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ELŐSZÓ

„Az Úr nagy kegyelmében a legértékesebb üzenetet küldte népének 
Waggoner és Jones testvérek által. Eme üzenet szerint tárjuk a felemel-
tetett Üdvözítőt világosabban a világ elé, nevezetesen az egész világ bű-
neiért hozott áldozatot. Elénk tárta a megigazulást hit által, a Kezesben: 
meghívja az embereket, hogy fogadják el Krisztus igazságát, szentségét, 
aminek bizonyítéka, az engedelmesség Isten minden parancsolata iránt. 
Jézust sokan szemük elől tévesztették. Szükséges, hogy tekintetük isteni 
személyére szegeződjék, érdemeire, az emberi család iránt érzett változat-
lan szeretetére. Ő kezében tart minden hatalmat, s bőségesen szétoszthatja 
ajándékait az emberek között, s a gyámoltalan embert saját igazságossá-
gának, életszentségének felértékelhetetlen ajándékában részesítheti. Isten 
parancsa, hogy ezt az üzenetet juttassuk el a világnak. Ez a harmadik 
angyal üzenete. Hirdessük hangos szóval, s akkor majd Lelkének nagy-
mértékű kiárasztása kíséri.” – BL 38. 

Mint nép, akik arra hívattunk el, hogy nagy hatalommal hirdessük 
„Krisztus, a mi igazságunk” üzenetét, fontos, hogy megértsük pontosan, 
mi ez az üzenet, és mi ennek a gyakorlati jelentősége. Mivel több oldala is 
van ezen üzenetnek, a Szombati Bibliai Tanulmányok e kiadásában átte-
kintjük a megigazulás, a megszentelődés, és az igazságosság tárgyát,  

Pál kijelentette, hogy az evangélium titka az, „hogy a Krisztus ti közte-
tek van, a dicsőségnek ama reménysége” (Kol 1:27). Továbbá arra figyel-
meztette a Filippibelieket: „Annakokáért az az indulat legyen bennetek, 
mely volt a Krisztus Jézusban is” (Fil 2:5). Krisztusban az az indulat volt, 
„hogy annak akaratát cselekedje, aki elküldte őt, és az ő dolgát elvégezze” 
(Jn 4:34). Isten munkája az, hogy úgy a férfiakat, mint nőket helyreállít-
sa Isten képmására, amint ők kezdetben meg lettek teremtve. Ez csak az 
evangélium által lehetséges, „mert Istennek hatalma az minden hívőnek 
üdvösségére, zsidónak először meg görögnek” (Rm 1:16), és hit által ezen 
ígéret szerint: „Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy 
Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek” (Jn 1:12).

Leghőbb imánk, hogy a megigazulást, a megszentelődést, és a Krisz-
tus általi igazságosságot ne pusztán csak elméletileg értsük meg, hanem 
mindannyiunk részére legyen ez egy élő tapasztalat!

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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2013. január 5.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Gyülekezeti központ részére a brazíliai 
Belém városban

Kedves testvéreink és testvérnőink a hitben, 
és a Krisztusban való áldott reménységben! 
„Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap 
múlva megtalálod azt” (Préd 11:1). A Brazíliai 
Amazonas Területen élő testvéreink érdekében 
szólunk hozzátok az igazság e szószólóján – a 
Szombati Bibliai Tanulmányokon – keresztül, 
hogy adakozásra hívjunk föl benneteket, hogy a 
hármas angyali üzenet hirdetése előrehaladhasson 
a mi területünkön.

Az Amazonasi Terület Magába foglalja Észak és Észak-
kelet Brazília nagy főbb államait, a területe 2 millió négyzetkilométer, s a népes-
sége körülbelül  17 millió. A legtöbben az Amazonas folyó és annak mellékfolyói 
mellett élnek, s a népesség másik fő része Maranhao és Piauí államok területén 
él. Ahhoz, hogy az evangéliumot elvihessük az ott élő embereknek, és kapcso-
latot tarthassunk az ott élő gyülekezeti tagjainkkal s az érdeklődő lelkekkel, sok 
fáradozásra és jelentős pénzösszegekre van szükségünk.   

A másik tényező, ami sürget bennünket ezen a területen a missziós tevékeny-
ségre, hogy ez a terület határos olyan szomszéd országokkal, melyeket be kellene 
evangélizálni, mint Guyana, Francia Guyana és Suriname.  

Az a vágyunk, hogy jobban elkötelezzük magunkat ebben a munkában, de 
ehhez szilárdan meg kell alapozódjunk Ésaiás próféta írása szerint, ahogy leírta 
az 54. fejezet 2. versében: „Szélesítsd ki a sátorod helyét, és hajlékaidnak kárpitja-
it terjesszék ki; ne tiltsd meg; nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet.” 
Előre tekintve a munka feladataira, elő kell készítenünk, és fel kell vérteznünk 
az önkéntes missziómunkásainkat, különösen az ifjainkat, ezért vásároltunk egy 
szép helyen területet, a jelenlegi központunktól – Amazonasi Terület, Belém, 
ami Pará állam fővárosa – 30 kilométerre és most ott nekünk be kell fektetnünk 
egy új infrastruktúrába, és építenünk kell egy új épületet. 

Felhívjuk az összes szombatiskolai tanulót az egész világon, hogy segítsenek 
e vállalkozásban. Jutalmazzon meg Isten benneteket gazdagon, amint jókedvvel, 
bőkezűen adakoztok az Ő művére! „A mással jóltevő ember megkövéredik; és 
aki mást felüdít, maga is üdül” (Péld 11:25).

Testvéreitek az Észak Brazíliai Unióból
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551. Tanulmány - A MEGVÁLTÁS TERVE

A MEGVÁLTÁS TERVE
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy 

valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:16).
„Az ember megmentésének dicső tervét az Atya Isten végtelen szeretete 

hozta létre. Ebben az isteni tervben nyilvánul meg legcsodálatosabban Isten 
szeretete a bukott emberi faj iránt.” – 2B 200.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 37-44. (A megváltás terve)

Vasárnap  december 30.
1. KEZDETBEN 
a. Milyen egyszerű nyelven mutatja be a Szentírás Ádám és Éva termé-

szetét a teremtéskor? Miben találták ők az örömüket? 1Móz 1:26, 27.

„Az embernek Istent kellett tükröznie – mind külsejében, mind jellem-
ében. Egyedül Krisztus az Atya ’valóságának képmása’ (Zsid 1:3); de az em-
bert Isten a maga hasonlatosságára formálta. Természete összhangban volt 
Isten akaratával. Értelme fel tudott fogni mennyei dolgokat. Érzései tiszták 
voltak; vágyait és érzelmeit értelme uralta. Az ember szent volt, Isten kép-
mását boldogan, akarata iránti tökéletes engedelmességgel viselte.” – PP 19.
b. Milyen állapot uralkodott kezdetben az egész világegyetemben? 

1Móz 1:31; Jób 38:7.

„Ameddig minden teremtett lény szeretetből engedelmeskedett, mert 
szerette Istent, az egész világegyetemben tökéletes összhang uralkodott. A 
mennyei sereg boldogan teljesítette Teremtője akaratát. Örültek, hogy di-
csőségét tükrözhették, és Őt dicsőíthették. És amíg az Isten iránti szeretet 
mindennél fontosabb volt, az egymás iránti szeretetet bizalom és önzet-
lenség jellemezte. Semmiféle disszonáns hang nem zavarta meg a menny 
harmóniáját.” – PP 8.

2013. január 5.
Szombat

Napnyugta: H  16:05
  Ro 16:51

1. Tanulmány

Mózes 1. könyve 1:26,27.
26  És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.27  Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.

Mózes 1. könyve 1:31.
És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.

Jób könyve 38:7.
Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának?
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Hétfő  december 31.
2. A BUKÁS KÖVETKEZMÉNYEI
a. Mi volt a bűn következménye az emberiségre, és a természetre nézve? 

Mit hozott Isten törvényének áthágása erre a világra? 1Móz 3:17-19; 
Rm 5:12.   

„Isten szentnek és boldognak teremtette az embert; a gyönyörű föld, 
ahogy Isten mindenható kezeiből kikerült, a bukás és átok legkisebb nyomát 
sem hordta magán. Csak az Isten törvényének – a szeretet törvényének – 
áthágása hozta a romlást és a halált a világra.” –JVÚ 7. 

„Amikor ősszüleink Isten akaratának egyik pontját vakmerően áthágták, 
akkor olyan kaput nyitottak meg, melyen át a nyomor és a szenvedés zúdult 
az egész világra. Bárki követi példájukat, hasonló eredményeket ér el. Isten 
minden egyes törvényének alapja a szeretet, s aki e parancsolatoktól eltér, 
saját szerencsétlenségének és romlásának okozója.” – GH 51.  
b. Kinek a hatalma alá került úgy a bukott emberiség, mint a föld? Ho-

gyan utal Krisztus erre a hatalomra? Rm 6:16; Lk 4:5, 6; Jn 14:30. 

„A bűn miatt nemcsak az ember, hanem a föld is a gonosz hatalmába 
került, és a megváltás tervének ezt is helyre kell állítania. Ádám megterem-
tésekor uralmat kapott a föld felett, de mivel engedett a kísértésnek, Sátán 
hatalma alá került. ’Mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett’ (2Pt 
2:19). Amikor az ember Sátán foglya lett, az uralom, amely az övé volt, legyő-
zőjének kezébe ment át. Így lett Sátán ’e világ istene’ (2Kor 4:4). Kisajátította 
azt az uralmat, amelyet eredetileg Ádám kapott.” – PP 10, 11.

„Hatalmas tét forgott kockán a világosság Fejedelme és a sötétség or-
szágának vezére közötti küzdelemben. Sátán – miután az embert bűnre 
csábította, – a földet sajátjának tekintette, és a világ fejedelmének tartotta 
magát. Mivel ősszüleinket önmagához hasonlóvá tette, úgy gondolta, hogy 
itt felállíthatja birodalmát. Kijelentette, hogy az ember választotta őt urává. 
Irányítása alatt tartotta az embereket, így uralkodott a földön. Krisztus azért 
jött, hogy Sátánnak ezt az állítását megcáfolja. Emberfiaként hűnek kellett 
maradnia Istenhez. Így mutathatta meg, hogy Sátán nem irányítja teljesen 
az emberi fajt, és a világra való igénye alaptalan. Mindazok, akik szabadulni 
vágynak hatalmából, szabadokká lesznek. Az uralmat, amit Ádám a bűn 
miatt elveszített, Krisztus visszaszerzi.” – JÉ 86.

Mózes 1. könyve 3:17-19.
17  Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.18  Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét.19  Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.

Lukács evangéliuma 4:5,6.
5  Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld minden országait egy szempillantásban,6  És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom;

János evangéliuma 14:30.
Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és énbennem nincsen semmije;

Rómabeliekhez írt levél 5:12.
Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;

Rómabeliekhez írt levél 6:16.
Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
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771. Tanulmány - A MEGVÁLTÁS TERVE

Kedd  január 1.
3. A BŰN EREDMÉNYE
a. Milyen változás történt úgy a férfiak, mint a nők természetében a 

bukás után? Milyen sajnálatra méltó állapotból menekült meg az 
emberiség? Jn 8:44.er; Ef 2:1-3. 

„Kezdetben Isten az embert a saját képére teremtette. Felruházta ne-
mes tulajdonságokkal, lelkivilága kiegyensúlyozott, lényének minden erői 
harmonikusak voltak. Isten e pompás ajándékait azonban összezilálta a 
bűnbeesés. A bűn elhalványította Isten képét az emberben, sőt majdnem 
megsemmisítette azt.” – PP 556.

„Amikor az ember áthágta Isten törvényét, természete gonosz lett, és 
Sátán befolyása alá került, nem pedig ellentétbe vele. A bűnös ember és a 
bűn szerzője között nem természetszerű az ellenségeskedés. A hitehagyás 
mindkettőt gonosszá tette.” – NK 449.
b. Isten megújító kegyelme nélkül milyen természetszerű emberi hajla-

mok léteznek még ma is? Zsolt 51:7; Jer 17:9; Rm 3:12; 2Kor 4:4.

„A bűn által az ember elidegenedett Istentől. Sátán – a bűn szerzője – 
fondorlatai megbénították lelkét. Magától nem képes a bűn felismerésére, 
az isteni természet értékelésére és felvételére. Még ha elérhető közelségbe 
kerülne is, emberi szíve akkor sem kívánna semmit belőle. Sátán elbűvölő 
ereje fogva tartja. Sátán mesteri fortélyai arra irányulnak, hogy az embert 
minden jó törekvésében megakadályozzák. Istentől kapott képességei és ere-
je fegyverként irányul az isteni Jótevőre. Így, mégha Isten szereti is őt, nem 
részesítheti azokban az áldásokban, melyeket adni kíván.” – 1Sz 312.

„Azok, akik nem állnak eltökélten Krisztus oldalára, Sátánt szolgálják. A 
meg nem tisztult szív szereti a bűnt; szívesen elköveti és mentegeti.” – NK 452.

„A jó és gonosz tudásának fájáról való evés következményét minden 
ember tapasztalja. Természetében megvan a rosszra való hajlam, egy olyan 
kényszer, amelynek segítség nélkül nem tud ellenállni.” – EÉ 26.

Zsoltárok könyve 51:7.
Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.

Jeremiás próféta könyve 17:9.
Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?

János evangéliuma 8:44.er.
Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni.

Rómabeliekhez írt levél 3:12.
Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 4:4.
A kikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, aki az Isten képe.

Efézusbeliekhez írt levél 2:1-3.
1  Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,2  Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;3  Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is:
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Szerda  január 2.
4. ISTEN SZERETETÉNEK BIZONYÍTÉKA
a. Az Istenség mely tulajdonsága adott választ a bűnbe esett emberiség 

szükségletére? Mi késztette Krisztust arra, hogy felajánlja önmagát 
áldozatul? 1Jn 4:9, 10. 

„Isten Fiának, a menny dicsőséges parancsnokának szíve megesett az 
elbukott emberiségen. Az elveszett világ keservei láttán végtelen szánalomra 
indult.” – PP 37.

„Ez a Megváltó jelleme, [az önmegtagadás, és a mások iránti figyelmes, 
szerető gondoskodás], amiként életében is megnyilatkozott. Ez az Isten jel-
leme is. Az Atya szívéből fakadnak az isteni irgalmasság folyamai, amelyek 
Krisztusban nyilatkoznak meg és szétáradnak az egész emberiségre. Jézus, az 
irgalmas, szeretetteljes Üdvözítő volt a testben megjelent Isten (1Tim 3:16).

Krisztus [Isten Fia] azonban nem azért szánta rá magát erre a nagy áldo-
zatra, hogy mennyei Atyánk szívét irántunk való szeretetre ébressze, vagy 
hogy Őt az emberiség megmentésére és megváltására késztesse. Nem, nem! 
’Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta’ érte (Jn 3:16). Az 
Atya nem a nagy engesztelő áldozat következtében szeret minket, hanem 
ellenkezőleg; azért hozta az áldozatot, mert szeret bennünket. Krisztus volt 
a közvetítő, aki által végtelen szeretetét a bűnbe süllyedt világra áraszthatta.” 
– JVÚ 10, 11.
b. Mikor jött létre a megváltás terve a bűnös emberi fajért? Isten kor-

mányzatának mely alapelve nyilvánult meg e terv által? Jel 13:8; Rm 
16:25; Zsolt 89:15.

„Megváltásunk terve nem Ádám bukása után – mint utólagos megoldás – 
jött létre. A megváltás terve ’ama titoknak kijelentése’ volt, ’mely örök időtől 
fogva el volt hallgatva’ (Rm 16:25). A megváltás terve azokat az elveket tárta 
fel, amelyek Isten trónjának alappillérei voltak öröktől fogva. Isten és Krisz-
tus kezdettől tudtak Sátán hitehagyásáról, és arról, hogy az ember is bűnbe 
esik a lázadó megtévesztő befolyása következtében. Nem Isten akarta a bűnt, 
de látta előre, hogy lesz, és gondoskodott ennek a rettenetes veszedelemnek 
a legyőzéséről.” – JÉ 13, 14.

„A bűnös megváltásáért hozott áldozat, amelyre a végtelen szeretet kész-
tette az Atyát és a Fiút, az egész világegyetem előtt arról tesz bizonyságot, 
hogy Isten törvényének és kormányzásának alapja: igazságosság és irgalom. 
Ennek bizonyítására kevesebb, mint ez az engesztelés nem lett volna elég.” – 
NK 447, 448.

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

Mózes 1. könyve 4:3-5.
Aláhúzás

Rómabeliekhez írt levél 6:25.
Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangyéliomom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva,

János apostol 1. levele 4:9,10.
9  Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.10  Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.

Jelenések könyve 13:8.
Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta.
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991. Tanulmány - A MEGVÁLTÁS TERVE

Csütörtök  január 3.
5. A MEGVÁLTÁS TERVÉNEK CÉLJA 
a. Mi Isten célja a megváltás terve által? 1Jn 3:1; Rm 8:15-17.

„[Idézve 1Jn 3:1.] Micsoda értéket nyer ez által az ember! A bűn követ-
keztében az emberek Sátán alattvalói lesznek, de Krisztus engesztelő áldoza-
tában való hit által Ádám fiai ismét Isten gyermekeivé lehetnek. Az emberi 
természet felvételével Krisztus felemelte az elesett emberiséget, olyannyira, 
hogy a vele való összeköttetés által tényleg méltók lehetnek az ’Isten gyerme-
kei’ elnevezésre.” – JVÚ 13.
b. Hogy a bűn többé fel ne támadjon, milyen kétséget kellett teljesen 

eloszlatnia a megváltás tervének a világegyetem összes lakója gon-
dolataiból? Náh 1:9; Lk 24:25, 26; Ef 1:10.  

„Isten szándéka az volt, hogy mindent a biztonság örökkévaló alapjára 
helyez. A mennyei tanácsok határozata alapján Sátán időt kapott arra, hogy 
kifejthesse uralma alapjait és uralkodásának elveit. Sátán azt állította, hogy 
ezek az alapelvek különbek voltak, mint az Isten elvei. Ennek bizonyítására 
Sátán időt kapott, hogy megláthassa azokat a világmindenség.” – JÉ 667.

Péntek  január 4.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mi jellemezte kezdetben Isten egész teremtett világát? 
2. Túl azon, hogy megváltoztak a körülmények, mi történt még, amikor Ádám 

és Éva nem engedelmeskedtek Istennek?
3. Milyen beavatkozás vált szükségessé Isten részéről, hogy a bűn következmé-

nyeit enyhítse?
4. Mit nyilatkoztat ki teljes mértékben a megváltás terve az Istenség valódi ter-

mészetéről? 
5. Mit erősítsen meg mindenkiben a megváltás terve, kizárva minden kételyt és 

más lehetőségekbe vetett bizalmat? 

Náhum próféta könyve 1:9.
Mit koholtok az Úr ellen? Elpusztít ő, nem lészen kétszer veszedelem.

Lukács evangéliuma 24:25,26.
25  És ő monda nékik: Óh balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhivésére, amiket a próféták szóltak!26  Avagy nem ezeket kellett-é szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe?

Rómabeliekhez írt levél 8:15-17.
15  Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!16  Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.17  Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.

Efézusbeliekhez írt levél 1:10.
Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak;

János apostol 1. levele 3:1.
 Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.
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2013. január 12.
Szombat

Napnyugta:  H 16:16
Ro 16:58

A MEGVÁLTÁS MŰVE
„Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meg-

halván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg” (1Pt 2:24).
„A bűn szörnyű átkával megrontotta a világot, és majdnem teljesen 

kitörölte az emberből Isten képmását. De Isten csodálatos szánakozó 
szeretete nem hagyta az embert reménytelen bukott állapotban, hogy 
teljesen elvesszen. Féltőn szeretett Fiát adta az ember megváltásáért.” – 
ST 1878. augusztus 1.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 13-18. (Velünk az Isten)

Vasárnap  január 6.
1. A FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE
a. Mi a büntetése a törvény áthágásának, és csak hogyan menekülhet 

meg a törvény áthágója? Ki vette magára a vétkeinket? 1Móz 2:17; 
Rm 7:10, 11; 1Pt 2:24.    

„Isten Fia önként vállalkozott az engedetlenség büntetésének elhordozá-
sára, hogy így megmentse az emberi nemet az örök kárhozattól. Az isteni 
vezetésen esett csorbát egyedül a menny fejedelmének megalázkodása ál-
líthatta helyre. Az igazság egyedül általa nyerhetett elégtételt. Az ember így 
visszanyerhette azt, amit engedetlensége révén elvesztett.” – 1Sz 286. 
b. Mit kellett először tenni Isten Fiának azért, hogy a megváltás tervét 

valóra váltsa? Krisztus önfeláldozása kinek jelentett még áldozatot?  
1Tim 3:16; Jn 3:16.

„De Isten feláldozta Fiát – aki egyenlő az Atyával – hogy Ő viselje a tör-
vényszegés büntetését. Ezen az úton, amelyet Isten nyitott, juthat az ember 
vissza Isten kegyeibe és édeni otthonába. Krisztus vállalta, hogy megváltja az 
embert, és hogy kimenti a világot Sátán markából. A mennyben elkezdődött 
nagy küzdelemnek abban a világban, azon a terepen kellett eldőlnie, amelyet 
Sátán magának követelt.” – PP 43.

2. Tanulmány

Mózes 1. könyve 2:17.
De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.

János evangéliuma 3:16.
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Rómabeliekhez írt levél 7:10,11.
10  Én pedig meghalék; és úgy találtaték, hogy az a parancsolat, mely életre való, nékem halálomra van.11  Mert a bűn alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa.

Timótheushoz írt 1. levél 3:16.
És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.

Péter apostol 1. levele 2:24.
Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel szógyultatok meg.
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Hétfő   január 7.
2. TÖKÉLETES ENGEDELMESSÉG – A MEGVÁLTÁS ELŐFELTÉTELE
a. Milyen fajta engedelmesség tette lehetségessé Krisztusnak, hogy 

megváltson bennünket? Fil 2:8; Zsid 5:8, 9; Rm 5:12, 18. 

„A bukott emberi faj képviselőjeként Krisztus ugyanazon a területen ha-
ladt át, amelyen Ádám megbotlott, és elesett. Az Isten törvénye iránti tökéle-
tes engedelmesség által Krisztus megmentette az embert Ádám szégyenletes 
bukásának büntetésétől. Az ember áthágta Isten törvényét. Krisztus vére 
csak azoknak válik javára, akik visszatérnek az Isten iránti hűséghez, akik 
engedelmeskednek azon törvénynek, melyet előtte áthágtak. Krisztus soha 
sem lesz a bűnnek részese. Viselve a törvény büntetését, újra esélyt ad, má-
sodik próbaidőt ad a bűnösnek. Utat nyit, melyen át a bűnös visszaállítható 
Isten kegyébe. Krisztus viselte el az ember múltban elkövetett bűneinek a 
büntetését, s a bűnösnek tudva be az Ő igazságosságát, életszentségét, le-
hetővé teszi az embernek, hogy megtartsa Isten szent törvényét.” – TII 183.

„[Krisztus] egész élete bevezetés volt kereszthalálához. Életét az Isten 
összes parancsolatai iránti engedelmesség jellemezte, s példaként szolgált 
ezen a földön minden embernek. Földi élete a törvény kiélése volt. Azon 
törvénynek, amit Ádám megszegett, Krisztus tökéletesen engedelmeskedve 
jóvátette Ádám szégyenletes bukását és elesését.” – FE 382.    
b. Miért formálhatott jogot Krisztus arra, hogy kiszabadítsa az ellen-

ség kezéből a foglyokat? Jn 15:10.ur; 1Pt 2:24.

„Miért formálhatott Krisztus jogot arra, hogy kikapja a foglyokat az el-
lenség markából? – Azért, mert olyan áldozatot hozott, mely eleget tesz az 
igazság mennyei országot irányító alapelveinek. Krisztus a bukott emberiség 
megváltásáért jött földünkre. Le kellett győznie a ravasz ellenséget, hogy az 
igazság mellett való állhatatos kitartása által megváltsa mindazokat, akik 
Megváltójukként fogadják el Őt. A Kálvária keresztjén Krisztus lefizette 
az emberiség megváltásának árát. Ezzel jogot nyert arra, hogy a foglyokat 
kiszabadítsa annak a nagy csalónak a szorításából, aki hazugság által ellen-
szegült az isteni kormányzásnak, és később az emberiség bukását okozta, s 
így minden lehetőségét elveszítette arra, hogy Isten dicsőséges és örök orszá-
gának hűséges polgára legyen.” – 1Sz 287.

     

János evangéliuma 15:10.ur.
amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

Rómabeliekhez írt levél 5:12,18.
12  Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;18  Bizonyára azért, miképen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása.

Filippibeliekhez írt levél 2:8.
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.

Zsidókhoz írt levél 5:8,9.
8  Ámbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet;9  És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek,

Péter apostol 1. levele 2:24.
Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel szógyultatok meg.
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Kedd   január 8.
3. AZ EMBERNEK FIA TÖKÉLETES JELLEMET FEJLESZTETT
a. Hogyan kezdett hozzá Krisztus Isten képmásának helyreállításához 

az emberekben? Zsid 10:5-7; (Hasonlítsd össze Zsolt 40:7-9.) 

„Ő, aki bűnné lett értünk, maga nem is ismerte a bűnt. A bűneink miatt 
ráháruló roppant teherrel együtt viselte az étvágy követelésének rettenetes 
súlyát, de a világ, a megtiszteltetés, és a hiú fitogtatás önhitt, elbizakodásra 
vezető szeretetének roppant terhét is. Krisztus elviselte, kibírta e legsúlyosabb 
kísértéseket, és győzött az ember javára, helyes jellemet alakítva ki számára, 
mert tudta, hogy az ember maga képtelen erre.” – 3B 372.

„E törvény [az erkölcsi törvény] megszegésével az ember bűnt hozott a 
világra, és a bűnnel halált. Krisztus lett az ember bűnéért a jóvátétel. Krisztus 
az Ő jellemének tökéletességét ajánlja az ember bűnössége helyébe. Ő vette 
magára az engedetlenség átkát.” – TII 185.   

b. Milyen módon dicsőítette meg Krisztus az Atyját, és miért?  
Jn 17:3, 4.er; 14:7-11.

„Az erőszak ellenkezik Isten kormányzatának elveivel. Isten csak szere-
tetből fakadó szolgálatot kíván, a szeretetet pedig nem lehet megparancsol-
ni, nem lehet erőszakkal, tekintéllyel kikényszeríteni. Szeretetet csak szeretet 
ébreszthet. Istent ismerni annyit jelent, mint szeretni Őt. Be kell mutatni 
jellemét, mint Sátán jellemének ellentétét. Ezt pedig az egész világminden-
ségben csak egyetlen lény tehette meg. Csak az mutathatta be Isten szerete-
tét, aki ismerte annak magasságát és mélységét.” – JÉ 13.

„Krisztus azért jött a világra, hogy a szeretet, könyörület, gyengédség és 
irgalom Isteneként mutassa be az Atyát… Filep arra kérte Jézust: ’mutasd 
meg nékünk az Atyát, és elég nékünk!’ Ekkor Megváltónk így szólt: ’Annyi 
idő óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? Aki engem 
látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az 
Atyát?’ (Jn 14:8, 9) Krisztus mindig is hirdette, hogy az Atya képviselőjeként 
jött a földre. Nemes, könyörülő, gyengéd, szerető és jóságos jellemével úgy 
áll előttünk, mint az isteni tökéletesség megtestesülése, a láthatatlan Isten 
mása.” – 5B 524.

 

Zsoltárok könyve 40:7-9.
7  Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél; füleimet fölnyitottad; égőáldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál.8  Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem,9  Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.

János evangéliuma 17:3,4.er.
3  Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.4 Én dicsőítettelek téged e földön:

János evangéliuma 14:7-11.
7  Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt.8  Monda neki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk!9  Monda neki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? aki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?10  Nem hiszed-e, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, aki énbennem lakik, ő cselekszi e dolgokat.11  Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyetek nekem.

Zsidókhoz írt levél 10:5-7.
5  Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem,6  Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél.7  Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat.
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Szerda  január 9.
4. ÖSSZHANG A TÖRVÉNY ALAPELVEIVEL
a. Mit bizonyít Krisztus kereszthalála a törvénnyel kapcsolatban? Mi 

még mindig az üdvösségünk feltétele? Ésa 42:21; Mt 5:17; 19:17.    

„Krisztus azonban nemcsak azért vállalta a szenvedést és a halált, hogy 
megváltsa az embert. Azért jött, hogy a ’törvényt naggyá’ tegye és ’dicsőséges-
sé’. Nemcsak azért jött, hogy e föld lakói úgy tekintsék a törvényt, ahogy kell, 
hanem azért is, hogy az egész világegyetemnek megmutassa: Isten törvénye 
változhatatlan. Ha a törvényt el lehetett volna törölni, akkor Isten Fiának nem 
kellett volna élete feláldozásával engesztelést szereznie annak áthágásáért. 
Krisztus halála bizonyítja a törvény változhatatlanságát.” – NK 447.  

„Jézus földi életével megdicsőítette Isten törvényét; halálával pedig meg-
erősítette. Nem azért áldozta fel életét, hogy megszüntesse Isten törvényét, 
sem pedig azért, hogy alacsonyabb normát állítson fel, hanem hogy meg-
őrizze az igazságosságot; hogy tanúsítsa a törvény változtathatatlanságát; és 
hogy biztosítsa örökérvényűségét.” – KP 215.
b. Mit használ Krisztus az emberek megtéréséhez a megváltási munká-

ban? Zsolt 19:8; 1Tim 1:8-10; Rm 3:19, 20.

„Hogy a bűnös felismerje bűnösségét, jellemét Isten mércéjével, az 
igazság nagyszerű zsinórmértékével kell megmérnie. A törvény tükör, 
amely megmutatja, milyen tökéletes az igaz jellem; elfogadása képessé 
teszi az embert arra, hogy a saját jellemében meglássa a hibákat.

A törvény rámutat az ember bűneire, de nem gyógyítja ki belőlük. Míg 
életet ígér az engedelmeseknek, kijelenti, hogy a törvényszegő osztályrésze: 
halál. A bűnöst csak Krisztus evangéliuma szabadíthatja meg a bűn szeny-
nyétől és a kárhozattól…

A törvény nélkül az embernek nincs igazi fogalma Isten tisztaságáról és 
szentségéről, sem pedig a maga bűnösségéről és tisztátalanságáról. Nem látja 
be igazán bűnös voltát, és nem érzi a megtérés szükségességét. Az ember 
megsértette Isten törvényét, és ezért elveszett állapotban van. De mivel 
nincs elveszett állapotának tudatában, azt sem ismeri fel, hogy szüksége 
van Krisztus engesztelő vérére. A megváltás reménységét szívének gyökeres 
megváltozása és életének megújulása nélkül fogadta el. Szép számmal van 
ilyen felszínes megtérés, és tömegek csatlakoznak az egyházhoz, akik soha 
nem forrtak össze Krisztussal.” – NK 416, 417.

Zsoltárok könyve 19:8.
Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt.

Ésaiás próféta könyve 42:21.
Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt nagygyá teszi és dicsőségessé.

Máté evangéliuma 5:17.
Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.

Máté evangéliuma 19:17.
 Ő pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.

Rómabeliekhez írt levél 3:19,20.
19  Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék.20  Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.

Timótheushoz írt 1. levél 1:8-10.
8  Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele,9  Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya-és anyagyilkosokért, emberölőkért.10  Paráznákért, férfifertőztetőkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és a mi egyéb csak az egészséges tudománynyal ellenkezik,
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Csütörtök   január 10.
5. A MEGVÁLTÁS A GONOSZSÁG ELLENTÉTE 
a. Mit adott Isten kezdetben Ádámnak, amit Sátán elbitorolt a bűn-

beesés után? Hogyan, és mikor lesz ez helyreállítva Krisztus élete és 
áldozata alapján? 1Móz 1:26; Lk 4:5, 6; Jn 12:31. 

„A bűn miatt nemcsak az ember, hanem a föld is a gonosz hatalmába 
került, és a megváltás tervének ezt is helyre kell állítania. Ádám megterem-
tésekor uralmat kapott a föld felett, de mivel engedett a kísértésnek, Sátán 
hatalma alá került. ’mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett’ (2Pt 
2:19). Amikor az ember Sátán foglya lett, az uralom, amely az övé volt, legyő-
zőjének kezébe ment át. Így lett Sátán ’e világ istene’ (2Kor 4:4). Kisajátította 
azt az uralmat, amelyet eredetileg Ádám kapott. De Krisztus, aki áldozatával 
megfizette a bűn büntetését, nemcsak megváltja az embert, hanem vissza is 
adja eljátszott uralmát. Mindent, amit az első Ádám elvesztett, helyreállít a 
második… Ez a szándék megvalósul, amikor Isten hatalma által megújultan, 
a bűntől és bánattól megszabadultan a föld a megváltottak örök lakóhelyévé 
lesz. ’Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak.’ ’És semmi elát-
kozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyi széke benne lesz; 
és ő szolgái szolgálnak néki’ (Zsolt 37:29; Jel 22:3).” – PP 41. 
b. Engesztelő áldozatának érdeme által, mit fog tenni Krisztus a bűnnel 

és minden bűnössel vagy dologgal, ami kapcsolatban van a bűnnel? 
Mal 4:1; Jel 20:14, 15; Ezék 28:19.ur.   

Péntek  január 11.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Miért volt Krisztus emberré válása létfontosságú a megváltás tervéhez? 
2. Miután Krisztus emberré lett, mi volt a következő teljesítendő feltétel, azért, 

hogy megválthassa az emberiséget a bűntől?  
3. Mit mutatott be Jézus szó szerint az Ő tanítványainak, és a népnek?  
4. Mit tesz Krisztus az emberiségért, ami képessé teszi őket arra, hogy kinyilvá-

nítsák Krisztus jellemét?  
5. Hogyan változik meg majd Ádám, és a bitorló helyzete?

Mózes 1. könyve 1:26.
És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

Malakiás próféta könyve 4:1.
Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemencze, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, amely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat.

Ezékiel próféta könyve 28:19.ur.
.... s többé örökké nem leszel!

Lukács evangéliuma 4:5,6.
5  Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld minden országait egy szempillantásban,6  És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom;

János evangéliuma 12:31.
Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme:

Jelenések könyve 20:14,15.
14  A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.15  És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.
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2013. január 19.
Szombat

Napnyugta:  H 16:25
Ro 17:07

ISTEN TÖRVÉNYE
„Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek 

csodálatos voltát” (Zsolt 119:18).
„Ahogyan az ember érdekében hozott áldozat teljes volt, úgy az ember 

helyreállítása a bűn szennyétől teljes, és tökéletes kell hogy legyen. Isten adta 
nekünk törvényét, hogy ezek a szabályok irányítsák a mi életünket, magavi-
seletünket.” – CE 112.  
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 414-418. (Újkori ébredések)

Vasárnap   január 13.
1. A TÖRVÉNY A BŰNBEESÉS ELŐTT
a. Mi a bizonyíték arra, hogy a törvény (a tízparancsolat) létezett már 

a bűneset előtt is? 2Móz 16:4; 20:8.er.

„Isten törvénye már a teremtés előtt létezett, különben Ádám nem vét-
kezhetett volna.” – 1Sz 217.

„A törvény az ember teremtése előtt is létezett. Isten a mennyei lények 
állapotához szabta azt. Még az angyalokat is az irányította.” – 1Sz 208.

„Kezdetben Isten az embert a maga képmására teremtette. Az ember tö-
kéletes összhangban élt a természettel, és Isten törvényével. Az igazságosság 
elvei szívébe voltak írva.” – NK 416. 
b. Hogyan kell viselkednie minden teremtett lénynek, hogy folyama-

tosan teljes összhangban lehessenek Istennel és egymással? Zsolt 
119:165. 

„A teremtettség harmóniája az összes lénynek és minden dolognak – élő-
nek és élettelennek – a Teremtő törvényéhez való igazodásán múlik. Isten 
törvényekkel szabályozza kormányzatát, nemcsak az élőlényeket, hanem a 
természet működését is.” – PP 26.

3. Tanulmány

Mózes 2. könyve 16:4.
És monda az Úr Mózesnek: Ímé én esőképen bocsátok néktek kenyeret az égből; menjen ki azért a nép és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem: akar-é az én törvényem szerint járni, vagy nem?

Mózes 2. könyve 20:8.er.
Megemlékezzél a szombatnapról...

Zsoltárok könyve 119:165.
A te törvényed kedvelőinek nagy békességök van, és nincs bántódásuk.
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Hétfő   január 14.
2. A TÖRVÉNY ÁTHÁGÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI
a. Mit olvashatunk a törvényről? Miért volt mindig az örök élet feltéte-

le a törvény iránti engedelmesség? Rm 7:12; Lk 10:25-28. 

„Isten törvénye oly szent, mint Isten maga. E törvény Isten akaratának 
kinyilatkoztatása, jellemének tükörképe, szeretetének és bölcsességének ki-
fejeződése.” – PP 26.

„Isten jelleme törvényében fejeződik ki; és ha összhangban akarsz lenni 
Istennel, kövesd minden cselekedetedben Isten törvényét. Krisztus nem 
csökkentette a törvény követelményeit, hanem félreérthetetlenül kijelen-
tette, hogy megtartása az örök élet feltétele. Isten ezt a feltételt szabta meg 
Ádámnak a bukás előtt is. Az Úr most sem kíván kevesebbet, mint amit az 
Édenben elvárt az embertől: tökéletes engedelmességet, feddhetetlen, igaz 
életet. A kegyelem kínálta szövetség ugyanazt igényli az embertől, mint az 
Édenben felállított követelmény: összhangot Isten törvényével, amely szent, 
igaz és jó.” – KP 271, 272.

„Az evangélium nem gyengíti meg a törvény követeléseit, hanem felma-
gasztalja, és dicsőségessé teszi azt. Az Újszövetség idején nem kisebbek a 
követelmények, mint amilyenek az Ószövetség idején voltak.” – 1Sz 343.
b. Mi a törvény áthágása? Mi az engedetlenség elkerülhetetlen követ-

kezménye? 1Jn 3:4; Rm 6:23.er.

„A törvény tökéletes engedelmességet igényel: ’Mert ha valaki az egész 
törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös’ 
(Jak 2:10). A Tízparancsolat egyike sem hágható át anélkül, hogy a menny 
Istenéhez hűtlenné ne válnánk. Az előírásoktól való legkisebb elhajlás is 
bűn, legyen az mulasztás, vagy tudatos törvényszegés, és minden bűn Isten 
haragját vonja maga után.” – 1Sz 207.

„A törvényszegés minden egyes tette visszahat a bűnösre, változást hoz 
jellemében, és könnyebbé teszi számára az újbóli vétkezést. A bűnt választva 
az ember elkülöníti magát Istentől, levágja magát az áldás csatornájáról, ami-
nek biztos hatása romlás és halál.” – 1Sz 223.

Lukács evangéliuma 10:25-28.
25  És ímé egy törvénytudó felkele, kísértvén őt, és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?26  Ő pedig monda annak: A törvényben mi van megírva? mint olvasod?27  Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.28  Monda pedig annak: Jól felelél; ezt cselekedd, és élsz.

Rómabeliekhez írt levél 7:12.
Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó.

Rómabeliekhez írt levél 6:23.er.
Mert a bűn zsoldja halál

János apostol 1. levele 3:4.
 Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.
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Kedd  január 15.
3. A TÖRVÉNY A BŰNESET UTÁN
a. Milyen magatartásbeli változást eredményezett az engedetlenség? 

Mit bizonyított az a tény, hogy ősszüleink elrejtették magukat Isten 
jelenléte elől? Rm 8:7, 8; Ésa 59:2.

„A bűn azonban elidegenítette [az embert] Alkotójától. Már nem tük-
rözte Isten képmását. Szíve harcban állt Isten törvényének elveivel. ’A test 
gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem 
engedelmeskedik, mert nem is teheti’ (Rm 8:7).” – NK 416.
b. Honnan tudjuk, hogy a törvény nem változott meg a bűneset után? 

Hova írták le később a törvényt? Zsolt 119:152; 5Móz 4:12, 13.

„Az igaz élet alapelvei a bűneset után is ugyanazok maradtak. Semmi 
nem került ki a törvényből és a szent előírások egyikén sem lehetett javítani. 
Isten törvénye éppúgy létezni fog az örökkévaló korokon át, ahogyan az már 
a kezdetekben is létezett. ’Régtől fogva tudom a te bizonyságaid felől, hogy 
azokat örökké állandókká tetted’ (Zsolt 119:152).” – 1Sz 208.

„Ádám törvényszegése után a törvény alapelvei nem változtak meg, csak 
úgy szerveződtek és olyan kifejezést nyertek, hogy megfeleljenek az elbukott 
állapotában lévő ember szükségleteinek.” – 1Sz 217.   
c. Az új szövetség idejében hova írja be Isten a törvényt? Zsid 8:10; 

10:16.

„Amikor az ember megtér és megszentelődik, megbékül Istennel, mert 
összhangba kerül Isten törvényének elveivel.” – NK 416.

„’A Te törvényed igaz’. Isten Igéjéből a Szentlélek által feltárulnak az em-
ber előtt az igazság nagyszerű elvei, amelyeket a törvény foglal magában. És 
mivel Isten törvénye ’szent és igaz és jó’, a tökéletes Isten tükörképe, ebből 
az következik, hogy az a jellem, amelyet e törvénynek való engedelmesség 
formált, szintén szent. Krisztus az ilyen jellem tökéletes példája. Ezt mondja. 
’Én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait.’ ’Én mindenkor azokat 
cselekszem, amelyek néki kedvesek’ (Jn 15:10; 8:29). Krisztus követői ha-
sonlók lesznek Urukhoz, és Isten kegyelméből jellemük szent törvényének 
elveihez igazodik. Ez a bibliai megszentelődés.” – NK 418. 

Mózes 5. könyve 4:12,13.
12  És szóla az Úr néktek a tűz közepéből. A szavak hangját ti is halljátok vala, de csak a hangot; alakot azonban nem láttok vala.13  És kijelenté néktek az ő szövetségét, amelyre nézve utasított titeket a tíz ige teljesítésére, és felírá azokat két kőtáblára.

Zsoltárok könyve 119:152.
Régtől fogva tudom a te bizonyságaid felől, hogy azokat örökké állandókká tetted.

Ésaiás próféta könyve 59:2.
Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.

Rómabeliekhez írt levél 8:7,8.
7  Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.8  Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.

Zsidókhoz írt levél 10:6.
Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél.

Zsidókhoz írt levél 8:10.
Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.
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Szerda  január 16.
4. A TÖRVÉNY ÉS A KEGYELEM ÖSSZETARTOZNAK
a. Mi az alapja Isten trónjának? Mi emlékeztetett erre folyamatosan a 

szentek szentjében? Zsolt 89:15; 2Móz 25:17-24. 

„Isten trónját, amely a mennyei templomban, Isten lakóhelyén van, az 
igazság és az ítélet teszi erőssé. Az igazság törvénye, az erkölcs nagyszerű 
mércéje, amellyel megmér minden embert, a szentek szentjében van. A 
frigyládát, amely magába zárja a törvénytáblákat, a kegyelem királyi széke 
takarja. Előtte mutatja be vérét Krisztus a bűnösért. Igazság és irgalom így 
fonódik össze az emberért létrehozott megváltási tervben. Ennek a két isteni 
tulajdonságnak az egybefonódását csak a végtelen bölcsesség tudta kigon-
dolni, és a végtelen hatalom tudta megvalósítani. Ez az összefonódás az 
egész mennyet ámulatba ejti, és imádatra készteti. A földi templom kérubjai 
tisztelettel fordultak a kegyelem királyi széke felé, így jelképezve a mennyei 
sereg érdeklődését a megváltás munkája iránt. Ez annak az irgalomnak a 
titka, amelybe angyalok vágyakoznak betekinteni: hogy Isten akkor is igaz, 
ha megigazítja a megtérő bűnöst, és megújítja kapcsolatát az elbukott embe-
riséggel; hogy Krisztus lehajolt, és megszámlálhatatlanul sok embert emelt 
ki a pusztulás örvényéből. Felöltöztette őket a maga igaz voltának folttalan 
ruhájába, hogy a megváltottak örökre Isten közelében és a soha el nem bu-
kott angyalok társaságában lehessenek.” – NK 371.
b. Milyen két alapelvnek kell összhangban lenni mindig egymással? 

Honnan tudjuk azt, hogy a kegyelem nem szünteti meg a törvényt? 
Zsolt 85:11.  

„A törvény tökéletes összhangban van az evangéliummal. Az egyik a másik 
támogatására szolgál. A dicsőséges törvény ütközteti a lelkiismeretet, s arra 
indítja a bűnöst, hogy érezze át Krisztusra, mint a bűn kiengesztelőjére való 
szükségét. Az evangélium elismeri a törvény hatalmát és változhatatlanságát. 
’A bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által’ – mondja Pál (Rm 7:7). A 
törvény által kialakult bűntudat Krisztushoz vezeti a bűnöst.” – 1Sz 228.

„Krisztus kegyelme és Isten törvénye elválaszthatatlanok egymástól. 
Jézusban irgalmasság és hűség összetalálkoznak, békesség és igazság csókol-
gatják egymást. Élete és jelleme nem csak Isten jellemét tárja fel, hanem az 
ember lehetőségét is.” – 1Sz 321. 

Mózes 2. könyve 25:17-24.
17  Csinálj fedelet is tiszta aranyból: harmadfél sing hosszút, és másfél sing széleset.18  Csinálj két Kérubot is aranyból, vert aranyból csináld azokat a fedélnek két végére.19  Az egyik Kérubot csináld az egyik végére innen, a másik Kérubot a másik végére onnan: a fedélből csináljátok ki a Kérubokat annak két végén.20  A Kérubok pedig terjeszszék ki szárnyaikat fölfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet; arczaik egymásfelé legyenek; a Kérubok arczai a fedél felé forduljanak.21  A fedelet pedig helyezd a ládára felül, a ládába pedig tedd a bizonyságot, amelyet adok néked.22  Ott jelenek meg néked, és szólok hozzád a fedél tetejéről, a két Kérub közül, melyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, amiket általad parancsolok az Izráel fiainak.23  Csinálj asztalt is sittim-fából, két sing hosszút, egy sing széleset, és másfél sing magasat.24  És borítsd be azt tiszta aranynyal, és csinálj reá köröskörül arany pártázatot.

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

Zsoltárok könyve 85:11.
Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.
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Csütörtök  január 17.
5. AZ ISTENI SZÍNVONAL AZ EMBERISÉG RÉSZÉRE
a. Mi az Isten által kitűzött színvonal az Ő gyermekei részére a megvál-

tás terve szerint? Mt 5:48; Rm 8:4.

„Isten magasabb eszményképet tűzött gyermekei elé, mint amit a legma-
gasabb röptű emberi gondolat is elérhetne. ’Legyetek azért ti tökéletesek, 
miként a ti mennyei Atyátok tökéletes’ (Mt 5:48). Ez a parancs egyben ígéret 
is. A megváltási terv Sátán hatalmából történő teljes szabadulásunkat tűzi 
ki. Krisztus mindig különbséget tesz a megtört lélek és a bűn között. Azért 
jött, hogy lerombolja a gonosz munkáit, s a Szentlélek kiáradhasson minden 
bűnbánó lélekre, megőrizhesse őket a bűntől.” – JÉ 255.

„A törvény Isten elgondolásának, szándékának kifejezése. Amikor azt 
Krisztusban elfogadjuk, saját elgondolásunkká válik. A törvény természetes 
vágyaink és hajlamaink, valamint a bűnre vezető kísértések ereje fölé emel 
bennünket. ’A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bán-
tódásuk’ (Zsolt 119:165) – semmi nem okozhatja botlásukat.” – 1Sz 223. 
b. Hogy ezt a magas színvonalat elérhessük, mivel kell nekünk össz-

hangban élnünk? Zsolt 119:1, 142, 167; Jn 17:17; Jak 2:12.

Péntek  január 18.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan tartja fenn Isten törvénye a tökéletes összhangot? 
2. Mit tudhatunk Isten törvénye áthágásának következményeiről? 
3. Mit tudhatunk a törvény örökérvényűségéről?  
4. Milyen leckét tanulhatunk meg a frigyláda befedéséről, amely a törvény táb-

láit tartalmazta? 
5. Mi által lesz a bűnös Krisztushoz hasonlóvá?

Zsoltárok könyve 119:1,142,167.
1  Boldogok, akiknek útjok feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak.142  A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz.167  Az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem.

Máté evangéliuma 5:48.
Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

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

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

Jakab apostol levele 2:12.
Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni.
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2013. január 26.
Szombat

Napnyugta: H 16:35
Ro 17:17

KRISZTUS EMBERI TERMÉSZETE
„És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsősé-

gét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelem-
mel és igazsággal” (Jn 1:14).

„Isten Fiának emberi természete számunkra maga a mindenség. Ez egy 
aranylánc, ami lelkünket Krisztushoz kapcsolja, és Krisztuson keresztül 
Istenhez. Legyen ez tanulmányunk tárgya! Krisztus valóban emberré lett.” 
– YI 1898. október 13.
Javasolt olvasmány: Szemelvények, 1. kötet, 233-234. (Az Ige testté lett)

Jézus Élete, 88-93. (A megkísértés)

Vasárnap   január 20.
1. KRISZTUS EMBERI SZÁRMAZÁSA
a. Milyen formát kellett Krisztusnak magára venni, amikor a földre 

jött, és miért? Rm 8:3; Jn 1:14.

„Jézus ember lett, hogy közbenjáró lehessen Isten és az emberek között. 
Emberi léttel takarta el istenségét, az emberek közé elegyedett, hogy emberi 
karjával átölelje az embereket, s isteni karjával Isten trónját ragadja meg. 
Azért tette, hogy az emberben visszaállíthassa az eredeti gondolkodást, me-
lyet Édenben a Sátán csábítására elvesztett.” – TII 215. 
b. Kinek a leszármazottja volt test szerint Jézus? Mit örökölt az édes-

anyjától? 1Móz 3:15; 22:18; Rm 1:3. 

„Már az is határtalan leereszkedés lett volna Isten Fia részéről, ha azt az em-
beri természetet ölti magára, amellyel az Édenben élő Ádám a bűnbeesés előtt 
bírt. Ám Jézus akkor vállalta az emberi természetet, amikor azt a bűn már négy-
ezer éve gyöngítette. Ádám bármelyik leszármazottjához hasonlóan alávetette 
magát mindannak, amit az átöröklés hatalmas törvénye létrehozott. Hogy mi 
e törvény működésének következménye, azt Jézus földi őseinek a történelme 
mutatja be. Ezzel az örökséggel jött földünkre, hogy osztozzon bánatunkban, 
kísértéseinkben, s hogy példát mutasson a bűntelen életre.” – JÉ 32.

4. Tanulmány

Mózes 1. könyve 3:15.
És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.

Mózes 1. könyve 22:18.
És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek.

János evangéliuma 1:14.
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

Rómabeliekhez írt levél 8:3.
Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.

Rómabeliekhez írt levél 1:3.
Az ő Fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint,
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Hétfő   január 21.
2. KRISZTUS EMBERI TERMÉSZETE 
a. Hogyan mutatja be Ésaiás próféta Isten Fiának emberi természetét? 

Ésa 53:2-4.  

„Bár Krisztus az emberi természetet annak bukott állapotában öltötte 
magára, a legkevésbé sem vett részt az ember bűnében. Alá volt vetve az em-
bert körülvevő betegségeknek, és gyengeségeknek, ’hogy beteljesedjék, amit 
Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és Ő 
hordozta a mi betegségünket’ (Mt 8:17). Gyengeségünk tudata megindította 
Őt, és minden ponton kísértést szenvedett, mint mi.” – TII 145.       
b. Hogyan mutatja be Pál apostol a valós emberi természetet, amit 

Krisztus örökölt? Zsid 2:14, 17.er. 

„Krisztus nem színlelte, hogy felvette az emberi természetet, hanem való-
ságosan felvette azt. Valóban emberi természete volt.” – 1Sz 233.

„Az ember fizikai, szellemi ereje, erkölcsi értéke négyezer éve hanyatlott, 
és Krisztus az elkorcsosult emberiség gyengeségeit vette magára. Csakis így 
menthette meg az embert a romlás legmélyéből.” – JÉ 88.

„Jézus minden tekintetben hasonlatos volt embertársaihoz. Testté lett, 
amilyenek mi vagyunk. Éhezett, megszomjazott, elfáradt. Az étel megerősí-
tette, az alvás felfrissítette. Osztozott az emberi sorsban, mégis Isten szeplőt-
len Fia volt, testében Isten. Jelleme legyen a miénk is!” – JÉ 255.

„Micsoda látvány a menny számára! Krisztus, aki a bűnnek legkisebb 
csíráját sem ismerte, felvette az emberi természetet annak megromlott ál-
lapotában. Halandó ember nem képes felfogni ennek a megalázkodásnak 
a mértékét. Isten – megalázva Önmagát – megjelent testben. Micsoda 
elgondolkodtató téma ez! Méltó az alapos elmélyülésre! Krisztus, a meny-
nyei Fenség, ennek ellenére igen alacsonyra ereszkedett. Méltóságából és 
dicsőségéből azonban semmit nem vesztett. Szegénység és hatalmas meg-
aláztatás övezte életét. A mi érdekünkben lett szegénnyé, hogy szegénysége 
által gazdagok lehessünk. ’A rókáknak vagyon barlangjuk’ – mondta – ’és az 
égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani’ (Mt 
8:20).” – 1Sz 238, 239. 

   

Ésaiás próféta könyve 53:2-4.
2  Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos!3  Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint aki elől orczánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele.4  Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!

Zsidókhoz írt levél 2:14,17.er.
14  Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,17  Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz...
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Kedd   január 22.
3. KRISZTUS ELBUKHATOTT VOLNA
a. Honnan tudjuk azt, hogy Krisztusnak minden olyan kísértéssel 

szembe kellett nézni, amivel nekünk is, és milyen célból történt ez 
így? Zsid 2:17, 18; 4:15; 5:1, 2. 

„Krisztus egyedül élte át azokat a kísértéseket és szomorúságokat, ame-
lyek az emberiséget érik. Soha más asszonytól született emberre nem támad-
tak oly heves kísértések, soha senki más nem hordta a világ bűneinek és 
fájdalmainak oly súlyos terhét.” – EÉ 76.

„Isten Fiát minden lépésénél a sötétség erői támadták. Keresztsége után 
a Lélek a pusztába vitte, ahol negyven napig szenvedte a kísértést. Olyan le-
veleket kaptam, melyekben azt állítják, hogy Krisztusnak nem volt emberi 
természete, mert ha az lett volna, akkor elbukott volna az emberéhez hasonló 
kísértésekben. Ha nem lett volna emberi természete, akkor nem lehetne a 
példaképünk. Ha nem volt az emberi természet részese, akkor nem lett volna 
emberként kísérthető. Ha lehetetlen lett volna számára, hogy engedjen a kí-
sértésnek, akkor nem lehetne a segítőnk. Ünnepélyes igazság, hogy Krisztus 
emberként jött el megvívni a harcokat az ember érdekében.” – 1Sz 374, 375.
b. Milyen további bizonyíték van Krisztus emberi természetére, és 

arra, hogy a kísértések alatt elbukhatott volna? Mi történhetett vol-
na meg? 2Kor 5:21; Zsid 5:7, 8.

„Ha nincs lehetőség a behódolásra, akkor a kísértés nem kísértés. A kí-
sértésnek akkor áll ellen az ember, mikor erős nyomás nehezedik rá, hogy 
helytelen cselekedetet kövessen el, s tudja, hogy módjában áll ellenállni hit 
által, szilárdan megragadva az isteni erőt. Ez volt az a szörnyű tusa, amelyen 
Krisztus átment. Nem lehetett volna megkísértve minden ponton, amint az 
embert kísértés éri, ha nem lett volna lehetőség rá, hogy elbukjon… 

Azon kísértések, melyeknek Krisztus ki volt téve, félelmetesen valósak 
voltak. Mint szabad egyén kapta a megpróbáltatást, és szabadságában állt, 
hogy engedjen Sátán kísértéseinek. Így keresztezhette volna Isten szándékát. 
Ha ez nem így volna, ha nem bukhatott volna el, akkor nem kísértethetett 
volna meg mindenben az emberi családhoz hasonlóan.” – TII 114.

„Ne feledd, hogy Krisztus mindent kockára tett! Maga a menny is ve-
szélybe került. A keresztnél, amelyen Krisztus egyetlen bűnösért is feláldozta 
volna életét, felmérheted egyetlen lélek értékét.” – KP 131. 

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 5:21.
Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.

Zsidókhoz írt levél 2:17,18.
17  Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.18  Mert a mennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek.

Zsidókhoz írt levél 4:15.
Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.

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

Zsidókhoz írt levél 5:7,8.
7  Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért,8  Ámbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet;
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Szerda  január 23.
4. KRISZTUS KÍSÉRTÉSEINEK SÚLYOS VOLTA
a. Mi tette Krisztus kísértéseit a pusztában oly súlyossá? Lk 4:2, 12, 13. 

„Üdvözítőnk, aki gyengeségünkben testvérünk, ’megkísértetett min-
denekben hozzánk hasonlóan’ (Zsid 4:15), de mint az egyedüli bűntelen, 
természete visszariadt a gonosztól; lelki fájdalmakat és kínokat szenvedett el 
a bűnös világban.” – JVÚ 92.

„Minden bűn, viszály, szennyes vágy, amit a törvényszegés magával vont, 
szenvedés volt Jézus lelkének.” – JÉ 83.

„Sokan azt állítják, hogy lehetetlen lett volna a Kísértőnek Krisztust le-
győznie. Ez nem igaz, mert akkor hogyan képviselhette volna az Üdvözítő 
a bűnös embert? Nem szerezhette volna meg azt a győzelmet sem, amely 
Ádámnak nem sikerült. Ha bármilyen tekintetben súlyosabb próbával kel-
lene megküzdenünk, akkor Ő nem tudna segíteni rajtunk. De Megváltónk 
emberi testet öltött, annak összes tehertételével együtt. Emberi természetet 
vett magára, azzal a lehetőséggel, hogy enged a kísértésnek. Semmi olyat 
nem kell elviselnünk, amit neki ne kellett volna elszenvednie.” – JÉ 88, 89.

„Mikor olyan erőt tulajdonítunk [Krisztus] emberi természetének, mely-
lyel a Sátánnal való küzdelemben az ember nem rendelkezhet, akkor elpusz-
títjuk emberi voltának teljességét.” – TII 217. 

„A mi Urunk ugyanúgy megkísértetett, mint mi, emberek. Lehetősége lett 
volna engedni a kísértésnek, mint ahogy nekünk is. Véges emberi természete 
tiszta, és szeplőtelen volt, azonban az isteni természete, ami arra indította 
Őt, hogy így szóljon Filepnek: ’Aki engem látott, látta az Atyát is,’ nem vált 
emberivé; a két természet keveredése, vagy egyesülése, sem tette az istenit 
emberivé. Mindkettő megtartotta a lényeges jellemzőit, tulajdonságait.

Viszont ne gondoljunk itt közönséges, földies dologra. Megromlott gon-
dolatainkkal ne képzeljük azt, hogy Krisztus hajlamossága a kísértésekkel 
szemben lealacsonyította volna emberi mivoltát és ugyanolyan bűnös és 
romlott lett volna, mint az ember. 

Az isteni természet, egyesülve az emberi természettel tette Őt arra képes-
sé, hogy engedhetett volna a Sátán kísértéseinek. Krisztus megpróbáltatása 
sokkal nagyobb volt, mint Ádámé, és Éváé, mert Krisztus felvette a mi ter-
mészetünket, a mi esendő természetünket, de nem a megrontottat, és nem is 
ronthatta meg, kivéve, ha Sátán szavaira hallgat, és nem Isten szavára. Annak 
feltételezése, hogy Ő képtelen volt engedni a kísértésnek, az azt jelentené, 
hogy nem lehet tökéletes példakép az ember számára, valamint azt, hogy 
Krisztus ezen megalázkodásának ereje – amely a legjelentőségteljesebb – 
nem jelent tanulságot vagy segítséget az embernek.” – 16MR 182, 183.     

Lukács evangéliuma 4:2,12,13.
2  Negyven napig, kísértetvén az ördög által. És nem evék semmit azokban a napokban; de mikor azok elmúltak, végre megéhezék.12  Felelvén pedig Jézus, monda néki: Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.13  És elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozék tőle egy időre.
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Csütörtök  január 24.
5. KRISZTUS FELNÖVEKEDÉSE ÉS GYŐZELME
a. Mely tapasztalatok mutatják az emberiségnek, hogy Jézus előkészült 

a győzelemre, s milyen eredménnyel járt ez?  Lk 2:40, 52; Zsid 5:8, 9.

„Jézus élete összhangban volt Istennel. Gyermekkorában gyermekként 
gondolkodott és beszélt, de a bűnnek nyoma sem homályosította el benne 
Isten képmását. Mégsem volt mentes a kísértéstől. Názáret lakosainak go-
noszsága közmondásos volt. Náthánáel kérdéséből világosan látszik, hogy 
mennyire lenézték őket: ’Názáretből támadhat-e valami jó?’ (Jn 1:47). Jézus-
nak olyan helyen kellett laknia, ahol jelleme próbára lett téve.” – JÉ 50. 
b. Mi a titka annak, hogy győzzünk a kísértések felett? Mit ígért meg 

Krisztus azoknak, akik győznek, mint ahogy Ő is győzött? 1Pt 2:23; 
Jak 4:7; Jel 3:21.

„[Krisztus] a Sátán felett ugyanazon emberi természettel aratott diadal-
mat, amely természet felett az Édenben Sátán aratott győzelmet. Az ellen-
séget Krisztus az Ő emberi természetében győzte le. Üdvözítőnk elrejtette 
istenségének hatalmát. Emberi természetben győzött, Isten erejére, s hatal-
mára támaszkodva. Ez mindenkinek az előjoga. Hitünkkel arányos lesz a 
győzelmünk is.” – YI 1901. április 25. 

Péntek  január 25.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen örökséget kapott Krisztus Ádám leszármazási vonalán?  
2. Mi teszi azt világossá, hogy Jézus valóban emberként élt embertársai között? 
3. Honnan tudjuk azt, hogy Krisztusnak valódi kísértésekkel kellett szembe-

nézni, ugyanúgy, mint minden más embernek? 
4. Amikor Krisztusnak személyesen kellett szembenézni a kísértéssel, mint 

embernek Fia, milyen tény tette súlyosabbá az Ő kísértéseit, mint a miénket? 
5. Hogyan készült fel Krisztus a győzelemre, és mit tanulhatunk ebből?  

Lukács evangéliuma 2:40,52.
40  A kis gyermek pedig növekedék, és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyelme vala ő rajta.52  Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben.

Zsidókhoz írt levél 5:8,9.
8  Ámbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet;9  És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek,

Jakab apostol levele 4:7.
Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

Péter apostol 1. levele 2:23.
Aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan ítélőre:

Jelenések könyve 3:21.
 Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
A Világ Katasztrófáinak Következ-
ményeit Enyhítő Alap részére

Mi az igaz vallás? „Tiszta és szeplő nélkül 
való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: 
meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő 
nyomorúságukban, és szeplő nélkül meg-
tartani magát e világtól” (Jak 1:27). A Világ 
Katasztrófáinak Következményeit Enyhítő 
Alap válaszol azok segélyhívására, akik a 
legnagyobb szükségben vannak – akik túl-
élik azon megrázó, döbbenetes eseményeket, 
amelyeket földrengések, hurrikánok, és más 
katasztrófák okoztak. Tudtok-e segíteni azoknak, 
akik valóban szükségben vannak?

„Bármennyi talentumunk is van, akár egy, kettő vagy öt, pénzünkből egy fo-
rintot se pazaroljunk el hiábavaló dolgokra, fitogtatásra, vagy önzésre. Minden 
összegyűjtött forintunk Isten képmását és feliratát viseli. Amíg Isten teremtett 
világában ott vannak az éhezők, akiket táplálni kell, a mezítelenek, akiket fel 
kell ruháznunk, a veszendő lelkek, akik az élet kenyerére és az üdvösség vízére 
szorulnak, addig minden szükségtelen pazarlás, minden pénzfelesleg a szegé-
nyekért és mezítelenekért kiált.” – ST 1892. június 20. 

A Világ Katasztrófáinak Következményei Enyhítésére Létrehozott Pénzügyi 
Alap felelőssége, hogy e segélyek szétosztását megszervezze és irányítsa. Mint 
egy teljesen önkéntes szervezet, alkalmazottak és többlet működési költségek 
nélkül, a pénzadományok 100 %-át közvetlenül és teljesen a segélyezésre fordít-
ja. A Világ Katasztrófáinak Következményei Enyhítésére Létrehozott Pénzügyi 
Alap működési költségeit a gyülekezet általános pénzadományaiból fedezik. 
Ezért a Világ Katasztrófáinak Következményei Enyhítésére Létrehozott Pénz-
ügyi Alap részére gyűjtött minden pennyt azok segélyezésére fordítják, akik a 
legnagyobb szükségben vannak.  

Az élelmiszersegélyek szétosztására Sri Lankában, a szegénység enyhítésére 
Dél Indiában, e Pénzügyi Alapnak szinte az egész világon van tennivalója. E 
szombaton lehetőségetek van arra, hogy szintén segítsetek a segélyezés e szol-
gálatában. „Isten azért bízta az emberekre a pénzt, hogy az emberiség áldására 
használják fel, hogy könnyítsenek a szenvedők és a szükségben lévők szük-
ségletein… Isten az Ő bölcs gondviselésében állandóan a szemünk elé helyezi 
éppen azokat, akiknek segítségre van szüksége. Könnyíthetünk a szenvedőkön, 
felruházhatjuk a ruhátlanokat, és segíthetünk mindazoknak, akik nehéz és pró-
bára tevő körülmények között vannak, akik minden erejükkel azon küzdenek, 
hogy eltartsák magukat és családtagjaikat, s ne kerüljenek szegényházba, vagy a 
hajléktalan szállóra.” (Review and Herald 1898. január 4.)       

A Generál Konferencia Jótékonysági Osztálya 

2013. február 2.
Szombat



2626 Szombati Bibliai Tanulmányok, 2013. január - március

KRISZTUS ISTENI TERMÉSZETE
„Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az 

Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét” (Lk 1:32).
„Az Úr Jézus nem azért jött világunkba, hogy megmutassa mire képes 

Isten, hanem hogy mire képes az ember még válságos helyzetekben is az 
Isten hatalmába vetett hit által.” – OHC 48.
Javasolt olvasmányok: Szemelvények, 3. kötet, 119-127. (A testté létel)

Vasárnap   január 27.
1. ISTEN FIÁNAK EMBERRÉ VÁLÁSA
a. Milyen prófécia utal Isten Fiának, mint közbenjárónak eljövetelére? 

Zsid 10:5; Jn 1:14. 

„A dicsőség felhője eltávozott a szentélyből, de a betlehemi Gyermekben 
ott rejlett az a dicsőség, amely előtt az angyalok leborultak. Ez az öntudatlan 
csecsemő volt az a megígért mag, akire az Éden kapujában felállított első ol-
tár mutatott. Ő volt Siló, a békesség adományozója. Ő volt az, aki kijelentette 
önmagáról Mózesnek, hogy VAGYOK. Ő vezette Izraelt felhő- és tűzosz-
lopban. Róla jövendöltek régóta a próféták. Ő volt minden nemzet vágya, 
Dávid gyökere és sarja, a fényes Hajnalcsillag. E gyámoltalan csecsemő neve, 
amelyet Izrael könyvtekercsébe bevezettek, az a név, amely testvérünknek 
hirdeti meg Őt, az elbukott emberiség reménysége volt. E gyermek, akiért 
megfizették a váltságpénzt, váltságdíjat fizetett az egész világ bűneiért. Ő volt 
az igazi ’nagy papunk Isten háza felett’ (Zsid 10:21), a ’változhatatlan papság’ 
(Zsid 7:24) feje, a közbenjáró, aki ’a Felségnek jobbjára’ ült ’a magasságban’ 
(Zsid 1:3).” – JÉ 36.
b. Hogyan mutatta be Pilátus Isten Fiát a sokaságnak? Mit gondolt jól, 

és miben tévedett? Jn 19:5, 15; 18:36. 

 

2013. február 2.
Szombat

Napnyugta: H  16:48
Ro 17:26

5. Tanulmány

János evangéliuma 1:14.
És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

János evangéliuma 19:5,15.
5  Kiméne azért Jézus a töviskoronát és a bíbor köntöst viselve. És monda nekik [Pilátus]: Ímhol az ember!15  Azok pedig kiáltoznak vala: Vidd el, vidd el, feszítsd meg őt! Monda nekik Pilátus: A ti királyotokat feszítsem meg? Felelének a papifejedelmek: Nem királyunk van, hanem császárunk!

János evangéliuma 18:36.
Felele Jézus: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én országom nem innen való.

Zsidókhoz írt levél 10:5.
 Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem,
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Hétfő   január 28.
2. KRISZTUS, ISTEN FIA
a. Hogyan mutatja be Isten Igéje Krisztus születését? Lk 1:30-32.

„Bár Krisztus emberi volta egy időre elfátyolozta és eltakarta dicsőségét, 
mégis Isten maradt, miközben ember lett. Az emberi nem vette át az isteni 
helyét, sem az isteni az emberi helyét. Ez a kegyesség titka. A két kifejezés: 
’isteni’ és ’emberi’, Krisztusban elválaszthatatlanul és szorosan egy volt, mégis 
mindkettő jól fölismerhető egyéniség maradt. Bár Krisztus megalázta ma-
gát, hogy emberré legyen, istenségét mégis megtartotta. Ez nem veszhetett 
el, míg hű és igaz maradt.” – TII 143. 

„Mária Fiának emberi természete vajon Isten Fiának isteni természeté-
vé változott-e át? Nem. A két természet titokzatosan egyetlen személyben 
olvadt össze – az ember Krisztus Jézusban. Őbenne lakozott az istenségnek 
egész teljessége testileg.” – TII 133.
b. Krisztus emberként milyen más természettel is rendelkezett? Minek 

a veszélyét kerüljük, amikor Krisztus testté válásának titkáról beszé-
lünk? Lk 1:34, 35.

„Légy óvatos, végtelenül óvatos, Krisztus emberi természetének fejtegeté-
sénél. Ne hirdesd úgy a népnek, mintha bűnre lett volna hajlamos! Ő a má-
sodik Ádám. Az első Ádám tiszta, bűntelen lénynek lett teremtve, akin nem 
ejtett foltot a bűn, aki Isten képmása volt. Eleshetett, és el is bukott, mivel 
törvényszegést követett el. Bűne miatt leszármazottai engedetlenségre való 
hajlamot örököltek. De Jézus Isten egyszülött Fia volt. Emberi természetet 
vett magára, s mindenben kísértést szenvedett, amint az emberi természet is 
kísértést szenved. Bűnbe eshetett volna, ámde egyetlen percre sem élt benne 
bűn utáni vágy, a bűnre való hajlam. A pusztában kísértések rohamozták, 
amint Ádámot is kísértések támadták Édenben…

[Idézve: Lk 1:31-35.] Ezek a szavak nem emberi lényre vonatkoznak, 
hanem a mindenható Isten Fiára. Soha, semmi módon ne tégy olyan be-
nyomást az emberekre, hogy bármi szenny, vagy romlottságra való hajlam 
élt volna Krisztusban, vagy hogy bármikor engedett volna a romlottságnak. 
Megkísértetett minden pontban, mint az ember, mégis szentnek nevezi az 
angyal.” – TII 143.     

Lukács evangéliuma 1:30-32.
30  És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.31  És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK.32  Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét;

Lukács evangéliuma 1:34,35.
34  Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek?35  És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának.
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Kedd  január 29.
3. KRISZTUS, AZ ÉLET FORRÁSA
a. Mi volt Krisztus öröktől fogva? Jn 1:4.

„’Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága’ (Jn 1:4). 
Ez az idézet nem fizikai, hanem örök életről beszél, ami kizárólag Isten tu-
lajdona. Az Ige, mely Istennel volt, és Isten volt, ilyen élettel rendelkezett. 
A fizikai életet mindenki úgy kapja. Nem örök, és nem halhatatlan élet az, 
mert Isten, az élet adója visszaveszi azt. Az ember nem ura a saját életének. 
De Krisztus nem kölcsön kapta az életét, tőle senki nem veheti el. ’Én teszem 
le azt én magamtól’ (Jn 10:18), mondta Ő. Benne élet volt, az eredeti, nem 
kölcsön vett, nem mástól nyert élet. Ilyen élet nincs az emberben, ezt csak 
Krisztus által nyerheti el. Nem tudja kiérdemelni, ingyen ajándékul kapja, ha 
Krisztusban, mint személyes Üdvözítőjében hisz.” – TII 144.    
b. Miért jött el Jézus erre a földre, és mit hozott azoknak, akik elfo-

gadják Őt? Mi nincs birtokukban azoknak, akik nem hisznek Isten 
Fiában? Jn 10:10.ur; 1Jn 5:11, 12. 

„Minden teremtett lény Isten akarata által és hatalma által él. Isten Fia 
életének a részesei. Bármilyen tehetséges, nagy képességű is valaki, akkor is 
a minden élet forrásának életéből nyer életet. Isten Fia az élet forrása. Aki 
egyedül halhatatlan, aki világosságban és életben lakozik, csak Ő mondhatta 
el: ’Van hatalmam letenni az életemet, és van hatalmam ismét felvenni azt’… 
Krisztusra volt ruházva a hatalom, hogy halhatatlanságban részesítsen. Az 
életet, amelyet emberi formában letett, ismét fölvette, és az emberiségnek 
adta. ’Én azért jöttem – mondja Ő – hogy életük legyen, és bővölködjenek’ 
(Jn 10:10).” – TII 134.

„Ha megbánjuk a törvényszegéseinket, és elfogadjuk Krisztust, mint Élet-
adót, mint személyes Üdvözítőnket, akkor eggyé válunk Ővele, s akaratunk 
összhangba kerül az isteni akarattal. Részeseivé válunk Krisztus életének, 
amely örökkévaló. Halhatatlanságot nyerünk Istentől azáltal, hogy befogad-
juk Krisztus életét, mert Krisztusban lakozik az istenségnek egész élete testi-
leg. Ez az élet titokzatos egyesülés, az isteni együttműködése az emberivel.” 
– ST 1897. június 17.    

János evangéliuma 1:4.
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;

János evangéliuma 10:10.ur.
én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.

János apostol 1. levele 5:11,12.
11  És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van.12  Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.
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Szerda   január 30.
4. KRISZTUS GYŐZELME A KÍSÉRTÉSEK FÖLÖTT
a. Mi volt Jézus győzelmének titka? Jn 4:34; 5:30.

„Krisztusnak az elesett emberiség gyengeségében kellett kiállni Sátán 
kísértéseit, aki még mindig azoknak a magasabb rendű erőknek a birtoká-
ban volt, melyekkel Isten az angyali családot felruházta. De Krisztus emberi 
mivolta összefonódott az istenivel, s ennek az erőnek a segítségével minden 
sátáni kísértésnek ellenállt, s lelkét tisztán megőrizte a bűntől. Az ehhez a 
győzelemhez szükséges erővel Ádámnak azokat a leányait és fiait is fel tudja 
ruházni, akik hit által elfogadják az Ő jellemének igaz vonásait.” – 1Sz 212. 
b. Hogyan győzhetnek az emberek a kísértések felett? Fil 4:13. Mi szük-

séges ehhez mindenkor? Jn 15:4-6.

„Krisztus azért jött a földre, hogy bemutassa, milyen tökéletessé válhat az 
ember, ha az isteni természettel részesül.” – 1Sz 246.

„A Megváltó győzött, hogy megmutassa az embernek, hogyan győzhet. 
Krisztus Isten Igéjével válaszolt Sátán minden kísértésére. Mivel bízott Isten 
ígéreteiben, erőt kapott az Isten parancsolatai iránti engedelmességhez, és 
a kísértő nem juthatott előnyhöz. Ez volt minden kísértésre Jézus válasza: 
’Meg van írva’ (Mt 4:4). Isten nekünk is adta Igéjét, hogy ellenálljunk vele 
a bűnnek. ’Igen nagy és becses ígéreteket’ kaptunk, hogy általuk ’isteni ter-
mészet részeseivé’ legyünk, ’kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban 
van e világon’ (2Pt 1:4).” – NOL 120.

„Krisztus azt mondta, hogy a vessző összeköttetése a szőlőtővel képviseli 
azt a kapcsolatot, amelyet nekik fenn kell tartaniuk vele. A vesszőt beoltják 
az élő szőlőtőbe, és annak rostjai összeforrnak a rostokkal, erei az erekkel, s 
így a szőlőtő részeivé lesznek. A szőlőtő élete a szőlővessző életévé válik. Így a 
bűnökben és vétkekben halott lélek új életet kap, a Krisztussal való kapcsolat 
útján. Krisztusban, mint személyes Üdvözítőben való hit által formálódik ki 
a Krisztussal való egység… Ezt a Krisztussal való egységünket, amely egyszer 
kialakult, fenn kell tartanunk… Ez nem véletlen kapcsolat, nem valami alkal-
mi összeköttetés. A vessző, részévé válik az élő szőlőtőnek. Az élet, az erő és a 
termékenység hatása a gyökértől a vesszőkig akadálytalan és állandó. A vesz-
sző nem maradhat élő a szőlőtőtől elválasztva. Jézus ezzel azt fejezte ki: többé 
ti sem lehettek nélkülem. Azt az életet, amelyet tőlem kaptatok, csak a velem 
való folytonos közösségben őrizhetitek meg. Nálam nélkül nem győzhettek 
le egyetlen bűnt sem, s nem állhattok ellent a kísértéseknek.” – JÉ 582, 583.

János evangéliuma 4:34.
Monda nekik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.

János evangéliuma 5:30.
Én semmit sem cselekedhetem magamtól; amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az Atyáét.

János evangéliuma 15:4-6.
4  Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha énbennem maradtok.5  Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.Ján 15:6  Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.

Filippibeliekhez írt levél 4:13.
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
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Csütörtök   január 31.
5. A HALANDÓ EMBER FIA, ÉS A HALHATATLAN ISTEN FIA
a. Az Úr Jézus magára vette ugyanazon hús-vér testet, mint ami ne-

künk van, de ezzel együtt, mit vállalt még magára? Fil 2:7; Zsid 2:14.

„[Az Úr Jézus] megalázta magát, halandóságot öltött magára. Mint az 
emberiség egy tagja, halandó lett. Másfelől mint Isten, Ő volt az élet forrása 
a világ számára.” – TII 142.
b. Milyen volt Krisztus isteni természete? Miért volt kész és képes le-

tenni életét? 1Tim 3:15, 16; Jn 2:18-22; 17:5, 24.   

„Mikor az angyal hangját hallották: ’Atyád hív téged’ Ő, aki ezt mondta: 
’Én leteszem az én életemet, hogy újra fölvegyem azt.’ És: ’Rontsátok le a 
templomot, és három nap alatt megépítem azt’ (Jn 10:17; 2:19), előjött a sír-
ból az életre, azon élet által, mely benne, Ő magában volt. Az istenség nem 
halt meg. Az emberi meghalt, de most már Krisztus József megnyílt sírboltja 
előtt kijelenti: ’Én vagyok a feltámadás és az élet’ (Jn 11:25). Isteni voltában 
Krisztusnak hatalma volt megtörni a halál bilincseit. Ő jelenti ki, hogy neki 
élete van önmagában, hogy életre hívja azokat, akiket életre akar szólítani.” 
– TII 133, 134. 

Péntek   február 1.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Milyen módon jelent meg Isten Fia népe számára?
2. Miről ne felejtkezzünk el soha Krisztus emberré válásával kapcsolatban? 
3. Mi Krisztus ajándéka azoknak, akik hisznek Őbenne? 
4. Mi volt a kulcsa Isten Fiának ahhoz, hogy győzzön minden kísértés felett? 
5. Hogyan és mikor jelentette ki magát Krisztus világosan, a) mint ember Fia, 

b) mint Isten fia?

János evangéliuma 2:18-22.
18  Felelének azért a zsidók és mondának neki: Micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed?19  Felele Jézus és monda nekik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt.20  Mondának azért a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt?21  Ő pedig az ő testének templomáról szól vala.22  Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékezének az ő tanítványai, hogy ezt mondta; és hivének az írásnak, és a beszédnek, amelyet Jézus mondott vala.

János evangéliuma 17:5,24.
5  És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt.24  Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.

Filippibeliekhez írt levél 2:7.
Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;

Timótheushoz írt 1. levél 3:15,16.
15  De ha késném, hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége.16  És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.

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

„Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn né-
künk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul’ (1Kor 1:30).

„Nem nyerhetjük el a mennyet a saját érdemeink által, csak Krisztus 
érdemein keresztül. Nem lelhetünk üdvösségre saját magunkban; nézzünk 
Jézusra, aki hitünknek szerzője, és bevégzője, s ha Őt szemléljük, élünk.” – 
RH 1896. június 9.
Javasolt olvasmány: Szemelvények, 1. kötet, 353-356. (Krisztus, az üzenet központja)

Vasárnap  február 3.
1. AZ EMBEREK NEM TEHETIK MAGUKAT MÉLTÓVÁ
a. Hogyan mutatta be Jézus a bűnös állapotát? Mit nem tud megérteni 

a bűnös? Lk 15:3, 4.

„Krisztus elveszett juhként ábrázolja a bűnöst. Egy elveszett juh soha nem 
tér vissza a nyájba, ha a pásztor nem keresi, és nem hozza vissza. Önmagától 
senki nem képes a bűnbánatra és arra, hogy méltóvá tegye magát a megiga-
zulás áldására. Az Úr Jézus szüntelen arra törekszik, hogy hatást gyakoroljon 
a bűnös elméjére, és magához vonja, hogy reá, az Isten Bárányára tekintsen, 
aki elveszi a világ bűneit. Egy lépést sem tehetünk a lelki élet felé, ha Jézus 
nem vonja és erősíti lelkünket, ha nem vezet el minket a bűnbánatnak arra a 
tapasztalatára, melynek megbánására nincs szükség.” – 1Sz 358.
b. Milyen példázat szemlélteti azt a tényt, hogy a bűnösök nem tudnak 

saját magukon segíteni, s a legkevésbé sem tudják kifizetni az adós-
ságukat? Lk 7:41, 42. 

„Senki ne tartsa fenn azt a korlátolt, szűk látókörű elképzelést, hogy va-
lamely emberi cselekedet a legkisebb mértékben is hozzájárulhat a törvény-
szegés adósságának törlesztéséhez. Ez végzetes hazugság.” – TII 170.

2013. február 9.
Szombat

Napnyugta: H  16:57
Ro 17:36

6. Tanulmány

Lukács evangéliuma 15:3,4.
3  Ő pedig ezt a példázatot beszélé nékik, mondván:4  Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilenczvenkilenczet a pusztában, és nem megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt?

Lukács evangéliuma 7:41,42.
41  Egy hitelezőnek két adósa vala: az egyik adós vala ötszáz pénzzel, a másik pedig ötvennel.42  És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedé. E kettő közül azért, mondd meg, melyik szereti őt jobban?
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Hétfő   február 4.
2. KRISZTUS ÉRDEME AZ EGYEDÜLI REMÉNYÜNK
a. Csak hogyan találhat a bűnös reményt? Mit kell neki tennie? Ef 1:6, 7; 

1Kor 1:30. 

„A kegyelem érdem nélküli kedvezés; a hívő saját érdeme nélkül igazul meg, 
anélkül, hogy bármit is felajánlhatna Istennek. Megigazult az Atya előtt helyette-
sünkként és kezesünkként álló Krisztus Jézus megváltása által.” – 1Sz 364.

„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, ami ösvényét bevilágítja. Egyszerűen 
hit által megragadja a Krisztus vére általi ingyenes és bőséges gondoskodást. 
Hisz Isten ígéreteiben, melyek Krisztus által megszentelődés, igazságosság, 
és megváltás lettek számára.” – TII 170.     
b. Mit nyilvánítanak ki némelyek, annak ellenére, hogy véleményük 

szerint ők teljesen Istenben bíznak? Hogyan mutatkozik meg az igaz 
hit? Mt 11:28-30; Jn 15:5.ur.

„Némelyek bűnbánat és bűnvallomás útján Istenhez jönnek ugyan, és hi-
szik is, hogy bűneik megbocsáttattak, mégsem folyamodnak Isten áldásaiért 
úgy, ahogyan kellene. Nem látják, hogy Jézus mindenkor jelenlévő Megváltó. 
Nem készek arra, hogy rábízzák lelki vezetésüket és bízzanak abban, hogy a 
szívükben megkezdett kegyelmi munkát tökéletesítse. Mialatt azt gondolják, 
hogy Istenre bízzák magukat, nagymértékben önmagukra támaszkodnak. 
Vannak olyan lelkiismeretes emberek, akik részben Istenben, részben pe-
dig magukban bíznak. Nem tekintenek Istenre, hogy az Úr ereje tartsa meg 
őket, hanem a kísértések elleni őrködésre és bizonyos tettek végrehajtására 
támaszkodnak, hogy Istennél ekképpen találjanak elfogadásra. Az efféle hit-
ben nincsenek győzelmek. Az ilyen emberek cél nélkül fáradoznak. Lelkük 
szüntelen szolgaságban van, és mindaddig nem lelhetnek nyugalomra, amíg 
terhüket Jézus lába elé nem helyezik. 

Természetesen szükség van a szüntelen vigyázásra és az odaadó, szerető 
odaszánásra, de ezek maguktól jönnek, amikor Isten hatalma őrzi a lelket hit 
által. Semmit, a világon semmit nem tehetünk azért, hogy isteni pártfogásba 
ajánljuk magunkat… Isten elfogadja mindazokat, akik teljesen bízva a meg-
feszített Megváltó érdemeiben Hozzá jönnek.” – 1Sz 325.

Máté evangéliuma 11:28-30.
28  Jőjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.29  Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.30  Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.

János evangéliuma 15:5.ur.
én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 1:30.
Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul:

Efézusbeliekhez írt levél 1:6,7.
6  Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,7  Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.
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Kedd  február 5.
3. TANULSÁG KAINTÓL
a. Mi volt a különbség Kain és Ábel áldozata között? Miért fogadta el 

az Úr Ábel áldozatát, és utasította vissza a Kain által hozott áldoza-
tot? 1Móz 4:3-5.

„Kain zúgolódva lépett Isten elé. Nem hitt a megígért áldozatban, és abban, 
hogy szükség volna áldozatok bemutatására. Ajándéka semmiféle bűnbána-
tot nem fejezett ki. Úgy érezte, mint ahogy most is sokan, hogy Isten tervének 
pontos követésével elismerné gyengeségét, és azt, hogy megváltását teljesen 
a megígért Megváltó engesztelésétől várja. A függetlenség útját választotta. 
Saját érdemeivel jött. Nem akart bárányt hozni, és vérét az áldozatba keverni, 
hanem a saját gyümölcseit, saját munkájának eredményeit mutatta be; mint-
ha áldozatával szívességet tenne Istennek, ami által elnyerheti jóváhagyását. 
Kain engedelmeskedett abban, hogy oltárt épített; abban, hogy áldozatot ho-
zott, de csak részben engedelmeskedett. A lényeges részt – annak elismerését, 
hogy szüksége van Megváltóra – kihagyta.” – PP 46.
b. Kinek az igyekezete hasonlítható össze a Kain áldozatával? Mikor 

halad előre egy lélek győzelemről győzelemre? Lk 18:11-13.

„A lehetetlent kísérli meg az, aki saját cselekedetei – a törvény betölté-
se – által próbálja elérni a mennyet. Az ember engedelmesség nélkül nem 
üdvözülhet, de cselekedetei nem lehetnek saját erejéből valók. Krisztusnak 
kell munkálnia benne mind az akarást, mind a véghezvitelt jókedvéből. Ha 
az ember képes lenne saját tettei révén megmenteni magát, akkor lehetne 
valami saját magában, amiben örvendezhet. Káin áldozata az embernek azt 
a törekvését példázza, amit saját erejéből próbál tenni üdvössége érdekében. 
Mindent, amit az ember Krisztus nélkül tenni képes, azt önzés és bűn szeny-
nyezi be; ami viszont hit által történik, az elfogadásra talál Istennél. Lelki 
fejlődésben van részünk akkor, amikor Krisztus érdemein keresztül törek-
szünk a menny elérésére. Jézusra, mint hitünk szerzőjére és bevégzőjére 
tekintve erőről erőre, győzelemről győzelemre jutunk, mert Isten kegyelme 
Krisztus által tette lehetővé teljes megváltásunkat.” – 1Sz 334

Mózes 1. könyve 4:3-5.
3  Lőn pedig idő multával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből.4  És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.5  Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté.

Lukács evangéliuma 18:11-13.
11  A farizeus megállván, ily módon imádkozék magában: Isten! hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is.12  Bőjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenből, amit szerzek.13  A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek!
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Szerda   február 6.
4. HELYREÁLLÍTÁS ÉS MEGBÉKÜLÉS KRISZTUS ÁLTAL
a. Milyen gondoskodás történt a mi érdekünkben? Kol 1:21, 22.  

„Áthágtuk Isten törvényét, és a törvény cselekedetei által egy test sem 
igazulhat meg. Az ember legjobb törekvései is értéktelenek, ha azok saját 
erőből valók, és nem tudnak eleget tenni a megszegett szent és igaz törvény 
kívánalmainak. Krisztusban való hit által azonban, Isten Fia mindenre ele-
gendő igazságáért folyamodhat. Krisztus – emberi természetben – eleget 
tett a törvény követelményeinek. A bűnös helyett elhordozta a bűn átkát, 
áldozatot hozott érte, hogy ha valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.” – 1Sz 333, 334.  
b. Milyen bátorító kijelentés hangzott el a bűn teljes megbocsátására? 

1Jn 1:9.

 „Nem állíthatjuk, hogy tökéletességre jutottunk a testben, azonban lé-
lekben keresztény tökéletességre juthatunk. Az értünk hozott áldozat árán 
bűneinkre tökéletes megbocsátást nyerhetünk. Nem arra támaszkodunk, 
amire az ember képes, hanem arra, amit Isten képes Krisztus által tenni az 
emberért. Amikor teljességgel átadjuk magunkat Istennek, és teljességgel 
hiszünk, akkor Krisztus vére megtisztít bennünket minden bűntől. A lelkiis-
meret felszabadulhat a vád alól. A Krisztus Jézus vérében való hit által min-
den tökéletessé válhat. Hála Istennek, hogy számára semmi nem lehetetlen. 
Igényt tarthatunk a megszentelődésre, és élvezhetjük Isten jóindulatát. Nem 
azon kell aggódnunk, hogy mit gondol Ő és Krisztus rólunk, hanem hogy 
mit gondol Ő Krisztusról, a mi Helyettesünkről.” – 2Sz 32.

„Krisztus azért halt meg, hogy megmentse az önző világot az önzés biz-
tos következményeitől. Szíve megindult szeretettel, szánalommal és együtt-
érzéssel az egész világ iránt. Hívja a bukott emberi lényeket, hogy jöjjenek 
Őhozzá, hiszen teljes és ingyenes bocsánatot kapnak. Jelleme az önzés min-
den szennyétől mentesen, tisztán áll az egész világegyetem előtt. Tökéletes 
áldozatott hozott az emberért, hisz szívében jóindulat lakozik.. Szentlelkét 
küldte el, hogy az befolyásolja az emberek értelmét és a szívét, hogy úgy sze-
ressék embertársaikat, amint Krisztus szerette Őket.” – RH 1902. január 7.   

Kolossébeliekhez írt levél 1:21,22.
21  Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek valátok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett.22  Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé:

János apostol 1. levele 1:9.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
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Csütörtök   február 7.
5. MEGBÉKÜLÉS ISTENNEL 
a. Csak hogyan békülhetünk meg Istennel? 2Kor 5:18-21.

„A hívő nem kap felszólítást arra, hogy teremtsen békét Isten és maga 
között. Ezt soha nem kell és nem is tudná megtenni. Krisztust kell elfogadnia 
békéjeként, mert Isten és a béke nála van. Krisztus felszámolta a bűnt, amikor 
saját testében elhordozta a bűn átkát a keresztfán, és így mindazoktól elvette 
az átkot, akik személyes Megváltójukként hisznek benne. Krisztus véget vet 
a bűn uralkodó hatalmának a szívben, és a hívő élete és jelleme bizonyságot 
tesz Krisztus kegyelmének valódi jellegéről.” – 1Sz 362.
b. Miért csak Krisztus békíthet meg bennünket az Atyával? Mi árad 

Isten szívéből a bűnös szívéhez Krisztuson keresztül? Rm 5:6-9; Zsid 
2:17, 18.

„A kibékülés azt jelenti, hogy a lélek és Isten között minden akadály 
elhárul, és a bűnös megérti, felfogja Isten megbocsátó szeretetének jelen-
tését. Krisztus által a bukott emberért hozott áldozat révén Isten jogosan 
bocsáthat meg annak a törvényszegőnek, aki elfogadja Krisztus érdemeit. 
Krisztus az a kapcsolat, mely által a kegyelem, a szeretet, és az igazságosság 
Isten szívéből a bűnös szívébe áradhat. ’Ha megvalljuk bűneinket, hű és 
igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden ha-
misságtól’ (1Jn 1:9).” – 1Sz 362, 363.  

Péntek   február 8.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Milyen a bűnös állapota Krisztus nélkül?
2. Mit cselekszik az igaz hit? 
3. Mit tanít a Biblia azokról, akik úgy akarják imádni az Urat, ahogy szerintük 

a legjobb?    
4. Csak hogyan lehetnek az emberek igazak?
5. Milyen áldások követik az Istennel való teljes kibékülést?   

Rómabeliekhez írt levél 5:6-9.
6  Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért.7  Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki.8  Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.9  Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa.

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

Zsidókhoz írt levél 2:17,18.
17  Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.18  Mert a mennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek.
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A MEGIGAZULÁS MEGMENT  
A BŰN ÁTKÁTÓL

„Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége 
nélkül. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való 
váltság által, Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az 
ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnök-
nek elnézése miatt” (Rm 3:23-25).

„Az üdvösség útja biztosított; Mert Isten szeplőtelen Báránya az, Akit az 
Atya úgy mutat be, mint Aki elveszi a világ bűneit. Jézus áll a bűnös helyébe, 
és magára veszi a törvényszegő bűneit. Jahve Isten az az igaz, és igazságos, 
Aki a bűnös Helyettesére és Kezesére nézve, megigazíthatja azt, aki hisz Jé-
zusban.” – YI 1894. november 29.    
Javasolt olvasmány: A Te Igéd Igazság, 169. (Megigazulván hit által); Faith and Works, 103-108.

Vasárnap   február 10.
1. A KEGYELEM MEGSZABADÍT
a. Mi történt volna rögtön ősszüleinkkel, ha a kegyelem nem lenne Is-

ten trónjának egyik alapja? 1Móz 2:16, 17. 

„Miért nem hajtotta az Úr azonnal végre a halálos ítéletet Ádám esetében? 
Mivel váltságdíjat talált. Isten egyszülött Fia vállalta, hogy magára veszi az em-
ber bűnét, s engesztelést végez a bukott emberi fajért.” – RH 1901. április 23.
b. Hogyan működik a kegyelem és az igazságosság a bűnbeesést köve-

tően? Jón 4:2; Lk 6:35.ur.

„Istennek csodálatos türelme van. Az igazságszolgáltatás sokáig vár, és ez 
alatt az irgalom védi a bűnöst.” – KP 119.

2013. február 16.
Szombat

Napnyugta: H  17:08
Ro 17:46

7. Tanulmány

Mózes 1. könyve 2:16,17.
16  És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.17  De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.

Jónás próféta könyve 4:2.
Könyörge azért az Úrhoz, és mondá: Kérlek, Uram! Avagy nem ez vala-é az én mondásom, mikor még az én hazámban valék? azért siettem, hogy Tarsisba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű és nagy irgalmasságú és a gonosz miatt is bánkódó.

Lukács evangéliuma 6:35.ur.
... mert ő jóltévő a háládatlanokkal és gonoszokkal.
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Hétfő   február 11.
2. EGY MÁSODIK PRÓBA
a. Ahelyett, hogy Isten a bűnös emberpáron rögtön végrehajtotta volna 

a halálos ítéletet, milyen reménységet adott nekik? Hogyan fejezte ki 
Ábrahám és Keresztelő János az isteni Helyettesbe vetett bizalmat? 
1Móz 3:15; 22:8; Jn 1:29.

„Mikor [Ádám és Éva] áthágta Isten törvényét, mikor kiestek a boldog 
ártatlanság állapotából, s bűnössé váltak, a bukott emberi faj jövőjét a re-
ménység egyetlen fénysugara sem enyhítette. De Isten megkönyörült rajtuk, 
s Krisztus életre hívta megváltásuk tervét, azt, hogy Ő maga fogja viselni 
a bűnt. Mikor Isten átkot mondott a földre, és az emberre, az átok mellett 
ott állt az ígéret, hogy Krisztus által reménység és bűnbocsánat lehet a része 
Isten törvénye áthágóinak.” – TII 5.
b. Mit tett Krisztus a bűnösért azáltal, hogy magára vette a bűnért járó 

büntetést, s hogy megigazítja őt? Jób 33:24. 

„Az igazságszolgáltatás megköveteli, hogy a bűn ne csupán meg legyen 
bocsátva, hanem a halálos ítélet is végre legyen hajtva. Isten az Ő egyszülött 
Fia ajándékában mindkét követelménynek eleget tett. Krisztus az ember 
helyében meghalva eleget tett a büntetésnek, egyúttal gondoskodott bűnbo-
csánatról is.” – TII 187. 

„Viselve a törvény büntetését, [Krisztus] második esélyt, második lehe-
tőséget ad a bűnösnek. Utat nyit, melyen át a bűnös visszaállítható Isten 
kegyébe.” – TII 183.

„[Idézve: Rm 3:24-26.] E versekben világosan elénk tárul a valóság. E 
kegyelmet és jóságot az ember egyáltalán nem érdemli meg. A Krisztus ke-
gyelme érdemek nélkül megigazulttá teszi a bűnöst. A megigazulás a bűn 
teljes bocsánata. Amint a bűnös hit által elfogadja Krisztust, máris bocsána-
tot nyert. Krisztus igaz élete kerül beszámításra a bűnös részére, akinek nem 
kell kételkednie többé Isten megbocsátó kegyelmében.” – ST 1898. május 19.

„A megigazulás azt jelenti, hogy megmenti a lelket a kárhozattól, hogy 
eljusson a megszentelődésre, s a megszentelődés által a menny életére. A 
megigazulás azt jelenti, hogy a holt cselekedetektől megtisztított lelket oda 
helyezi, ahol a megszentelődés áldásaiban tud részesülni.” – TII 204.  

Mózes 1. könyve 3:15.
És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.

Mózes 1. könyve 22:18.
És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek.

Jób könyve 33:24.
És az Isten könyörül rajta, és azt mondja: Szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba; váltságdíjat találtam!

János evangéliuma 1:29.
 Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!
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Kedd  február 12.
3. A MEGIGAZULÁS A PÁTRIÁRKÁK ÉLETÉBEN
a. Hogyan lett felfedve ősatyáink előtt a megigazulás lehetősége? Ho-

gyan fejezték ki Isten tervébe vetett hitüket, hogy gondoskodott egy 
Helyettesről? 1Móz 3:15, 21; 4:4.

„Bár homály és sötétség takarta szemfödőként a jövőt, a Megváltó ígérete 
által mégis a remény csillaga világította be a sötét jövőt. Az evangéliumot 
először Krisztus hirdette Ádámnak. Ádám és Éva őszinte szomorúságot és 
bűnbánatot érzett bűne fölött. Hittek Isten drága ígéretében, s az Úr meg-
mentette őket a teljes romlástól.” – TII 5. 

„Az Atyjával tanácskozó Krisztus áldozati rendszert intézményesített, 
hogy a halál, ahelyett hogy azonnal lecsapjon a bűnösre, átruházható legyen 
egy másik áldozatra, mely Isten Fia nagy és tökéletes áldozatának előképe.” 
– 1Sz 217.
b. Milyen fontos leckét kaptak Ádám és utódai arról, hogy milyen elő-

feltételei vannak az igazságnak és kegyelemnek, amely a megváltás 
tervének lényeges pontja? Miért volt elengedhetetlenül fontos a vér 
kiontása? Zsid 9:22.

„A mennyei angyalok részletesebben feltárták ősszüleinknek a meg-
váltásuk érdekében kigondolt tervet. Ádámot és társát azzal vigasztalták, 
hogy nagy bűnük ellenére a menny nem teszi ki őket Sátán hatalmának. 
Isten Fia saját életét ajánlotta fel engesztelésül törvényszegésükért. Próba-
időt kapnak, és ha megtérnek és hisznek Krisztusban, újra Isten gyermekei 
lehetnek.” – PP 40.

„Sokan elcsodálkoznak azon, hogy Isten elvárta, hogy oly sok állatot le-
vágjanak a zsidó nép áldozati rendtartásaiban, viszont ez által véste emléke-
zetükbe azt a nagy igazságot, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Csak 
Krisztus vére által van bűnbocsánat! Ez a tanítás rejlett minden áldozatban, 
ez volt belevésve minden szertartásba, ezt hirdette a pap ünnepélyesen az ő 
szent szolgálatában, és ez volt Isten által az emlékezetbe vésve. Mi, mint nép 
oly kevésre becsüljük e nagyszerű igazság horderejét! Van bűnbocsánat a 
legkisebb bűnre és van bűnbocsánat a legnagyobb bűnre is, de élő és cselek-
vő hit által, mégis csak nagyon ritkán valósítjuk meg életünkben e nagyszerű 
igazságot.” – RH 1886. szeptember 21. 

Mózes 1. könyve 3:15,21.
15  És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.21  És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket.

Mózes 1. könyve 4:4.
És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.

Zsidókhoz írt levél 9:22.
És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.
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Szerda   február 13.
4. A ZSIDÓ NÉP KÖZÖTT MEGNYILVÁNULÓ MEGIGAZULÁS
a. Milyen gyakorlati leckét kapott a zsidó nép, hogy megérthessék, 

hogy a megigazulás velejárója, hogy a bűnösről az ítélet az Úrra he-
lyeződik át? 3Móz 4:4-6, 13-17.  

„A bűnbánó bűnösök nap mint nap hozták áldozatukat a templom ajta-
jához, és kezüket az áldozat fejére téve megvallották bűneiket. A bűnös így 
jelképesen önmagáról az ártatlan áldozatra helyezte bűneit, majd az állatot 
megölte. ’Vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat’ (Zsid 9:22). – mondja az 
apostol. ’A testnek élete a vérben van’ (3Móz 17:11). Isten megsértett törvé-
nye a törvényszegő életét követelte. A vér az elveszett bűnöst képviselte, bű-
nét pedig az áldozat hordozta. Az áldozat vérét a pap bevitte a szentélybe, és 
a függöny elé hintette. A függöny mögött volt a frigyláda, és benne a bűnös 
által megsértett törvény. E szertartással a bűn a vér útján jelképesen átkerült 
a szentélyre.” – NK 374.
b. Hogyan szemléltette az évenkénti nagy engesztelési nap ünnepe a 

megigazulás igazságát? Bár a bűnt a naponkénti áldozat által jelké-
pesen átruházták a szentélyre, a bűnös mennyi ideig volt még min-
dig a törvény kárhoztatása alatt? 3Móz 16:7-10, 15, 16, 20-22.

„Az engeszteléssel kapcsolatban fontos igazságokat tanult meg [Izrael] 
népe ezen évenkénti szolgálat által. A bűnáldozatokban, amelyeket az év 
folyamán bemutattak, a bűnös helyett helyettest fogadtak el; az áldozati állat 
vére azonban nem nyújtott teljes engesztelést a bűnért. Csak eszköz volt, 
amellyel a bűnt átvitték a szentélybe. A vér feláldozásával a bűnös elismerte 
a törvény tekintélyét, megvallotta törvényszegését és kifejezte hitét abban, 
aki majd elveszi a világ bűneit; de ezzel még nem szabadult meg teljesen a 
törvény kárhoztatásától.” – PP 313.

„Krisztus vére megszabadította a bűnbánó bűnöst a törvény kárhoztatá-
sától, de a bűnt nem törölte el. A bűn feljegyezve áll a szentélyben a végső 
engesztelésig. Így jelképesen az áldozat vére eltávolította a bűnt a bűnbánó-
ról, de a bűn ott maradt a szentélyben az engesztelés napjáig.” – PP 315.

Mózes 3. könyve 4:4-6, 13-17.
4  És vigye a tulkot a gyülekezet sátorának nyílásához, az Úr elé, és tegye a kezét a tuloknak fejére, és a tulkot ölje meg az Úr előtt.5  És vegyen a felkent pap a tuloknak véréből, és vigye be azt a gyülekezet sátorába.6  És mártsa be a pap az ő újját a vérbe, és hintsen a vérből hétszer az Úr előtt a szent hajléknak függönye felé.13  Hogyha pedig az Izráel fiainak egész közönsége megtéved, és a gyülekezet előtt rejtve marad e dolog; és valami olyat cselekesznek az Úrnak valamelyik parancsolatja ellen, amit nem kellett volna cselekedni, és bűnösökké lesznek:14  Mikor kitudódik a bűn, a melyet elkövettek: akkor áldozzék a gyülekezet egy tulkot, fiatal marhát a bűnért, és vigye azt a gyülekezetnek sátora elé.15  És a gyülekezet vénei tegyék kezeiket a tuloknak fejére az Úr előtt, és ölje meg a tulkot a pap az Úr előtt.16  Azután vigyen be a felkent pap a tulok véréből a gyülekezet sátorába.17  És mártsa be a pap az ő újját a vérbe, és hintsen abból hétszer az Úr előtt a függöny felé.

Mózes 3. könyve 16:7-10,15,16,20-22.
7  Azután vegye elő a két kecskebakot, és állassa azokat az Úr elé a gyülekezet sátorának nyílásához,8  És vessen sorsot Áron a két bakra; egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot Azázelért.9  És áldozza meg Áron azt a bakot, amelyre az Úrért való sors esett, és készítse el azt bűnért való áldozatul.10  Azt a bakot pedig, amelyre az Azázelért való sors esett, állassa elevenen az Úr elé, hogy engesztelés legyen általa, és hogy elküldje azt Azázelnek a pusztába.15  És ölje meg a bűnért való áldozati bakot, amely a népé, és vigye be annak vérét a függönyön belől, és úgy cselekedjék annak vérével, amint a tuloknak vérével cselekedett: hintse ugyanis azt a fedélre és a fedél elé.16  Így szerezzen engesztelést a szenthelynek Izráel fiainak tisztátalanságai és vétkei miatt; mindenféle bűnei miatt; így cselekedjék a gyülekezet sátorával is, amely közöttök van, az ő tisztátalanságaik közepette.20  Miután pedig elvégezi a szenthelyért, a gyülekezet sátoráért és az oltárért való engesztelést; hozza elő az élő bakot.21  És tegye Áron mind a két kezét az élő baknak fejére, és vallja meg felette Izráel fiainak minden hamisságát és minden vétkét, mindenféle bűneit: és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arravaló emberrel a pusztába,22  Hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat kietlen földre, és hogy bocsássa el a bakot a pusztában.
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Csütörtök  február 14.
5. A MEGIGAZULÁS ELUTASÍTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYE
a. Milyen két irányzat fejlődött ki nagyon gyorsan az emberiség törté-

nelmében? Milyen befolyása van mindkét osztálynak? 1Móz 4:3-5; 
2Kor 2:15, 16.

„Ádám gyermekei a legkorábbi példáját képviselik annak a két útnak, me-
lyet az emberek Isten rendelései kapcsán választanak. Ábel Krisztus előképét 
látta az áldozatokban, Káin azonban nem hitt azok szükségességében. Nem 
akarta megérteni, hogy a megölt bárány Krisztust jelképezi. Az állatok vére 
semmit nem jelentett számára. Az evangélium éppúgy szólt Káinhoz, mint 
testvéréhez, de számára halál illata volt halálra, mert az áldozati bárányban 
nem tudta felismerni Jézus Krisztust, a megváltás egyetlen lehetőségét.” – 
1Sz 218, 219.
b. Mi lesz azok tapasztalata és végzetes sorsa, akik elutasítják a szá-

mukra felajánlott lehetőséget? 2Thess 2:10-12.

„A bűn: törvénytelenség, és a megváltásra most még hatalmas kar nagy 
erővel fog lesújtani, amikor a törvényszegő átlépi az isteni béketűrés hatá-
rait. Isten értelmi vakságban és Sátán csalásaiban fogja hagyni azokat, akik 
elfordulnak az igaz élet keresésétől és nem kutatják az igazságot a Szentírás-
ban, hogy cselekedeteik ítéletet ne hozzanak rájuk. A megátalkodott és az 
engedetlen olyan mértékben lesz saját érdektelenségének és szíve keménysé-
gének következményére hagyva, mint amilyen mértékben az isteni szeretet 
pajzsként fogja körülvenni a bűnbánó és engedelmes embert. Mindez azért 
van, mert nem fogadják szívükbe az igazság szeretetét, ami által üdvözülhet-
nének.” – 1Sz 290. 

Péntek   február 15.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Miben volt Ádám és Éva egyedüli reménye, amikor engedetlenekké váltak? 
2. Miről kellett gondoskodni, hogy az igazságszolgáltatás elégtételt kapjon, de 

megnyilvánuljon Isten kegyelme is?
3. Milyen gondoskodás tette lehetővé az embereknek, hogy bűneik bocsánatá-

ban, s megigazulásban részesüljenek?
4. Mi volt a zsidók számára az a folyamatos lecke, ami szemléltette a megigazulást?  
5. Milyen tapasztalatban lesz részük azoknak, akik nem igazultak meg? 

Mózes 1. könyve 4:3-5.
3  Lőn pedig idő multával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből.4  És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.5  Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 2:15,16.
15  Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között;16  Ezeknek halál illatja halálra; amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos?

Thessalonikabeliekhez írt 2. levél 2:10-12.
10  És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.11  És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;12  Hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.
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MEGIGAZULÁS HIT ÁLTAL,  
CSELEKEDETEK NÉLKÜL

„Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk 
JézusKrisztus által” (Rm 5:1).

„Az Istentől nyert világosság minden kétséget kizáróvá teszi bennem ezt 
a fontos kérdést, [a megváltás témáját]. A megigazulás mindenestől fogva 
kegyelemből van, s nem szerezhető meg semmi olyan cselekedettel, amire a 
bukott ember képes.” – FW 20.  
Javasolt olvasmány: Szemelvények, 1. kötet, 357-365. (Hit általi megigazulás) 

Vasárnap   február 17.
1. A MEGIGAZULÁS FELTÉTELEI
a. Csak milyen feltétel teljesítésével igazulhat meg a bűnös? Apcs 16:31.

„Amikor Isten megbocsát a bűnösnek, visszavonja a megérdemelt bünte-
tést, és úgy bánik vele, mintha nem vétkezett volna, akkor isteni pártfogása 
alá veszi és Krisztus igazságának érdemei által megigazítja. A bűnös egyedül 
Isten drága Fia áldozatában való hit által igazulhat meg. Krisztus a bűnös 
világ vétkeinek engesztelő áldozatává vált. Saját cselekedetei senkit sem 
igazíthatnak meg. Kizárólag Krisztus szenvedése, halála és feltámadása által 
szabadulhat meg a bűntudattól, a törvény kárhoztatásától és a törvényszegés 
büntetésétől. A megigazulás egyedüli feltétele a hit, mely a bizalmat is magá-
ban foglalja.” – TMK 110. 
b. A hit a feltétele annak, hogy Isten megbocsásson a bűnösnek, és 

megigazítsa őt. Hogyan működik ez? Mt 15:22-28; Mk 9:20-24.    

„A hit az a feltétel, amit Isten megfelelőnek látott arra, hogy megbocsás-
son a bűnösnek. Ez nem azért van, mert valami olyan erény van benne, mely 
által az üdvösség kiérdemelhető, hanem mert megragadhatja Krisztus érde-
meit, a bűnös orvosságát. A bűnös törvényszegése és tökéletlensége helyébe 
a hit Krisztus tökéletes engedelmességét állítja.” – 1Sz 336.

2013. február 23.
Szombat

Napnyugta: H  17:18
  Ro 17:55

8. Tanulmány

Máté evangéliuma 15:22-28.
22  És ímé egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiált vala néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik.23  Ő pedig egy szót sem felele néki. És az ő tanítványai hozzá menvén, kérik vala őt, mondván: Bocsásd el őt, mert utánunk kiált.24  Ő pedig felelvén, monda: Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz.25  Az asszony pedig odaérvén, leborula előtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem!26  Ő pedig felelvén, monda: Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni.27  Az pedig monda: Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, a mik az ő uroknak asztaláról aláhullanak.28  Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva.

Márk evangéliuma 9:20-24.
20  És hozzá vivék azt; és mihelyt ő meglátta azt, a lélek azonnal szaggatá azt; és leesvén a földre, tajtékot túrván fetreng vala.21  És megkérdezé az atyját: Mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Az pedig monda: Gyermeksége óta.22  És gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt; de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk.23  Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.24  A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással monda: Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek.

Apostolok cselekedetei 16:31.
Azok pedig mondának: Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!
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Hétfő   február 18.
2. A MEGIGAZULÁS EGYIK PÉLDÁJA – ÁBRAHÁM 
a. Hogyan tulajdonította Isten az igazságosságot Ábrahámnak? Milyen 

érdem munkálja a megigazulást? 1Móz 15:1, 5, 6.

„Tegyük ezt a témát világossá és érthetővé, hogy a teremtmény érdemei 
által lehetetlenség bármiképpen változtatnunk az Isten előtti állásunkon, vagy 
az Isten nekünk adott ajándékain. Ha hit és cselekedetek által kellene megvá-
sárolni bárki részére az üdvösség ajándékát, akkor a Teremtő a teremtmény le-
kötelezettjévé válna. Itt van egy lehetőség arra, hogy a hamisságot igazságként 
fogadják el. Ha bárki bármivel – amit megtehet – kiérdemelhetné az üdvössé-
get, akkor ugyanabban a helyzetben lenne, mint az a katolikus, aki levezekli a 
bűneit. Akkor az üdvösség részben egy tartozás lenne, melyet mint munkánk 
bérét, meg lehetne keresnünk, és kifizethetnénk azt. Ha az ember nem képes 
bárminemű jócselekedetekkel kiérdemelni az üdvösséget, akkor az üdvösség 
teljesen a kegyelem ajándéka. Akkor az ember, mint bűnös egyszerűen elfo-
gadja azt, mert elfogadja Jézust, és hisz Őbenne. Az üdvösség teljesen ingyenes 
ajándék. A hit általi megigazulás vitán felül áll. S mindennek a vitának véget 
vet, amikor tisztáztuk, hogy a bukott embernek a jó cselekedeteivel kivívott 
érdemei soha nem szerezhetik meg számára az örök életet. Az Istentől nyert 
világosság minden kétséget kizáróvá teszi bennem ezt a fontos kérdést. A meg-
igazulás mindenestől fogva kegyelemből van, s nem szerezhető meg semmi 
olyan cselekedettel, amire a bukott ember képes.” – FW 19, 20.        
b. Ábrahám tapasztalata alapján, hogyan számítható be az igazságos-

ság a bűnösnek? Rm 4:1-8.

„Az igazságosság a törvénynek való engedelmesség. A törvény igazságot 
követel, és ezzel a bűnös tartozik a törvénynek, de képtelen annak megadására. 
Egyedül hit által igazulhat meg. Hit által Istenhez hozhatja Krisztus érdemeit, és 
az Úr a bűnösnek tulajdonítja Fiának engedelmességét. Isten elfogadja Krisztus 
igazságát az ember elégtelensége helyett. Elfogadja és megigazítja a bűnbánó, hí-
vő lelket. Megbocsátja bűneit, és úgy bánik vele, mintha igaz volna. Úgy szereti, 
mint saját Fiát. Ekként tulajdoníttatik a hit igazságként, majd a bűnbocsánatot 
nyert lélek tovább jut kegyelemből kegyelembe és világosságról nagyobb világos-
ságra. Örvendezve mondhatja: ’Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket 
mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászüle-
tésnek fürdője és a Szentlélek megújítása által, melyet kitöltött reánk bőséggel 
a mi megtartó Jézus Krisztusunk által. Hogy az ő kegyelméből megigazulván, 
örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint’ (Tit 3:5-7).” – 1Sz 336, 337. 

Mózes 1. könyve 15:1,5,6.
1  E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj Ábrám: én paizsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen bőséges.5  És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; -és monda nékie: Így lészen a te magod.6  És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.

Rómabeliekhez írt levél 4:1-8.
1  Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám a mi atyánk nyert volna test szerint?2  Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt.3  Mert mit mond az írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az ő néki igazságul.4  Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, hanem tartozás szerint;5  Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul.6  A mint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül.7  Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik.8  Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít.
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Kedd  február 19.
3. A VÉRFOLYÁSOS ASSZONY
a. Mi történt az úton, amikor az Úr Jézus ment Jairus otthonához? Mk 

5:22-27.

„Amikor Jézus, [a Nagy Orvos] elhaladt mellette, [a szegény asszony, aki 
vérfolyásos betegségben szenvedett], kinyújtotta kezét, és sikerült megérin-
tenie köntösének szegélyét. Abban a pillanatban tudta, hogy meggyógyult. 
Életének hite ebben az érintésben összpontosult, s fájdalmát, gyöngeségét 
azonnal a tökéletes egészség életereje váltotta föl…

A Megváltó meg tudta különböztetni a hit érintését a figyelmetlen tömeg 
véletlen lökdösődésétől. Az ilyen hit mellett nem mehetett el szó nélkül. A 
vigasztalás szavait akarta szólni az alázatos nőnek, melyek öröm kútforrását 
jelentik majd számára – ezek a szavak áldást árasztanak követőire az idők 
végezetéig…

(Jézus) elvágta a babona lehetőségét, hogy pusztán ruhájának érintéséből 
gyógyító erő származna. A gyógyulás nem a Vele történt külső érintkezésből 
eredt, hanem a hitből, ami megragadta isteni erejét.” – JÉ 285, 286.
b. Mi a különbség a beteg asszony érintése és a tömegben lévő többi ember 

véletlen érintése között? Mk 5:28-34.   

„A Jézust körülvevő csodálkozó sokaság nem vette észre, hogy a Jézussal 
való érintkezésből életerő származott. De amikor a szegény, tizenkét év óta 
szenvedő asszony nagy szükségében megérintette Jézus köntösének szegé-
lyét, érezte a Belőle származó gyógyító erőt. A hit érintése volt ez, Krisztus 
pedig felismerte ezt az érintést. Tudta, hogy erő származott Belőle…

Teljes átadás, tökéletes bizalom és teljes odaszentelődés jellemzi azt a hitet, 
mely szoros kapcsolatba hoz minket Krisztussal. Ez a hit szeretet által mun-
kálkodik, és megtisztítja a lelket. Követői életében Krisztus őszinte engedel-
mességet munkál az Atya parancsolatai iránt. A Krisztussal való élő kapcsolat 
eredménye az Isten és az emberek irányába tanúsított szeretet.” – 1Sz 309. 

Márk evangéliuma 5:22-27.
22  És ímé, eljöve a zsinagóga fők egyike, névszerint Jairus, és meglátván őt, lábaihoz esék,23  És igen kéré őt, mondván: Az én leánykám halálán van; jer, vesd reá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.24  El is méne vele, és követé őt nagy sokaság, és összeszorítják vala őt.25  És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos vala,26  És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett,27  Mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.

Márk evangéliuma 5:28-34.
28  Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.29  És vérének forrása azonnal kiszárada és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából.30  Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott vala ki belőle, megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat?31  És mondának néki az ő tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed: Kicsoda illetett engem?32  És körülnéze, hogy lássa azt, a ki ezt cselekedte.33  Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda és elébe borula, és elmonda néki mindent igazán.34  Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.
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Szerda   február 20.
4. A 38 ESZTENDŐ ÓTA BETEG EMBER MEGGYÓGYÍTÁSA
a. Milyen választ adott a beteg béna ember az Úr Jézus parancsára? Mit 

tanulhatunk az ő példájából? Jn 5:1-9. 

„A Biblia azon egyszerű szavaiból, melyekkel elbeszéli, miképpen gyó-
gyította meg Jézus a betegeket, megtanulhatjuk azt, hogy miképpen kell a 
Megváltóban hinnünk, hogy bűneink bocsánatát elnyerhessük. Lássuk csak a 
bethesdai gutaütött történetét! A szegény, szenvedő ember teljesen tehetetlen 
volt; 38 év óta nem mozgatta lábait. Az Üdvözítő mégis így szól hozzá: ’Kelj 
fel, vedd a te nyoszolyádat, és járj.’ Méltán mondhatta volna a beteg: ’Uram, 
ha akarsz, meggyógyíthatsz engem, és akkor követem szavaidat’; de mégsem 
mondta ezt, mert hitt Jézus szavainak, hitte, hogy egészséges lett és azonnal 
felemelkedett fekhelyéről. Felállt, akart tovamenni, és tényleg tudott is! Krisz-
tus utasításait követte, és Isten adta az erőt. Teljesen meggyógyult.” – JVÚ 48.
b. Milyen követendő példát találunk a béna gyógyulásában? Mk 11:24.

„Hasonló a mi helyzetünk is. Régi bűneinket nem tudjuk jóvátenni; 
szívünket nem változtathatjuk meg, és saját erőnkből nem szentelődhetünk 
meg. Isten azonban ígéri, hogy Krisztus által mindezt megcselekszi értünk. 
Mi hisszük ezt az ígéretet. Beismerjük bűneinket, és átadjuk magunkat Is-
tennek. Akarunk Neki szolgálni. Mihelyt így teszünk, azonnal teljesíti Ő is 
ígéretét. Ha hiszünk az ígéreteiben, hisszük, hogy bűneink megbocsáttattak 
és megtisztulunk, a gutaütötthöz hasonlóan mi is meggyógyulunk összes 
bűneinkből és betegségeinkből. Mindez megtörténik, ha hiszünk.

Ne várj addig, amíg érezni fogod, hogy meggyógyultál, hanem mondd: 
’Hiszem, hogy így van, nem azért, mert érzem, hanem mert Isten megígérte’…

[Idézve: Mk 11:24.] Csak egyetlen feltétele van ezen ígéretnek: Hogy Is-
ten akarata szerint kérjük. Mivel pedig Isten akarata az, hogy bűneinkből 
megtisztítson, hogy az Ő gyermekeivé tegyen, és hogy képessé tegyen szent 
életet élni, így tehát kérhetjük ezen áldásokat, és hihetjük, hogy el is nyerjük; 
sőt már meg is köszönhetjük Istennek, hogy elnyertük azokat. Kiváltságunk, 
hogy Jézus elé lépjünk, és bűneinktől megtisztuljunk, hogy szégyen és lelki-
ismeret furdalás nélkül megállhassunk a törvény előtt. ’Nincsen azért immár 
semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test 
szerint járnak, hanem Lélek szerint’ (Rm 8:1).” – JVÚ 49. 

Márk evangéliuma 11:24.
Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.

János evangéliuma 5:1-9.
1  Ezek után ünnepök vala a zsidóknak, és felméne Jézus Jeruzsálembe.2  Van pedig Jeruzsálemben a Juhkapunál egy tó, a melyet héberül Bethesdának neveznek. Öt tornácza van.3  Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását.4  Mert időnként angyal szálla a tóra, és felzavará a vizet: aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akárminémű betegségben volt.5  Vala pedig ott egy ember, aki harmincnyolc esztendőt töltött betegségében.6  Ezt a mint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; monda néki: Akarsz-é meggyógyulni?7  Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én oda érek, más lép be előttem.8  Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj!9  És azonnal meggyógyula az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala. Aznap pedig szombat vala.
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Csütörtök  február 21.
5. A HIT GYAKORLÁSA
a. Hova kell tekintenünk azért, hogy hitet nyerjünk? Milyen célból adja 

Isten ezt? Zsid 12:2; Jn 6:29.
 

„Jóllehet a bűnös nem képes megmenteni önmagát, mégis hozzájárulását 
kell adnia ahhoz, hogy Isten üdvözíthesse ’azt, aki hozzám jő’ – mondja Krisz-
tus – semmiképpen ki nem vetem’ (Jn 6:37). Igen, de nekünk oda kell men-
nünk hozzá, és ha megbánjuk bűneinket, akkor el kell hinnünk, hogy elfogad 
bennünket, és megbocsát nekünk. A hit Isten ajándéka, de a mi dolgunk, hogy 
gyakoroljuk ezt az ajándékot. A hit az a kéz, amellyel a lélek megragadhatja azt 
a kegyelmet és irgalmat, amit Isten felajánl nekünk.” – PP 399.
b. Hogyan fejtegeti Pál apostol a hit lényegét? Milyen további magyará-

zatot ad a Prófétaság Lelke? Zsid 11:1-3. 

„A hit nem üdvösségünk alapja, hanem nagy áldás; szem, mely lát, fül 
mely hall, láb, mely fut, kéz, mely megragad. A hit eszköz, nem pedig cél. Ha 
Krisztus életét adta, hogy bűnösöket mentsen meg, miért ne fogadnám el ezt 
az áldást? Hitem megragadja ezt, így lesz a hit a reménylett dolgok valósága, 
és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Így megnyugodva, és a hit által 
élve békességem van Istennel az Úr Jézus Krisztus által.” – TII 171.

Péntek   február 22.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Miért szükséges az, hogy megigazuljunk?
2. Hogyan igazolhatjuk, hogy a megigazulás nem cselekedetek által nyerhető el? 
3. Milyen tanulságot vonhatunk le a Jézust körülvevő tömegben lévő asszony 

tapasztalatából? 
4. Hogyan nyerhetett áldást a 38 éve beteg ember és hogyan részesülhetünk 

áldásokban mi is? 
5. Hogyan nyerhetjük el a hitet, és hogyan szolgálhat ez javunkra?

János evangéliuma 6:29.
 Felele Jézus és monda nékik: Az az Isten dolga, hogy higyjetek abban, akit ő küldött.

Zsidókhoz írt levél 11:1-3.
1  A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.2  Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.3  Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.

Zsidókhoz írt levél 12:2.
 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Oroszország, Szentpétervár  részére 

Szentpétervár Oroszország második 
legnagyobb városa. Ez Oroszország kul-
turális és „északi” fővárosa, valamint 
egyike a fő turisztikai központoknak. 
Szentpétervár egyik jelképes megne-
vezése: Észak Velencéje. A város terü-
letének mintegy 10%-a vízzel borított. A 
városnak 5 millió lakosa van. Szentpéter-
váron 268 féle vallás és vallásos szervezet 
létezik, főként a keresztények, de az Orosz Or-
todox egyház a legnagyobb egyház. A Reformáció üzenete az 1960-as 
években jutott el a városba. Sok testvérünk jött el ide, s hirdette az 
igazságot, miközben életüket kockáztatták, a Szocialista Köztársaság 
szigorú időszaka alatt.    

Nemrég egy fiatal bibliamunkás lett Szentpétervárra helyezve, aki 
gyülekezeti vénné is fel lett szentelve. Napjainkban már van egy kis 
gyülekezetünk ebben a nagyvárosban. A munka továbbhaladása érdek-
ében szükségünk volna valamilyen épületre, istentisztelet és összejöve-
tel céljából. A munkás testvérünk albérlete és a bérelt imaterem nagyon 
költséges. Ezért van szükségünk saját ingatlanra, úgy imaházra, mint a 
missziós programjaink összejöveteli helyére. Már összegyűjtöttünk egy 
bizonyos összeget, és keressük az építési telket, ahol fölépíthetnénk az 
imaházat. De még nincs elég pénzünk erre a célra. 

„Isten nagy munkát bíz azokra, akik Európában hirdetik az iga-
zságot… Ott van Hollandia, Ausztria, Románia, Törökország, Görög-
ország és Oroszország, milliók és milliók hazája, kiknek lelke éppoly 
drága Isten szemében, mint a mienk, akik mit sem tudnak az időszerű 
igazságról.” – Ev 194.

Teljes szívből kérünk minden hívőt szerte a világon, hogy bőkezűen 
adakozzon a szentpétervári létesítményre!  

Előre is köszönjük a nagylelkűségeteket, s az Úr áldjon meg benne-
teket bőségesen!

Testvéreitek és testvérnőitek Oroszországból

LETTORSZÁG

ÉSZTORSZÁG

OROSZORSZÁG
Moszkva

Finn - öböl

Helsinki
FINNORSZÁG

LITVÁNIA
Szmolenszk

Szentpétervár

FEHÉROROSZORSZÁG
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47479. Tanulmány - A HIT, AMI MEGIGAZÍT

A HIT, AMI MEGIGAZÍT
„[Avagy] Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é 

meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra? Látod, hogy a hit együtt mun-
kálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit; És 
beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Isten-
nek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett” 
(Jak 2:21-23).

„A hit, ami megigazít, először mindig valódi bűnbánatot eredményez, s 
azután jó cselekedeteket, amelyek a hit gyümölcsei.” – OHC 52. 
Javasolt olvasmány: Szemelvények, 1. kötet, 346-351. (A hit és a cselekedetek viszonya)

Vasárnap   február 24. 
1. EGY VESZÉLYES ELMÉLET LELEPLEZŐDÉSE
a. Mi volt az az alaptalan nézet a hit és cselekedet működésének ábrá-

zolásában, amit az Úr szolgálóleánya kiigazított? 

„Részt vettem egy összejövetelen, ahol sokan voltak jelen. Álmomban 
téged láttalak, amint a hitről, és Krisztusnak a hit által tulajdonított igazsá-
gáról beszéltél. Többször elismételted, hogy a cselekedetek mit sem érnek, 
és nincsenek feltételek. A dolog olyan színben lett bemutatva, amely néme-
lyeket meg fog zavarni, és így nem fognak megfelelő képet kapni a hit és a 
cselekedetek kapcsolatáról. Ezért döntöttem úgy, hogy írok neked. Túlzottan 
fogalmazol ebben a kérdésben. Megigazulásunknak, megszentelődésünk-
nek és Krisztus igazságosságának igenis vannak feltételei. Tudom, mire 
gondolsz, mégis sokakat félrevezetsz. Noha a jócselekedetek egy lelket sem 
menthetnek meg, senki sem üdvözülhet azok nélkül.” – 1Sz 346. 
b. Milyen világosságot kapunk a Szentírásból az örök élet feltételeivel 

kapcsolatban? Mt 19:16, 17, 20, 21.

2013. március 2.
Szombat

Napnyugta: H  17:29
Ro 18:05

9. Tanulmány

Máté evangéliuma 19:16,17,20,21.
16  És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?17  Ő pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.20  Monda néki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem?21  Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem.
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Hétfő   február 25.
2. A FELSZÍNES HIT EREDMÉNYTELENSÉGE
a. Hogyan fejtegeti Pál apostol, hogy Isten hitvalló követői számára 

kevés a pusztán felszínes hit? Rm 10:2, 3. Milyen hit szükséges ré-
szükre? Rm 10:10. 

„Az üdvösségre vezető hit nem felszínes hit, nem pusztán értelemmel va-
ló belátás, hanem amely a szív mélyén gyökerezik, és személyes Megváltója-
ként ragadja meg Krisztust, aki véglegesen képes üdvözíteni mindenkit, aki 
az Atyához jön általa. Nem valódi a hited, ha azt hiszed, hogy Jézus másokat 
üdvözíthet, de téged nem.” – 1Sz 359.

„A tulajdonított igazság a megigazító hit eredménye, és ez a megigazulás 
az, amiért Pál olyan elszántan küzd.” – 1Sz 364.
b. Mi mutatja meg, hogy vajon nekünk csak felszínes hitünk van, vagy 

megigazító hitünk? Jak 2:18.

„Noha a [hívő] Krisztus érdeme által igazul meg, nem áll szabadságában 
gonoszt cselekedni. A hit szeretet által működik és megtisztítja a lelket. A 
hit rügyezik, virágzik, és csodás gyümölcshozamot eredményez. A hit olyan 
jócselekedetekkel párosul, mint például a betegek meglátogatása, a szegé-
nyek gondozása, az árvák és özvegyek gyámolítása, a ruhátlan felöltöztetése 
és az éhező megelégítése. Krisztus mindenütt jót tett, és amikor az emberek 
egyesülnek vele, akkor azok szeretik Isten gyermekeit, szelídség és igazság 
vezeti lépteiket. Arcuk kifejezése feltárja tapasztalatukat, és az emberek meg-
látják rajtuk, hogy Jézussal voltak és Tőle tanultak.” – 1Sz 364.

„Sokaknak csak névleges, szunnyadó hite van. Ők névlegesen elfogadták 
Krisztust, mint a világ Üdvözítőjét, de hiányzik szívükből annak a bizonyí-
téka, hogy Ő a személyes Megváltójuk, hogy Ő bocsátotta meg bűneiket, 
s hogy élő kapcsolatuk lehet Istennel, a minden világosság forrásával. Ha 
szívedet nem tölti be a Jézus iránti szeretet, akkor nem tudsz másokat ta-
nítani Jézusról, és az Ő igazságosságáról, nem tudod leírni az Ő páratlan 
szeretetét, kegyelmének teljességét, nem tudod bemutatni Őt úgy, mint Aki 
a keresztény számára a mindent jelenti, mint Aki az ember vigasztalója és 
vezetője. Nem vagy képes bemutatni Istent úgy, mint a könyörület és szeretet 
Istenét, kivéve akkor, ha már el tudod ezt mondani: ’Megízleltem, és tudom, 
hogy jó az Úr.’ ” – ST 1889. szeptember 2.   

Rómabeliekhez írt levél 10:2,3.
2  Mert bizonyságot teszek felőlök, hogy Isten iránt való buzgóság van bennök, de nem megismerés szerint.3  Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek.

Rómabeliekhez írt levél 10:10.
 Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.

Jakab apostol levele 2:18.
De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.
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49499. Tanulmány - A HIT, AMI MEGIGAZÍT

Kedd  február 26.
3. A HIT, AMI MEGIGAZÍT
a. Mikor igazul meg hit által a bűnös? Milyen állapotot kell fenntarta-

nia a megtért léleknek? Apcs 16:30, 31.

„Bevallottuk bűneinket, és elhatároztuk, hogy Istennel új életet kezdünk. 
Menjünk hozzá, és kérjük, hogy törölje el vétkeinket, és új szívet ajándékoz-
zon nékünk.” – JÉ 48. 

„Mikor a bűnbánó, megtört szívű bűnös felismeri Isten előtt Krisztus 
érte hozott engesztelését, mint az erre és az eljövendő életre szóló egyedüli 
reménységét, bűnei bocsánatot nyernek. Ez a hit általi megigazulás. Minden 
megtért léleknek teljesen Isten akaratához kell szabnia akaratát, meg kell 
maradnia a bűnbánat és alázat állapotában, gyakorolnia kell a Megváltó 
engesztelő érdemeibe vetett hitet, s erőről erőre, dicsőségről dicsőségre kell 
fejlődnie.” – TII 169.  
b. Hogyan mutatja be Pál apostol azon hitet, amely lehetővé teszi a 

megigazulást? Gal 5:6.

„A megmentő hit egyezség: akik elfogadják Krisztust, szövetségi kapcso-
latba kerülnek Istennel. Az őszinte hit, élet. Az élő hit az életerő növekedését 
jelenti, odaadó bizalmat, mely által a lélek győzedelmes hatalommá válik.” 
– JÉ 286.
c. Mit kész tenni a hit annak birtokosáért? Mt 21:21.

„Valódi hit akkor nyilvánul meg, amikor a lélek az üdvösség egyedüli 
reményeként kapaszkodik Jézusba. Ez a hit arra készteti birtokosát, hogy lel-
kének minden szeretetét Krisztusra irányítsa. Értelme a Szentlélek irányítása 
alatt van, jelleme pedig az isteni hasonlatosság mintájára alakul. Hite nem 
holt, hanem szeretet által munkálkodó hit, ami arra indítja, hogy Krisztus 
szépségére tekintsen és átalakuljon az isteni jellemre.” – 1Sz 359.

Máté evangéliuma 21:21.
 Jézus pedig felelvén, monda nékik: Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, ami e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen;

Apostolok cselekedetei 16:30,31.
30  És kihozván őket, monda: Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy idvezüljek?31  Azok pedig mondának: Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!

Galátziabeliekhez írt levél 5:6.
Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.
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Szerda   február 27.
4. A HIT ÁLTALI MEGIGAZULÁS EGYIK PÉLDÁJA
a. Mi bizonyítja azt, hogy Ábrahámnak nem csak felszínes, hanem 

megigazító hite volt? Jak 2:21-23.

„Jakab apostol látta, hogy a hit általi megigazulás hirdetésénél veszélyek 
támadnak. Annak bizonyításán fáradozott tehát, hogy a valódi hit nem 
létezhet megfelelő cselekedetek nélkül. Ő Ábrahám tapasztalatát hozza fel: 
’Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekede-
tekből lett teljessé a hit.’ A valódi hit tehát valódi munkát végez el a hívőben. 
A hit és engedelmesség szilárd, értékes tapasztalatot hoz.

Olyan hit is létezik, mely nem ment meg. Az ige kijelenti, hogy az ördögök 
is hisznek, és rettegnek. Az úgynevezett hit, mely nem szeretetből munkál-
kodik, s nem tisztítja meg a lelket, nem teszi megigazulttá az embert… Áb-
rahám hitt Istennek. Honnan tudjuk, hogy hitt? Cselekedetei bizonyították 
hitének minéműségét, s ez a hite tulajdoníttaték neki igazságul.” – TII 221.  
b. Milyen világos tanítást ismételt meg Jézus gyakran még azoknak is, 

akiknek élete tanúsította a hit általi megigazulást? Jn 5:14.

„Teljes átadás, tökéletes bizalom és mindenekfelett való szeretet jellemzi 
azt a hitet, mely szoros kapcsolatba hoz minket Krisztussal. Ez a hit sze-
retet által munkálkodik, és megtisztítja a lelket. Követői életében Krisztus 
őszinte engedelmességet munkál az Atya parancsolatai iránt. A Krisztussal 
való élő kapcsolat eredménye az Isten és az emberek irányába tanúsított 
szeretet.” – 1Sz 308.

„Ha az ember átadja Istennek akaratát és együttműködik vele, miköz-
ben Ő munkálkodik szívében, akkor életében megvalósítja azt, amire Isten 
Szentlelke által készteti, s ekként összhang lesz a szív szándéka és az élet 
gyakorlata között. Minden bűnt meg kell tagadni, mint olyan gyűlöletes dol-
got, mely keresztre feszítette az élet és dicsőség Urát. A hívőnek növekednie 
kell tapasztalatokban, azáltal, hogy szüntelen Krisztus dolgait cselekszi. Az 
akarat folytonos átadása és állandó engedelmesség által részesülünk a meg-
igazulás áldásában.” – 1Sz 363. 

János evangéliuma 5:14.
Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és monda néki: Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!

Jakab apostol levele 2:21-23.
21  Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?22  Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;23  És beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.
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51519. Tanulmány - A HIT, AMI MEGIGAZÍT

Csütörtök   február 28.
5. A VALÓDI HIT SZEMLÉLTETÉSE
a. Mit volt kész feláldozni a kereskedő azért, hogy megszerezze a igaz-

gyöngyöt? Mit jelképez az igazgyöngy? Mt 13:45, 46. 

„Krisztus igazságossága hibátlan, makulátlan, mint a fehér, tiszta igaz-
gyöngy. Isten nagy és drága ajándékát az ember nem teheti tökéletesebbé. 
Nincs szépséghibája. Krisztusban van ’a bölcsességnek és ismeretnek min-
den kincse elrejtve’ (Kol 2:3).” – KP 73.
b. Miért van az, hogy sokan nem találják meg ezt a különleges gyön-

gyöt, Krisztus igazságosságát? Jel 3:17.

„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 vá-
gyaikat, és nem állnak ellen a világ varázsának. Nem vették fel a keresztet, és 
nem követik Krisztust az önmegtagadás és áldozat útján. Majdnem keresz-
tények, 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 elvesz-
nek.” – KP 75. 

Péntek   március 1.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Bár a saját cselekedeteink által nem üdvözülhetünk, mi lesz látható annak 

életében, aki megigazult hit által? 
2. Mi mutatja meg a különbséget a valódi és a névleges hit között? 
3. Mit fog tenni a valódi hit a birtokosáért? 
4. Milyen fontos kapcsolat létezik a hit és a cselekedetek között? 
5. Mi a nagy veszély azok részére, akik csak látszat szerint keresztények?

Máté evangéliuma 13:45,46.
45  Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres;46  Aki találván egy drágagyöngyre, elméne, és mindenét eladván amije volt, megvevé azt.

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

„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: 
Isten ajándéka ez” (Ef 2:8). 

„Az ember teljesen Krisztus kegyelmétől függ. Nincs ereje arra, hogy 
csak egy lépést is tegyen Krisztus felé, hacsak a Szentlélek nem vonzza az 
őt.” – ST 1894 február 12.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 15-18. (A bűnösnek Krisztusra van szüksége)

Vasárnap   március 3.
1. ISTEN MUNKÁJA
a. Mit tehet a hit általi megigazulás bennünk és értünk? Rm 3:24, 25; 

Ef 2:8.

„Mi a hit általi megigazulás? Ez Isten munkája, amely az emberi dicsősé-
get a porba dönti, s elvégzi az emberért azt, amit az embernek nincs hatalmá-
ban megtenni önmagáért. Amikor az ember felismeri saját értéktelenségét, 
akkor előkészült arra, hogy felöltözze Krisztus igazságosságát.” – FLB 111.   
b. Hogyan nyilatkoztatta ki magát az Úr Jézus János apostolnak? Mit 

jelent ez a megváltás munkájában? Jel 21:6.

„Minden lépésnél megbotlunk és elesünk, ha a Szentlélek nem munkál-
kodik szívünkön. Az ember igyekezete önmagában hiábavalóság, de a Krisz-
tussal való együttműködés győzedelmet jelent. Önmagunkban nincs erőnk 
a bűnbánatra. Ha nem fogadjuk el az isteni segítséget, egyetlen lépést sem 
tehetünk a Megváltó felé. Jézus azt mondja: ’Én vagyok az Alfa és az Omega, 
a kezdet és a vég’ (Jel 21:6) minden lélek megmentésében.” – 1Sz 349. 350. 

   

2013. március 9.
Szombat

Napnyugta: H 17:39
Ro 18:14

10. Tanulmány

Rómabeliekhez írt levél 3:24,25.
24  Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,25  Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,

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

Jelenések könyve 21:6.
És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.
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Hétfő   március 4.
2. MEGHÍVÁS, BŰNBÁNAT, MEGBOCSÁTÁS
a. Mi az első lépés a lélek üdvözítésében? Amikor egy lélek elfogadja a 

meghívást, miért jön ő Krisztushoz? Jn 12:32; 14:6.

„Az elhívás és a megigazulás nem egy és ugyanaz a dolog. Az elhívás a 
bűnös vonzása Krisztushoz, amit a Szentlélek munkál az emberi szívben, 
miközben meggyőzi bűnéről és bűnbánatra indítja.

Sokan nem látnak tisztán a megváltási terv első lépéseit illetően. Azt 
gondolják, hogy a bűnbánatot a bűnösnek magának kell véghezvinnie, hogy 
azután Krisztushoz jöhessen. Úgy gondolják, a bűnösnek először alkalmas-
nak kell lennie arra, hogy elnyerje Isten kegyelmi áldását. Igaz ugyan, hogy a 
bűnbánatnak meg kell előznie a bűnbocsánatot – mert Isten csak a bűnbánó 
és töredelmes szívet fogadja el – de a bűnös nem képes magától bűnbánatra 
jutni vagy felkészülni arra, hogy Krisztushoz jöjjön. Bűnbánat nélkül nincs 
bűnbocsánat, a válaszra váró kérdés pedig az, hogy a bűnbánat vajon a bű-
nös munkája-e vagy pedig Krisztus ajándéka? Mielőtt Krisztushoz megy, 
várnia kell-e a bűnösnek addig, amíg bűne miatt megtelik lelkifurdalással? A 
legelső lépés Krisztushoz az Isten Lelkének vonzása által történik. Amint az 
ember válaszol erre a vonzásra, Krisztus felé közeledik, hogy megbánhassa 
bűneit.” – 1Sz 357, 358. 
b. Hol van a bűnbánat valódi forrása a bűnösben? 2Tim 1:9; Apcs 5:31.

„A bűnbánat ugyanúgy Krisztus ajándéka, mint a bűnbocsánat, s csak 
olyan szívben található meg, ahol Krisztus munkálkodik. Nem tudjuk meg-
bánni bűneinket anélkül, hogy Krisztus Lelke föl ne rázná lelkiismeretünket, 
amint Krisztus nélkül bűnbocsánatot sem nyerhetünk.” – TII 161.

„A Szentlélek befolyása győz meg bennünket bűnünkről és érezteti velünk 
megbocsátásra való szükségünket. Egyedül a töredelmesnek jár megbocsátás, 
de az Isten kegyelme az, ami bűnbánatra indítja a szívet.” – 1Sz 324, 325.

„A bűnbánat nem kevésbé Isten ajándéka, mint a bűnbocsánat vagy meg-
igazulás, és az egyedül akkor tapasztalható meg, ha Krisztus adja a léleknek. 
Ha közeledünk Krisztushoz, akkor az az Ő ereje és kegyelme által van. A 
töredelmes szívet is Ő adja és a megigazulás is tőle van.” – 1Sz 358.

János evangéliuma 12:32.
És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok.

Apostolok cselekedetei 5:31.
 Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát.

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

János evangéliuma 14:6.
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
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Kedd március 5.
3. A HIT: ISTEN KEGYELMÉNEK A KIMUNKÁLÁSA 
a. Mi a hit meghatározása? Mi ennek a forrása? Zsid 11:1.

„A hit bizalom Istenben, bizakodás abban, hogy Ő szeret bennünket, és 
a legjobban tudja, hogy mi válik javunkra. A hit rábír bennünket arra, hogy 
saját utunk helyett az Ő útját válasszuk. A hit saját tudatlanságunk helyett 
elfogadja az Ő bölcsességét, gyengeségünk helyett az Ő erejét, bűnösségünk 
helyett az Ő igazságosságát. Azt jelenti, hogy életünk és személyiségünk már 
az Övé. A hit elismeri Isten tulajdonjogát, és elfogadja áldásait. Az igazsá-
gosságról, a becsületességről és a tisztaságról bebizonyosodott, hogy az élet 
sikereinek titkát képezik. A hit juttat bennünket ezeknek az alapelveknek a 
birtokába.” – EÉ 251.

„A hit nem jelent érdemet, hiszen Isten ajándéka. Elfogadhatjuk, és azzal 
ápolhatjuk, hogy elfogadjuk Krisztust személyes Üdvözítőnknek. Visszauta-
síthatjuk az ajándékot, kétségeinket emlegethetjük, boldogtalanná válha-
tunk a hitetlenség melengetése folytán. Azonban ez áthághatatlan akadállyá 
növekedhet. Elszakít bennünket Isten Lelkétől, és bezárja szívünket Isten 
világossága és szeretete előtt.” – TII 176. 
b. Milyen a bűnös állapota Isten kegyelme nélkül? Gal 5:19-21.

„Krisztus kegyelme nélkül a bűnös helyzete reménytelen. Semmit nem 
lehet tenni érte, az isteni kegyelem azonban természetfeletti erővel ruházza 
fel, ami munkálkodik értelmén, szívén és jellemén. A Krisztus kegyelmében 
való részesedés az, ami által az ember felismeri a bűn gyűlöletes természetét, 
és végül kiűzi azt lelkének templomából. Kegyelem által kerülünk közösség-
be Krisztussal, hogy társuljunk Hozzá a megváltás munkájában.” – 1Sz 336.

„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. Minden magabízásunkat feladva a 
Golgota keresztjére tekinthetünk, és elmondhatjuk: ’Adni semmit nem tu-
dok, keresztfádra borulok.’ ” – NOL 38, 39.

Galátziabeliekhez írt levél 5:19-21.
19  A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.20  Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,21  Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.

Zsidókhoz írt levél 11:1.
A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
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Szerda   március 6.
4. A SZENTLÉLEK MUNKÁJA
a. Milyen lelkület bizonyítja azt, hogy az Úr az Ő Szentlelke által mun-

kálkodik a szívben, hogy megmentse a bűnöst? Mt 5:6. 

„Van valami hiányérzet lelkedben? Éhezel és szomjazol az igaz élet után? 
– Ha igen, akkor ez annak bizonyítéka, hogy Krisztus munkálkodott a szíved-
ben. Azért ébresztette ezt a szükségérzetet szívedben, hogy keresd Őt annak 
érdekében, hogy a Szentlélek közreműködése által Isten megtegye azokat a 
dolgokat életedben, melyeknek véghezvitele számodra lehetetlen. Az Úr nem 
ír elő más feltételt, csak hogy éhezz irgalma után, vágyakozz megismerni 
tanácsát és áhítozz szeretetére. ’Kérj!’ A kérés kinyilvánítja, hogy felismered 
szükségedet. Ha hit által kérsz, meg fogod kapni a választ.” – 1Sz 305.
b. Honnan szabadítja meg Isten az embert, és hova vezeti őt? Kol 1:12,13; 

1Pt 2:9.

„Az Úr azt szeretné, ha népének hite egészséges lenne, és nem lennének 
tudatlanok a hatalmas megváltással kapcsolatban, melyet oly bőségesen biz-
tosított számukra. Nem kell a jövőtől várniuk, hogy valami nagy munka tör-
ténjék értük, mert a munkát már elvégezte Isten. A hívő nem kap felszólítást 
arra, hogy teremtsen békét Isten és maga között. Ezt soha nem kell és nem 
is tudná megtenni. Krisztust kell elfogadnia békéjeként, mert Isten és a béke 
nála van. Krisztus felszámolta a bűnt, amikor saját testében elhordozta a bűn 
átkát a keresztfán, és így mindazoktól elvette az átkot, akik személyes Meg-
váltójukként hisznek benne. Krisztus véget vet a bűn uralkodó hatalmának 
a szívben, és a hívő élete és jelleme bizonyságot tesz Krisztus kegyelmének 
valódi jellegéről.” – 1Sz 361, 362.

 „Isten szereti hívő népét, s Ő helyezte lábaikat a biztonságos, és biztos 
ösvényre. Ő ültette őket a mennyei helyekre a Krisztus Jézusban. Ezt nem az 
ő jóságukra és érdemeikre való tekintettel tette, hanem kegyelmének szabad 
akarata szerint, mert Ő gazdag a kegyelemben, mert nagy szeretettel szerette 
őket. Kiszabadította őket a sötétség hatalma alól, és általvitte őket az Ő szerel-
mes Fiának országába. Az a leghőbb vágya, hogy tökéletesek legyenek, s így 
megtisztítva és megfehérítve állhassanak meg Előtte.” – ST 1901. augusztus 28.  

Máté evangéliuma 5:6.
Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.

Kolossébeliekhez írt levél 1:12,13.
12  Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban;13  Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;

Péter apostol 1. levele 2:9.
 Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
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Csütörtök  március 7.
5. AZ ELVÉGZETT MUNKA
a. Milyen színvonalat kell elérnünk azért, hogy a menny örökösei le-

hessünk? Hogyan érhetjük ezt el? Lk 10:27. 

„Ahhoz, hogy a menny jelöltjévé válhassunk, eleget kell tennünk a tör-
vény előírásának: ’Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes 
lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint 
magadat’ (Lk 10:27). Erre egyedül akkor vagyunk képesek, ha hit által meg-
ragadjuk Krisztus igazságosságát. Jézust szemlélve élő és gyarapodó elvet 
fogadunk szívünkbe. A Szentlélek folytatja a munkát, és a hívő kegyelemből 
kegyelembe, erőről erőre, jellemről jellemre halad előre. Krisztus képmására 
hasonul, mígnem eljut a Jézus Krisztus teljességével ékeskedő kornak mér-
tékére.” – 1Sz 362.
b. Hogyan fogja Isten a megmentés munkáját befejezni a hívőben? Fil 

1:6; Rm 8:30.

„Jézus elküldi a Szentlelket mindazokhoz, akik kérik tőle, mert minden 
hívőnek meg kell szabadulnia a szennytől, valamint a törvény átkától és kár-
hozatától. A Szentlélek munkája, a megszentelődés által a hívő alkalmassá 
válik a menny udvaraiba való belépésre, mert Krisztus munkálkodik ben-
nünk, és igazságának részesei vagyunk. E nélkül senki nem nyerhet jogcímet 
a mennyre. Nem lenne örömünk a mennyben, ha a Szentlélek befolyása és 
Krisztus igazsága nem készítene fel minket annak szent légkörére.” – 1Sz 362.

Péntek   március 8.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mi mutatja, hogy a megigazulás és a megváltás teljesen Krisztustól függ?
2. Ismertesd az üdvösséghez vivő lépéseket!
3. Milyen nagy változást munkál Isten kegyelme a bűnét megbánó bűnösben?
4. Mi a szerepe a Szentléleknek? 
5. Mi a megváltás munkájának beteljesülése?

Lukács evangéliuma 10:27.
Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.

Rómabeliekhez írt levél 8:30.
Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

Filippibeliekhez írt levél 1:6.

Filippibeliekhez írt levél 1:6.
Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:
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EGYÜTTMUNKÁLKODÁS ISTENNEL
„Annakokáért, szerelmeseim, amiképen mindenkor engedelmes-

kedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal 
inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez 
a ti üdvösségteket; Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az aka-
rást, mind a munkálást jó kedvéből” (Fil 2:12, 13).

„A megváltás művében Isten elvárja az együttműködést az embertől. A 
kereszténynek tevékenynek, buzgónak kell lennie, ekkor Isten kész egyesíte-
ni kegyelmét az emberi igyekezettel.” – RH 1888. október 30. 
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 21-33. (Bűnbánat)

Vasárnap   március 10.
1. A BŰNÖS MUNKARÉSZE A MEGVÁLTÁS MUNKÁJÁBAN
a. Mit vár el Isten az embertől a megváltás munkájában? Meddig? Lk 

12:34.

„Senki ne hirdesse tehát azt az elképzelést, hogy az embernek keveset 
vagy semmit nem kell tennie a győzelemre jutás nagy munkájában… Az 
embernek elejétől a végéig Isten társának kell lennie a munkában.” – 1Sz 349.
b. Mi az ember része üdvösségének megvalósításában? Milyen egyér-

telmű következtetést vonhatunk le ebből? Fil 2:12, 13. 

„Ha az ember átadja Istennek akaratát és együttműködik vele, miköz-
ben Ő munkálkodik szívében, akkor életében megvalósítja azt, amire Isten 
Szentlelke által készteti, s ekként összhang lesz a szív szándéka és az élet 
gyakorlata között. Minden bűnt meg kell tagadni, mint olyan gyűlöletes dol-
got, mely keresztre feszítette az élet és dicsőség Urát. A hívőnek növekednie 
kell tapasztalatokban, azáltal, hogy szüntelen Krisztus dolgait cselekszi. Az 
akarat folytonos átadása és állandó engedelmesség által részesülünk a meg-
igazulás áldásában.” – 1Sz 363.

2013. március 16.
Szombat

Napnyugta: H 17:49
Ro 18:23

11. Tanulmány

Lukács evangéliuma 12:34.
Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

Filippibeliekhez írt levél 2:12,13.
12  Annakokáért, szerelmeseim, amiképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;13  Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.
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Hétfő   március 11.
2. ENGEDNI A SZENTLÉLEKNEK
a. Mi a bűnös első lépése a megtérésében? Jn 6:37.   

„Krisztus azért jött el a világba, hogy kinyilvánítsa az Atya szeretetét és 
minden ember szívét Magához vonzza. ’És én, ha felemeltetem e földről, 
mindeneket magamhoz vonszok’ (Jn 12:32). Az első lépés az üdvösséghez, 
hogy válaszolunk Krisztus vonzó szeretetére. – 1Sz 299. 
b. Milyen csodálatos meghívás vezesse az első lépést az üdvösség felé? 

Jel 22:17.

„Ugyanazon isteni erő, mely a természetet uralja, hat az emberi szívekre 
is, kimondhatatlan vágyat ébreszt bennük olyasvalami után, amijük nincs. E 
világ kincsei nem elégítheti ki vágyaikat. Isten Lelke munkálkodik bennük, 
hogy oly javak után törekedjenek, melyek egyedül nyújthatnak a léleknek 
békét és nyugalmat; ezek: a Krisztussal való közösség, az életszentség örö-
me. Az Üdvözítő, látható és láthatatlan befolyásával folytonosan munkálja 
az emberi lelket, hogy azt a bűnnek ki nem elégítő örömeitől elvonja és a 
végtelen öröm forrásához juttassa, amelyet Benne elnyerhetnek. Az isteni 
üzenet mindazokhoz szól, akik hiába igyekszenek e világ ’repedezett’ kútja-
iból vizet meríteni: ’És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet 
vizét ingyen’ (Jel 22:17).” – JVÚ 25, 26.

„Krisztus kiáltó szava ma is hangzik a szomjazó lélekhez, és még nagyobb 
erővel hív minket, mint azokat, akik a templomban, az ünnep utolsó napján 
hallották. A kút mindenki számára nyitva áll. A menny felajánlja a fáradt, 
megterhelt lelkeknek az örök élet üdítő vizét.” – ST 1897. szeptember 23.

„Aki e világ kútjainál próbálja csillapítani szomját, csak azért iszik, hogy 
újból megszomjazzék. Az emberek mindenütt kielégítetlenek. Vágyakoznak 
valamire, ami a lelki szükségleteket elégíti ki. Csak Egyvalaki képes erre. A 
világ szükséglete, ’az összes népek reménysége’ Krisztus. Az isteni kegyelem, 
melyet egyedül Ő képes nyújtani, olyan, mint az élő víz: megtisztít, felfrissít, 
felüdíti a lelket.” – JÉ 146.

János evangéliuma 6:37.
Minden, a mit nékem ád az Atya, én hozzám jő; és azt, aki hozzám jő, semmiképen ki nem vetem.

Jelenések könyve 22:17.
És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jőjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.
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Kedd  március 12.
3. A BŰNÖS EGYÜTTMUNKÁLKODIK ISTENNEL
a. Milyen tapasztalatot nyer az őszinte hívő lélek, amikor az Úr megad-

ja a bűnbánat ajándékát? 1Jn 1:9; Zsolt 51:19.

„Bűnbánatunkhoz nincs szükség arra, hogy Lutherhez hasonlóan cellába 
vonuljunk vezekelni bűneinkért, azt gondolván, hogy így nyerhetjük el Isten 
tetszését. A kérdés így hangzik: ’Elsőszülöttemet adjam-e vétkemért, vagy 
méhem gyümölcsét lelkemnek bűnéért?! Megjelentette néked, oh ember, mi 
légyen a jó és mit kíván az Úr tetőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, 
szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel’ (Mik 6:7-
8). A zsoltáríró pedig így szól: ’A töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem 
veted te meg’ (Zsolt 51:19). János ezt írja: ’Ha megvalljuk bűneinket, hű és 
igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minden hamisságtól’ 
(1Jn 1:9). Ha nem részesültünk bűnbocsánatban, annak egyedüli oka az 
lehet, hogy vétkességünket és kegyelemre való szükségünket nem ismertük 
be az előtt, akit a mi bűneink sebeztek meg és feszítettek keresztre. A lélek 
mélyéről feltörő bűnvallomás mindenképp eltalál a szánakozó isteni szívhez, 
mert az Úr közel van a bűnbánó lélekhez és megváltja a töredelmes szívűe-
ket.” – 1Sz 301.

„Azért, hogy a bűnös Krisztus igazságában részesüljön, meg kell ismernie 
azt a bűnbánatot, mely gyökeres változást eredményez az elmében, a lélek-
ben és a cselekedetekben.” – 1Sz 360.  
b. Ha a hitünket helyesen gyakoroljuk, hogyan fog az bennünk mun-

kálkodni? Gal 5:6.   

„Amikor engedsz Krisztus vonzásának és csatlakozol Hozzá, megmentő 
hitet gyakorolsz. Vallási dolgokról hétköznapi módon beszélni, vagy lelki 
éhség és élő hit nélkül imádkozni lelki áldásokért, nem sokat ér… Teljes át-
adás, tökéletes bizalom és teljes odaszentelődés jellemzi azt a hitet, mely szo-
ros kapcsolatba hoz minket Krisztussal. Ez a hit szeretet által munkálkodik, 
és megtisztítja a lelket. Követői életében Krisztus őszinte engedelmességet 
munkál az Atya parancsolatai iránt. A Krisztussal való élő kapcsolat ered-
ménye az Isten és az emberek irányába tanúsított szeretet.” – 1Sz 307, 308.

Zsoltárok könyve 51:19.
Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!

Galátziabeliekhez írt levél 5:6.
 Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.

János apostol 1. levele 1:9.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
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Szerda   március 13.
4. ENGEDJÜK ÁT AKARATUNKAT ISTEN AKARATÁNAK
a. Milyen munkát végez a Szentlélek a szívben? Hogyan tudja végrehaj-

tani ezt? Jn 3:3-5.

„A Szentlélek hit által munkálkodik a szívben, hogy megszentelje azt. Ez 
csak akkor lehetséges, ha az ember együttműködik Krisztussal. Egyedül a 
Szentlélek szívünkben végzett munkája tehet minket alkalmassá a mennyre. 
Csak akkor juthatunk el az Atyához, ha Krisztus igazságossága birtokunk-
ban lesz mintegy igazoló levélként. Naponta el kell változnunk a Szentlélek 
késztetése által, az isteni természet részesévé kell válnunk ahhoz, hogy ré-
szesüljünk Krisztus igazságában. A Szentlélek munkálja, finomítja az ízlést, 
szenteli meg a szívet és teszi nemessé a teljes embert.” – 1Sz 344.
b. Mit vár el az Úr tőlünk azért, hogy megújíthasson, megszentelhessen 

és alkalmassá tehessen bennünket a mennyre? Mit kell szeretnünk, 
és mit kell gyűlölnünk? Péld 23:26.

„Át kell adnunk szívünket Istennek, hogy megújítson, megszenteljen és 
képesítsen bennünket a mennyben való lakozásra. Nem várhatunk valami 
különleges alkalomra! Ma kell elutasítanunk a bűn szolgaságát! Ma kell 
átadnunk magunkat Istennek! Azt gondolod, hogy bűneidet elhagyhatod 
apránként? Hagyd el az átkozott dolgot egyszerre! Gyűlöld azokat a dolgo-
kat, melyeket Krisztus gyűlöl és szeresd azokat, amelyeket Ő szeret. Halála és 
szenvedése által nem tette-e lehetővé a bűnből való megtisztulást?” – 1Sz 302.

„Nem őszinte az a bűnbánat, amely nem eredményez teljes megújulást, 
teljes reformációt. Krisztus igazságossága nem köpeny, mellyel eltakarhatók 
a meg nem vallott és el nem hagyott bűnök; sokkal inkább egy olyan életelv, 
amely átalakítja a jellemet, és a magatartást befolyásolja. Az igazságosság 
teljes átadást jelent Isten számára; hogy a mennyei elvek bennünk lakozhas-
sanak.” – JÉ 406, 407.

„[Idézve Jer 29:13.] Egész szívünket át kell adni Istennek, különben nem 
munkálja bennünk azt a változást, mely Isten képmását kialakítja… A saját 
énünk elleni küzdelem a leghatalmasabb harc, amelyet meg kell vívnunk. 
Énünket átengedni, alárendelni mindent Isten akaratának: küzdelembe 
kerül, de a léleknek engedelmeskednie kell Istennek, mielőtt szentségben 
megújulhatna.” – JVÚ 41. 

 

Példabeszédek 23:26.
Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék.

János evangéliuma 3:3-5.
3  Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.4  Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?5  Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
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Csütörtök  március 14.
5. AZ ENGEDELMESSÉG ERŐFESZÍTÉST IGÉNYEL 
a. Milyen feltétel mellett tarthatunk igényt a mennyre? Milyen jogot 

veszítenek el azok, akik figyelmen kívül hagyják Isten törvényét? Jer 
23:6; 33:16; Mt 5:48. 

„Isten most is, mint mindenkor tökéletes igazságosságot, életszentséget 
vár el, mint egyedüli jogcímet a mennyre. Krisztus a reményünk és mene-
dékünk. Igazságosságát csakis az engedelmeseknek tudja be. Fogadjuk el ezt 
hit által, hogy az Atya ne találjon bűnt bennünk. Viszont azok, akik lábbal 
tapossák szent törvényét, nem lesz joguk igényt tartani erre az igazságosság-
ra.” – TII 171 
b. Mit vár el Isten a megtért lélektől, és milyen segítségre számíthat? 

Kivel kell összhangban dolgoznia? Fil 2:12.ur.

„Isten igyekezetet és munkát vár el kegyelmének elfogadójától, mert ez az 
a gyümölcs, ami nyilvánosságra hozza a fa jellegét. Jóllehet az ember jócse-
lekedetei Jézusban való hit nélkül nem érnek többet Káin áldozatánál, ha vi-
szont azokat Jézus érdemei takarják be, akkor amellett tesznek bizonyságot, 
hogy a cselekvő méltó az örök élet elnyerésére.” – 1Sz 350.

„Ebben megbizonyosodva a bűnösnek erőfeszítéseket kell tennie az érte 
végzett munkával összhangban, és fáradhatatlan esedezésekkel a kegyelem 
trónjához kell folyamodnia, hogy Isten megújító ereje lelkébe térhessen. Is-
ten csak a bűnbánó embernek bocsát meg, de azt, akinek megbocsát, először 
bűnbánatra indítja.” – 1Sz 364.

Péntek   március 15.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Milyen választ adhatunk azoknak, akik azt mondják, hogy csak a hit szükséges? 
2. Mi viszi a bűnöst bűnbánatra?
3. Mi megy végbe, amikor a hit gyakorlása által a lélek megtér? 
4. Mi történik, amikor Isten és ember együtt munkálkodik?
5. Mi által lesz a hívő győzedelmes? 

Jeremiás próféta könyve 23:6.
Az ő idejében megszabadul Júda, és Izráel bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, amellyel nevezik őt: Az Úr a mi igazságunk!

Jeremiás próféta könyve 33:16.
Azokban a napokban megszabadul a Júda, és bátorságban lakozik Jeruzsálem, és így hívják majd őt: Az Úr a mi igazságunk.

Máté evangéliuma 5:48.
Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

Filippibeliekhez írt levél 2:12.ur.
...félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
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A MEGSZENTELŐDÉS
„Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi 

kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek; 
Hanem amiképen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek 
teljes életetekben; Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent 
vagyok” (1Pt 1:14-16).

„Az átalakulás munkája a szentségtelen állapotból a szentségre egy folya-
matos munka. Isten napról napra munkálkodik az ember megszentelődé-
sén, s az embernek is együtt kell működnie Vele, hogy kitartó erőfeszítéssel 
megszerezze a helyes szokásokat.” – RH 1906. március 15.   
Javasolt olvasmány: Apostolok Története, 381-387. (Átalakult élet) 

Vasárnap   március 17.
1. ISTEN NÉPE SZENT LEGYEN
a. Istennek melyik tulajdonsága az, amely betölti a mennyet, és amely 

mindenkiben ott kell legyen, aki találkozni szeretne vele? 1Pt 1:14-16.  

„Isten igazsága tökéletes. Minden munkáját és törvényét igazságosság jel-
lemzi; amilyen Ő, olyannak kell lennie népének is. Krisztus életének meg kell 
mutatkoznia követőinek életében. Gyakorlati szentség jellemezte minden 
nyilvános és magánjellegű tettét és kimondott szavát. Ennek a szentségnek 
tanítványai életében is meg kell nyilvánulnia.” – 1Sz 188.

„[Isten] nem tűrheti a bűn jelenlétét. Isten Lelke gyűlöli a bűnt… Isten 
trónjának alapzata szentség, a bűn a szentségnek az ellentéte. A bűn feszítette 
keresztre Istennek Fiát. Ha az emberek láthatnák, hogy a bűn mennyire gyű-
löletes, akkor nem tűrnék el, sem nem nevelnék magukat bűnre. Életüket és 
jellemüket megreformálnák. Titkos hibáikat legyőznék. Ha a menny szentjei 
akartok lenni, akkor először a földön legyetek szentek.” – BL 64.
b. Mi volt Isten szándéka az emberiséggel, már kezdettől fogva? Mit 

mond részünkre Isten akaratáról a Szentírás? Ef 1:4; 1Thess 4:3.
 

2013. március 23.
Szombat

Napnyugta: H  17:59 
Ro 18:32

12. Tanulmány

Efézusbeliekhez írt levél 1:4.
A szerint, amint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,

Thessalonikabeliekhez írt 1. levél  4:3.
Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok;

Péter apostol 1. levele 1:14-16.
14  Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;15  Hanem a miképen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;16  Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.
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Hétfő   március 18.
2. TULAJDONÍTOTT ÉS RÉSZESÍTETT IGAZSÁGOSSÁG
a. Mi igazolja, hogy a megszentelődés nem egy pillanat munkája, hanem 

egy folyamatos fejlődő munka? Milyen lépésekről olvashatunk annak 
érdekében, hogy elérjük ezt a célt? Zsid 6:1; Fil 3:13, 14; 2Pt 1:5-10.   

„A Szentírás világosan kinyilatkoztatja, hogy a megszentelődés útján 
lépésről lépésre lehet előre jutni. Amikor a bűnös a megtéréskor békességet 
talál Istenben az engesztelő vér útján, a keresztény élet még éppen csak el-
kezdődött. A hívőnek törekednie kell a ’tökéletességre’, és felnőni ’Krisztus 
teljességével ékeskedő kornak mértékére’. Pál apostol ezt mondja: ’Egyet cse-
lekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, 
amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a 
Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára’ (Fil 3:14). Péter pe-
dig elénk tárja azokat a lépcsőfokokat, amelyeken át a bibliai megszentelődés 
elérhető: ’Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé 
ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány 
mellé pedig mértékletességet’ (2Pt 1:5, 6).” – NK 419. 

„Az a mód, ahogyan nekünk munkálnunk kell az üdvösségünket, egyszerű-
en és világosan le van írva Péter apostol második levele első fejezetében. Folyto-
nosan kegyelmet kell adnunk a kegyelemhez, s ahogyan ezt végezzük, Isten úgy 
dolgozik értünk a sokszorozás elvét használva.” – RH 1906. március 15. 
b. Mit tett értünk Krisztus halála, s mi lesz a naponkénti tapasztalatuk 

azoknak, akikben Krisztus lakozik? Rm 5:10. 

„A megigazító igazságosságot Isten nekünk tulajdonítja; a megszentelő 
igazságosságnak pedig részesévé leszünk. Az első jogcímet ad a mennyre, a 
második pedig alkalmassá tesz arra.” – RH 1895. június 4.

„A megigazulás azt jelenti, hogy megmenti a lelket a kárhozattól, hogy 
eljusson a megszentelődésre, s a megszentelődés által a mennyei életre. A 
megigazulás azt jelenti, hogy a lelkiismeretet megtisztítja a holt cselekedetek-
től, s oda helyezi, ahol a megszentelődés áldásaiban tud részesülni.” – TII 204.

„[Sokan] nem fogják fel, hogy teljes hitük alapja és reménye, egyedül csak 
Jézus, a mi Kezesünk tökéletességében van. Az egyetlen igaz megmentő hit 
az, amely megragadja Krisztus tulajdonított igazságosságát. Ő az erény, a 
lelki erő és élet egyedüli forrása… Az ilyen hit gyümölcse a szeretet, öröm, 
békesség, béketűrés, szívesség, jóság, s ezek dicsőíteni fogják Istent napról 
napra.” – 5MR 9.

      

Rómabeliekhez írt levél 5:10.
Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele.

Filippibeliekhez írt levél 3:13,14.
13  Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna:14  De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.

Zsidókhoz írt levél 6:1.
Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek,

Péter apostol 2. levele 1:5-10.
5  Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt,6  A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet,7  A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.8  Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.9  Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról.10  Annakokáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha.
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Kedd   március 19.
3. A MEGSZENTELŐDÉS MUNKÁJA
a. Miután már rendelkezünk Krisztus nekünk tulajdonított igazsá-

gosságával, mire terjedjen ki a megszentelődés munkája, és milyen 
célból? 1Thess 5:23.

„Megszentelődésünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek munkája. Annak a 
szövetségnek beteljesedése ez, melyet Isten a hozzá csatlakozottakkal kötött, 
hogy Ővele, a Fiával, és a Szentlélekkel állnak szent közösségben. Újjászü-
lettél-e? Új teremtés lettél-e Krisztus Jézusban? Működj hát együtt a menny 
érted fáradozó három nagy hatalmával!” – TII 204.

„A Szentlélek munkája, a megszentelődés által a hívő alkalmassá válik a 
menny udvaraiba való belépésre, mert Krisztus munkálkodik bennünk, és 
igazságának részeseivé válunk. Enélkül senki nem nyerhet jogcímet a mennyre. 
Nem lenne örömünk a mennyben, ha a Szentlélek befolyása és Krisztus igazsága 
nem készítene fel bennünket annak szent légkörére.” – 1Sz 362.
b. Hogyan megy végbe a megszentelődés folyamata? Mi a bűnös része 

ebben? Tit 3:5.   
 

„Amikor a lélek aláveti magát Krisztusnak, új erő veszi birtokába az új 
szívet. Olyan változás megy végbe, amelyet az ember maga sohasem képes 
véghezvinni. Természetfeletti munka ez, természetfeletti elemet visz az em-
beri természetbe.” – JÉ 266, 267.

„Noha Krisztus minden, mégis mindenkit lankadatlan igyekezetre kell 
ösztönöznünk. Küzdenünk, birkóznunk, gyötrődnünk, vigyáznunk és 
imádkoznunk kell, nehogy legyőzzön bennünket a ravasz ellenség. Istentől 
jön az az erő és kegyelem, ami által ezt megtehetjük. Szüntelen bíznunk kell 
abban, aki a teljesen képes megváltani mindazokat, akik Istenhez jönnek 
általa. Soha ne tegyétek azt a benyomást az emberekre, hogy keveset vagy 
semmit nem kell tenniük saját részükről. Inkább tanítsátok őket Istennel 
való együttműködésre, hogy sikerrel győzedelmeskedjenek.” – 1Sz 350.

Thessalonikabeliekhez írt 1. levél  5:23.
Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

Titushoz írt levél 3:5.
Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
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Szerda   március 20.
4. A BIBLIAI MEGSZENTELŐDÉS
a. Mi a bibliai megszentelődés? Mit foglal ez magába? 1Thess 3:13. 

„Isten Igéjéből a Szentlélek által feltárulnak az ember előtt az igazság 
nagyszerű elvei, amelyeket a törvény foglal magában. És mivel Isten törvénye 
’szent és igaz és jó’, a az isteni tökéletesség tükörképe, ebből az következik, 
hogy az a jellem, amelyet e törvénynek való engedelmesség formált, szintén 
szent. Krisztus az ilyen jellem tökéletes példája. Ezt mondja. ’Én megtar-
tottam az én Atyámnak parancsolatait.’ ’Én mindenkor azokat cselekszem, 
amelyek néki kedvesek’ (Jn 15:10; 8:29). Krisztus követői hasonlók lesznek 
Urukhoz, és Isten kegyelméből jellemük szent törvényének elveihez igazo-
dik. Ez a bibliai megszentelődés.” – NK 418. 

„A Bibliában bemutatott megszentelődés az ember egész lényét – értel-
mét, lelkét és testét – érinti.” – NK 422.
b. Mi lesz a tapasztalata a valóban megtért hívőnek? Hogyan válaszol ő 

a bűnbánatra való felhívásra? 1Kor 15:57; Rm 6:1-4, 12, 13.

„A keresztény is érzi a bűn csábítását, de állandóan harcol ellene. Itt van 
szükség Krisztus segítségére. Az emberi gyengeség egyesül a mennyei erővel, 
és a hívő így kiált: ’Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi Urunk 
Jézus Krisztus által’ (lKor 15:57).” – NK 418, 419.

„Nem őszinte az a bűnbánat, amely nem eredményez teljes megújulást. 
Krisztus igazságossága nem köpeny, mellyel eltakarhatók a meg nem vallott 
és el nem hagyott bűnök; sokkal inkább egy olyan életelv, amely átalakítja a 
jellemet, és a magatartást befolyásolja. Az életszentség teljes átadást jelent 
Isten számára; a szív és az élet teljes átadását, hogy a mennyei elvek bennünk 
lakozhassanak.” – JÉ 466, 467.

„Senki sem életerős keresztény, hacsak naponként élő tapasztalatra nem 
tesz szert Isten dolgaiban, hacsak naponta meg nem tagadja magát, hacsak 
jó kedvvel nem viseli keresztjét, és nem követi Krisztust. Minden életerős 
keresztény naponta fog fejlődni az istenes életben. Amint halad a tökéletes-
ség felé, naponta tapasztalni fogja az Istenhez való megtérést; s ez a megtérés 
nem teljes addig, amíg el nem éri a tökéletes keresztényi jellemet, amíg telje-
sen föl nem készült a halhatatlanság utolsó simítására.” – 2B 505.   

Rómabeliekhez írt levél 6:1-4,12,13.
1  Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?2  Távol legyen: akik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?3  Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?4  Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben járjunk.12  Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban:13  Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 15:57.
De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Thessalonikabeliekhez írt 1. levél  3:13.
Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (a minthogy valósággal az is), amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek.
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Csütörtök   március 21.
5. A MEGSZENTELŐDÉS BIZONYÍTÉKA 
a. Milyen tapasztalatot szerez az a szív, amelyben a megszentelődés 

munkája végbement? Mi fog rendkívüli örömöt okozni nekik? Zsolt 
119:14-16.

 

„Minden igazi engedelmesség a szívből származik. Krisztusnál is az en-
gedelmesség a szív ügye volt. Ha egyetértünk Krisztussal, akkor Krisztus is 
azonosítja magát gondolatainkkal és céljainkkal. Így vegyül össze szívünk 
és elménk összhangban Krisztus akaratával, hogy amikor neki engedelmes-
kedünk, akkor tulajdonképpen nem teszünk mást csak azt, hogy eleget te-
szünk saját indítékainknak. Megtisztított és megszentelt akaratunk Krisztus 
szolgálatának a végzésében találja majd meg legnagyobb örömét. Mikor 
megismerjük Istent, mivel éppen az a kiváltságunk, hogy megismerhetjük 
Őt, akkor életünk a folytonos engedelmesség élete lesz. Krisztus lényének az 
értékelése, megbecsülése által az Istennel való közösség útján a bűn gyűlöle-
tes lesz számunkra.” – JÉ 574.
b. Mi a bizonyítéka e megszentelődésnek? Mik 6:8. Hogyan ismeri meg 

a bűnbánó bűnös az utat? 1Jn 2:3-6; 1Pt 2:21, 22.
 

„Igazságot cselekedni, szeretni az irgalmasságot, és alázatosan járni Isten 
előtt, ez a csalhatatlan bizonyítéka a szív és az élet megszentelődésének.” – ST 
1900. szeptember 19.

„A belső igazságosságról, a külső igazságosság tesz bizonyságot. Aki 
igazságos belül, az nem kemény szívű és könyörtelen, hanem napról napra 
fejlődik Krisztus képmására, s egyre erősödik. Akit az igazság megszentelt, 
az önuralmat gyakorol, és Krisztus nyomdokán halad, mígnem a kegyelem a 
dicsőségbe vész.” – RH 1895. június 5.

Péntek  március 22.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mit jelent szentnek lenni?
2. Mutasd be a tulajdonított és részesített igazságosság közötti különbséget! 
3. Hogyan valósul meg a megszentelődés munkája?
4. Mit eredményez a valódi megszentelődés?  
5. Mi a kézzelfogható bizonyítéka a lélek megszentelődésének? 

Zsoltárok könyve 119:14-16.
14  Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban.15  A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek.16  Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el.

Mikeás próféta könyve 6:8.
Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.

Mózes 1. könyve 4:3-5.
Aláhúzás

Péter apostol 1. levele 2:21,22.
21  Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek:22  Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott:

János apostol 1. levele 2:3-9.
3  És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.4  Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.5  Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk;6  Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt.
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FELÖLTÖZVE  
KRISZTUS IGAZSÁGOSSÁGÁBA

„Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott 
egy embert, akinek nem vala menyegzői ruhája. És monda néki: Bará-
tom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig 
hallgata” (Mt 22:11, 12).

„Neked fel kell öltened magadra most azon ruhát, melyet a mennyei 
szövőszéken szőttek, s ez Krisztus dicső igazságossága, életszentsége, hogy 
előkészülhess megállni az Ő megjelenésére, s méltónak találtathass arra, 
hogy az Ő jobbján lehess.” – ST 1892. március 28. 
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 210-219. (A menyegzői ruha) 

Vasárnap   március 24.
1. KRISZTUS IGAZSÁGOSSÁGA (NEKÜNK) TULAJDONÍTVA
a. Mikor kész egy lélek arra, hogy felöltözzön Krisztus igazságosságá-

ba? Zak 3:1-4.  

„Amikor az ember felismeri saját értéktelenségét, akkor előkészült arra, 
hogy felöltözze Krisztus igasságosságát.” – FLB 111.

„[Jósua] főpap nem tudja megvédeni magát és népét Sátán vádjaitól. 
Nem állítja, hogy Izrael mentes lenne a hibáktól. Szennyes ruhában – a nép 
bűneinek jelképében, melyet mint képviselőjük hordoz – áll az angyal előtt. 
Beismeri vétkeiket, de rámutat bűnbánatukra és alázatukra. A bűnbocsátó 
Megváltóra támaszkodik, és hittel igényli Isten ígéreteit.” – 5B 468, 469. 
b. Melyek a megszentelődés előfeltételei? Apcs 3:19.
 

„Krisztus megtisztító vére veszi el bűneinket, amikor megtört szívvel 
bocsánatát keresve hozzá jövünk. Igazságosságát nekünk tulajdonítja, és 
magára vállalja a bűnt.” – TII 221.

Napnyugta: H 18:08
 Ro 18:40

2013. március 30.
Szombat

13. Tanulmány

Zakariás próféta könyve 3:1-4.
1  Azután megmutatá nékem Jósuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt álla, és a Sátánt, aki jobb keze felől álla, hogy vádolja őt.2  És mondá az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszög-é ez?3  Jósua pedig szennyes ruhába vala öltöztetve, és áll vala az angyal előtt.4  És szóla és monda az előtte állóknak, mondván: Vegyétek le róla a szennyes ruhákat! És monda néki: Lásd! Levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged!

Apostolok cselekedetei 3:19.
Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.
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Hétfő  március 25.
2. KRISZTUS IGAZSÁGOSSÁGÁNAK ÁRA
a. Mit kell tennünk azért, hogy megvásárolhassuk Krisztus igazsá-

gosságát? Melyik példázat mutatja azt, hogy Krisztus megvallása és 
követése még nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ember felöltözött 
Krisztus igazságosságának ruhájába? Mt 13:45, 46; 22:1-14.

„Az evangélium kínálta vendégségen az Isten szolgálatát vállalók vesznek 
részt; azok, akiknek neve bekerült az élet könyvébe. De nem mindenki igazi 
tanítvány, aki magát kereszténynek vallja.” – KP 212.

„Nincs valódi változás sokak életében, kiknek neve ott szerepel a gyüle-
kezet könyvében. Az igazságot csak külsőleg tartják. Nem tértek meg való-
jában, a kegyelem nem hatott szívükre. Azon vágyukat, hogy Isten akaratát 
kövessék, a saját indulataikra alapozzák, nem pedig a Szentlélek általi mély 
meggyőződésre. Magaviseletük nincs összhangban Isten törvényével. Bár 
vallják, hogy elfogadták Krisztust, mint személyes Üdvözítőjüket, de azt már 
nem hiszik, hogy Krisztus erőt ad bűneik legyőzéséhez. Nincs személyes 
kapcsolatuk az élő Megváltóval, s jellemük sok hibát  nyilvánít ki.” – RH 
1904. július 7.   
b. Csak hogyan vásárolhatjuk meg az igazságosságot? Jel 3:18. 

„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.” – 4T 88. 

„Krisztus igazsága, igazságossága, mint egy színtiszta fehér gyöngy, hi-
ba, folt és bűn nélkül való. Ez az igazság a mienk lehet. A megváltás véren 
vásárolt, felbecsülhetetlen értékű kincse értékes igazgyöngy, mely kutatható 
és meg is található. Akik igazán megtalálják azt, mindenüket eladják, hogy 
megvásárolhassák. Bizonyságát adják annak, hogy egyek Krisztussal, mint 
ahogy Ő egy az Atyával. A példázatbeli kereskedő mindenét eladta, hogy 
egyetlen nagy értékű gyöngy birtokába jusson. Ez csodálatosan szemlélteti 
azokat az embereket, akik olyan nagyra értékelik az igazságot, hogy minde-
nüket eladják, csakhogy megszerezhessék maguknak. Hit által megragadják 
Isten egyszülött Fiának értük hozott áldozatát.” – 1Sz 366.

Máté evangéliuma 13:45,46.
45  Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, a ki igazgyöngyöket keres;46  Aki találván egy drágagyöngyre, elméne, és mindenét eladván amije volt, megvevé azt.

Máté evangéliuma 22:1-14.
1  És megszólalván Jézus, ismét példázatokban beszél vala nékik, mondván:2  Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának menyegzőt szerze.3  És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a menyegzőre hivatalosak valának; de nem akarnak vala eljőni.4  Ismét külde más szolgákat, mondván: Mondjátok meg a hivatalosoknak: Ímé, ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden; jertek el a menyegzőre.5  De azok nem törődvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe;6  A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megölék őket.7  Meghallván pedig ezt a király, megharaguvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté.8  Akkor monda az ő szolgáinak: A menyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók.9  Menjetek azért a keresztútakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe.10  És kimenvén azok a szolgák az útakra, begyűjték mind akiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a menyegző vendégekkel.11  Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, akinek nem vala menyegzői ruhája.12  És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata.13  Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.14  Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.

Jelenések könyve 3:18.
Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.
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Kedd    március 26.
3. AZ ÁRTATLANSÁG ÖLTÖNYE
a. Milyen ruhát viseltek ősszüleink az Édenben? Mi történt, amikor 

lelki állapotuk megváltozott, és mit találtak ki ők akkor? 1Móz 3:10.

„Ősszüleink az ártatlanság fehér palástját viselték, amikor Isten az Éden-
be 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 jelképe 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.” – KP 210, 211.
b. Mit ábrázol most a fehér ruha öltönye? Milyen azok lelki állapota és 

jelleme, akik felöltöztek Krisztus igazságosságának öltönyébe? Jel 19:8.
    

„A menyegzői ruha, amelyről a [menyegző] példázata beszél, Krisztus hű 
követőinek tiszta, foltnélküli jelleme.” – KP 212.

„Az igazságnak bele kell ágyazódnia szívünkbe, irányítania kell gondola-
tainkat, és szabályoznia érzéseinket. Egész jellemünkkel Isten parancsait kell 
visszatükröznünk. Isten szavának minden jótáját és pontocskáját meg kell 
valósítanunk köznapi életünkben.

Az isteni természet részesei összhangban élnek az igazság normájával, 
Isten nagy mércéjével: a szent törvénnyel. Ez az a norma, amellyel Isten az 
emberek cselekedeteit megméri, és jellemüket az ítéletben megvizsgálja.” – 
KP 214.

„Az igaz, hogy Krisztus érdemei által Isten joggal igazítja meg a bűnöst, 
az ember azonban nem öltöztetheti lelkét Krisztus igazságosságának ruhá-
iba, miközben tudatában van bűneinek és elhanyagolt kötelezettségeinek. 
Isten – mielőtt megigazíthat valakit – a szív teljes átadását kéri. Folyamatos 
engedelmességre van szükség, olyan tevékeny, élő hit által, melyet a szeretet 
éltet, s amely megtisztítja a lelket.” – 1Sz 335, 336.

Mózes 1. könyve 3:10.
És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.

Jelenések könyve 19:8.
És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.
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Szerda   március 27.
4. ELFOGADNI KRISZTUS IGAZSÁGOSSÁGÁT
a. Mikor tulajdonítja Krisztus nekünk az Ő igazságosságát, összhang-

ban a szőlőtő példázatával? Mi a feltétele, hogy igazán összhangba 
kerüljünk Krisztussal? Jn 15:4, 5. 

„Nagyon nagy különbség van a Krisztushoz fűződő színlelt kapcsolat és a 
valódi hitbeli összeköttetés között. Az igazság megvallása bárkit bebocsát a gyü-
lekezetbe, de ez még nem bizonyítja, hogy életerős kapcsolatban állnak az élet-
adó Szőlőtővel… Mikor a kapcsolat és közösség ilyen meghitt fokra lép, bűneink 
Krisztusra hárulnak, igazságosságát pedig nekünk tulajdonítja.” – 5T 228, 229. 

„Az élő hit által a Krisztussal kötött egységünk tartós lesz, minden más 
egység pedig elmúlik… Megindul a küzdelem a külső és belső akadályozó 
dolgok ellen. Az elszakadás fájdalmas folyamatának kell végbemennie, és 
egyúttal az összekapcsolás folyamatának is. Ha közösségre akarunk lépni 
Krisztussal, le kell győznünk a büszkeséget, a hiúságot, a világiasságot, a bűn 
mindmegannyi változatát. Sokan azért találják a keresztény életet olyan ke-
servesnek és nehéznek, mert ők annyira ingatagok, változékonyak, a nélkül 
próbálják magukat Krisztushoz kapcsolni, hogy előbb elszakadtak volna e 
melengetett bálványaiktól.” – 5B 231.
b. Mi a bizonyítéka annak, hogy mi már felöltöttük magunkra Krisztus 

igazságosságának öltönyét?  Zsolt 119:104; 1Kor 13:6. 

„Amikor Krisztus igazságába öltöztetünk, nem fogunk vágyni a bűnre, 
mert Krisztus együttműködik velünk. Követhetünk el hibát, de gyűlölni 
fogjuk azt a bűnt, ami Isten Fiának a szenvedéseit okozta.” – 1Sz 331.
c. Amikor szembenézünk Sátán kísértéseivel, mi a biztosítéka annak a lé-

leknek, aki felöltötte magára Krisztus igazságosságának öltönyét? 1Pt 1:5.

„Krisztus vallásának megújító befolyása van, amely átformálja az egész 
emberi lényt, s az embert minden közönséges lealacsonyító, undorító bűn 
fölé emeli, s a gondolatokat Isten és a menny felé emeli. Az Örökkévalóval 
összekapcsolódva az ember az isteni természet részesévé válik. A gonosz 
nyilai már nem fognak rajta; mert magár öltötte Krisztus igazságosságának 
teljes vértezetét.” – CT 51, 52.   

Zsoltárok könyve 119:104.
A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét.

János evangéliuma 15:4,5.
4  Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok.5  Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 13:6.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;

Péter apostol 1. levele 1:5.
Akiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, amely készen van,



717113. Tanulmány - FELÖLTÖZVE KRISZTUS IGAZSÁGOSSÁGÁBA 

Csütörtök   március 28.
5. BENSŐSÉGES LELKI ÉLET KRISZTUSSAL 
a. Hogyan beszél Pál apostol a Galatabelieknek a Krisztussal való azon 

bensőséges egységről, amire nekünk is el kell jutnunk? Gal 2:20.  
 

„Ha alárendeljük magunkat Krisztusnak, szívünk egyesül az Ő szívével; 
akaratunk beleolvad az Ő akaratába; lelkünk eggyé lesz az Ő lelkével; gon-
dolatainkat foglyul ejti; és az Ő életét éljük. Ez történik, ha Krisztus felöltöz-
tetett igazságába.” – KP 213.
b. Milyen áldásoknak örvendhetnek a szentek már itt ezen a világon is? 

Ésa 58:8.

„Krisztus mindennapi társa és meghitt barátja hűséges követőinek, akik 
Istennel szoros kapcsolatban és állandó közösségben élnek. Rajtuk támad fel 
az Úr dicsősége. Visszatükrözik Isten dicsőségének fényét, amelyet Jézusban 
látnak. És amikor a Király eljön a maga fenségében, örvendeznek dicsősé-
gének és ragyogásának fényes sugaraiban. Alkalmasak a mennyei lények 
társaságára, mert a menny szívükben él.” – KP 291.

Péntek  március 29.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mit kell előbb tennie a hívőnek, hogy felölthesse magára a fehér ruhát? 
2. Mennyi az ára a megvásárolandó igazságosságnak?
3. Mi a fehér ruha teljes jelentősége?
4. Mi teszi Krisztus igazságosságát egy biztosítékká a hívőnek?   
5. Mi az eredménye annak, ha Krisztus él a szívben?  

Mózes 1. könyve 4:3-5.
Aláhúzás
Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.

Galátziabeliekhez írt levél 2:20.
Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem.
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1-3Sz – Szemelvények 1-3. kötet 
1-9B – Bizonyságtételek a Gyülekezeteknek 1-9. kötet
BL – Bizonyságtételek a Lelkészeknek
EÉ – Előtted az Élet 
GH – Gondolatok a Hegyibeszédekről
JÉ – Jézus Élete
JVÚ – Jézushoz Vezető Út
KP – Krisztus Példázatai
NK – A Nagy Küzdelem
NOL – A Nagy Orvos Lábnyomán
PP – Pátriárkák és Próféták
TII – A Te Igéd Igazság

1-21MR – Manuscript Releases vol. 1-21.
CE – Christian Education
CT – Counsels to Parents, Teachers, and Students
FE – Fundamentals of the Christian Education
FLB – Faith I Live By
FW – Faith and Works
OHC – Our High Calling
RH – The Review and Herald
ST – The Signs of the Times
TMK – That I May Know Him
YI – The Youth’s Instructor
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