
Isten fénye takarta be a szent párt. Ez a fénypalást lelki öltözékük, mennyei
ártatlanságuk szimbóluma volt. Ha hűségesek maradtak volna Istenhez, ez
a fény állandóan betakarta volna őket. De amikor vétkeztek, elszakadtak
Istentől, és az őket körülölelő fény eltávozott. Szégyellve mezítelenségüket,
egymáshoz varrt fügefalevelekkel próbálták a mennyei öltözéket pótolni.
Isten törvényének áthágói ezt teszik Ádám és Éva engedetlensége óta.
Fügefaleveleket varrnak össze, hogy betakarják törvényszegés okozta mezítelenségüket. Maguk szabta öltözéket viselnek. Saját cselekedeteikkel próbálják bűneiket befedezni és Isten tetszését elnyerni.
Ez azonban lehetetlen. Az ember nem találhat ki semmi olyat, amivel
ártatlanságának elvesztett palástját helyettesíthetné.” – KP 212.213.
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Hétfő

december 3.

2. TANULJUNK MEG BÍZNI KRISZTUS IGAZSÁGOSSÁGÁBAN!
a. Hogyan szemléltette Krisztus az Ő Atyja igazságosságát, mialatt e
földön élt? Ésa 42:21. Mutasd be egész életét betöltő magatartását!
Zsol 40:9.

b. Milyen veszéllyel szembesülünk az igazságossággal kapcsolatban?
Bír 21:25.
„Az önigazultság e kor veszélye; ez szakítja el a lelkeket Krisztustól. Akik
saját igazságosságukban bíznak, nem értik meg, hogy az üdvösség Krisztuson keresztül történik. A bűnt igazságosságnak hívják, és az igazságosságot
bűnnek. Nincs fogalmuk a törvény áthágásának gonosz voltáról; mert nem
tisztelik Isten erkölcsi irányadó mértékét. Az utolsó napokban azért olyan
sok a hamis megtérés, mert alig tisztelik Isten törvényét. Isten igazságosságának irányadó mértéke helyett a saját irányadó mértékeiket, normáikat
alkalmazzák, s ez által mérik a jellemet. Homályos üvegen keresztül látnak,
s a megszentelődés hamis eszméit hirdetik az embereknek, így bátorítják az
önzést, a büszkeséget és az önigazultságot. Sokan hirdetik a megszentelődés
tantételét teljesen megtévesztő módon, mert ez tetszik a természetes szívnek;
azonban a legjobb dolog, amit a bűnösöknek hirdethetnének, az igazság,
ami együtt jár Isten törvényének a követelményeivel.” – FW 96.97.
c. Mi jellemezze magatartásunkat a magunk irányába és a tévelygők
irányába? Ésa 6:1-7; Ez 9:4.

„A vég idején Isten népe sóhajtozik és sír a földön véghezvitt utálatosságok miatt. Könnyek között figyelmeztetik a gonoszokat a veszélyre, amely
azért fenyegeti őket, mert lábbal tiporják Isten törvényét. Kimondhatatlan
fájdalommal és bűnbánattal alázzák meg magukat az Úr előtt. A gonoszok
gúnyolódnak bánkódásukon, és kinevetik ünnepélyes fohászaikat. Isten népének gyötrődése és megalázkodása kétségtelenül bizonyítja, hogy visszanyerik a bűn következtében elvesztett erejüket és nemes jellemüket. Krisztushoz
egyre közelebb kerülve, szemüket tökéletes tisztaságára irányítva világosan
felismerik a bűn végtelenül súlyos voltát. Az eredményes és győzelmes élet
feltétele a szelídség és az alázatosság.” – PK 396.397.
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Kedd

december 4.

3. KÉT ISTENTISZTELŐ
a. Az igazságosságról vallott milyen téves felfogás homályosítja el sokak életét, akik azt hiszik, hogy ők lelkiismeretes keresztények? Ésa
65:2-6; Lk 18:9-12.

„A farizeus vallása nem érinti a szívét. Nem törekszik krisztusi jellemre.
Nem vágyik szeretettel és irgalommal teljes szívre. Meg van elégedve azzal a
vallással, amely csak külsőleg érinti az életet. Igazsága a sajátja; saját cselekedeteinek gyümölcse, amelyet emberi normákhoz mér.
Az önmagát igaznak tartó ember semmibe veszi a másik embert. A farizeus másokhoz méri magát, követendő példának pedig önmagát tartja.
Mások szentsége alapján állapítja meg a saját szentségét. Minél rosszabbak
mások, ő annál igazabbnak látszik. Önigazultságában másokat vádol. Az
’egyéb emberek’-et Isten törvénye áthágóiként kárhoztatja. Ez Sátánnak, ’az
atyafiak vádolójá’-nak szelleme. Ilyen lelkülettel lehetetlen Istennel közösségre lépni. A farizeus Isten áldása nélkül tér haza.” – KP 151.
b. Milyen mennyei vigasz van nyújtva minden bűnbánó léleknek? Lk
18:13,14; Zsol 51:19.

„Krisztus, aki megígérte, hogy helyettesünk és kezesünk lesz, nem feledkezik el senkiről sem. Nem tudta elviselni, hogy az ember örökre elpusztuljon. Feláldozta érte életét. Könyörülettel és szánalommal tekint mindazokra,
akik ráébrednek arra, hogy önmagukat nem tudják megmenteni.
Krisztus mindenkit felemel, aki remegve hozzá könyörög. Engesztelő áldozatával a lelkierő kimeríthetetlen tárházát nyitotta meg az ember számára.
Ebből az erőforrásból mindenki meríthet. Bűneinket és bánatunkat letehetjük lábához, mert szeret minket. Minden pillantása, minden szava bizalmat
ébreszt. Jellemünket akarata szerint formálja.” – KP 104.
„Ha Jézus tiszta és tökéletes lényét figyeljük, igazi megvilágításban látjuk
meg saját gyengeségünket, szegénységünket és hibáinkat. Meglátjuk magunkat önigazultságunk rongyaiban. Felismerjük, hogy éppoly elveszettek
és gyógyíthatatlanok vagyunk, mint minden más bűnös. Belátjuk, hogy ha
üdvözülni fogunk, azt nem a saját jóságunknak köszönhetjük, hanem Isten
végtelen kegyelmének.” – KP 105.106.
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Szerda

december 5.

4. TULAJDONÍTOTT ÉS RÉSZESÍTETT
a. Hogyan tulajdonítja nekünk Krisztus az Ő igazságosságát? Rm 3:2326; 5:17-19.
„Mióta a bűn alatt vagyunk, és a szentséget nélkülözzük, azóta nem vagyunk képesek a törvénynek teljesen engedelmeskedni. Krisztus azonban
segítségünkre jött. Ugyanazon megpróbáltatások és kísértések között élt a
földön, mint amelyek mireánk is jönnek; de bűnt nem követett el. Meghalt
érettünk, és íme felajánlja, hogy bűneinket elveszi, és igazságosságát nekünk
ajándékozza. Ha átadjuk magunkat neki, és Üdvözítőnkül fogadjuk el, életünk bármily bűnös volt is, érdemeiért igaznak számít. Krisztus jelleme lép
a miénk helyébe, és Isten kegyelmébe fogad bennünket, mintha sohasem
vétkeztünk volna.” – JVÚ 60.
b. Mit kész még megtenni Krisztus bennünk és rajtunk keresztül –
s hogyan megy ez végbe? Gal 2:20; Jn 16:13.er.
„Sőt mi több, Krisztus átalakítja szívünket, és hit által bennünk lakozik.
Hit által kell a Krisztussal való összeköttetést fenntartanunk, és akaratunkat
neki napról napra alárendelnünk. Amíg így teszünk, Ő munkálja bennünk az
akarást és a cselekvést, jó kedvéből… Ha Krisztus munkálkodik szívetekben,
akkor ugyanaz a Lélek fog bennetek megnyilatkozni és ugyanazon munkát
fogjátok végezni: tudniillik az igazság, az életszentség és az engedelmesség
munkáját.” – JVÚ 60.61.
„Ha alárendeljük magunkat Krisztusnak, szívünk egyesül az Ő szívével;
akaratunk beleolvad az Ő akaratába; lelkünk eggyé lesz az Ő lelkével; gondolatainkat foglyul ejti; és az Ő életét éljük. Ez történik, ha Krisztus felöltöztetett
igazságosságának öltönyébe. Ezután, ha az Úr reánk tekint, nem fügefalevélöltözetünket látja, sem mezítelenségünket, sem bűntől torzult vonásainkat,
hanem a maga igaz voltának palástját, amely a Jahve törvénye iránti tökéletes
engedelmesség.” – KP 213.214.
„A győzelem nem nyerhető el számtalan komoly ima nélkül, anélkül hogy
minden lépésünkben meg ne aláznánk az ént. Akaratunkat ne erőszakoljuk
együttműködésre az isteni eszközökkel, hanem rendeljük alá önkéntesen.” –
ST 1904. május 18.
„Jézus azt akarja, gyakoroljuk az egyszerű hitet, hogy nekünk adhassa
érdemeit. Ha készek vagyunk a hit érintésére, világosságban, dicsőségben és
Isten hatalmában részesít bennünket.” – ST 1889. június 10.
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Csütörtök

december 6.

5. GYŐZTESEKKÉNT FELRUHÁZVA
a. Hogyan szemlélteti Krisztus az általa adott ruha felöltésének fontosságát? Mt 22:1-4,11-14. Mit jelent ez részünkre?

„Az ember, aki nem viselt menyegzői ruhát a lakomán, sok mai ember
állapotát ábrázolja. Ezek az emberek magukat kereszténynek vallják, igényt
tartanak az evangélium nyújtotta áldásokra és kiváltságokra, de nem érzik,
hogy jellemüknek át kellene formálódnia. Soha nem éreztek igaz bűnbánatot.
Nem látják be, hogy szükségük van Krisztusra, és hogy hinniük kell benne.
Nem győzték le öröklött és szerzett rossz hajlamaikat. Mégis úgy vélik, hogy
elég jók, és Krisztus helyett a saját érdemeikben bíznak. Hallgatják az Igét,
eljönnek a lakomára, de nem öltötték magukra Krisztus igazságosságának
palástját.” – KP 215.216.
b. Mutasd be a Krisztusban való igazi életet! 2Kor 10:5; Fil 2:12,13.

„Isten azt akarja, hogy uralkodjunk önmagunk felett; azonban beleegyezésünk és együttmunkálkodásunk nélkül nem segíthet rajtunk. Isten Lelke
az embernek adott erők és képességek által munkálkodik. Önmagunkból
nincs erőnk, hogy szándékainkat, vágyainkat és hajlamainkat összhangba
hozzuk Isten akaratával. Ha azonban készek vagyunk arra, hogy ’készségesekké tegyen bennünket’, akkor az Üdvözítő elvégzi helyettünk.” – AT 332.
„A fehér ruha a jellem tisztasága, Krisztus igazságossága, életszentsége,
melyet a bűnösnek ad át. Ez valóban mennyei szövésű öltözék, melyet csakis
Krisztustól vásárolhatunk, a készséges engedelmesség élete árán.” – 4B 88.

Péntek

december 7.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Mi a jelentése a lelki „mezítelenség”-nek?
Hogyan kerülhetünk a modern „fügefalevél” öltözék készítésének veszélyébe?
Beszélj a farizeus és a vámszedő közötti ellentétről!
Mi a különbség a tulajdonított (betudott), és a részesített igazság (igazságosság) között?
5. Mennyibe kerül a fehér ruha?
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2012. december 15.
Szombat

11. Tanulmány

Napnyugta: H 15:55
Ro 16:37

A SZEMGYÓGYÍTÓ ÍR
„Azt tanácslom néked… szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.” (Jel 3:18)
„Az Istentől nyert szemkenőcs éleslátást kölcsönöz. Krisztus a letéteményese mindennemű kegyességnek. Ő mondja: ’Vegyél tőlem!’ (Jel 3:18)” –
4B 89.
Javasolt olvasmány: Üzenet az Ifjúságnak, 187-189. (Szorgalmas bibliatanulmány jutalma,
A Biblia, mint nevelő)

Vasárnap

december 9.

1. TISZTÍTSD MEG AZ ELHOMÁLYOSULT LÁTÁST!
a. Mi a Hű Tanú Laodíceának szóló harmadik tanácsa – és hogyan alkalmazzuk ezt? Jel 3:18.ur; Mt 6:22.

„Az olaj a megkenésre [Krisztus] kegyelmének az olaja, mely lelki látást
ad a szemnek a vakságban és sötétségben, hogy különbséget tudjon tenni a
Krisztus Lelkének munkálkodása s az ellenség működése közt.
A szem az érzékeny lelkiismeret, a szem benső fénye. Az egész ember, az
egész lény lelki egészsége a dolgok helyes meglátásától függ. A ’szemgyógyító
ír’ az Isten szava, alkalmazásakor csípős fájdalmat okoz a lelkiismeretnek,
hiszen meggyőz a bűnről. A fájdalomra azonban szükség van, hogy gyógyulás kövesse, hogy a szem egyedül csak Isten dicsőségére tekintsen. A bűnös
Isten nagy erkölcsi tükrében úgy látja magát, amint Isten látja őt, s bűnbánatot gyakorol Isten és hitet az Úr Jézus iránt…
A laodíceaiak nem voltak teljesen vakok, másképp a szemkenőcs nem
állította volna vissza látásukat, hogy felismerjék Krisztus tényleges tulajdonságait. Ha lemondasz önelégültségedről, feladsz minden olyan dolgot,
melyek neked drágák, és kedvesek, vehetsz aranyat, ruhát és szemgyógyító
írt, hogy láthass.” – TII 240.
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Hétfő

december 10.

2. LÁSS TISZTÁN!
a. Mi okozza azt, hogy lelki látásunk (kárt) szenved a gyenge lelki megkülönböztető képesség miatt? Hogyan törtéhet ez meg még azokkal
is, akik nagy világosságot kaptak? Jób 6:30; 1Jn 2:9-11.

„Az embernek először be kell ismernie a bűnt ahhoz, hogy Krisztushoz
vágyódjon. ’A bűn pedig a törvénytelenség’ (1Jn 3:4). ’A bűnt nem ismertem,
hanem csak a törvény által’ (Rm 7:7). Amikor a parancsolat megérintette
Saulus lelkiismeretét, bűntudata felébredt, s ő meghalt. Meglátta önmagát
úgy, mint akit Isten törvénye ítél el. A bűnös csak akkor győződhet meg a
bűnéről, ha megérti, hogy mit foglal magába a bűn. Az embernek lehetetlen megtapasztalni a Biblia szerinti megszentelődést mindaddig, amíg úgy
gondolja, hogy ha hisz Krisztusban, akkor teljesen lényegtelen az, hogy engedelmeskedik-e Isten törvényének, vagy nem.
A Hű Tanú elítéli azokat, akik vallják, hogy megtartják Isten törvényét, de
szívükben mégis elnézőek a bűnnel szemben. Bár vallják, hogy gazdagok az
igazság ismeretében; még sincsenek összhangban annak szent alapelveivel.
Az igazság nem szenteli meg életüket. Isten szava kijelenti azt: Akik vallják,
hogy megtartják a parancsolatokat, de életük ellentmond hitvallomásuknak,
vakok, nyomorultak, szegények és mezítelenek.
Isten törvénye az a tükör, ami tökéletesen visszatükrözi az ember valódi
állapotát, és az ember elé tartja a pontos hasonlóságot. Sokan elfordulnak e
tükörtől, és elfelejtik ezt a képmást, míg mások durva kirohanásokat intéznek a törvény ellen, mintha a törvénynek kellene orvosolnia jellemhibáikat.
Mégis vannak olyanok, akik – mivel a törvény megbélyegzi, elítéli őket, –
megbánják bűneiket, engedetlenségüket, s Krisztus érdemei által tökéletes
keresztény jellemet fejlesztenek ki.” – FW 31.
b. Mondj egy bibliai példát arra, amikor a tiszta lelki megkülönböztető
képesség Isten jelenlétének a bizonyítékaként volt felismerhető! Mit
kér imájában Salamon, és miért tetszett ez az Úrnak? 1Kir 3:9,10.

„Isten jóváhagyta Salamon imáját. Ma is meghallgatja és megdicséri azokat,
akik hittel és alázattal hozzá kiáltanak segítségért. Felelni fog a szolgálatra való
felkészítést kérő imára. Így fog szólni: Itt vagyok, mit tegyek érted?” – TII 48.
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Kedd

december 11.

3. EGY PÁRHUZAM
a. Hogyan mutatta be Jézus, hogy a megvilágosodás egy fokozatosan
fejlődő, előrehaladó munkafolyamat? Mk 8:22-24. Mutasd be a lelki
párhuzamot Laodícea esetében!

„A gyülekezetből sokan úgy jelennek meg előttem, mint akik az embereket
járkáló fákként látják. Újabb és mélyebb tapasztalatra van szükségük ahhoz,
hogy felismerjék a csapdákat, melyek a nagy csaló hálójába kívánják gyűjteni
őket. Most nem végezhetjük a munkát félszívvel, ímmel-ámmal!” – 2Sz 375.
„Emberek, akik Isten dolgaiban nem szereznek naponként tapasztalatokat… összetévesztik a világosságot a tévedéssel, míg sajátságos tévtanokat világosságnak nyilvánítanak. Képzelgéseket valós dolgoknak, és valós dolgokat
képzelgéseknek jelentenek ki, az egész világot egy atomnak, és egy atomot az
egész világnak… Jézus olyan embereket akar, akik nemcsak járkáló fáknak
látják az embereket, hanem akik minden dolgot tisztán látnak.” – Ev 273.274.
b. A vak meggyógyításához hasonlóan, hogyan lehet Krisztus szemgyógyító írjának használata megoldás a tanítások megértésére, a
reformációra és az egységre a hűséges hívők részére? Mk 8:25; Ef
4:11-16.

„Az igaz vallást, a Biblia egyedüli vallását mellőzték. Azt a vallást, mely
tanítja a bűnbocsánatot a megfeszített és feltámadott Üdvözítő érdemei által, mely az életszentséget hirdeti, az Isten Fiába vetett hit által. Ezt a vallást
megvetették, gúnyolták, visszautasították. Azzal vádolták, hogy rajongáshoz
és fanatizmushoz vezet. Ám csakis Jézus Krisztus éltet a lélekben, a szeretet tevékeny elve, amelyet a Szentlélek közvetít, teheti az embert gyümölcsözővé jó
cselekedetekre. Istenért hirdetett minden üzenetnek ereje és hatalma: Krisztus
szeretete. Milyen jövő vár ránk, ha nem tudunk a hitnek egységére jutni?
Ha azonban abban az egységben egyesülünk, amelyért Krisztus imádkozott, akkor véget ér majd ez a hosszú viszály, amelyet sátáni ügyvivők tartottak ébren. Akkor majd nem lesznek közöttünk férfiak, akik a világ rendje
szerint fektetnek le terveket, mert nincs lelki látásuk, hogy lelki dogokat
felfoghassanak. Az embereket most még járkáló fáknak látják, szükségük
van a mennyei kéz érintésére, hogy úgy lássanak, ahogyan Isten lát és úgy
dolgozzanak, ahogyan Krisztus dolgozott. Akkor majd Sion őrállói egyesülten fújják a kürtöt, tiszta, harsány hangon.” – BL 221.
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Szerda

december 12.

4. NÉLKÜLÖZHETETLEN TISZTÁNLÁTÁS
a. Mi az egyik legünnepélyesebb kötelezettsége Isten munkásainak,
különösen ezen utolsó napok összes zavargásai közepette? Ez 44:23.

„A szemkenőcs az a bölcsesség és kegyelem, mely képesít rá, hogy különbséget tudjunk tenni a gonosz és a jó között, hogy bármilyen álcázásban
felismerjük a bűnt. Isten szemet adott gyülekezetének, mely felől elvárja,
hogy kenjük meg bölcsességgel, hogy éles látású legyen. Sokan mégis kiszúrnák a gyülekezet szemét, ha módjukban állna; mert nem szeretnék, ha
tetteik napvilágra jönnének, nehogy megrovás érje őket.” – 4B 89.
„Nagyon óvatosnak kell lennünk! Járjunk alázattal Isten előtt, hogy különleges szemgyógyító írt vehessünk tőle azért, hogy meg tudjuk különböztetni Isten Szentlelkének munkáját attól a lélektől, amely fanatizmust és vad
féktelenséget gerjeszt. ’Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket’ (Mt
7:20). Akik valóban Krisztust szemlélik, az Úr Lelke által el fognak változni
az Ő hasonlatosságára, és teljes férfiúságra jutnak Jézus Krisztusban. Isten
Szentlelke szeretettel és tisztasággal tölti majd meg szívüket. Jellemük csiszolódni fog.” – 1Sz 133.
b. Ismertesd a lelki megkülönböztető képesség és tisztánlátás fejlődésének eredményeit – s a mindannyiunk részére szóló felhívást! Préd 8:5.

„A szemkenőcs lelki tisztánlátás, mely megnyitja szemeteket, hogy észrevegyétek és kerüljétek el messzire Sátán csapdáit, hogy fölismerjétek és
gyűlöljétek a bűnt, hogy látva lássátok az igazságot, és engedelmeskedjetek
is annak.” – 5B 233.
„Egy tiszteletteljes lelkület felismeri, hogy az emberi szívet csak Isten
hatalma őrizheti meg a bűntől. A szolgáló angyalok megnyitják az ember
lelki szemeit és szívét, hogy szemlélje Isten törvényének csodálatos voltát, a
természet világában és az örökkévaló dolgokban megnyilvánuló csodálatos
dolgokat, amelyeket a Szentlélek kinyilvánított.” – ÉÉM 293.
„Isten minden embernek megszabta az ő munkáját, s ezt senki más el
nem végezheti helyette. Óh, bárcsak egyénenként igénybe vennétek a szemgyógyító írt, hogy felismerjétek jellemhibáitokat, és megértenétek, hogyan
tekinti Isten a világ iránti szereteteteket, mely kiszorítja belőletek Isten szeretetét.” – 4B 615.
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Csütörtök

december 13.

5. IMA ÉS GYAKORLAT
a. Bár szomorú, de mégis miért fognak sokan elveszni amiatt, hogy
nem fogadják el a mennyei szemgyógyító ír felkenetését? 1Kor 2:14.
„Napjainkban a bizalmi állásokat betöltő embereknek mindenütt hűségesen kell őrködni a gyülekezet tisztaságán, és minden dolog felett, ami ezzel
kapcsolatos. Szükségünk van, óh, mennyire szükségünk van éles megkülönböztető képességre, és tiszta lelki látásra! Ma, amikor a bűn és a gonoszság
annyira burjánzik, szemeinket meg kell kenni a mennyei szemgyógyító írral,
hogy minden dolgot tisztán láthassunk!” – RH 1905. október 26.
b. Hogy megkaphassuk a megkülönböztető képesség és tisztánlátás
áldásait, mi kell legyen naponként a mi imánk, és eljárásunk? Zsol
119:18; Zsid 5:14.

„A Bibliát soha ne tanulmányozzuk ima nélkül! Egyedül a Szentlélek
képes bennünket a könnyen érthető dolgok fontosságának a tudatára ébreszteni, és képes megakadályozni, hogy kiforgassuk, elcsűrjük-csavarjuk a
nehezen érthető igazságokat…
A kísértések sokszor majdnem ellenállhatatlanoknak tűnnek fel, mivel
a megkísértett az ima és a Biblia tanulmányozásának elhanyagolása miatt
nem emlékszik azonnal Isten ígéreteire, és nem tud Sátánnal szembeszállni a
Szentírás fegyvereivel. De angyalok veszik körül azokat, akik készek elfogadni
a tanítást az isteni dolgokban, és a nagy szükség idején az angyalok emlékezetükbe idézik azokat az igazságokat, amelyekre szükségük van.” – RC 116.

Péntek

december 14.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért van szükségünk a Hű Tanú laodíceaiaknak felajánlott szemgyógyító
írjára?
2. Hogyan alkalmazzuk azt a szemgyógyító írt?
3. Miért csípős ez a szemkenőcs?
4. Nevezz meg több módot, amelyben most sokan úgy látják az embereket,
mint valami „járkáló fákat”!
5. Ismertesd azok magatartását és imáját, akik elfogadják a szemgyógyító írt!
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12. Tanulmány

2012. december 22.
Szombat

Napnyugta: H 15:58
Ro 16:39

BŰNBÁNAT ÉS GYŐZELEM
„Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos
azért, és térj meg.” (Jel 3:19)
„Isten nem mond le rólunk bűneink miatt. Követhetünk el hibákat és
megszomoríthatjuk a Szentlelket, de ha megbánjuk bűneinket, és töredelmes szívvel jövünk hozzá, Ő nem utasít minket vissza.” – 1Sz 322.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 1. kötet, 86-89. (Buzdulj fel és tarts bűnbánatot!)

Vasárnap

december 16.

1. A BŰNBÁNAT EGY PÉLDÁJA
a. Milyen figyelmeztetést kell megszívlelnünk a tanítvány Péter tapasztalatából? Mt 26:33,69-74.

b. Hogyan ösztönözzenek a Gecsemáné eseményei bennünket mélyebb
bűnbánatra, mint amit eddig gyakoroltunk? Mt 26:33,69-75; Zsid 12:3,4.

„Péter megtagadta a fájdalmak Férfiát, mikor megaláztatásának óráján
félelem fogta el. Később azonban megbánta, és újra megtért. Lelke mélyéből
megalázkodott, és újra átadta magát Üdvözítőjének. Könnyekkel teli szemekkel visszament a Gecsemáné kert magányába, s ott borult arcra, ahol Üdvözítőjét látta arcra borultan, mikor roppant gyötrelme véres verejtéket sajtolt ki
pórusaiból. Pétert furdalta a lelkiismeret, mikor eszébe jutott, hogy átaludta az
időt, mikor Jézus könyörgött a félelmetes órákon. Büszke szíve összetört, és a
bűnbánat könnyei öntözték a földet, amit alig pár órája Isten szeretett Fiának
verejtékcseppjei nedvesítettek be. Péter megtért emberként távozott a kertből.
Akkor már készen állt, hogy megszánja a megkísértetteket. Porig volt alázva,
ezért tudta szánni a gyengét, a tévedőt. Inteni és figyelmeztetni tudta már az
önteltet, és egészen felkészült rá, hogy erősítse testvéreit.” – 3B 416.
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Hétfő

december 17.

2. TÉRJ VISSZA ISTEN ÚTJAIHOZ!
a. Milyen figyelmeztetést kell nagyon hangsúlyoznunk ma? 1Jn 2:15-17.

„Van miért bűnbánatot tartani. A világias gondolkodás, az önzés és irigység elemésztették Isten népében a lelkiséget és az életet.
Isten népének veszedelme az elmúlt néhány évben a világ szeretete volt.
Ebből fakad az önzés és kapzsiság bűne.” – 1B 86.
b. Miért Isten szava a kulcs a valódi megtéréshez? Zsid 4:12-16.

„Csak kevés embernek van fogalma a megtérés folyamatáról. Nem egyszerű dolog átalakítani a földies, bűnt kedvelő gondolkodást. Nem könnyű megértetni a földies észjárással Krisztus kimondhatatlan szeretetét, kegyelmének
szépséges oldalait, és Isten kiválóságát, hogy így az Ő szeretete itassa át lelkünket, foglyul ejtve a gondolkodást a mennyei titkokkal. Mikor az ember fölfogja
ezeket a dolgokat, addigi élete gyűlöletesnek és undorítónak tűnik majd előtte.
Megutálja a bűnt, szíve összetörik Isten előtt, s úgy öleli magához Krisztust,
mint a lélek életét és örömét. Lemond előbb gyakorolt kedvteléseiről, élvezeteiről. Más lesz a gondolkodása, új alapokra helyezi szeretetét, érdeklődési
körét, akaratát. Mind új lesz: a bánatai, kívánságai, a szeretete. Hátat fordít a
test kívánságának, az élet kérkedésének, amit eddig többre becsült Krisztusnál.
Krisztus lesz élete szépsége, örömének koronája…
A megszentelődés lépései, melyek azelőtt nyűgösnek tűntek előtte, most a
boldogságot jelentik számára. Isten szavát, ami valamikor unalmas és fárasztó volt, tanulmánya tárgyául választja, tanácsadójának tartja. Isten őhozzá
intézett levele ez, melyen ott áll az Örökkévaló aláírása. Ezzel veti össze, ezzel
méri le gondolatait, szavait és tetteit. Reszket a bennük levő parancsok és
fenyegetések előtt, másrészt szilárdan megragadja ígéreteit, s azok segítségével erősíti meg magát. A legistenfélőbbek társaságát választja, s a gonoszok
társaságát – amit pedig valamikor kedvelt, már nem kedveli többé. Most
sír a gonoszok bűnei miatt, pedig valamikor csak nevetett rajtuk. Elveti az
önszeretetet és a hiúságot, Istennek él, és gazdag a jó cselekedetekben. Isten
ilyen megszentelődést vár el. Ami ennél kevesebb, azt semmiképpen el nem
fogadhatja.” – 2B 294.295.
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Kedd

december 18.

3. FIGYELJ A HŰ TANÚ TANÁCSÁRA!
a. Milyen biztosítékot nyerünk, amikor komolyan bánkódunk lágymeleg állapotunk miatt? Apcs 3:19,20.

„Engedelmeskedjetek a Hű Tanú tanácsának! Vegyetek tűzben megpróbált aranyat, hogy meggazdagodjatok, fehér ruhát, hogy felöltözködjetek, és
szemgyógyító írt, hogy megkenjétek szemeteket, és lássatok! Tegyetek valami erőfeszítést! E becses kincsek nem hullnak ölünkbe igyekezetünk nélkül.
Vegyünk, vagyis – ’legyünk buzgóságosak és térjünk meg’ lágymeleg állapotunkból. Riadjunk föl, hogy észrevegyük hibáinkat, fölkutassuk bűneinket,
és tartsunk azok miatt buzgó bűnbánatot!
Láttam, hogy feladat vár jómódú testvéreinkre: Szakadjanak el földi kincseiktől, és kerekedjenek felül a világ szeretetén! Sokan közülük szeretik a
világot, kincseiket, de nem készek ezt észrevenni. Legyenek buzgóságosak,
bánják meg önző kapzsiságukat, hogy az igazság szeretete nyeljen el minden
mást. Láttam, hogy a gazdagok közül sokan elmulasztják megvenni az aranyat, a fehér ruhát, és a szemgyógyító írt. Buzgalmukból hiányzik a tűz, és a
kitűzött céljuk értékével arányos megfontoltság, lelkiismeretesség.
Láttam őket, amint földi javaik megszerzéséért tülekedtek. Micsoda
lelkesedést, mily buzgalmat, mekkora erőkifejtést tanúsítottak megszerezni
a földi mulandó kincseket! Milyen bűnös számításokat végeztek! Látástól
vakulásig terveztek és fáradoztak! Föláldozták földi kényelmüket a földi
kincsért. Ha ily buzgón törekednek megszerezni az aranyat, fehér ruhát és
szemgyógyító írt is, elérik e kívánatos kincseket, sőt életet, örök életet kapnak Isten országában. Láttam, hogyha valaki rászorul a szemgyógyító írra,
azok a jómódúak! Sokan közülük vakok az állapotuk felől, nincs fogalmuk
a világhoz való merev ragaszkodásukról. Óh, bárcsak megnyílna a szemük!
’Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és
megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem’ (Jel
3:20). Láttam, hogy sokaknak akkora rakás szemét zárja el a szívükhöz vezető utat, hogy nem tudják kinyitni az ajtót. Egyeseknek testvéreikkel vannak
nehézségeik. Másoknak gonosz természetüket, önző kapzsiságukat kell
félretolni szívük ajtaja elől. Megint mások a világot gördítették szívük ajtaja
elé, ez zárja el az utat. El kell távolítaniuk minden szemetet! Akkor majd ki
tudják tárni az ajtót, és szívesen fogadják Üdvözítőjüket.” – 1B 87.
64

Szombati Bibliai Tanulmányok, 2012. október - december

Szerda

december 19.

4. A GYŐZELEMHEZ VIVŐ ÚT
a. Milyen ismeret és feladat kulcsfontosságú a lelki győzelemhez Isten
népe számára? Ésa 55:8,9; 58:1. Hogyan lesznek becsapva sokan,
akik kerülni akarják ezen tényt? 1Kir 18:17.

„Némelyek megkísértett állapotukban azoknak a bizonyságtételeknek a
rovására írják Isten népének a nehézségeit és tanácstalanságait, amelyeket
kaptak. Úgy gondolják, hogy azok hibáznak, akik a fenyegető üzenetet hozzák, akik rámutatnak népünk bűneire, és helyrehozzák tévedéseiket. Sokakat a lelkek ellensége vezet félre. Úgy vélik, hogy White atyafi és testvérnő
tevékenysége elfogadható lenne, ha nem ostoroznák szüntelenül a rosszat,
ha nem rónák meg szüntelenül a bűnt…
Némelyek nem fogadják el a bizonyságtételt, melyet Isten bízott reánk, hogy
hirdessük, azzal áltatva magukat, hogy félrevezetnénk őket, s hogy különben is
minden rendjén van velük. Úgy gondolják, hogy Isten népének nincs szüksége
az egyenes beszédre, az intésre, hiszen velük az Isten. Ezek a megkísértettek,
akik mindig is harcban állnak a bűn kertelés nélküli megrovásával, valójában
így kiáltanak: ’Mondjatok nekünk hízelgő, tetszetős dolgokat.’ Hogyan fogadják majd az ilyenek a Hű Tanú laodíceaiaknak szóló üzenetét? Mert ez esetben
kizárt dolog a félrevezetés és az öncsalás. Isten szolgáinak ezt az üzenetet kell
hirdetniük a langymeleg gyülekezetnek. Föl kell annak ráznia az Ő népét biztonságérzetükből, és veszélyes öncsalásukból, hogy tudják, hogyan is állnak
valójában Istennél. Ez a bizonyságtétel, ha befogadják, tettre fog késztetni,
megalázkodáshoz és bűnbánathoz vezet…
Isten népének be kell látnia botlásait, buzgó bűnbánatot kell tartania, és
hátat fordítani azoknak a bűnöknek, amelyek a szegénység, vakság, nyomor és
ijesztő öncsalás szánalomra méltó állapotába süllyesztették őket. Meg lett nekem
mutatva, hogy a gyülekezetben ott kell élnie a szókimondó bizonyságtételnek.
Egyedül ez felel meg a laodíceai üzenetnek. A helytelenségeket meg kell inteni, a
bűnt bűnnek kell nevezni, a gonoszsággal pedig azonnal és határozottan szembe
kell szállni. Népünknek el kell fordulnia ezektől!” – 3B 258-260.
b. Mi történik, amikor megnyitjuk szívünk ajtaját Krisztusnak? Jel 3:20.ur.

„Amikor engedünk annak, hogy feladjuk bűneinket és beismerjük vétkeinket, a lélek és a Megváltó közötti akadály elhárul.” – 1Sz 300.
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Csütörtök

december 20.

5. ISTEN MEGGYÓGYÍT ÉS ELFOGAD
a. Milyen reményteljes, vigasztaló üzenet kíséri a Laodíceának adott
tanácsot? Jel 3:19; Jer 3:22,23.

„Óh, a szeretet, Isten csodálatos szeretete! Összes langyosságunk és bűnünk után így szól: ’Térjetek vissza hozzám, és én is visszatérek hozzátok, és
meggyógyítom minden álnokságtokat.’ Az angyal ezt ismételte el többször:
’Térjetek vissza hozzám, és én is visszatérek hozzátok, és meggyógyítom
minden álnokságtokat.’
Láttam, néhányan szívesen visszatérnének. Mások viszont nem engedik,
hogy ez a laodíceai gyülekezethez intézett üzenet hatást gyakoroljon rájuk.
Folytatják lecsúszásukat mindaddig, amíg az Úr ki nem fogja őket vetni
szájából. Csak azok találnak tetszésre Istennél, akik buzgó bűnbánatot tartanak…
Győztesek lehetünk. Igen; teljesen és tökéletesen. Jézus meghalt, hogy
megnyissa előttünk a menekülés útját, hogy legyőzhessük indulatos természetünket, minden bűnünket, minden kísértésünket, és végül vele ülhessünk
asztalhoz.
Kiváltságunk, hogy hitet és üdvöt nyerjünk. Isten hatalma nem csökkent.
Láttam, hogy erejét ingyen adományozza, mint a régi időkben. Isten egyháza vesztette el hitét, hogy erőt igényeljen, hogy küzdjön, mint Jákób, kiáltva:
’ Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet’ (1Móz 32:26). Kihalófélben az állhatatos, kitartó hit. Ez kell újjáéledjen Isten népének szívében.
Igényelnünk kell Isten áldásait!” – 1B 87.88.

Péntek

december 21.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Milyen tanulságot vonhatunk le Péter tapasztalatából és győzelméből?
Milyen gyümölcsök kísérik a valódi megtérést?
Milyen dolgok zárhatják el a szív ajtaját?
Miért lehet a feddés üzenete a reménység üzenete is?
Beszélj arról a reménységről, amit a Hű Tanú ajánlott fel a laodíceabelieknek!
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13. Tanulmány

2012. december 29.
Szombat

Napnyugta: H 16:02
Ro 16:44

AZ ÖNZETLEN ISTENTISZTELŐ
„Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk,
hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket.” (Tit 3:5)
„Akik közelebb vannak Jézushoz, azok jobban átérzik saját méltatlanságukat, és egyedüli reményük a megfeszített és feltámadott Üdvözítő
érdemeiben van.” – TMK 125.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 271-281. (Jutalom)

Vasárnap

december 23.

1. BŐSÉGES HÁLAADÁS
a. Hogyan mutatja be Krisztus azt a tiszteleti formát, amit Isten látni
szeretne? Jn 4:23.

„Istenünk féltőn szeret. Elvárja, hogy lélekben és igazságban, a szentség
szépségében imádjuk.” – 5B 592.
„Amikor szíveink ráhangolódnak Alkotónk dicsőítésére, de nemcsak
zsoltárokkal és énekekkel, hanem életünkkel is, akkor a mennyel összeköttetésben fogunk élni… A szívben és otthonban hála lesz, úgy az egyéni, mint a
nyilvános istentiszteleten. Ez Isten igaz tisztelete.” – TMK 322.
b. Minek a megértését segíti elő az Istennek tetsző istentisztelet? Tit
3:5-7.

„Vajon úgy érzed, hogy bűnös voltod miatt nem remélheted, hogy Isten
megáld? Ne felejtsd el, hogy Krisztus azért jött a földre, hogy a bűnösöket
megmentse! Semmi sem szól mellettünk Isten előtt. Egyetlen mentségünk,
amelyet most és mindig felhozhatunk: teljes tehetetlenségünk, ami Krisztus
megváltói hatalmát szükségessé teszi.” – NOL 38.39.
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Hétfő

december 24.

2. KIBEN BÍZHATUNK?
a. Miért teremtett meg Isten bennünket? Mit vesz figyelembe Isten annak érdekében, hogy örökéletet adhasson nekünk? Ef 2:4-10.

„Semmink sincs, amivel dicsekedhetnénk; nincs okunk tehát a büszkeségre. Reménységünk egyedüli alapját a Krisztustól ajándékozott igazság
képezi, amely az Ő Lelke által bennünk és általunk munkálkodik.” – JVÚ 61.
b. Mire kell összpontosítsuk figyelmünket, hogy kimeneküljünk a bukott emberi természet legfőbb csapdájából? Jer 9:23,24.

„[Krisztus] látta, hogy a gyülekezetre átokként nehezedik majd az önigazultság… Sokan, akiknél némi előrelépés tapasztalható, felfuvalkodnak,
és azt gondolják, hogy különbek, mint mások. Elvárják, hogy hízelegjenek
nekik, és irigykednek, ha nem tulajdonítanak nekik nagy fontosságot. Ettől
a veszélytől akarja Krisztus megóvni tanítványait.
Rosszul tesszük, ha saját érdemeinkkel büszkélkedünk. [Idézve: Jer 9:23]
Nem cselekedeteinkért kapjuk a jutalmat, nehogy bárki is dicsekedjék.
Minden jutalom kegyelemből van.
A szeretet örül az igazságnak, és nem tesz irigy összehasonlításokat. Akinek szívében szeretet él, csak Krisztus szeretetreméltóságát hasonlítja össze
saját fogyatékos jellemével…
A gőg és elbizakodottság lerontja a munkát.
Nem a szolgálatban eltöltött idő, hanem a szolgálatkészség és megbízhatóság teszi munkánkat kedvessé Isten előtt. Minden szolgálatunk énünk
teljes átadását igényli. A legapróbb feladat, ha őszinte szívvel és önzetlenül
végezzük, kedvesebb Isten előtt, mint a legnagyobb munka, amit megront
a haszonlesés. Isten azt nézi, hogy mennyi van bennünk Krisztus lelkületéből, és mennyi cselekedeteinkben a krisztusi vonás. Isten többre értékeli
a szeretetet és hűséget, amellyel munkánkat végezzük, mint a teljesítmény
nagyságát.
Amikor nincs már önzés, és az elsőbbségért folyó harc megszűnik, amikor hála tölti be szívünket, és a szeretet jó illata árad életünkből, csak akkor
lakik Krisztus szívünkben, és csak így ismer el Isten minket munkatársainak.” – KP 278.279.
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Kedd

december 25.

3. ÉLJ SZERETETBEN
a. Ismertesd az igaz hívő Krisztusban való jó illatot árasztó életét! Ef
5:1-4.

„A bűnös nem támaszkodhat jó cselekedeteire, mint megigazulásának
eszközére. El kell jutnia oda, ahol lemond minden bűnről, s a világosság egyik
fokát a másik után teszi magáévá, amint ösvényére ráragyog. Egyszerűen
hit által megragadja a Krisztus vére általi ingyen és bőséges gondoskodást.
Hisz Isten ígéreteiben, melyek Krisztus által megszentelődés, igazságosság és
megváltás lettek számára. S amint követi Jézust, alázatosan a világosságban
fog járni, örvendezve a világosságnak, s másoknak is szétsugározza azt. Hit
által megigazulva egész életében vidámságot visz magával az ő engedelmességében.” – TII 170.
b. Hogyan foglalható össze a tiszteletteljes keresztényi élet? Mik 6:8.
„Az igaz istentisztelet a Krisztussal való együttmunkálkodásban áll.” –
KSz 105.
„Isten csakis szeretett Fia által fogad el bennünket. A jó cselekedetek az Ő
bűnöket megbocsátó szeretetének a gyümölcsei. Nem szereznek érdemeket
számunkra, és semmit sem tudnak be nekünk jó cselekedeteinkért, amiért
azt állíthatnánk, hogy részben ezek által igényelhetjük lelkünk üdvösségét.
Az üdvösség Isten ingyen ajándéka a hívőnek, melyet csakis Krisztusért adományoz neki. A nyugtalan lélek Krisztusba vetett hit által találhat nyugalmat.
Békéje hitével és bizalmával lesz arányban. Nem állhat elő jó cselekedeteivel,
hogy ezek alapján igényeli az üdvösséget.
De a jó cselekedeteknek nincs valódi értéke? Az a bűnös, aki nap-nap
után büntetlenül bűnt bűnre halmoz, azt is úgy tekinti-e Isten, mint aki
Krisztusba vetett hit által próbálja munkálni becsületességét? A Szentírás válaszol: ’Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban
jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.’
(Ef 2:10) Isteni elrendezésével ki nem érdemelt kedvezése által elrendelte,
hogy a jócselekedetek jutalomban részesüljenek. Egyedül a Krisztus érdemei
által fogad el bennünket; s az irgalmasság tettei, a jótékonyság cselekedetei,
melyeket véghezviszünk, a hit gyümölcsei. Áldássá válnak számunkra, mert
az emberek cselekedeteik szerint lesznek megjutalmazva.” – TII 139.
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Szerda

december 26.

4. GYAKORLATI VALLÁSOSSÁG
a. Milyen magasztos felhívást intézett Krisztus minden egyes hívő irányába! Mt 5:14-16; Gal 5:5,6.

„Aki a legjobban szereti Krisztust, az a legtöbb jót fogja cselekedni.
Hasznavehetőségük korlátlanná válik azoknak, akik az ént félretéve helyet
készítenek szívükben a Szentlélek munkájának, és teljesen Istennek szentelt
életet élnek. Ha alávetik magukat a szükséges tanításnak, s nem panaszkodnak, nem lankadnak az úton, akkor óráról órára, napról napra Isten fogja
őket tanítani. Ő meg kívánja mutatni kegyelmét. Ha népe eltávolítja az akadályokat, Ő bőséges patakokban fogja árasztani az üdvösség vizét emberi
csatornákon keresztül. Ha az emberek alázatos élettel keresik mindazt a jót,
amit megtehetnek, ha visszahúzó kezek nem nyomják el buzgóságukat, akkor Krisztusnak száz munkása lesz ott, ahol ma egy van.
Isten úgy fogadja az embert, ahogy van, és szolgálatára neveli, ha aláveti
magát neki. Ha a lélek befogadja Isten Lelkét, az életre kelt minden képességet. A Szentlélek vezetésével a maradéktalanul Istennek szentelt értelem
harmonikusan fejlődik, s megerősödik, hogy felfogja és teljesítse Isten követelményeit. A gyenge, ingatag jellem erőssé, állhatatossá válik. A folyamatos
odaszentelődés olyan szoros kapcsolatot hoz létre Jézus és tanítványa között,
hogy a keresztény gondolkodása és jelleme az Övéhez hasonlóvá válik. A
Krisztussal fenntartott kapcsolat által látóköre tisztább, szélesebb lesz. Felfogása élesebb, ítélőképessége kiegyensúlyozottabb. Aki Krisztus szolgája akar
lenni, az olyan életadó erőt kap az Igazság Napjától, hogy sok gyümölcsöt
képes teremni Isten dicsőségére.” – JÉ 199.200.
„Az igaz jellemet nem kívülről alakítják, húzzák az emberre, hanem az
belülről sugárzik kifelé. Ha másokat az igazság ösvényére kívánunk vezetni,
akkor annak elveit gondosan meg kell őriznünk szívünkben. Hitvallásunk
hirdetheti a vallás elméletét, de az igazság igéit gyakorlati kegyességünk teszi
láthatóvá. Következetes élet, szent társalgás, tántoríthatatlan becsületesség,
tettre kész, jótékony lelkület, jámbor példa – ezen csatornákon keresztül
árad a világosság a világra.” – JÉ 251.
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Csütörtök

december 27.

5. A VILÁGOSSÁG UTOLSÓ SUGARAI
a. Milyen módszerekkel és hozzáállással lehet csak esélyünk arra, hogy
hatékonyan tudjuk terjeszteni Isten utolsó üzenetét az embereknek?
Lk 17:3-10.

„Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető
utolsó üzenet Isten jellemének – a szeretetnek – megláttatása. Isten gyermekei mutassák meg Uruk dicsőségét! A saját életükkel és jellemükkel tegyenek
bizonyságot arról, amit Isten hatalma tett értük!
Az Igazság Napjának fénye sugározzék igaz cselekedetekben: az igazságot
hirdető szavakban és szentségről tanúskodó tettekben!” – KP 287.
„Jó tetteinket Krisztus érdemeinek jó illata teszi Isten előtt kedvessé. Ez
az a kegyelem, ami képesít bennünket azokra a jó cselekedetekre, melyekért
az Úr jutalomban részesít minket. Magukban a cselekedeteinkben nincs
érdem. Mikor minden tőlünk telhetőt megtettünk, még mindig tekintsük
magunkat haszontalan szolgának. Nem érdemlünk köszönetet Istentől. Csupán kötelességünket teljesítettük, s végezni sem tudtuk volna azokat bűnös
természetünk erejével.
Az Úr fölszólít bennünket, hogy húzódjunk közelebb hozzá, s Ő is közelebb fog húzódni hozzánk. S hozzá közelebb húzódva kegyelemben részesülünk. E kegyelem által tudjuk megcselekedni azon cselekedeteket, melyeket
keze meg fog jutalmazni.” – TII 139.
b. Mi fog a legfényesebben ragyogni az örökkévalóságon keresztül? Zak 13:6.
„A szögeknek minden nyoma [Jézus kezein] hirdeti a csodálatos megváltás történetét s azt a végtelen árat, melyet az Üdvözítő az emberiségért
fizetett.” – TL 146.

Péntek

december 28.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Miért egyértelmű elvárás a hálaadás Krisztus szolgálatában?
Hogyan terjed a mennyei világosság e sötét világban?
Mi történik, amikor egy kis büszkeség csúszik lelki életünkbe?
Magyarázd meg a kapcsolatot a hit és a cselekedetek között a keresztény
életében?
5. Mi a földnek szóló utolsó üzenet – és mi a leglényegesebb téma a mennyben?
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ELSŐ SZOMBATI
ADAKOZÁS
Csendes -

SZAMOA

október 6.

Imaházra a Fidzsiszigeteken

óceán

FIDZSI-SZIGETEK

Nadi

(4.old.)

Suva

TONGA

november 3.
Irodalomra a
Misszióterületeken

(25.old.)

MONTENEGRÓ
Shkodra

Adriai - tenger

KOSZOVÓ

TIRANA

Durrës

OLASZORSZÁG

MACEDÓNIA

ALBÁNIA
Vlorë

Korcë

GÖRÖGORSZÁG

december 1.
Imaházra Albániában
(46.old.)

