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ELŐSZÓ
Annyi támadás még soha nem érte a családot, mint ma. Gyakoriak a
családi viták, veszekedések, az egymáshoz nehezen alkalmazkodó házaspárok, a házastársi eskü megszegése, a fájdalmas szakítások, válások és
újraházasodások, az elhanyagolt vagy magukra hagyott gyermekek, és
sajnos ezen esetek mértéke gyorsan növekedik a bennünket körülvevő
világban. Ma az egyik legnagyobb probléma, amivel a legtöbb országban
szembesülnek az emberek, a széthulló család. Szomorú tény az, hogy a
tipikus keresztény otthon „veszélyeztetett hellyé” vált a huszonegyedik
században. A széthulló családok több tragikus jellemzője között az elválás
– a legszerencsétlenebb következményeivel együtt – az, amit e negatív lista
elejére kell tenni.
Csak a mi Urunk Jézus evangéliuma mentheti meg a családot. Erre
Isten adott utasításokat a Bibliában, s ha ezt követjük, nemcsak boldog
családokat fog eredményezni, de az összetört, sebzett szíveket is meg fogja
gyógyítani és helyreállítja a tönkrement családi életet is.
E negyedévben A keresztény otthon címszó alatt sok ilyen utasításról
fogunk tanulmányozni azért, hogy sikeres keresztény családokat alapíthassunk. Szintén sok tanács gyűlt össze Ellen G. White tollából. Te kedves
tanuló, akár házas vagy, akár egyedül élsz, akár szülő, akár gyermek vagy,
ezek a tanácsok mindenki részére időszerű leckék. Imádkozunk, hogy
amiként a tanulók saját családjukban a tanácsokat követik, otthonaik úgy
váljanak e földön egy kis mennyországgá. De hogy ez így lehessen, megköveteli azt, hogy rendeljük alá bölcsességünket és világi módszereinket
Isten bölcsességének és módszereinek.
Amikor a fegyelmezést, a rendet és tisztaságot, de ugyanakkor az összhangot, a békét és szeretetet is gondosan gyakorolják; amikor a családi oltár
körül az összegyűlt, megtért családtagok hálás szíveiből énekek és imák
szállnak fel reggel és este; amikor a családban kiélik Isten szavának tanításait, akkor ezen otthonokban Krisztus és a szent angyalok jelenléte lesz majd
érezhető. Az ilyen otthonok a felüdülés helye lesz a megfáradt vándornak, kiképző iskolái lesznek a fiataloknak, és gyümölcsöző misszióterületté válnak,
ahol minden szülő gazdag aratást remélhet a hűséges munkájából. Legyen
Isten áldása a szülőkön, a gyermekeken, a tanítókon és a tanulókon, amint e
leckéket tanulmányozzák!

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Imaház részére Pune nevű városban,
Indiában

2013. április 6.
Szombat

India egy hatalmas méretű demokratikus
Nagpur
ország, ahol több mint 1,2 milliárd ember él,
Maharashtra
akik olyan az egész világra kiterjedő vallásokat Bombay
gyakorolnak, mint a hinduizmus, az iszlám, a (Mumbai) Pune
INDIA
buddhizmus, a szikizmus, a zoroasztrizmus, a
Arab jainizmus, és a kereszténység.
Bengál Madras
tenger
Bár a reformáció üzenete már elérte Indiát
öböl
(Chennai)
körülbelül egy fél évszázaddal ezelőtt, sok időbe
Bangalora
került az, hogy az üzenet hirdetése teljesen előrehaladjon, s ezután gyümölcsözővé váljon India északi
és északkeleti részein még az 1980-as évek elején. Azon idő
óta a jelen időre szóló igazság elérte a szubkontinens minden területét.
A világ más részeihez hasonlóan ezen a területen is egyre növekvő mértékben
kell szembenéznünk kihívásokkal, nehézségekkel, sőt üldözéssel is. Visszaemlékezve az első adventista hívők tapasztalataira, visszhangként ismételhetjük az
ihletett szavakat: „Úttörőink éveken át küzdöttek a nyomorral, a szegénységgel,
és sokrétű megpróbáltatással, hogy a jelen időre szóló igazság ügyének előnyös
helyzetet teremtsenek. Csekély eszközökkel, fáradhatatlanul dolgoztak; és az Úr
megáldotta szerény igyekezetüket… Most, amikor az Úr újra fölhív, hogy még
erőteljesebben hirdessük az üzenetet… fölkelünk-e egy emberként, hogy utasításának eleget tegyünk? Ne vegyük-e be a tervünkbe, hogy mindezekre a területekre elküldjük hírnökeinket, s bőkezűen támogassuk őket… Amint e munkát
végezzük, majd meg fogjuk látni, hogy a munkához szükséges pénzeszközök be
fognak folyni a pénztárainkba, s lesz tőkénk ahhoz, hogy szélesebb munkaterületekre, még messzebbre juthassunk el.” – 9B 98-101.
Pune egy kozmopolita város Maharastra államban, körülbelül százhatvan
kilométerre Mombay-tól, ami India legnagyobb városa. Pune úgy ismeretes,
mint ami városként létezik már Kr. u. 847 óta. Ma, mint egy virágzó város, jól
ismert az oktatási központjairól, a multi-kulturális tevékenységéről, és a vallásos
sokféleségéről. A hinduizmus a fő vallás, és India 1,1 milliárd lakosa közül csak
kevesebb, mint két százalék a keresztény.
Bizonyosan itt az ideje, hogy egy imaházat építsünk e városban az igaz és élő
Isten tiszteletére, de ez csak a világ minden táján élő hittestvéreink nagylelkű adományaival lehetséges. Előre is köszönjük a ti értékes, nagylelkű támogatásotokat.
Testvéreitek Pune városából, Indiából
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1. Tanulmány

2013. április 6.
Szombat

Napnyugta: H 19:18
		
Ro 19:49

„Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a
világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét” (2Kor 5:19).
„Amióta Jézus eljött, hogy velünk lakozzon, tudjuk, hogy Isten ismeri
próbáinkat, és együtt érez velünk minden szomorúságunkban. Ádám
minden fia és leánya megértheti, hogy Teremtőnk a bűnösök barátja.” –
ÉÉM 292.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 24–27. (Az időnek teljessége)

Vasárnap

március 31.

1. MENNYEI ROKONSÁG
a. Mutasd be Krisztus és az Atya közötti akkori kapcsolatot (a) mielőtt
Ő a világunkba jött, és (b) amikor a világunkban volt! Jn 1:1, 14; Fil
2:5-8; Jn 17:5.

„János tizenhetedik fejezete világosan szól Isten és Krisztus személyiségéről, és kapcsolatáról.” – TII 154.
„A világegyetem Ura nem egyedül végezte jóságos munkáját. Volt egy
társa – munkatársa, aki meg tudta érteni szándékait, és vele tudott örülni a
teremtett lények boldogításában. ’Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. Ez kezdetben az Istennél vala’ (Jn 1:1-2). Krisztus,
az Ige, Isten egyszülöttje azonosult az örökkévaló Atyával – természetével,
jellemével, szándékával. Ő volt az egyetlen olyan lény, aki tanácskozni tudott
Istennel, és osztozni szándékában.” – PP 7.
b. Hogyan erősítette meg Krisztus és az Ő Atyja a kapcsolatuk mélységét?
Jn 8:29; Mt 17:5.

1. Tanulmány - ISTEN, KRISZTUS ÉS AZ EMBERISÉG
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ISTEN, KRISZTUS ÉS AZ EMBERISÉG

Hétfő

április 1.

2. A TEREMTŐ TERVE
a. Milyen céllal teremtette Isten ezt a földet? Ésa 45:18. Mikor és hogyan fog Isten eredeti szándéka beteljesedni? Zsolt 37:29; 2Pt 3:13.

„Az egész menny mély és boldog érdeklődést mutatott földünk és az
ember teremtése iránt. Az ember új és különálló lény lett. ’Isten képmására’ lettek alkotva, s a Teremtő terve az volt, hogy benépesítsék a földet.”
– RH 1902. február 11.
b. Hogyan viszonyul Isten azokhoz, akik válaszolnak felhívásaira?
Zsolt 145:18, 19; Ésa 49:14-16.

„Ha az Úrhoz fohászkodunk, hogy legyen irgalmas irántunk ínségünkben, s hogy vezéreljen bennünket Szentlelke által, lehetetlen, hogy imánk
elől elzárkózzék. Az előfordulhat esetleg, hogy a szülők elfordulnak éhező
gyermeküktől, de Isten mindig meghallgatja a szükségben lévő és hozzá
vágyakozó szív jajkiáltását.” – GH 116, 117.
c. Mutasd be azok szívében lévő hozzáállást, akiket megérint Isten szeretetének Krisztusban való megnyilvánulása! 1Jn 4:19, 9-11.

„A vallás az Isten iránti szereteten alapul, ami az egymás iránti szeretethez
is elvezet. A vallás telve van hálával, alázattal és hosszútűréssel. Önfeláldozó,
türelmes, könyörületes és megbocsátó. A vallás megszenteli az egész életet,
sőt másokra is kiterjeszti jó hatását.
Akik szeretik Istent, azok nem adhatnak helyet a gyűlöletnek vagy irigységnek. Mikor az örökkévaló szeretet mennyei elve tölti be a szívet, az kiárad
másokra is, nem csupán azért, mert előnyökhöz juttatják azokat, hanem mert a
szeretet a cselekedetek indító rugója, alapelve, s az alakítja a jellemüket, kormányozza indítékaikat, uralkodik szenvedélyeiken, lecsillapítja az ellenségeskedést,
magasztossá és nemessé teszi a szeretetüket. Ez a szeretet… olyan széles, mint a
világ, olyan magas, mint a menny, és összhangban áll a munkálkodó angyalok
szeretetével. Ha ezt a szeretetet ápoljuk lelkünkben, megédesíti egész életünket,
és finomító légkört áraszt maga körül mindenfelé… Ha teljes szívvel szeretjük
Istent, akkor föltétlenül szeretni fogjuk gyermekeit is.” – 4B 223, 224.
6
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április 2.

3. ISTEN KAPCSOLATA AZ EMBERISÉGGEL
a. Milyen áldás származik az Istenséggel való kapcsolatunkból? Mt
7:7-11. Milyen bizonyítékot adott Isten számunkra arra vonatkozóan, hogy szeret bennünket és hogy gondja van reánk? Jón 4:2.ur;
Mik 7:18.

„Az angyaloknak öröm Istent szolgálni és közelében tartózkodni. Legnagyobb örömük, hogy Istennel közösségben lehetnek; ám e föld fiai, akiknek
pedig oly nagy szükségük van arra a segítségre, melyet egyedül Ő adhat,
elégedetteknek látszanak Isten Lelkének világossága és a vele való közösség
hiányában is.” – JVÚ 92.
„Isten bennünket az eget és földet betöltő szeretetének megszámlálhatatlan bizonyítékaival von magához. A természet művei és a legbensőségesebb
lelki kötelék által, melyeket az emberi szív átérezhet és átélhet, igyekezett
magát kijelenteni nekünk.” – JVÚ 8.
b. Mit kész Isten megtenni az emberi család tagjai érdekében, annak
ellenére, hogy romlott állapotban vannak? Mt 6:25-30.

„Hegyibeszédében Jézus fenséges példázatokkal mutatott rá, hogy milyen
szükséges Istenben bíznunk. Ezen tanítások célja az volt, hogy Isten gyermekeit minden időben vigasztalja és bátorítsa, s így érthetően reánk is vonatkoznak. Az Üdvözítő híveinek figyelmét az ég madaraira irányítja, melyek
gondtalanul zengik dalaikat, s bár ’nem vetnek, sem nem aratnak’, mennyei
Atyánk mégis gondoskodik összes szükségleteikről. Az Üdvözítő kérdezi
tőlünk: ’Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?’ (Mt 6:26).” – JVÚ 120.
c. Ki segít az embernek, hogy megfelelő kapcsolatba kerülhessen Istennel? Gal 5:22, 23; 2Pt 1:3-7.

„Akik a Krisztus Jézusban új teremtmények, a Lélek gyümölcseit termik:
’a szeretetet, az örömet, a békességet, a türelmet, a barátságot, a jóságot, a
hitet, a szelídséget és a mértékletességet’ (Gal 5:22, 23).” – JVÚ 56.

1. Tanulmány - ISTEN, KRISZTUS ÉS AZ EMBERISÉG
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Kedd

Szerda

április 3.

4. ISTEN ISMERI AZ EMBERI SZÜKSÉGLETEKET
a. Miért kellett Hágárnak és fiának elmenni a pusztába? Milyen választ
adott Isten szükségleteikre? 1Móz 21:9-11, 17-20.

b. Tekintettel a személyes kapcsolatokra, milyen alapelvet mutatott be
Jézus a házasságtörésen ért asszony esetével? Jn 8:10, 11. Hogyan ismerte el Jézus az emberi méltóságot? Lk 15:1, 2.

„Jézus jelleme a tökéletes igazság szépségében ragyog fel ezzel a tettel:
megbocsátott ennek a nőnek, [akit azzal vádoltak, hogy megszegte a hetedik
parancsolatot] és jobb életre bátorította. Nem enyhíti a bűnt, nem csökkenti
a bűnösség érzetét, nem elítélni, hanem megmenteni akar.” – JÉ 390.
„Jézus díszvendégként ült a vámszedők asztalánál, és rokonszenvével,
társasági kedvességével megmutatta, hogy mennyire tiszteli az emberi méltóságot. Az emberek igyekeztek méltónak lenni bizalmára. Szavai áldott,
életadó erővel hullottak a szomjas szívekbe. Új indíttatások ébredtek, az új
élet lehetősége nyílt meg a társadalom kivetettjei számára.” – JÉ 221, 222.
c. Mit ígér Isten mindazoknak, akik Rá bízzák magukat? Zak 2:8; Ésa
49:15, 16; Mt 10:29, 30. Amikor rábízzuk életünket Istenre, hogyan
lehetünk abban biztosak, hogy a mennyei lények meg fognak védeni
bennünket? Jn 10: 28, 29.

„A Krisztusnak alárendelt lélek az Ő vára lesz, melyet megtart e lázadó
világban. Szándéka az, hogy az Övén kívül semmilyen hatalmat ne ismerjenek el. A mennyei közbenjárók által így birtokba vett lélek már bevehetetlen
a Sátán ostromának.” – JÉ 267.
„Meghívását [Krisztus] ugyan az egész világra kiterjeszti, nevezetesen,
hogy jöjjenek hozzá és üdvözüljenek, angyalait pedig megbízza, hogy men�nyei segítséget nyújtsanak minden egyes léleknek, aki bűnbánattal és töredelemmel járul Eléje: ámde Szentlelke által személyesen jár-kel gyülekezete
között.” – BL 1.
8
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Csütörtök

április 4.

„Ő, aki teremtette az embert, ismerte az emberiség értékét. A gonoszt úgy
nyilvánította ki, mint azok ellenségét, akiket igyekezett megáldani és megmenteni. Minden emberi lényben elbukott állapotában is Isten gyermekét látta,
akit visszahelyezett isteni rokonságának magasztos kiváltságába.” – EÉ 77.
b. Mire indít bennünket, ha megtapasztaljuk az Istennel való kapcsolat
áldásait? 1Kor 9:16; 2Kor 5:14, 15.

„Ha Üdvözítőnk követője akarsz lenni, akkor könyörületet és megértést
kell kinyilvánítanod… Ha Jézusra tekintesz, és tőle merítesz tudást, erőt és
kegyelmet, akkor vigaszát tovább adod másoknak, mert veled van a Vigasztaló.” – WM 26.
„Krisztusnak előttünk megnyilatkozott szeretete mindnyájunkat adósakká tesz azokkal szemben, akik Őt még nem ismerik. Isten azért adta nékünk
világosságát, hogy sugarait szétárasszuk.” – JVÚ 79.

Péntek

április 5.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan érthetjük meg valamilyen mértékben a Krisztus és Isten (az Atya)
között lévő kapcsolatot?
2. Milyen üzenet szól azoknak, akik a nehézségek idején úgy érzik, hogy Isten
megfeledkezett róluk?
3. Milyen bizonyíték mutatja azt, hogy az Istenséggel való kapcsolatunk nagyon értékes?
4. Beszélj Hágár és a házasságtörő asszony tapasztalatáról! Hogyan mutatja
meg Isten azt, hogy törődik az emberiséggel?
5. Krisztus követőinek milyen jellemvonásokat kell birtokolniuk, hogy kinyilváníthassák másoknak a menny jellemzőit?

1. Tanulmány - ISTEN, KRISZTUS ÉS AZ EMBERISÉG
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5. A TÖKÉLETES KAPCSOLAT
a. Mi Isten akarata mennyei rokonságunkra való tekintettel? Jn 3:16, 17;
17:3, 22.

2. Tanulmány

2013. április 13.
Szombat

Napnyugta: H 19:28
Ro 19:58

A HÁZASSÁG
EGY ÉLETRE SZÓLÓ EGYSÉG
„Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza” (Mt 19:6).
„Isten minden reánk bízott adományát – úgy a házasságot is – eltorzította
a bűn. Az evangélium feladata azonban, hogy visszaállítsa eredeti szépségében és tisztaságában.” – GH 60.
Javasolt olvasmány: Boldog Otthon, 91-108. (Boldog, sikeres társas kapcsolat, Kölcsönös
kötelezettségek, Házassági kötelességek és kiváltságok)

Vasárnap

április 7.

1. A HÁZASSÁG EREDETE
a. Amikor Isten létrehozta a házasság intézményét, milyen törvényt
adott úgy a férfiaknak, mint a nőknek? 1Móz 2:24.
„Mikor az alkotó a szent pár kezeit egybefonta, így szólt: ’Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját és ragaszkodik feleségéhez és lesznek
egy testté’ (1Móz 2:24). Így tette kötelezővé a házasság törvényét Ádám minden fiára, az idők végezetéig. Amit mennyei Atyánk jónak tart, az mindig az
áldás és fejlődés törvénye az ember számára.” – GH 60.
b. Milyen céllal alapította Isten a házasság intézményét? 1Móz 2:18;
1:26-28; 1Kor 7:2.

„Isten adta össze az első házaspárt. Ennek az intézménynek a szerzője
tehát a világegyetem Teremtője. ’Tisztességes a házasság’ (Zsid 13:4). Ez volt
Isten egyik első ajándéka az embernek, és ez egyike annak a két intézménynek, amelyet Ádám a bukás után magával vitt az Éden kapuin túlra. Amikor
az ember felismeri és követi a mennyei elveket ebben a kapcsolatban, a házasság áldás; őrzi az emberiség tisztaságát és boldogságát, kielégíti az ember
társas igényét, nemesíti fizikai, értelmi és erkölcsi természetét.” – PP 20.
10
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Hétfő

április 8.

2. A HÁZASTÁRS KIVÁLASZTÁSA
a. Milyen példát adott Ábrahám, amikor Izsáknak feleséget keresett?
1Móz 24:1-4, 67. Fejtsd ki, hogy sok hitvalló keresztény, miért tér el
Izsáktól e pontban!

„Micsoda nagy a különbség Izsák és korunk ifjúságának magatartása
között, a magukat keresztényeknek vallókat is beleértve! A fiatalok nagyon
sokszor úgy érzik, hogy érzelmi ügyeik csak rájuk tartoznak, és ebbe sem Istennek, sem szüleiknek nincs beleszólásuk. Úgy gondolják, hogy gyerekfejjel
is tudnak szüleik segítsége nélkül választani. A házasságban eltöltött néhány
év rendszerint elég ahhoz, hogy megmutassa tévedésüket, de gyakran túl késő
megakadályozni a káros következményeket. A bölcsesség és az önuralom hiánya, ami az elhamarkodott döntéshez vezetett, addig súlyosbítja a bajt, amíg a
házas viszony keserves igává lesz. Sokan így rombolták szét ebben az életben
lévő boldogságukat, és az eljövendő életbe vetett reményüket.” – PP 139.
b. Említsd meg néhány példáját a házastárs meggondolatlan kiválasztásnak! Lk 17:32; 1Móz 26:34, 35; 27:46; Jób 2:9, 10; Bír 14:1-3.

c. Lót esetén keresztül, fejtsd ki a házastárs helytelen módon való kiválasztásának következményeit!
„Lót felesége önző, hitetlen asszony volt, aki befolyásával igyekezett férjét
Ábrahámtól elválasztani. Az ő kedvéért maradt Lót Sodomában, ahol nélkülözte a bölcs, istenfélő pátriárka tanácsait. Feleségének befolyása és a gonosz
város légköre elfordította volna Istentől, ha nem kapott volna korábban
komoly tanítást Ábrahámtól. Lót házassága és Sodoma otthonul választása
az első szemek azoknak az eseményeknek a láncolatában, amelyek nemzedékeken át bajt zúdítottak a világra.” – PP 138.

2. Tanulmány - A HÁZASSÁG EGY ÉLETRE SZÓLÓ EGYSÉG
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Kedd

április 9.

3. A HÁZASTÁRSI HŰSÉG
a. Miben történjen változás a sikeres házasság érdekében? 1Kor 7:33, 34.

„Minden házassági fogadalmat komolyan meg kell fontolni, mert a házasság egész életre szóló lépés. A férfi és a nő egyaránt komolyan fontolja
meg, hogy tud-e ragaszkodni egymáshoz az élet viszontagságain keresztül,
míg mindketten élnek.” – BO 288.
b. Milyen egységet követel meg a házastársi eskü úgy a férjtől, mint a
feleségtől? Mk 10:8, 9; Zsid 13:4.er.

„Isten a nőt a férfiből alkotta, hogy férjének társa és segítője legyen, egy
legyen vele, vidámítsa, bátorítsa és áldására szolgáljon, a férj viszont erős
segítője legyen néki. Mindazok, akik szent céllal lépnek házasságra – a férfi,
hogy elnyerje felesége szívének legtisztább érzelmeit, a feleség pedig, hogy
meglágyítsa, tökéletesítse és teljességre segítse férje jellemét – betöltik Istennek velük való szándékát.” – BO 87.
„Az ifjú elmében a házasság érzelmes rajongással van felruházva és nehéz
megfosztani e sajátosságától, amellyel a képzelet beborítja azt, és nehéz bevésni az elmébe a házassági fogadalomba foglalt súlyos felelősség érzetét. Ez
a fogadalom oly kötelékkel kapcsolja össze két egyén sorsát, amit csak a halál
keze tud elvágni.” – BO 288.
c. Miből ismerhetjük Isten azon akaratát, hogy egy férfinek csak egy
felesége, és egy nőnek csak egy férje legyen? Mt 19:4-6. Ki volt a
Bibliában feljegyzett első személy, aki a többnejűséget gyakorolta?
1Móz 4:18, 19.

„Kezdetben Ádámnak Isten egy feleséget adott, ami kifejezi akaratát.
Soha nem volt Isten szándéka az, hogy egy férfinek több felesége legyen.
Lámekh volt az első, aki ebben a tekintetben eltért Isten bölcs rendjétől. Két
feleséget is vett egyszerre, s ez a családjában viszályt okozott.” – 3SG 99.

12
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Szerda

április 10.

4. AZ ELVÁLÁS NEM ISTEN AKARATA
a. Miért volt megtűrve az elválás és újraházasodás a mózesi törvényrendszerben? Mt 19:7, 8.

„Jézus azért jött e világra, hogy helyreigazítsa a hibákat és visszaállítsa
Isten erkölcsi képmását az emberben. A házassággal kapcsolatban rossz
felfogás alakult ki Izrael tanítóinak elméjében. A házasság intézményét
eredménytelenné tették. Az ember szíve annyira megkeményedett, hogy a
legjelentéktelenebb ürüggyel is el akart válni feleségétől, vagy ha úgy döntött, akkor feleségét elszakította gyermekeitől és elküldte… Krisztus eljött,
hogy e gonoszságokat helyreigazítsa. Az első csodáját egy menyegző alkalmával művelte. Ezáltal jelentette ki a világnak, hogy a házasság, ha tisztán
és szeplőtlenül megőrizzük, szent intézmény.” – BO 289.
b. Mi lehet az egyedüli ok, ami miatt a férj elválhat a feleségétől? Mt
5:32; 19:9.

c. A Biblia milyen módon korlátozza az elvált személy jogait? Mk
10:11, 12; Lk 16:18; Rm 7:1-3; 1Kor 7:10, 11, 39.

„A ma uralkodó társadalmi állapotok – éppúgy, mint Krisztus korában
– szomorú ellentétét képezik e szent kötelék mennyei eszményképének.
Nyújtson azonban a krisztusi evangélium vigaszt azoknak, akik házasságukban szeretet és boldogság helyett csak csalódást és keserűséget találtak.
A Krisztus Lelkéből áradó türelem és szelídség keserű sorsukat majd nagymértékben édessé teszi; mert amely szívben Ő lakozik, teljesen megtelik
szeretetével, és annyira megelégedett lesz, hogy nem gyötri többé a vágy,
hogy mások figyelmét és részvétét felkeltse. Ha pedig magát Istennek átadja,
az Ő bölcsessége mindazt elvégzi, amire az emberi bölcsesség képtelen. Kegyelmének megnyilatkozása sokkal szorosabban kötheti össze az egymástól
elhidegült vagy közönyös szíveket, mint bármely földi kötelék: a szeretet
aranyláncával, amely kiállja a kísértések próbáját.” – GH 61.

2. Tanulmány - A HÁZASSÁG EGY ÉLETRE SZÓLÓ EGYSÉG
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Csütörtök

április 11.

5. EGY SZILÁRD KAPCSOLAT
a. Milyen magatartás elengedhetetlen mindkét házasfélnek ahhoz,
hogy házastársi kapcsolatuk szilárd és tartós maradjon? Ef 5:21; 1Pt
5:5; 1Kor 12:25.ur.

„Életetek egyesítésében szeretetetek kifejezéseként segítsétek elő egymás
boldogságát. Mindketten törekedjetek egymás boldogítására; ez az Isten
akarata. Mégis, mikor egybeolvadtok, egyikőtök se veszítse el egyéniségét…
Tegyétek Krisztust elsővé és utolsóvá, s mindenben a legjobbá. Szemléljétek Őt szüntelenül, s naponta mélyebben és erősebben fogtok szeretni, amint
szeretetetek kiállja a megpróbáltatás vizsgáját. Ahogyan Krisztus iránti szeretetetek növekedik, egymást is mélyebben, erősebben fogjátok szeretni.” –
7B 30, 31.
b. Mi szükséges a sikeres házassághoz? Jn 15:5.ur.

„Egyedül Krisztus kegyelme képes a házasságot azzá tenni, amivé Isten
rendelése folytán lennie kell – az emberiség áldására és nemesbítésére szolgáló intézménnyé. Így a földi családok is jelképezhetik – egységük, békéjük
és szeretetük által – a mennyei családot.” – GH 61.

Péntek

április 12.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Melyik az a két intézmény, ami az Édenből származott?
2. Milyen messzire ment el Ábrahám, hogy megfelelő házastársat biztosítson
Izsák részére?
3. Milyen magatartást kell tanúsítani a férjnek és feleségnek egymás iránt,
hogy Isten szándékát beteljesíthessék?
4. Milyen hatást fejt ki az evangélium a házasság intézményére?
5. Hogyan kellene a férjnek és a feleségnek viselkedni egymás iránt, hogy megőrizhessék a házassági kapcsolatuk szentségét?

14
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3. Tanulmány

2013. április 20.
Szombat

Napnyugta: H 19:37
Ro 20:06

A FÉRJ ÉS A FELESÉG
„Öltözzetek föl azért… könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak” (Kol 3:12, 13).
„Ha nehézségek, gondok és csüggesztő körülmények támadnának is, se a
férj, se a feleség ne élje bele magát abba a gondolatba, hogy házasságuk tévedés vagy csalódás… Legyetek továbbra is oly figyelmesek, mint kezdetben…
Gondolkodjatok azon, hogyan tudnátok elősegíteni egymás boldogságát!”
– BO 92.
Javasolt olvasmány: A Nagy Orvos Lábnyomán, 248-252. (A család alapítói)

Vasárnap

április 14.

1. A SIKER TÉNYEZŐI
a. Hogyan segítheti egymást a férj és feleség abban, hogy növekedjenek a
szeretetben, a kegyelemben, és a mi Urunk megismerésében? Gal 6:2.
„Mi tetszhetne jobban Istennek, mint az, ha látja, hogy azok, akik házasságra lépnek, együtt tanulnak Jézusról, és egyre jobban átitatódnak Lelkével?” – BO 98.
b. Milyen további tényezők járulnak hozzá a házassági kapcsolat sikeréhez? Kol 3:12-15.

„Senki sem tudja annyira elrontani egy nő boldogságát és hasznosságát,
vagy teheti életét szívszaggató teherré, mint saját férje. És századrésznyire sem
tudja más lehűteni egy férfi reményeit és törekvéseit, megbénítani erőit és
tönkretenni befolyását, kilátásait és reményeit, mint saját felesége.” – BO 43.
„Olyan kötelességek várnak most, amilyenek a házasságotok előtt nem
hárultak rátok.
’Öltözzetek föl azért… könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot,
szelídséget, hosszútűrést.’ ’És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket’ (Kol 3:12; Ef 5:2).” – 7B 31.
3. Tanulmány - A FÉRJ ÉS A FELESÉG
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Hétfő

április 15.

2. A FÉRJ ÉS FELESÉG KAPCSOLATA
a. Milyen útmutatások segítik a család tagjait az egymás közötti kapcsolatokban, úgy az otthonon belül, mint kívül? 1Pt 3:1-4. Mit szeretne Isten elérni a keresztény családdal?
„Isten azt szeretné, ha családunk a mennyei család jelképe lenne.” – BO 18.
„Mindnyájunknak gyakorolnunk kell a türelmet annak alkalmazása által.
Kedvesség és béketűrés által az igaz szeretetet ébren tarthatjuk a szívben, így
kifejlesztett képességeinkkel elnyerjük a menny tetszését.” – BO 92.
b. Milyen körülmények között lesz a házasság harmonikus és tartós?
Gal 5:13-16.

„A férj és a feleség minden dolgot beszéljen meg együtt! Frissítsétek fel a
kezdeti figyelmességet egymás iránt, ismerjétek be egymásnak hibáitokat, de
ebben a dologban nagyon óvatosak legyetek, nehogy a férj a felesége hibáit
bizonygassa, vagy a feleség a férje hibáit. Határozzátok el, hogy minden lesztek egymás számára, ami csak lenni tudtok, és akkor a házasság kötelékei a
legkívánatosabbak lesznek számotokra.” – HP 203.
c. Milyen magatartást tanúsítson egymás iránt a férj és feleség? Ef 5:22,
23, 25; Mt 7:12.

„Isten Lelkével kell bírnunk, különben sohasem lesz összhang közöttünk
otthonunkban. Ha a feleség Krisztus Lelkével rendelkezik, ügyel szavaira;
irányítja a maga lelkét, engedelmes lesz és mégsem rabszolgának, hanem férje társának érzi magát. Ha a férj Isten szolgája, akkor nem uralkodik felesége
felett; nem lesz önkényes és szigorú. Nem ápolhatjuk elég gonddal a családi
szeretetet, mert az otthon a menny előképe lesz, ha az Úr Lelke lakozik benne… Amikor az egyik téved, a másik keresztény gyakoroljon türelmet, és ne
húzódjon vissza hűvösen.” – BO 100, 101.
„Minden családot szent kör övezi, amelyet töretlenül meg kell őrizni.
Ebbe a szent körbe senki másnak nincs joga belépni. Se a férj, se a feleség
ne részesítsen senki mást abban a bizalomban, amellyel csakis egymásnak
tartoznak!” – NOL 251.
16
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Kedd

április 16.

3. KÖLCSÖNÖS SZERETET, TISZTELET, MEGBECSÜLÉS A HÁZASSÁGBAN
a. Hogyan viselkedjen a férj a feleségével szemben? Kol 3:19.

„Isten szándéka nem az volt, hogy a férj uralkodjon, mint a ház feje, ha ő
maga nem engedelmeskedik Krisztusnak. A férjnek Jézus irányítása alatt kell
állnia, hogy szemléltethesse Krisztus viszonyát egyházához. Ha a férj nyers,
durva, féktelen, önző, érdes, basáskodó férfi, akkor soha ne ejtse ki azt a szót,
hogy ’a férj feje a feleségének’ és annak engedelmeskednie kell mindenben…
A férjek tanulmányozzák a mintaképet és igyekezzenek megérteni, hogy
mit jelent az Efézusbeliekhez írt levélben bemutatott jelkép, az a viszony,
amelyet Krisztus tart fenn egyházával. A férj legyen olyan a családjában,
mint a Megváltó.” – BO 100.
„Testvérem, legyél kedves, türelmes, elnéző. Ne feledd, hogy feleséged
férjül fogadott el, nem azért, hogy uralkodjál rajta, hanem hogy segítségére
legyél. Soha ne vezess be parancsuralmat! Ne használd fel erős akaratodat,
hogy kívánságaid teljesítésére kényszerítsd feleségedet. Ne feledd, hogy neki
is van akarata, s ő is kedve szerint szeretne tenni, ugyanúgy, mint te… Legyél
figyelmes, tapintatos és előzékeny! ’A felülről való bölcsesség pedig először
is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó
gyümölcsökkel teljes’ (Jak 3:17).” – 7B 32, 33.
b. Mit tanít a Szentírás a feleség részére a férje iránti engedelmességről? Kol 3:18; 1Pt 3:4-6. Milyen figyelmeztetést kényszerült adni az
Úr szolgálóleánya egy asszonynak?

„Gyakran megfigyeltelek téged, ahogyan mások előtt beszéltél John-nal,
inkább parancsoló módon, s a hangod türelmetlen volt. Mary, mások megjegyezték ezt, és szóltak erről nekem. Ez sérti a befolyásodat.
Nekünk, asszonyoknak emlékeznünk kell arra, hogy Isten bennünket
alávetett a férjünknek. A férj a fej, és a mi döntésünket, szándékunkat és
gondolkodásunkat összhangba kell hoznunk a férjünkével, ha lehetséges. Ha
ez nem lehetséges, akkor Isten szavát kell előnyben részesíteni a férj szavával
szemben, ahol ez nem lelkiismereti kérdés. Nekünk engednünk kell a fejnek.” – TSB 28.
3. Tanulmány - A FÉRJ ÉS A FELESÉG
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Szerda

április 17.

4. AZ ÖNÉRTÉKELÉS JELENTŐSÉGE
a. Milyen mély legyen a férj szeretete az ő felesége iránt? Ef 5:28.
„A feleség tisztelje férjét. A férj szeresse és ápolja feleségét és amidőn
házassági fogadalmuk egyesíti őket, Krisztusban való hitük tegye eggyé őket
őbenne.” – BO 98.
„Minden férj és apa igyekezzen tanulmányozni Krisztus szavát, hogy
megértse azt, de nem egyoldalú módon, pusztán a feleségnek férje iránti engedelmességénél időzve, hanem a Kálvária keresztjének fényében kutassa a
családi körhöz való viszonyát. ’Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, amiképpen
Krisztus is szerette az egyházat és Önmagát adta azért; Hogy azt megszentelje,
megtisztítván a víznek feredőjével az íge által’ (Ef 5:25-26). Jézus halálra adta
magát a kereszten, hogy megtisztíthasson és megőrizhessen bennünket minden bűntől és szennytől a Szentlélek befolyása által.” – BO 100.
b. Hogyan mozdíthatja elő, és teljesítheti ki a házastársi egységet
mindkét házasfél, hogy az tisztességes, bensőséges és őszinte legyen?
Ef 5:33; 1Pt 3:1, 7.

c. Hogyan válhatunk a legboldogabb családokká? Kol 3:16, 17; Zsolt 128.

„Inkább ti nyújtsatok szeretetet, mintsem követeljetek! Ápoljátok azt magatokban, ami a legnemesebb, és gyorsan lássátok meg egymás jó tulajdonságait! Az a tudat, hogy értékelnek, csodálatos ösztönzést és örömet ad…
Se a férj, se a feleség ne igyekezzék uralkodni a másikon! Ne próbáljátok
rákényszeríteni egymásra akaratotokat! Ezt nem tehetitek az egymás iránti
szeretet feláldozása nélkül. Legyetek kedvesek, türelmesek, elnézők, figyelmesek és udvariasak! Isten segítségével boldoggá tudjátok tenni egymást,
miként azt házassági fogadalmatokban meg is ígértétek.” – NOL 251.
„Jézus boldog házasságokat, boldog családi tűzhelyeket akar látni.” – BO 87.
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Csütörtök

április 18.

5. A HÁZASSÁG AZ ÜDVÖSSÉG ESZKÖZE
a. Melyik alapelvnek legyen kiemelt helye a keresztény otthonban?
Mt 5:14-16; Tit 2:1-4.

„Legyen minden otthon a szeretet helye, ahol Isten angyalai időznek és
mérséklő, megfékező befolyásukkal munkálkodnak a szülők és a gyermekek
szívében.
Otthonunk legyen a Béthel helye, szívünk pedig a szentély. Ahol lélekben ápolják Isten szeretetét, ott béke, világosság és öröm lesz. Szeretettel
mutassuk be családunk előtt Isten szavát és tegyük fel a kérdést: ’Mit
mond Isten?’” – BO 20.
b. Milyen módon tud a házasság az üdvösség eszközévé válni a hitetlenek részére? Tit 2:4-6; 1Jn 3:18; 1Kor 7:16.

„Szent világosság sugározzék minden keresztény családból! A szeretet
tettekben nyilvánuljon meg! Legyen ez a szeretet láthatóvá az egymással
való érintkezésben – tükröződjék figyelmességben, kedvességben, szelíd,
önzetlen előzékenységben!” – PP 112.
„Az otthon kereszténységének legfőbb próbaköve az a jellemtípus, amelyet saját befolyása hoz létre. A cselekedetek minden hitvallásnál ékesebben
beszélnek.” – PP 540.

Péntek

április 19.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Foglald össze a férjek és feleségek kölcsönös kötelezettségeit!
2. Mi Isten utasítása az egymás közötti kapcsolatokra vonatkozóan az otthonon kívül és belül? Hogyan lehet fenntartani az összhangot a házastársi kapcsolatban?
3. A férj és feleség, milyen magatartása teremti meg a mennyei légkört az otthonban?
4. Említsd meg néhány módját annak, ahogyan mindkét házasfél elősegítheti a
másik önértékelését!
5. Milyen módokon lehet a házasság az üdvösség eszköze?

3. Tanulmány - A FÉRJ ÉS A FELESÉG
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4. Tanulmány

2013. április 27.
Szombat

Napnyugta: H 19:47
Ro 20:15

A SZÜLŐK ÉS A GYERMEKEK (I)
„Ímhol vagyok én és a fiak, kiket adott nékem az Úr jelekül és csodákul Izráelben: a Sion hegyén lakozó seregeknek Urától” (Ésa 8:18).
„Isten a gyermekeket drága zálogként bízta szüleikre, akiket egy napon
visszakövetel kezükből. Szánjunk több időt, több gondot és több imát nevelésükre.” – RH 1882. június 13.
Javasolt olvasmányok: Boldog Otthon, 159-176. (Másra át nem ruházható feladat, A család
baráti kapcsolata, Biztonság szeretet által, Elsőként foglaljátok el a
szívnek kertjét!, Az isteni vezetés ígérete)

Vasárnap

április 21.

1. A FÉRFI ÉS A NŐ
a. Miért teremtette meg Isten az embert – és hogyan tükröződött vissza
ez a cél Ádám és Éva teremtésénél? Ésa 43:7; 1Móz 1:27.
„Az ember új és különálló lény lett. ’Isten képmására’ lettek alkotva, s a
Teremtő terve az volt, hogy benépesítsék a földet.” – RH 1902. február 11.
b. Mi olyan jelentőségteljes abban a tényben, hogy Isten az embert férfiúvá és asszonnyá teremtette? 1Móz 2:18; 1:28; 3:20.

„Azonban [Isten] nem akarta, hogy az ember egyedül éljen. Ezért így
szólt: ’Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek neki segítőtársat, hozzá
illőt’ (1Móz 2:18).” – BO 25.
„Isten nem magányos életre teremtette az embert, hanem társas lénynek… Isten maga adott társat Ádámnak. Ő szerzett neki ’segítőtársat’ – neki
megfelelő segítőt, hozzá szabott társat, aki egy lehetett vele szeretetben és
megértésben.” – PP 20.
„Isten, aki Évát segítőtársul adta Ádámnak… elrendelte, hogy a férfiak és
nők szent házasságban egyesüljenek, gyermekeket neveljenek, akiknek tagjait
tisztességgel megkoronázva ismerik el a mennyei család tagjaiul.” – BO 135.
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Hétfő

április 22.

2. KIVÁLTSÁG ÉS KÖTELESSÉG
a. Hogyan tekintett Isten népe a múltban a gyermekvállalás kiváltságára? 1Móz 30:1, 2; Zsolt 127:3.
„A gyermekek élete és lénye szüleiktől származik, mégis Isten teremtő
ereje által van gyermekeiteknek élete, mert az Úr az életadó. Gondoljatok
arra, hogy gyermekeitekkel nem bánhattok úgy, mintha saját személyes
tulajdonaitok volnának. A gyermekek az Úrnak öröksége, ezért a megváltás terve éppúgy magában foglalja az ő megváltásukat, mint a mienket. A
szülőkre lettek bízva, hogy az Úr tanítása és intése szerint neveljék őket; és
képesek legyenek elvégezni munkájukat a mulandó életben és az örökkévalóságban is.” – BO 238.
b. A szülők milyen mértékben felelősek gyermekeik lelki neveléséért?
Ésa 8:18; Zsid 2:13.
„Krisztus egykor egy kisgyermek volt. Őmiatta becsüljétek meg a gyermekeket. Tekintsetek úgy reájuk, mint szent megbízatásra, nem azért, hogy
dédelgessétek, kényeztessétek és bálványozzátok, hanem hogy megtanítsátok őket a tiszta és nemes életre. Ők Isten tulajdonai; szereti őket, és arra
szólít fel benneteket, hogy munkálkodjatok együtt vele és segítsetek nekik
tökéletes jellemük kifejlesztésében…
Krisztus nem veti meg, nem hanyagolja el, nem hagyja maga mögött
nyájának gyermekeit. Nem parancsolja meg nekünk, hogy menjünk előre és
hagyjuk el őket… Megkívánja a szülőktől, hogy az Ő nevében vezessék őket
a keskeny ösvényen.” – BO 238, 239.
„Időnk legértékesebb része gyermekeinkké, kik saját húsunkból és vérünkből valók. Soha se hallja gyermeked ajkadról azt: ’Nem tudok mit kezdeni veled.’
Amennyiben Isten trónjához járulunk, szégyenkeznünk kell az ilyen kimondott
szóért. Kiáltsatok Jézushoz, s majd Ő segíteni fog, hogy gyermekeiteket hozzá
vihessétek és az ellenségtől megóvjátok.” – RH 1895. július 16.
c. Mi lesz a jutalma azoknak a pásztoroknak, akik ragaszkodnak az
igazsághoz az otthonukban? 1Pt 5:4.
„Ha békességben akartok találkozni Istennel, most tápláljátok lelki eledellel juhait, mert minden gyermeknek megvan a lehetősége arra, hogy elnyerje
az örök életet. A gyermekek és az ifjak Isten különleges kincsei.” – BO 238.
4. Tanulmány - A SZÜLŐK ÉS A GYERMEKEK (I)
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Kedd

április 23.

3. A GYERMEKEK IRÁNTI FIGYELMESSÉG
a. Amikor az anyák odavitték gyermekeiket Jézushoz, hogy áldja meg
őket, mit akartak a tanítványok? Mt 19:13-15.
„Krisztus napjaiban az anyák hozzá vitték gyermekeiket, hogy kezét reájuk téve áldja meg őket. E cselekedetük által nyilvánították ki hitüket Jézusban és szívük szorongó félelmét a gondjaikra bízott kicsinyek jelen és jövő
jólétéért. A tanítványok azonban nem látták szükségesnek, hogy félbeszakítsák a Mestert csupán azért, hogy észrevegye a gyermekeket. Mégis, amikor
a tanítványok elküldték az édesanyákat, Jézus megdorgálta a tanítványokat
és megparancsolta a tömegnek, hogy adjanak utat e hűséges anyáknak és
kicsiny gyermekeiknek. Így szólt: ’Hagyjatok békét e kis gyermekeknek és
ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek; mert ilyeneké a mennyeknek
országa’ (Mt 19:14.).” – BO 231.
b. Hogyan tekint Isten a gyermekekre? Mt 18:1-4, 6.

c. Mi az egyik fő ok, amiért nem szabad elhanyagolnunk a gyermekeinket? Mt 18:10.
„Isten a gyermekeket drága zálogként bízta szüleikre, akiket egy napon
visszakövetel kezükből. Szánjunk több időt, több gondot és több imát nevelésükre. Több helyes tanításra van szükségük.” – BO 136.
„Ha azt szeretnénk, hogy gyermekeink szeressék és tiszteljék Istent, akkor
beszéljünk jóságáról, fenségességéről és hatalmáról, ahogyan meglátszik az a
teremtett dolgokban és szent szavában. Ha azt szeretnénk, hogy Jézust szeressék, és az Ő jellemét utánozzák, akkor beszéljünk nekik azon áldozatról,
amelyet Ő hozott megváltásunk érdekében, beszéljünk megalázkodásáról,
és önmegtagadásáról, páratlan szeretetéről és együttérzéséről, ahogyan az
megnyilvánult életében a földön, és mondjuk el nekik, hogy ez az a példa,
amelyet követnünk kell…
Ne feledjétek, hogy gyermekeitek Isten családjának fiatalabb tagjai.
Gondjaitokra bízta őket, hogy tanítsátok és neveljétek a menny számára.
A szent megbízatásotokban végzett munkátokról számot kell adjatok Istennek.” – RH 1882. június 13.
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Szerda

április 24.

4. CSALÁDI EGYSÉG
a. Ki a család központi személye? Miért? Péld 31:10-13, 25, 28. Miért
van fontos szerepe a család jólétében az egységnek, rendnek, tisztaságnak és fegyelemnek?

„Anyák! Legyetek a lehető legvonzóbbak, de ne a körülményes tartozékok, hanem a tiszta, jól illő ruhák viselése által. Így állandó tanítást adtok
gyermekeiteknek a csinosságra és a tisztaságra. Minden anya számára legyen
a legnagyobb érték a gyermekei iránti szeretete és tisztelete. Személye tanítsa
gyermekeit a tisztaságra és a rendre, hogy gondolataikat a tisztaság fontosságára hívja fel! Minden nagyon fiatal gyermek elméjében ott él a csinosság
érzetének tudata, a dolgok helyénvalóságának eszméje; de hogyan véshetjük
beléjük a tisztaság és szentség kívánását, ha szemük naponta megakad a
szennyes ruhákon és rendetlen szobákon? Hogyan hívhatók meg az ilyen
lakhelyre a mennyei vendégek, akiknek otthonában minden tiszta és szent?
A rend és a tisztaság a menny törvénye. Ha összhangba akarunk kerülni az
isteni renddel, kötelességünk, hogy tiszták és ízlésesek legyünk.” – BO 214.
b. Az apának, mint a ház fejének, mit kell nyújtania a felesége és gyermekei részére? Miért? Zsolt 103:13.

„A család feje a férj és apa. A feleség szeretetet, megértést vár tőle, és a
gyermeknevelésben segítséget. Ez így van jól. A gyermekek éppen úgy az
övéi, mint az anyáé. Neki sem mindegy, mi lesz gyermekei sorsa. A gyermekek támogatást és irányítást várnak apjuktól. Fontos, hogy helyes fogalmai
legyenek az életről, és arról, hogy milyen hatások és kapcsolatok szolgálják
családja javát. Mindenekelőtt szabályozza életét az Isten iránti szeretet és
félelem, valamint az Ige tanítása, hogy gyermekeit a helyes úton tudja vezetni…
Az apának kell családjában a szigorúbb erényeket érvényre juttatni:
a határozottságot, a feddhetetlenséget, a becsületességet, a béketűrést, a
bátorságot, a szorgalmat és a gyakorlatiasságot. Amit pedig gyermekeitől
megkíván, azt neki magának is gyakorolnia kell, példát mutatva saját férfias
magatartásával.” – NOL 271, 272.
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Csütörtök

április 25.

5. MINDEN KERESZTÉNY OTTHON EGY BÉTHEL
a. Mondd el Jákób bétheli tapasztalatát! 1Móz 28:16-19. Hogyan alakíthatják át a szülők otthonukat egy Béthellé (Isten Házává)?

„Otthonunk legyen Béthel helye, szívünk pedig szentély. Ahol lélekben
ápolják Isten szeretetét, ott béke, világosság és öröm lesz. Szeretettel mutassuk be családunk előtt Isten szavát és tegyük fel a kérdést: ’Mit mond Isten?’”
– BO 20.
b. Milyen kapcsolat van a gyermeknek a családban kialakított jelleme
és a társadalom állapota között? Gal 6:7-9.

„Ahogyan az ifjúságot nevelik, ahogyan gyermekkorukban az erényre, az
önuralomra, a mértékletességre formálják jellemüket, olyan lesz befolyásuk
a társadalomra. Ha felvilágosulatlanok és fékezhetetlenek, s ennek eredményeképpen akaratosak, étvágyukban és szenvedélyeikben mértéktelenek, akkor olyan lesz jövőbeni befolyásuk a társadalom alakításában. Az a közösség,
amellyel az ifjak most barátkoznak, az az életmód, amit most kialakítanak,
és az az elv, amit most magukévá tesznek, sok évre előre jelzi a társadalom
állapotát.” – BO 17.

Péntek

április 26.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mi bizonyítja, hogy Ádám társas lénynek lett teremtve?
2. Hogyan fejezi ki Jákób, hogy megértette Isten felügyeletét a születendő gyermekek élete fölött?
3. Mit tanulhatunk meg Jézus gyermekekkel való bánásmódjából?
4. Hogyan egészíti ki egymást a két szülő eltérő feladatköre?
5. A család otthoni élete, milyen befolyással van a gyermekre és a társadalomra?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
A Londoni Missziós terv részére

2013. május 4.
Szombat
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Liverpool
Manchester
vetelére készülő nép, Anglia nemzete iránt
Dublin
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Waterford
hálára vagyunk kötelezve. Mielőtt Luther
Cork
LONDON
Márton elindította volna Németországban
Kelta - tenger
a protestáns reformációt, Angliában Wicliff
János volt az, aki a Biblia világosságát a köznép
nyelvére tolmácsolta. Ezért őt úgy nevezzük: „A
reformáció hajnalcsillaga.” „Wicliff János nemcsak az angliai, hanem az egész
keresztény világ reformációjának előhírnöke volt. Róma elleni súlyos tiltakozását nem lehetett többé elhallgattatni. E tiltakozás olyan harc megindítója volt,
amely emberek, egyházak és népek egyenjogúsítását eredményezte.” (NK 80.)
A Hetednap Adventista Reformmozgalom művének történelme ezen országban oly sok eseményben bővölködik, hogy lévén Anglia egy protestáns ország,
nehéz visszamenni a kezdetekig. A 2013. év lesz az, amikor ezen országban egy
határozott lendületet szeretnénk adni e munkának, azáltal, hogy szervezünk egy
missziós evangélizációs vállalkozást Londonban (júniustól augusztusig,) s képesek lehetünk a reformáció végső munkáját elvégezni ott, ahol a „hajnalcsillag”
elkezdte. Azért, hogy sikeresen foghassunk hozzá ehhez a munkához, és egy
erős, élő gyülekezetet alapítsunk ezen országban, sok önkéntesre van szükségünk, akik készek idejüket, képességeiket és anyagi javaikat feláldozni, hogy e
missziós vállalkozás sikeres lehessen. Amint láthatjátok, e vállalkozás mérete
igényli a folyamatos imádságaitokat, önkéntesek segítségét, s éppen úgy a pénzadományaitokat is. London az Európai Unió legnépesebb városa, körülbelül 13
millió lakossal, világvárosi jelleggel, mint egy jó misszióterület, de ott élni és
dolgozni sok pénzt igényel, mivel egyike a világ legdrágább városainak. S ezen
ok miatt szükséges nektek ügyelni e vállalkozásra úgy imádságban, mint kézzel
fogható anyagi támogatásban is, nemcsak az első szombati szombatiskolai adományaitokon keresztül most, de a következő hónapokban is.
Előre is köszönjük a ti jó szívvel adott adományaitokat, mellyel sikerre vihetjük a 2013-as Londoni Missziós Vállalkozást.

A Generál Konferencia Misszió Osztálya
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5. Tanulmány

2013. május 4.
Szombat

Napnyugta: H 19:56
Ro 20:23

A SZÜLŐK ÉS A GYERMEKEK (II)
„Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez
az igaz… Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek
azokat az Úr tanítása és intése szerint” (Ef 6:1, 4).
„Isten terve az volt a család tagjai számára, hogy egyesüljenek a munkában és a tanulásban, az istentiszteletben és a kikapcsolódásban; az apa mint
a család papja, a szülők együtt, mint gyermekeik tanítói és társai.” – EÉ 248.
Javasolt olvasmányok: Boldog Otthon, 179-188; (Az apa méltósága és felelőssége, A terhek
megosztása, A gyermekek társa) 195-201. (Az édesanya tisztsége és
felelőssége)

Vasárnap

április 28.

1. A KÖVETKEZŐ NEMZEDÉK TÁPLÁLÁSA
a. Hogyan lehet az otthon a reformáció megkezdésének természetes,
ésszerű helye? Mal 4:5, 6; Lk 1:17.
b. Mely, Krisztusra vonatkozó prófétai szavak lehetnek bátorítóak a
szülőknek is, gyermekeik nevelésében? Zsid 2:13.
„A legnagyobb jelentőséggel bír az, hogy a szülők így szólhatnak: ’Ímhol
vagyok én és a fiak, kiket adott nékem az Úr’ (Ésa 8:18). Ha mint szülőknek,
ez a kiváltságunk, akkor láthatóvá kell váljon, hogy a reánk bízott munkát
végezzük; hogy szilárd anyagokat használunk fel gyermekeink jellemének építésében. Láthatóvá kell válnia annak, hogy ők e világ gonoszságaitól mentesek,
tiszták; és Isten szeretete és félelme van lelkükben.” – ST 1889. május 13.
„Boldogok azok a szülők, akiknek élete a mennyeinek olyan hű tükörképe, hogy Isten ígéretei és parancsai hálát és tiszteletet ébresztenek a
gyermekben; azok a szülők, akiknek gyengédsége, igazságossága és türelme
Isten szeretetét, igazságosságát és hosszútűrését tolmácsolja a gyermeknek.”
– NOL 261
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Hétfő

április 29.

„A rosszat a maga valóságában kell bemutatni, s szilárdan, határozottan
kell megelőzni ennek megismétlődését; de nem szabad a gyermeket reménytelenségben hagyni. Vigasztaljátok és bátorítsátok őket, hogy megjavulhatnak, s bírhatják a ti bizalmatokat, és helyesléseteket.” – Gy 192.
b. Mi a kötelességünk gyermekeink felé, gondolva a szeretettel és az Úr
félelmében végzett imalelkületű fegyelmezésekre, helyreigazításokra?
Péld 19:18; Zsid 12:7, 8.

„Érzékelik-e a szülők felelősségüket? Úgy tűnik, sokan közülük elhanyagolják az éberséget, amit mindig gyakorolniuk kellene gyermekeik felett, és
inkább eltűrik, hogy gonosz szenvedélyeiknek hódoljanak, és ne fogadjanak
szót. Csak kevés figyelmet fordítanak rájuk míg idegesek nem lesznek és
aztán pedig méregből fenyítenek.
Sok szülő rettenetesen meg fog fizetni gyermekeik elhanyagolása miatt. A
szülők engedtek gyermekeik szerzett és folyton táplált gonosz hajlamainak,
holott a gyermekeknek kellett volna engedniük akaratukból és kívánságaikból. Emiatt Isten nemtetszését vonták magukra és gyermekeikre. Szülők,
elfelejtettétek, hogy mit mond a Szentírás: ’Aki megtartóztatja az ő vesszejét,
gyűlöli az ő fiát’ (Péld 13:24)? A gyermekeket hagyják felnőni, mint hogy
inkább felnevelnék őket. A szülők úgy gondolják, hogy szegény tíz-tizenkét
hónapos kicsik nem tudják megérteni a fegyelmezést, a helyreigazítást, és így
a gyermekek már nagyon fiatalon makacskodni kezdenek. A szülők elszenvedik gonosz hajlamaikat és szenvedélyeiket minden fékezés és fegyelmezés
nélkül, amivel csak ápolják a gonosz indulatokat, és azok tovább fejlődnek és
erősödnek bennük.” – RH 1854. szeptember 19.
c. Milyen kérdést intéz majd Isten a szülőkhöz, mint gyermekeik pásztorához? Jer 13:20.

5. Tanulmány - A SZÜLŐK ÉS A GYERMEKEK (II)
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2. A SZÜLŐK KÖTELESSÉGEI
a. Hogyan alakítható ki egy ideális és kölcsönös kapcsolat a szülők és
gyermekek között? Kol 3:20, 21.

Kedd

április 30.

3. A SZÜLŐK TOVÁBBI KÖTELESSÉGEI
a. Melyik alapvető tulajdonsággal rendelkezzen a férfi már azelőtt,
hogy apa lenne? Péld 15:20; 1:5; 13:1; 14:16.

„A nevelés addig nem éri el lehetséges és kötelező célját, amíg teljesen fel
nem ismerik a szülői szerep fontosságát, és nem képesítik őket szent felelősségük betöltésére.” – EÉ 274.
b. Milyen jelentőséggel bír a gyermekek iránti szülői elvakult szeretet
vagy az eltúlzott szigor? Jn 10:27; Ef 6:4.

„Amiképpen nem engedjük meg a vak szeretetet, úgy jogtalan szigort se
tanúsítsunk. A gyermeket nem hozhatjuk erőszakkal az Úrhoz! Lehet őket
vezetni, de nem húzni. Krisztus kijelenti: ’Az én juhaim hallják az én szómat,
és én ismerem őket, és követnek engem’ (Jn 10:27). Nem azt mondja, hogy
az én juhaim hallják az én szómat, és az engedelmesség ösvényére vannak
kényszerítve. Soha ne okozzanak a szülők gyermekeiknek oktalan fájdalmat
nyers, durva, magatartásukkal, vagy ésszerűtlen szigorral. A kemény bánásmód a lelkeket Sátán hálójába kergeti.
Bölcsességgel és szeretettel igazgassuk otthonunkat, és ne vaskézzel. A
gyermekek készséges engedelmességgel fognak válaszolni a szeretet szabályozására… Tegyük életüket olyan boldoggá, amilyenné csak lehetséges…
Tartsuk a szív talaját lágyan a szeretet kifejezése által, így készíthetjük azt elő
az igazság magja részére.” – CT 114.
„Követeljetek engedelmességet családotokban, s közben gyermekeitekkel
együtt keressétek az Urat, kérve Őt, hogy jöjjön közétek, és uralkodjon! A
kicsinyek esetleg olyasmit tesznek, ami megrovást von maga után, de ha
krisztusi lelkülettel bántok velük, akkor karjaikat nyakatok köré vonják, s
megalázva magukat az Úr előtt, megvallják rosszaságaikat. Ez elég. Ezek
után nincsen semmi szükség a büntetésre. Adjunk hálát az Úrnak, hogy
megnyitotta az utat, amelyen elérhetünk minden lelket.” – Gy 167.
„A tekintély és a szeretet egyesített befolyása lehetővé teszi, hogy szilárdan
és mégis gyengéden tartsátok a család irányításának gyeplőjét.” – BO 261.
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Szerda

május 1.

„A gyermekeken nyugvó szülők iránti tisztelet kötelessége életük végéig tart… Kötelességünk sohasem szűnik meg. Szeretetünk irántuk és az ő
szeretetük irántunk nem mérhető évekkel vagy távolsággal; felelősségünket
sohasem tehetjük félre.” – BO 304.
„A szülők a szeretet és a tisztelet olyan mértékére jogosultak, ami nem illet
meg senki más személyt. Maga Isten, aki felelősséget helyezett rájuk azokért a
lelkekért, akiket gondjaikra bízott, úgy rendelkezett, hogy a gyermek életének
korai időszakában, a szülők Isten helyét töltsék be… Az ötödik parancsolat
nemcsak azt követeli meg a gyermekektől, hogy adják meg szüleiknek a köteles
tiszteletet és engedelmességet, hanem azt is, hogy szeressék szüleiket, legyenek
hozzájuk gyengédek, könnyítsék terheiket, őrizzék és óvják meg tekintélyüket
és öreg korukban támogassák és vigasztalják őket.” – PP 264.
„Egy igaz keresztény sohasem lesz barátságtalan és semmilyen körülmények között sem hanyagolja el apját vagy anyját…
Gyermekek! Amikor szüleitek már gyengék és nem tudnak gondoskodni
magukról, hadd találjanak megelégedést, békességet és szeretetet utolsó napjaikban! Krisztusért szálljanak úgy a sírba, hogy tőletek csak a kedvesség, a szeretet, a könyörület és a megbocsátás szavait kapták! Ti is azt kívánjátok az Úrtól,
hogy szeressen benneteket, könyörüljön rajtatok és megbocsásson nektek, és
mindent megtegyen értetek betegágyatokon. Vajon ti nem úgy akartok kezelni
másokat, ahogyan ti is megkívánjátok, hogy veletek bánjanak?” – BO 306.
b. A szülők mellett még kik jogosultak különleges tiszteletre? 1Tim
5:1, 17; Zsid 13:17.
„,[Az ötödik] parancsolat magában foglalja a lelkészek, sőt az uralkodók
és mindazok iránti tiszteletadást is, akiknek Isten tekintélyt és hatalmat
adott.” – PP 308.
„Isten különösen fontosnak tartja, hogy gyengéden tiszteljük az öregeket,
ezért így szól: ’Igen szép ékes korona a vénség, az igazságnak útában találtatik’
(Péld 16:31). Megvívott harcokról, győzelmekről, elviselt terhekről és leküzdött
kísértésekről beszél az Ige. Fáradt lábakról, amelyek közelednek a nyugalmuk
felé; olyan helyekről, amelyek nemsokára megüresednek.” – EÉ 243.
5. Tanulmány - A SZÜLŐK ÉS A GYERMEKEK (II)
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4. A GYERMEKEK KÖTELESSÉGEI
a. Milyen kötelezettséget adott Isten a gyermekeknek szüleik iránt? Ef
6:2, 3. Hogyan viselkednek a hű keresztény gyermekek szüleikkel?
3Móz 19:32.

Csütörtök

május 2.

5. AZ OTTHON ÉS A SZOMBAT
a. Hol és hogyan kapcsolódott össze a család és a szombat? 1Móz 1:27,28;
2:1-3.

b. Hogyan biztosít a szombat lehetőséget a családoknak arra, hogy közösségbe kerüljenek Istennel? 2Móz 31:13; 20:11.

„A szombatot és a családot Isten az Édenben hozta létre, és azt akarja,
hogy azok felbonthatatlanul összekapcsolódjanak. Ezen a napon, jobban,
mint a többi napokon édeni életet élhetünk. Isten terve az volt a család tagjai
számára, hogy egyesüljenek a munkában és a tanulásban, az istentiszteletben és a kikapcsolódásban; az apa mint a család papja, a szülők együtt, mint
gyermekeik tanítói és társai.” – EÉ 250, 251.
„Nekünk időt kell szentelni arra, hogy gyermekeinknek érdekessé tegyük
a szombatot. E változtatás jó hatással lesz rájuk is, és boldoggá teszi őket.
Sétálhatunk a szabadban, leülhetünk velük a ligetekben, a ragyogó napsütésben, s miközben Isten alkotásairól beszélgetünk velük, nyugtalan gondolataikat olyasmivel táplálhatjuk, amiben elmélyedhetnek. Amikor figyelmüket a
természet szépségeire tereljük, akkor szeretet és tisztelet ébred bennük.
A szombatot olyan érdekessé kell tennünk családjaink részére, hogy annak a hetenkénti visszatérését örömmel üdvözölhessük.” – Gy 379.

Péntek

május 3.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Malakiás mely próféciája mutat rá arra a különleges munkára, amit napjainkban a keresztény otthonokban el kell végezni?
2. Hogyan kellene a szülőknek azon szükséges képességeiket kifejleszteni, melyekkel a legjobb kapcsolatba kerülhetnek gyermekeikkel?
3. Hogyan bátorítsák a szülők gyermekeiket, hogy komoly érdeklődést mutassanak a Biblia tanulmányozása iránt?
4. Hogyan engedelmeskedhetnek a gyermekek annak az isteni parancsnak,
hogy tiszteljék szüleiket? Hogyan bánjanak idős szüleikkel?
5. Miért van elválaszthatatlanul összekapcsolva a család és a szombat?
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6. Tanulmány

2013. május 11.
Szombat

Napnyugta: H 20:05
Ro 20:32

VALLÁS AZ OTTHONBAN
„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki megtartja az ő parancsolatait; annak dicsérete megmarad
mindvégig” (Zsolt 111:10. angolban).
„A családi otthonban szükség van a vallásra. Csak ez akadályozhatja meg
a súlyos helytelenségeket, melyek oly gyakran megkeserítik a házaséletet.
Csak ahol Krisztus uralkodik, ott gyökerezhet a mély, igaz, önzetlen szeretet.
Akkor majd lélek lélekkel társul, a két élet összhangban egyesül.” – 5B 362.
Javasolt olvasmány: Boldog Otthon, 189-192. (Ne legyen olyan férj) 202-211 (Az édesanya
befolyása, Az anyaság nem megfelelő példaképei)

Vasárnap

május 5.

1. FONTOS ALAPELVEK
a. Mi az igazán vallásos otthon alapelve? Zsolt 111:10; Jób 28:28.
„Azok az apák és anyák, akik Istent tekintik elsőnek otthonukban, akik
arra tanítják gyermekeiket, hogy az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete, azok
megdicsőítik Istent az angyalok és emberek előtt jól rendezett fegyelmezett
családjukkal. Olyan családdal, mely szereti Istent, és engedelmes iránta, ahelyett, hogy lázadna ellene… Az ilyen családok igényt tarthatnak az ígéretre:
’Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek’ (1Sám 2:30).” – 5B 424.
b. Milyen magatartás – ha társul az Úr félelmével – teszi Krisztus vallását vonzóvá az otthonban? Péld 15:13.er.
„Legyen az otthon egy olyan hely, ahol a vidámság, az udvariasság, és a
szeretet van jelen. Ez teszi vonzóvá az otthont a gyermekek számára… Ha
a család minden tagja gyakorolná az önuralmat, akkor az majdnem földi
mennyországgá lehetne. Tegyétek otthonotokat olyan vidámmá, amilyenné
csak lehetséges. Legyen a gyermekek számára ez a legvonzóbb hely ezen a
földön!” – CH 100.
6. Tanulmány - VALLÁS AZ OTTHONBAN
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Hétfő

május 6.

2. OTTHONI VALLÁSOSSÁG
a. Hogyan irányította Ábrahám saját családját? 1Móz 18: 18, 19. Milyen leckéket tanulhatunk meg példájából?

„Ha jó otthoni vallásossággal rendelkezünk, akkor kiváló vallási összejöveteleink lesznek. Az otthon legyen az erődítmény! Szenteljétek Istennek
családotokat, és azután keresztényekként beszéljetek és cselekedjetek otthon! Legyetek kedvesek, türelmesek, elnézők otthon, tudván, hogy tanítók
vagytok!” – BO 270.
„Életeddel kell megmutatnod, hogy számodra Jézus minden, mert szeretete türelmessé, kedvessé, elnézővé, sőt – Ábrahámhoz hasonlóan – határozottá
tesz, mikor fiaidnak és az utánuk következőknek parancsot adsz.” – BO 269.
b. Hogyan erősíti meg Pál apostol azt, hogy az otthoni befolyás kiterjed
a gyülekezeti életre? 1Tim 3:4, 5; 1Thess 2:10-13.

„A gyülekezet virágzásának alapját a családban fektethetjük le. Az otthoni életben uralkodó befolyásokat a gyülekezeti életbe is bevisszük, ezért
gyülekezeti kötelességeinknek otthon kell elkezdődniük.” – BO 270.
c. Gyermekeink oktatásában mi legyen a központi téma? 1Kor 2:2; Rm
16:25, 26.

„Beszélj a gyermekeknek a nagy missziós munkáról, beszélj nekik Krisztus
szeretetéről, a nagy áldozatról, amit értünk hozott, mert szeretett bennünket, s azt akarta, hogy legyen egy otthonunk Ővele az Ő országában. Eljött
világunkba, hogy isteni jelenlétével hozzon ide áldást, békét, világosságot
és örömet, de a világ nem fogadta be Őt, s halálra adta az Élet Fejedelmét.
Halála hozta el a mennyei kincseket, s ezeket mindenki megkaphatja, aki
hisz Jézusban. Tárjátok gyermekeitek elé e dicső tárgyat, s szívük meg fog
telni Isten szeretetével, hagyjátok, hogy átadhassák kicsiny adományaikat,
elvégezhessék munkarészüket, továbbíthassák másoknak az igazság drága
sugarait!” – RH 1888. december 11.
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Kedd

május 7.

3. TANÍTSD OTTHON A VALLÁST
a. Milyen nagy felelősség nyugszik rajtunk gyermekeinkért, s hogyan
fogja Isten megáldani fáradozásainkat? Péld 4:1-8.

„Az apa és az anya felelősek a vallásosság fenntartásáért otthonukban.”
– BO 272.
„Azok, akik felelős állásokat töltenek be Isten művében, életükben legyenek tökéletesek az isteni hasonlatosság mintájára. Úgy az otthonban, a gyülekezetben, mint a világ előtt [tanítókként, prédikátorokként, orvosokként]
nyilatkoztassák ki az életet átalakító keresztény alapelv erejét.” – CT 397.
„Isten kész nagy dolgokat tenni azokért, akik készek megnyitni szívüket
az Ő szava befogadására, s hagyják, hogy az vegye birtokba a lélek templomát.” – CT 396.
b. Milyen hatással lesz gyermekeinkre az otthon kapott vallásos nevelés? Péld 4:10-13. Mutasd be mennyire fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeikkel a Krisztushoz való közeledésnek módját!

„Amidőn a szülők szorgalmasak és éberek tanításukban, továbbá gyermekeiket Isten dicsőségének szemmel tartásával oktatják, akkor együttműködnek Istennel és Ő is együttműködik velük gyermekeik lelki életének
megmentéséért, akikért Krisztus meghalt.
A vallásos nevelés sokkal többet jelent az általános oktatásnál. Azt jelenti, hogy imádkoznod kell gyermekeiddel és meg kell tanítanod őket arra,
hogyan közeledjenek Jézushoz és hogyan mondják el neki minden kívánságukat. Azt is jelenti, életeddel kell megmutatnod, hogy számodra Jézus
minden, mert szeretete türelmessé, kedvessé, elnézővé, sőt – Ábrahámhoz
hasonlóan – határozottá tesz mikor fiaidnak és az utánuk következőknek
parancsot adsz.
Ahogy igazgatod magadat az otthoni életedben, akként vagy bejegyezve
a mennyei könyvekbe. Aki szent akar lenni a mennyben, előbb szent kell
legyen a maga családjában… Szülők, vallásotok ne csupán hitvallás legyen,
hanem valóság!” – BO 269.
„Az igaz vallásosság életadó alapelvei nélkül, s azon ismeret nélkül, hogy
miként szolgáljuk és dicsőítsük a Megváltót, a nevelés többet árt, mint használ.” – CT 412.
6. Tanulmány - VALLÁS AZ OTTHONBAN
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Szerda

május 8.

4. A SZENTÍRÁS ISMERETÉNEK FONTOSSÁGA
a. Milyen korán kell megkezdenünk Isten ismeretének világosságával
megismertetni gyermekeinket? 2Tim 3:15.
„A szülők mondják el a kicsinyeknek – mihelyst meg tudják érteni – Jézus
történetét, hogy magukba szívják a betlehemi kisdedre vonatkozó értékes
igazságot. Vésd a gyermekek elméjébe az egyszerű jámborságot, vallásosságot, mely megfelel életkoruknak és képességüknek.” – BO 272.
b. Milyen szorgalmasan kell szülőkként a Szentírásból tanítanunk
gyermekeinket? Ésa 34:16.er; 5Móz 6:6-9.

c. Miben áll a családi vallásosság? Péld 22:6.
„A család vallásossága abban áll, hogy a gyermekeket az Úr tanítása és
igazsága szerint neveljük fel. A család minden tagját Krisztus tanításával kell
táplálnunk és minden lélek érdekét szigorúan meg kell védelmeznünk.” –
BO 269.
„A család vallásos élete csodálatos hatalom. A férj felesége iránti magatartása és a feleség férje iránti magatartása olyan lehet, hogy az előkészíti a
család életét a mennyei családba való belépésre.
Krisztus szeretetével telt szívek sohasem távolodhatnak el egymástól nagyon messzire. Az igazi vallás szereteten alapul, így a keresztény otthonban a
szeretet uralkodik, amely kedves, gyengéd, udvarias szavakban és tettekben
jut kifejezésre.” – BO 81.
„Az az erőfeszítés, hogy otthonunkat azzá tegyük, aminek lennie kellene – a mennyei otthon jelképévé – előkészít bennünket a nagyobb körben
végzendő munkára. A másokkal szembeni gyöngédség által nyert nevelés
tesz képessé bennünket arra, hogy megtudjuk, hogyan érjük el a szíveket,
melyeknek szükségük van az igaz vallás elveinek megtanulására. A gyülekezetnek szüksége van minden megszerezhető kiművelt szellemi képességre,
hogy mindenki és különösen az Úr családjának fiatalabb tagjai gondosan
legyenek védelmezve. A családban megélt igazság érezhetővé válik az önzetlen munkában az otthontól távol is. Az, aki otthonában keresztény, az
mindenütt ragyogó, fénylő világosság.” – BO 37.
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Csütörtök

május 9.

5. AZ OK ÉS OKOZAT KAPCSOLATA
a. Ami a gyermekek oktatását illeti, említs meg egy bibliai példát, a
férj és feleség közötti együttműködésről! Bír 13:8-12. Miről kell a
szülőknek megbizonyosodni, mielőtt még alkalmassá válhatnának
gyermekeik tanítására? 5Móz 4:9.

„A családapa ne hagyja csak az anyára a lelki tanítás átadásának minden
gondját. A szülőknek nagy munkát kell elvégezniük, amiből mindkét félnek
ki kell vennie a maga részét, hogy felkészítsék gyermekeiket a nagy vizsgálati
ítéletre.” – BO 272.
b. Milyen befolyást fog kiárasztani a társadalomra az igaz otthoni vallásosság? 5Móz 4:5-8.

„Ahhoz, hogy a vallás befolyásolja a társadalmat, előbb a családi kört
kell befolyásolnia. Ha a gyermekeket otthon Isten szeretetére és félelmére
nevelik, a világba kikerülve elő lennének készítve, hogy saját családjukat
Isten számára neveljék és így az igazság alapelvei be lennének plántálva a
társadalomba, s hatalmas befolyást gyakorolnának a világra. A vallást nem
volna szabad elválasztani az otthoni neveléstől.” – BO 270.

Péntek

május 10.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért kell az otthon iskolájában a vidámságot egyesíteni az Úr félelmével?
2. Amikor jó otthoni vallásosságunk van, mit fogunk otthonról a gyülekezetbe
vinni?
3. Mit kész Isten megtenni azon szülőkért, akik megnyitják szívüket Isten szavának befogadására, amikor tanítják gyermekeiket?
4. Nekünk az Úr tanítása és intése szerint kell nevelnünk gyermekeinket. Mit
jelent ez?
5. Milyen alapelveket kell a szülőknek belecsepegtetni gyermekeikbe?

6. Tanulmány - VALLÁS AZ OTTHONBAN
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7. Tanulmány

2013. május 18.
Szombat

Napnyugta: H 20:14
Ro 20:40

AZ OTTHON LÉGKÖRE
„Mind boldog az, aki féli az Urat; aki az ő útaiban jár! … És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen” (Zsolt 128:1, 6).
„Legyen az otthon olyan hely, ahol vidámság, szívélyesség és szeretet lakik! Ahol ezek a kedves jellemvonások jelen vannak, ott boldogság és béke
honol… Béketűrés, hálaérzet és a szeretet őrizze meg a napfényt a szívben.”
– NOL 273.
Javasolt olvasmány: Boldog Otthon, 212-214. (Az édesanya egészsége és külső megjelenése);
		
259-268. (Az otthon irányítása; Egységes arcvonal)

Vasárnap

május 12.

1. KRISZTUS JELENLÉTE AZ OTTHONBAN
a. Hogyan fog megnyilvánulni Krisztus jelenléte az otthonban? Zsolt
16:11; Gal 5:22, 23. Mi fog lakozni azon otthonban, ahol a gyermekek szeretik szüleiket és Istent?
„Azt az otthont, amelyet megszépít a szeretet, a rokonszenv és a gyöngédség, szívesen látogatják az angyalok, és ott Isten nevét megdicsőítik. A gyermek- és az ifjúkor éveiben a gondosan őrzött keresztény otthon befolyása a
legbiztosabb védelem a világ romlottsága ellen. Az ilyen otthon légkörében
a gyermekek megtanulják szeretni földi szüleiket, valamint mennyei Atyjukat.” – BO 20.
b. Milyen mértékben lesz eszköz az otthonban a naponkénti megszentelődés a keresztény jellem formálásában? 2Thess 2:13.ur; Jn 16:13.er.
„Szükséges, hogy a gyülekezetek ismeretet szerezzenek arról, hogy
miként nyilvánuljon meg a családok életében a gyakorlati vallásosság. Az
emberek számára újra és újra be kell mutatni az erényes élet, a szív tisztasága,
és a Krisztus képmásának hasonlatosságára való növekedés szükségességét.
Tisztában vannak-e azzal, hogy a megszentelődés munkája egy egész életre
szóló munka?” – RH 1892. május 24.
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Hétfő

május 13.

2. A MEGFELELŐ MAGATARTÁS
a. Mi az a két szélsőség, amit minden keresztény otthonban el kell kerülni? Ésa 3:17; Péld 23:21.ur.

„Miközben őrizkednünk kell a felesleges díszítésektől és feltűnéstől, semmi esetre se legyünk gondatlanok és közömbösek külső megjelenésünkben.
Otthonunk és személyünk körül legyen minden rendezett és vonzó. Meg
kell tanítanunk a fiatalokat a kritikán felüli megjelenés fontosságára, az olyan
megjelenésre, mely tiszteli Istent és az igazságot…
Istennek nem tetszik a rendetlenség, a lazaság és az alaposság hiánya. E
fogyatékosságok komoly hibák, mert gátolják a férj felesége iránti vonzalmát,
amikor a férj szereti a rendet, a jól nevelt gyermekeket és a rendben tartott
házat. A feleség és anya csak akkor tudja otthonát kellemessé és boldoggá
tenni, ha szereti a rendet, megőrzi méltóságát és helyesen irányít; ezért azok,
akiknek hiányosságuk van e téren, azonnal kezdjék el önmaguk nevelését ez
irányban és gyakorolják azokat a dolgokat, amelyekben legnagyobb a fogyatékosságuk.” – BO 23.
b. Ha helyes az otthon alkalmazott oktatás, akkor milyen kísértések
ellen tesz ellenállóvá? Ef 4:17.
„A természetesen viselkedő és el nem kényeztetett gyermekek sokkal szeretetreméltóbbak. Nem bölcs dolog, ha a gyermekeket túlzottan a figyelem
központjába állítjuk és fortélyos mondásaikat ismételgetjük előttük. Ne ösztönözzük őket hiúságra azzal, hogy dicsérgetjük külsejüket, szavaikat vagy
tetteiket. Ne öltöztessük őket drága és kihívó módon! Ez bátorítja bennük
a büszkeséget, s felébreszti társaik szívében az irigységet. Tanítsuk meg a
gyermekeket, hogy a valódi ékesség nem a külsőben van…
A kicsinyeket gyermeki egyszerűséggel kell nevelni! Meg kell tanítani
őket arra, hogy legyenek elégedettek a koruknak megfelelő kisebb kötelességek végzésével, természetes örömökkel és élményekkel.” – CT 141, 142.
„Apák és anyák, ti mit tesztek? Megrészegedtek-e a világ dolgaitól, és így
elfeledkeztek gyermekeitek örök érdekeiről, vagy odajárultok a kegyelem
trónjához, könyörögve és esdekelve Istenhez az Ő kegyelméért, hogy áldja
meg otthonotokat?” – RH 1886. december 21.
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Kedd

május 14.

3. A SZABÁLYOK FONTOSSÁGA
a. Mi lesz jelen, mint egy központi dolog, minden jól szervezett keresztény otthonban? Péld 6:20-23.

„Minden keresztény otthonnak legyenek szabályai! A szülők egymás iránti
szavaikban és magatartásukban olyan értékes, élő példát adjanak, amilyeneknek gyermekeiket szeretnék látni. Mindenkor gyakorolják a beszédben való
tisztaságot és az igaz keresztény udvariasságot. Tanítsák meg a gyermekeket
és ifjakat egymás tiszteletére, Isten és az elvek iránti hűségre. Tanítsák meg
őket Isten törvénye iránti tiszteletre és engedelmességre!” – BO 18.
„Az anyának szilárságot és határozottságot kell tanúsítania. Olyan szilárdnak kell lennie, mint a szikla, és nem szabad eltérnie a helyestől! Szabályait mindig be kell tartatnia, bármi áron is; de mindezt gyengédséggel és
szelídséggel végezze.” – RH 1886. december 21.
b. Milyen befolyást áraszt a körülöttük élőkre egy jól rendezett, jól fegyelmezett család? 1Tim 3:4, 5; 1Móz 18:16, 19.

„Egy jól rendezett, jól fegyelmezett keresztény család többet mond a kereszténység érdekében, mint az összes prédikáció. Egy ilyen család bizonyítja,
hogy a szülők sikeresen valósítják meg Isten iránymutatásait, és gyermekeik
a gyülekezetben Istent szolgálják. Befolyásuk növekedik, mert amint tovább
adnak, újra kapnak, hogy újra adhassanak. Az apa és anya segítőtársat talál
gyermekeiben, s ők tovább adják másoknak azon útmutatásokat, amiket otthon kaptak. Lakóhelyükön segítik szomszédaikat, embertársaikat, mert e tevékenységben gazdagodnak úgy földi életükben, mint az örökkévalóságban.
Az egész család elkötelezi magát a Mester szolgálatában, és istenfélő példájuk által másokat is arra ösztönöznek, hogy legyenek hűségesek Istenhez, s
bánjanak hűségesen az Ő nyájával, az Ő szép nyájával.” – RH 1899. június 6.
„Minden férfi, minden nő, minden gyermek legyen komoly, megfontolt!
Most nem az elcsüggedés ideje van, mivel a gonoszság sokkal nagyobb mint
valaha, és meghátrálással nem engedhetjük át a területet. A Názáreti Jézus
Krisztus nevében ki kell állnunk az igazságért, és ne engedjük meg, hogy az
ellenség gyermekeinket közvetlenül a kezünkből és az otthonainkból vegye
ki és a saját soraiba helyezze! Nem engedhetjük ezt meg! Minden képességünkkel s a bennünk lévő hittel Istenért, s a mennyért kell dolgoznunk.”
– RH 1886. december 21.
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Szerda

május 15.

4. MENNY A FÖLDÖN
a. A gyermekekről sokan úgy vélekednek, mint akik az otthon békéjének
megrontói. Hogyan változtathatnak ezen a szülők? Zsolt 128:1, 3, 6;
Péld 31:27, 28.

„Tegyük azzá a családi körünket, amit ez a szó jelent. Kicsiny menny
legyen ez a földön, ahol a szeretetet ápoljuk, ahelyett, hogy rendszeresen
elfojtanánk.” – 3B 539.
„A család légkörét nagymértékben a szülők alakítják ki… Az átalakulás
munkáját most kell megtennünk. Mindennapi életünk dönti majd el sorsunkat.” – BO 18.
„Könyörögtök-e gyermekeitekért, hogy Krisztushoz térjenek, és Isten elé
járultok-e a gyermekek érdekében mondott esedezésekkel, ott ahol senki
sem lát és senki sem hall? Miért megszenteletlen gyermekek töltik meg otthonaitokat? Azért van ez, mert nem értik Isten elvárásait. Azért van ez, mert
nem értik, hogy Krisztus megvásárolta őket és most már az Ő gyermekei.”
– RH 1886. december 21.
b. Milyen célt tűzzön maga elé a család minden egyes tagja? Fil 2:1-5.
Hogyan tehetik a szülők vonzóvá az otthont?

„Miközben komoly felelősség nehezedik a szülőkre, hogy gondosan őrködjenek gyermekeik jövendő boldogságán és érdekein, kötelességük, hogy
otthonukat olyan vonzóvá tegyék, amennyire csak lehetséges. Ez sokkal fontosabb, mint a vagyon és a pénz megszerzése. Az otthonból soha ne hiányozzon a napfény! Tartsuk ébren az otthon iránti vágyat gyermekeinkben, hogy
felnőttkorukban úgy nézhessenek vissza gyermekkoruk otthonára, mint a
béke és boldogság helyére, mely közel áll a mennyhez. Így, amikor elérik
az érettség korát, viszonzásul képesek lesznek szüleik támaszára és áldására
élni.” – RH 1886. február 2.
„Az otthon legyen a gyermek számára a legvonzóbb hely a világon, és az
anya jelenléte a legnagyobb vonzerő. A gyermek szíve érzékeny és tele van
szeretettel. Könnyen boldoggá tehető, és könnyen elszomorítható. Szelíd fegyelmezéssel, kedves szavakkal és tettekkel az anyák szívükhöz láncolhatják
gyermekeiket.” – NOL 270.
7. Tanulmány - AZ OTTHON LÉGKÖRE
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Csütörtök

május 16.

5. AZ EREDMÉNYES OTTHONI NEVELÉS
a. Mit tanulhatunk Krisztus gyermekkorának rövid feljegyzéséből?
Lk 2:40, 52.
„A szülők és gyermekek fontos tanítást meríthetnek a Szentírásnak Krisztus gyermekkorára és ifjúkorára vonatkozó rövid leírásából. Ő a mi példaképünk minden dologban. Az a tény, hogy Krisztus gyermekkori és ifjúkori
élete kevés figyelemben részesül, tanításul szolgál a szülők és gyermekek
számára, hogy minél nyugodtabban és észrevétlenebbül telik el a gyermek
és ifjúkor, és minél természetesebb és minél inkább mentes minden természetellenes izgalomtól, annál biztonságosabb a gyermek számára, és annál
kedvezőbb a tiszta jellem, a természetes egyszerűség és az igazi erkölcsi érték
kialakulása.” – ÉÉM 301.
„Egy gyermek életében minél több a nyugalom és egyszerűség – minél
mentesebb a mesterséges izgalmaktól, és minél nagyobb összhangban van
a természettel – annál kedvezőbben fejlődnek testi, szellemi és lelki képességei.” – Gy 92.
b. Milyen előírás és példaadás által tanította Krisztus, hogy a keresztényeknek mindig imádkozni kell? Mt 14:23; Lk 6:12; 18:1.

„Legyen helyed titkos imád részére! Jézus is választott ki helyeket, ahol
Istennel társalgott. Hozzá hasonlóan tegyünk mi is! Gyakran rászorulunk,
hogy ilyen helyre visszavonuljunk – ha a helység mégoly szerény is – hogy
egyedül legyünk Istennel.” – GH 76.

Péntek

május 17.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mi legyen látható azok között, akik törekednek Krisztus életéhez hasonlítani
a családi körön belül?
2. Mik azok a dolgok, amik gazdagítják az otthon légkörét?
3. Miért van szükség a család minden egyes tagjára vonatkozó szabályokra?
4. Miután a gyermekek elérik a felnőttkort, hogyan néznek majd vissza keresztény otthonukra, ahol felnőttek?
5. Hogyan érhetik el a szülők, hogy otthonuk lelki menedék lehessen gyermekeiknek?
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8. Tanulmány

2013. máju 25.
Szombat

Napnyugta: H 20:22
Ro 20:47

AZ OTTHON, MINT FELKÉSZÍTŐ ISKOLA
„Vegyétek szívetekre mind ezeket az igéket, amelyekkel én bizonyságot teszek ellenetek e mai napon; és parancsoljátok meg fiaitoknak, hogy
tartsák meg és teljesítsék e törvénynek minden igéjét” (5Móz 32:46).
„Az igazi nevelés misszionáriusi kiképzés. Isten misszionáriussá hívta el
minden gyermekét. Hivatásunk Istent és embertársainkat szolgálni. Neveltetésünknek az legyen a célja, hogy alkalmassá formáljon bennünket erre a
szolgálatra.” – NOL 275.
Javasolt olvasmány: Boldog Otthon, 269-275. (Vallás a családban);
		
355-365. (Az előzékenység és a kedvesség; Vidámság)

Vasárnap

május 19.

1. NEVELÉS A SZOLGÁLATRA
a. Mi Krisztus terve minden hozzáforduló lélekkel, és milyen célt ad
számukra? Jn 17:18; Mt 20:27, 28; 10:16.
„A keresztény szülőknek és tanítóknak szem előtt kell tartaniuk ezt a célt,
[Isten és embertársaink szolgálatát]. Nem tudjuk, hogy gyermekeink milyen
területen szolgálnak majd. Lehet, hogy életüket családi körben élik le; talán az
élet egyszerű dolgaiban foglalatoskodnak majd, vagy pogány földeken az evangélium tanítóiként fognak szolgálni. De Isten mindnyájukat egyaránt misszionáriusaivá hívta el, hogy a kegyelmi üzenetet hirdessék a világnak.
…A gyermekeknek és fiataloknak… olyan nevelésben kell részesülniük,
amely segíti őket abban, hogy önzetlen szolgálatban Krisztus mellé álljanak.
Mindenfelől a világ csábításait látják. Az önzés és a bűnös vágyak vonzerejével
akarja őket letéríteni arról az ösvényről, amelyet az Úr kijelölt megváltottai számára. Döntésükön múlik, hogy életük áldás vagy átok lesz-e. Égnek a vágytól,
hogy túláradó energiájukkal kipróbálják szunnyadó képességeiket. Meg kell
találniuk annak módját, hogyan vezethetik le fölös energiájukat. Vagy a jó dolgokban vagy a rosszakban fognak tevékenykedni. Isten Igéje nem nyomja el a
cselekvőképességet, hanem helyes mederbe tereli…
Nekünk – mint szülőknek és keresztényeknek – kötelességünk gyermekeinknek helyes irányt mutatni. Körültekintéssel, bölcsen, tapintatosan kell lábukat a krisztusi szolgálat ösvényére helyezni… ’(Krisztus) nem azért jött, hogy
néki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon’ (Mt 20:28). Ezt a fontos leckét meg
kell tanulnunk és tanítanunk.” – NOL 276, 277.
8. Tanulmány - AZ OTTHON, MINT FELKÉSZÍTŐ ISKOLA
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Hétfő

május 20.

2. AZ OTTHON MINT FELKÉSZÍTŐ ISKOLA
a. Milyen ellentét mutatkozott meg Jézus otthoni nevelése és korának
tanítói között? Lk 2:40; Jn 7:15; Mt 7:29. Mutasd be az otthon fontos
szerepét a szolgálatra való felkészítésben!

„Jézus iskolája az otthona volt. Anyja volt első emberi tanítója. Tőle és a
próféták tekercseiből mennyei dolgokat tanult… A kor pedagógusai hivalkodással és kérkedéssel igyekeztek tiszteletet ébreszteni maguk iránt. Jézus
élete mindezeknek szöges ellentéte volt… ’A kisgyermek... növekedék és
erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyelme vala
őrajta’ (Lk 2:40). Jézus ilyen felkészültséggel indult el missziós útjára; és miközben az emberek között járt, a világ által addig soha nem tapasztalt áldás
és átformáló erő áradt folytonosan belőle.
Az otthon a gyermek első iskolája; itt kell a szolgáló élet alapjait lerakni.
Alapelveit nemcsak elméletben kell tanítani. Formálniuk kell az ember egész
életét.” – NOL 278, 279.
b. Milyen tanácsot ad Salamon annak, aki nem szeret dolgozni? Péld
6:6-11. Hogyan taníthatjuk meg a segítőkészséget a családban?

„Már egész kicsi korban tanítani kell a gyermeket segítőkészségre. Mihelyt testileg és lelkileg elég fejlett, meg kell bízni az otthoni feladatokkal.
Próbáljon meg apjának és anyjának segíteni, tanulja meg az önmegtagadás
és önuralom leckéit; mások boldogságát és kényelmét tartsa fontosabbnak,
mint a sajátját; figyelje az alkalmakat, amikor örömet szerezhet és segíthet
testvéreinek és játszótársainak; és legyen kedves az öregekkel, a betegekkel,
a szerencsétlenekkel! Minél jobban áthatja az otthont az igazi szolgálat szelleme, annál jobban kifejlődik a gyermekekben is ez a lelkület. Megtanulnak
örömet találni a mások javáért való szolgálatban és áldozatban.” – NOL 279.
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Kedd

május 21.

3. A HÁZIREND
a. Milyen különleges utasítást szívleljenek meg nagyon a szülők
gyermekeik tanításával kapcsolatban? Rm 14:19; Fil 2:15; Júd 3.
„A Biblia pontos utasítást ad a gyermeknevelés fontos feladatáról [Idézve:
5Móz 6:4-6, 7-9; 7:3, 4, 6-8.]… Ezek kifejezett utasítások, melyek a mi időnkben
is érvényesek. Isten szól hozzánk ezekben az utolsó időkben, nekünk pedig meg
kell értenünk utasításait, és engedelmeskednünk kell azoknak.” – 5B 328.
„Akik felismerték az igazságot, tudatára ébredtek fontosságának, s tapasztalatokra tettek szert Isten dolgaiban, tanítsák meg gyermekeiknek e helyes
hittételeket. Ismertessék meg velük hitünk fő oszlopait, az okokat, amiért
szombatünneplő adventisták vagyunk – hogy miért hívott el bennünket Isten,
mint Izrael gyermekeit, hogy választott nép, szent nemzet, a földön élő összes
nemzettől külön álló és megkülönböztethető emberek legyünk. E dolgokat magyarázzuk meg egyszerű szavakkal gyermekeinknek, hogy könnyen megértsék.
S mikor növekednek, szabjuk a tanításokat is növekedő értelmükhöz, míg csak
szélesen és mélyen le nem rakjuk bennük az igazság alapjait.” – 5B 330.
„Isten nem mondja azt az ifjúságnak, hogy kevésbé legyen törekvő. Jellemének azokat az elemeit, amelyek az embert igazán sikeressé és megbecsültté teszik az emberek között – az elfojthatatlan vágyakozást valami jobb után,
a rettenthetetlen akaraterőt, a serény igyekezetet, a lankadatlan kitartást –,
nem szabad gyengíteni. Isten kegyelme által úgy kell az ifjúságot irányítani,
hogy céljaikat a pusztán önző és földi érdekeknél annyival magasabbra tűzzék, mint amennyivel magasabb az ég a földnél.” – NOL 276.
b. Mi legyen a szülők naponkénti tanítója? Zsolt 119:105, 130.
„Legyen Isten szava a [szülők] mindennapi tanítója! Olyan utasításokat
közöl, hogy a szülőknek nem kell sötétben tapogatózni gyermekeik nevelését
illetően; mégsem tűri meg a közömbösséget és hanyagságot. A gyermekeknek gondolkodásuk homlokterében kell tartani Isten törvényét, mint az élet
nagy erkölcsi irányadó mértékét. Amikor felkelnek, amikor leülnek, amikor
kimennek, s amikor bejönnek, e törvényt tanítani kell nekik, mint az élet
nagy szabályát, s ennek alapelveit bele kell szőni életük minden tapasztalatába. Tanítsák őket, hogy legyenek becsületesek, igazmondók, mértékletesek,
takarékosak, szorgalmasak, s hogy szeressék Istent teljes szívükből. Ez azt
jelenti, hogy az Úr intése és iránymutatása szerint neveljük őket. Ezzel helyezzük lábaikat a kötelességteljesítés biztonságos ösvényére.” – 5B 329.
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Szerda

május 22.

4. A SZÜLŐI TEKINTÉLY TISZTELETE
a. Mit követel meg az ötödik parancsolat? 2Móz 20:12. Milyen eredményt hozott a hűséges szülői nevelés Izsáknál a szülői tekintély
tiszteletére vonatkozóan? (1Móz 24:1-4, 67.)
„A gyermekeket… nevelni, oktatni, fegyelmezni kell, hogy engedelmesekké váljanak szüleikkel szemben, s tiszteletben tartják tekintélyüket. Ily
módon szívükbe plántálják az isteni tekintély iránti tiszteletet, így a családi
nevelés mint egy előkészítő nevelésül szolgál majd a mennyre.” – Gy 152.
„A szülők sohase feledkezzenek meg arról, hogy felelősek gyermekeik jövendő boldogságáért. Izsák tisztelte Atyja parancsait, s ez azon nevelés eredménye volt, mely Izsákot megtanította arra, hogy szeresse az engedelmesség
életét. Mialatt Ábrahám megkövetelte gyermekeitől, hogy tiszteljék a szülői
tekintélyt, naponkénti életvitele tanúsította azt, hogy ez a tekintélytisztelet
nem volt önzés, sem önkényuralom, hanem szeretetre épült, s gyermekei
jólétét és boldogságát eredményezte.” – ÜI 333.
„Azt kérdezed: ’Van-e joga szüleidnek házastársat választani úgy, hogy
nem veszik figyelembe fiuk, vagy lányuk véleményét és érzéseit?’ Én felteszem neked a kérdést, ahogy kellene: Van-e joga egy fiúnak vagy lánynak
úgy házastársat választani, hogy előtte nem kéri ki a szülei tanácsát, mikor
az ilyen lépés, feltéve, hogy szeretik a gyermekeiket, nagyonis érinti a szülők
boldogságát? Helyénvaló-e, hogy a gyermek szülei tanácsa és kérlelése ellenére ragaszkodik a maga elgondolásához? Határozottan felelek: Nem, még
akkor sem, ha sohasem köt házasságot. Az ötödik parancsolat tiltja az ilyen
eljárást.” – 5B 108.
b. Hogyan lehetne Ismáelt jellemezni? 1Móz 16:12. Milyen eredményt
ért el Ábrahám Ismáel nevelésével?
„Nem volt hatástalan az a tanítás, amit a gyermek Ismáel kapott Ábrahámtól, de [Ismáel] feleségeinek befolyására a bálványimádás honosodott
meg családjában. Elszakadva atyjától, és megkeseredve a szeretetet és istenfélelmet nélkülöző családban dúló viszály és pörlekedés miatt, Ismáel a puszta vad vezérének portyázó életét választotta, akinek ’keze mindenek ellen,
és mindenek keze őellene’ (1Móz 16:12). Később megbánta bűnös útjait, és
visszatért atyja Istenéhez, de jellemének bélyege megmaradt utódain. A tőle
származó hatalmas nemzet nyugtalan, pogány nép volt, amely állandóan
bosszúságot és szenvedést okozott Izsák leszármazottainak.” – PP 138.
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Csütörtök

május 23.

5. MEGÍGÉRT ÁLDÁSOK
a. Mit mondott Isten az Izraelita szülőknek, hogyan képesítsék gyermekeiket Isten ismeretének elnyerésére? 5Móz 32:46; 11:18, 19, 21.

„Mi is Izraelhez számítunk. Minden rendelkezés, amit Isten a gyermekek
neveléséről és oktatásáról az ősi Izraelnek adott, és az engedelmességből
fakadó áldás minden ígérete nekünk is szól.” – NOL 282.
Miként az Izraeliták is otthonaikban tartották gyermekeiket Egyiptomban
a csapások ideje alatt, ezekben a veszedelmes időkben nekünk is a világtól
elkülönítve kell nevelnünk gyermekeinket. Meg kell tanítanunk nekik, hogy
Isten parancsolatai sokkal többet jelentenek, mint ahogyan ők gondolják, s
akik azokat megtartják, semmiben sem követhetik és utánozhatják a törvény
áthágóit.” – Gy 211.
b. Milyen mértékű Isten szeretete azok iránt, akik magukat az Ő szolgálatára adják? Mik 5:7, 8; Jn 17:22, 23.

„Csodálatos, csodálatos szavak, szinte hihetetlenek! A világok Teremtője
úgy szereti azokat, akik az Ő szolgálatára szentelik magukat, mint ahogy
Fiát szereti. Itt és most is ilyen csodálatos mértékben árasztja ránk jóságát és
kegyelmét. Nekünk adta a menny Fényét és Fenségét, és vele együtt nekünk
adta a menny minden kincsét… Azt akarja, hogy kegyelmének tárgyaiként
élvezzük mindazt, ami nemesíti, tökéletesíti és emelkedetté teszi jellemünket.” – NOL 282.

Péntek

május 24.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyennyire létfontosságú az, hogy gyermekeinket helyes irányba, a keresztény szolgálat ösvényére vezessük?
2. Milyen értelemben és miért kell az otthonban kezdeni a missziómunkára
való kiképzést?
3. Mik az alapjai a keresztény gyermek nevelésének és kiképzésének?
4. Miben láthatod a figyelemre méltó különbséget Izsák és Ismáel között?
5. Hogyan akarja Isten megközelíteni, s elérni a gyermekeket a szüleiken keresztül?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Központ részére Belizében

2013. június 1.
Szombat

Belize Közép Amerikában van, a földrész
északkeleti részén, tengerparton helyezkedik
MEXIKÓ
el. Területe 22965 négyzetkilométer, s El
Karib - tenger
Salvador után ez a legkisebb ország a földBelmopan
részen. Népessége is a legkevesebb, 328000
Belize
lakossal. Északon Mexikó határolja, délen
BELIZE
és nyugaton Guatemala, keleten a Karibtenger, és 280 km hosszú a tengerpartja.
GUATEMALA
Belize 1973-ig Brit Honduras-ként volt
HONDURAS
ismert, az utolsó brit gyarmat volt az amerikai
földrészen. 1981. szeptember 21-én vívta ki a függetlenségét, de a mai napig tagja a Brit Nemzetközösségnek.
A Reformáció üzenete 1990. januárjában lépett be ebbe az országba,
amikor egy reformadventista család Hondurasból ide költözött. Missziómunkájuk eredményeként új lelkeket értek el, és 1994-ben megtörtént az első
keresztség. Nem sokkal ezután egy bibliamunkást küldtek ide Hondurasból,
hogy előbbre vigye a munkát, és egyengesse az útját a Belizei Misszió megalakításának. 1998-ban elhatároztuk, hogy megszervezzük a gyülekezetet, és
2001-ben hivatalosan megalakult a Belizei Misszió. Először bérelt helységben
gyűltünk össze, de az a vágy égett szívünkben, hogy legyen saját gyülekezeti
épületünk.
Isten kegyelme által és az egész világon élő testvéreink, testvérnőink és
barátaink segítségével megvásárolhattuk az első ingatlanunkat Belizében, s
nekifogtunk a központunk felépítésének. Azonban Belize városa a tengerszint
alatt van egy mocsaras, ingoványos területen. Épületet csak úgy tudtunk építeni, hogy a megvásárolt telket sok teherautónyi kemény földdel, sóderrel és
kaviccsal fel kellett töltenünk a tenger szintje fölé. Az épületet nagyon tömör,
szilárd alapra kellett építenünk. Mi hálásak vagyunk az előző szombatiskolai
adományaitokért, de még további pénzeszközök kellenének, hogy befejezhessük az építkezést.
Ezért imádkozunk az Úrhoz, hogy érintse meg szíveiteket, hogy adakozzatok bőkezűen, amikor az első szombati adományokat összegyűjtitek Belize
részére.
„[Akik feltöltődtek Krisztus szeretetével, azok] Isten kezéből nyert minden adományt – pénzt, időt, befolyást – az evangélium művének fejlesztésére
szolgáló eszköznek tekintenek.” – AT 48.

Testvéreitek Belizéből
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2013. június 1.
Szombat

9. Tanulmány

Napnyugta: H 20:30
Ro 20:53

„Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne
hagyd” (Péld 6:20).
„A szülők egy szent megbízatást kaptak, hogy őrködjenek gyermekeik
testi és erkölcsi épségén, hogy idegrendszerük jól kiegyensúlyozott legyen,
és semmi ne veszélyeztesse lelküket! Úgy az apáknak, mint az anyáknak meg
kell érteni az élet törvényeit, hogy ne legyenek tudatlanok, mert ha azok
lesznek, megengedik gyermekeiknek, hogy rossz hajlamok fejlődjenek ki
bennük.” – FE 143.
Javasolt olvasmány: Gyermeknevelés, 167-184. (Javító fegyelmezés; Szeretettel és határozottsággal)

Vasárnap

május 26.

1. ISTENNEK ÉS ANGYALOKNAK TETSZŐ LÁTVÁNY
a. Hogyan kellene a családnak végeznie kötelességét? 1Kor 14:40.
„Egy jó rendezett, fegyelmezett család szívet üdítő látvány Istennek, s a
szolgáló angyaloknak. Meg kell tanulnod, hogyan tedd otthonodat jól elrendezetté, tisztává, kényelmessé és kellemessé. Majd nyájas méltósággal ékesítsd
föl, s akkor ez a lelkület itatja át gyermekeidet is; akkor könnyebben megvalósíthatjátok a rendet, a rendszerességet, és az engedelmességet.” – 2B 259.
„Azok az apák és anyák, akik Istent teszik első helyre otthonukban és
megtanítják gyermekeiket arra, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme,
megdicsőítik Istent az angyalok és az emberek előtt azáltal, hogy a világnak jól
szervezett, jól nevelt családot mutatnak be, oly családot, amely szereti Istent, engedelmeskedik neki és nem lázad fel ellene. Ez otthonban Krisztus nem idegen;
neve családi, tisztelt, megdicsőített név. Az angyalok gyönyörűségüket találják
abban az otthonban, ahol Isten uralkodik mindenek fölött, és a gyermekeket
megtanítják a vallás, a Biblia és Teremtőjük tiszteletére.” – BO 273.
„A családot jól kell megszervezni, hogy szilárd legyen. Az apának és
anyának együtt kell figyelembe vennie felelősségét, és tiszta értelemmel kell
végeznie feladatát. Ne legyen közöttük ellentét! A szülők sohase bírálják egymás tervét és véleményét gyermekeik jelenlétében!” – BO 266.
9. Tanulmány - A CSALÁD ERŐSSÉGE
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A CSALÁD ERŐSSÉGE

Hétfő

május 27.

2. AZ APA SZEREPE A CSALÁD MEGSZILÁRDÍTÁSÁBAN
a. Milyen hatással legyünk a gyermekekre otthonunkban? Rm 12:10;
Ef 5:2. Mi az apa szerepe e dologban?

„A gyermekek támogatást és irányítást várnak apjuktól; ezért szükséges,
hogy az apának helyes fogalmai legyenek az életről, valamint azokról a hatásokról és kapcsolatokról, amelyek családja javát szolgálják. Mindenek fölött
hassa át az Isten iránti szeretet és félelem; és kövesse az Ige tanítását, hogy
gyermekeit a helyes úton tudja vezetni!” – BO 179.
b. Hogyan teheti az apa boldog, békés hellyé az otthont? Fil 2:5. Fejtsd
ki, hogy a család feje, hogyan kell viselje e felelősségét a családban!

„Az apa tegyen meg mindent, ami rajta áll, családja boldogsága érdekében! Ha bármilyen gondja vagy munkahelyi problémája van is, ne
engedje, hogy az árnyékot vessen családjára; mindig mosolyogva és derűs
szavakkal lépjen otthonába!” – BO 179.
„Az apának a családja élén kell állnia, de nem úgy, mint egy túl nagyra
nőtt fegyelmezetlen fiú, hanem mint erős jellemű, szenvedélyein uralkodó
férfi. Nevelést kell kapnia a helyes erkölcsökben. Családi életében az irányítást Isten Igéjének tiszta elvei kell irányítsák és korlátozzák.” – BO 180, 181.
c. Hogyan lehet az apa, a férj a sikeres család elősegítője? 1Kor 11:1.

„A család feje a férj, az apa. A feleség szeretetet, megértést vár tőle és
segítséget a gyermeknevelésben… Hogy milyen befolyása lesz (az apának) a
családban, azt meghatározza az, hogy mennyire ismeri az egyedül igaz Istent
és az Atya által küldött Jézus Krisztust.” – BO 179, 180.
„Az Úr úgy alkotta a férfit, a feleség fejét, hogy védelmezője legyen; ő a
család összetartó kapcsa, aki összeköti a tagokat.” – BO 182.
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Kedd

május 28.

„A világnak oly anyákra van szüksége, akik nem csupán névleg, hanem a
szó eredeti jelentésében édesanyák. Bizonyossággal mondhatjuk, hogy a nő
anyai kötelességei szentebbek és magasztosabbak a férfiénél. A nő ismerje
fel munkájának szentségét, és Isten erejében és félelmében bízva vegye fel
életküldetését.” – BO 195.
b. Milyen módon szolgál Anna, Sámuel édesanyja, pozitív példaként
napjaink anyáinak? 1Sám 1:11.
„Micsoda jutalma volt Annának és példája mily bátorítás a hűségre! Minden anyára felbecsülhetetlen értékű alkalmak, végtelen drága értékek vannak
bízva… Az anya előjoga, hogy befolyásával áldására legyen e világnak, és ha
ezt teszi, saját szíve is örömmel telik meg.” – PP 533.
c. Miért tartják úgy, hogy Isten mellett az anya jóra való befolyása a
legnagyobb áldás a családra és a társadalomra is? Milyen mértékben
van összekötve az anya és gyermeke a leggyengédebb kötelékkel?
Mondj egy példát! 2Tim 1:5.
„Az édesanya Isten eszköze, hogy élő keresztényekké tegye családját.
Szemléltetnie kell a Biblia vallását, és be kell mutassa, hogy befolyása hogyan
vezet bennünket mindennapi kötelességünkben és örömünkben. Meg kell
tanítania gyermekeit, hogy egyedül kegyelemből, hit által üdvözülhetnek,
ami Isten ajándéka.” – BO 198.
„Anyák, legyetek annak a tudatában, hogy befolyásotok és példaadásotok
hatással van gyermekeitek jellemére és sorsára; s a ti felelősségetek az, hogy
jól kiegyensúlyozott gondolkodásuk legyen, jellemük tiszta legyen, ami csak
az igazat, a jót, és a szépet tükrözze vissza.
Nyájas Üdvözítőtök szeretettel és együtt érzéssel figyel benneteket, kész
imádságaitokat meghallgatni, s megadni részetekre a szükséges támogatást. Ismeri minden anya szívének terhét, s Ő a legjobb barátotok minden
nehézségben és veszélyhelyzetben.” – RC 170.
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3. AZ ANYA SZEREPE A CSALÁD MEGSZILÁRDÍTÁSÁBAN
a. Az anya kötelességei milyen értelemben szentebbek, mint az apa kötelességei? Mondj egy példát! Bírák 13:9-12.

Szerda

május 29.

4. TOVÁBBI TÉNYEZŐK
a. Mi elengedhetetlenül fontos szülői kötelességeink teljesítéséhez? Mk
13:33; 1Móz 12:8; 13:18.
„Krisztus imádkozott tanítványaiért, de nem azért, hogy Atyja vegye ki
őket a világból, hanem hogy őrizze meg a gonosztól, hogy ne engedjenek a
kísértéseknek, melyekkel mindenütt szembe kell nézniük. Ezt az imát kell
minden apának és anyának felajánlania. De könyöröghetnek-e Istenhez
gyermekeikért úgy, hogy közben gyermekeiket szabadjára engedik, s azok
azt tehetnek, amit nekik tetszik? Étvágyukat szabadjára engedik, míg csak az
át nem veszi az uralmat gyermekeik fölött, s utána úgy gondolják, hogy majd
korlátozhatják gyermekeiket? Nem; a mértékletességet és az önuralmat már
a bölcsőnél tanítani kell.” – CE 166.
b. Hogyan tehetik a szülők otthonaikat az imádság házává? Ésa 56:7;
1Krón 16:40. Beszélj a napjainkban gyakorolt rendszeres családi
körben való imádság hasznos voltáról!
„Ha volt idő, amikor minden háznak az imádság házává kell válnia, akkor
az most van. Úgy az apáknak, mint az anyáknak gyakran kell alázatos könyörgésben szívüket felemelniük Istenhez magukért és gyermekeikért.” – CE 221.
c. Mit kell még a szülőknek megtenniük gyermekeik érdekében? Mal
3:16.er. Milyen figyelmeztetést szívleljünk meg?
„L. testvér… nem szólsz okosan és megfontoltan feleségedhez és gyermekeidhez sem. Műveld magadban a kedvességet, és gyengédséget. Gyermekeidre nem a legjobban hatottál, nem a legjobb példát nyújtod nekik. Nem
nekik kellene irányítani téged, hanem fordítva. Mégsem durván és erőszakosan, hanem szilárdan és megingathatatlan céllal.
L. testvérnő, erős küzdelem áll előtted, hogy győzni tudj. Eddig hagytad,
hogy az éned győzzön. Leghatalmasabb ellenséged a csökönyös akaratosságod. Féktelenül indulatos vagy, s a nyelved is kénye-kedvére uralkodik
rajtad. Önuralmad hiánya súlyos kárt okoz benned, és családodban is. A
boldogság, a csend, és a béke csak rövid ideig lakozik házatokban. Ha bárki
is szembeszegül akaratoddal, könnyen dühbe gurulsz, s ilyenkor úgy viselkedsz és beszélsz, mintha ördög szállt volna meg. Az angyalok elfordulnak a
veszekedés helyétől, ahol haragos szavak hangzanak.” – 2B 78, 79.
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Csütörtök

május 30.

„Az átlagos apa sok drága alkalmat elmulaszt, hogy gyermekeit magához
vonzza és magához kösse. Munkájából hazatérve kellemes változatosságot
találna, ha bizonyos időt gyermekeivel töltene el.
Az apák mondjanak le vélt méltóságukról. Szabad idejükben, üres óráikban ne jelentéktelen kényelmüket keressék, hanem foglalkozzanak gyermekeikkel, megértvén kicsiny gondjaikat, szívüket a szeretet erős kötelékével
kössék magukhoz és oly befolyást gyakoroljanak fejlődő értelmükre, hogy
tanácsukat szentnek tekintsék.” – BO 186.
b. Milyen ígéretre támaszkodhatnak a gyermekeiket hűségesen nevelő
szülők? Ésa 49:25.ur.
„Az apa, mint a család papja, ajánlja fel Isten oltárán a reggeli és esti hálaáldozatot, s ez alatt az anya és a gyermekek egyesüljenek vele imában és
dicséretben. Az ilyen házban Jézus szívesen időzik.” – CE 221.
„A szülőknek Isten helyett kell állni gyermekeik előtt, s ők számadással
fognak tartozni, vajon hűségesen gondoskodtak-e a rájuk bízott kicsinyekről.” – RH 1893. március 28.
„Az anya munkaköre szerény; mégis befolyása az apáéval egyesülve oly
tartós, mint az örökkévalóság.” – BO 202.

Péntek

május 31.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan tehetik a szülők otthonukat kellemes hellyé Isten és az angyalok
részére?
2. Mutasd be az apa (a férj) és az anya (a feleség) közötti eltérő jellegzetességeket!
3. Milyen értelemben szentebbek a nőknek a férfiakétól eltérő kötelességei?
4. Milyen kulcstényező biztosítja Jézus jelenlétét a családi otthonban?
5. Említs meg néhány feladatot, amit a szülők megoszthatnak a családi körben?
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5. KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK
a. A feleség és a gyermekek iránti gyöngéd gondoskodás mely leckéjét
kell megtanulják a keresztény apák Jákób példájából? 1Móz 33:13, 14.

10. Tanulmány

2013. június 8.
Szombat

Napnyugta: H 20:35
Ro 20:58

A CSALÁDI FEGYELEM
„Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt
és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az
Urat és becsülik az ő nevét” (Mal 3:16).
„A szeretet Istentől ered. Ez mennyben termett plánta, nem élhet, s nem
virágozhat a meg nem újult szívben… A jellem megreformálásához és a
családi kapcsolatok rendezéséhez a lehető legjobb út a szeretet elvén át vezet.
Valóban hatalom ez, s abban is eredményes lesz, amit sem a pénz, sem az
erőszak nem végezhet el.” – 4B 256.
Javasolt olvasmány: Boldog Otthon, 228-246. (A mostohaanya; Krisztus bátorítja az
édesanyákat; A gyermekek mennyei értéke; Az édesanya segítői)

Vasárnap

június 2.

1. A HELYES ÉS HELYTELEN MAGATARTÁS
a. Mi szükséges feltétlenül ahhoz, hogy a szülők fegyelmet tarthassanak otthon? Mt 18:19. Hogyan kerül be a gyülekezeti életbe az otthoni magatartás?
„Az apa a család összetartó kapcsa. Ez az ő feladata. és ha ő keresztény,
akkor igazgatni fogja családját. Az ő megbízatását minden tekintetben el kell
ismerni… Ha az apa és anya közt ellentét van, ha egymásnak ellentmondanak, rontva ezzel a másiknak befolyását, akkor megromlanak a családi körülmények, és sem az apa, sem az anya nem fogja megkapni az őt megillető
tiszteletet és bizalmat, ami elengedhetetlen egy jól irányított családhoz…
Bárcsak a szülők összhangban dolgoznának azon, hogy gyermekeiket Isten
félelmében neveljék, és szemük előtt tartanák azt, hogy ők Isten eszközei.” –
RH 1894. március 13.
„Intézményeink igazgatóinak az a nehéz feladat jut osztályrészül, hogy
rendet teremtsenek, és bölcsen fegyelmezzék a gondjaikra bízott fiatalokat. A
gyülekezet tagjai sokat tehetnek, hogy megerősítsék a vezetők kezét. Mikor a
fiatalok nem hajlandók magukat alávetni az intézmény fegyelmének, vagy a
feletteseikkel felmerülő bármely nézeteltérés esetén elhatározták, hogy a saját útjaikat követik, a szülők ne támogassák vakon gyermekeiket.” – 7B 130.
52

A keresztény otthon – 2013. április - június

Hétfő

június 3.

2. A GYERMEKEK FEGYELMEZÉSE
a. Mi szükséges gyakran a gyermekeink fegyelmezéséhez? Péld 19:18.
„Miután elvégeztétek hűségesen szülői kötelességeteket, vigyétek gyermekeiteket Isten elébe, és kérjétek, segítsen benneteket. Mondjátok el Istennek,
hogy megtettétek részeteket, és kérjétek hittel, hogy tegye meg Ő is a részét,
amit ti nem tudtok megtenni. Kérjétek Istent, hogy mérsékelje a gyermekek
természetét, és Szentlelke által szelídítse és nemesítse őket. Isten meghallja
imátokat és örömmel válaszol rá. Igéjében meghagyta, hogy fegyelmezzétek
gyermekeiteket, és hogy ’meg ne indítson benneteket sírásuk’ (Péld 19:18.
angolban). Isten szava az irányadó e dolgokban.” – RH 1854. szeptember 19.
b. A hitvalló keresztény családokban, milyen helytelen bánásmód róható
fel a szülőknek, aminek következtében sok gyermek lázadó és engedetlen? 2Tim 3:2.

„’Az utolsó napok’ egyik jele a gyermekek szüleik iránti engedetlensége.
(2Tim 3:2) Érzékelik-e a szülők felelősségüket? Úgy tűnik, sokan közülük
elhanyagolják az éberséget, amit mindig gyakorolniuk kellene gyermekeik
felett, és inkább eltűrik, hogy gonosz szenvedélyeiknek hódoljanak, és ne
fogadjanak szót. Csak kevés figyelmet fordítanak rájuk, míg idegesek nem
lesznek és aztán pedig méregből fenyítenek…
„Szülők! Fegyelmezzétek gyermekeiteket! Kezdjétek meg még egészen
kicsi korukban, amikor még hajlamaik, szokásaik könnyebben alakíthatók,
és gonosz természetük könnyebben formálható, mielőtt még felnőnének, és
megerősödnének azokban. Szeretettel fegyelmezzetek!” – RH 1854. szeptember 19.
c. Mit szükséges feltétlenül felismerniük a szülőknek a fegyelmezési és
nevelési módszereik terén, miközben a gyermekeik felnőtté válnak?
1Kor 13:11.
„Ne csak szigorral bánj gyermekeiddel, elfelejtve gyermekkorodat és azt,
hogy ők még csak gyermekek! Ne várd el tőlük, hogy tökéletesek legyenek!
Ne igyekezz őket egyszerre felnőtt férfiakká és nőkké tenni cselekedeteikben!” – BO 167.
10. Tanulmány - A CSALÁDI FEGYELEM
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Kedd

június 4.

3. A KIEGYENSÚLYOZOTT SZERETET AD BIZTONSÁGOT
a. Milyen magatartással kell közelednünk gyermekeinkhez, hogy taníthassuk, nevelhessük őket? Mt 18:3.er. Mutasd be a nevelés néhány
fontos alapelvét!
„Anyák, nincs elvégezni való munkátok a családotokban? Azt kérdezitek,
hogy miként lehet orvosolni a meglévő gonoszságot, hogy miként kezdjetek
neki a munkának. Ha nem tudjátok, akkor menjetek Istenhez; Ő megígérte,
hogy bőkezűen ad. Imádkozzatok gyakran, és buzgóan az isteni segítségért.
Csupán egyetlen szabályt nem követhettek minden esetben. A tapasztalt és
megszentelt ítélőképességre most nagyon szükséges van. Ne legyetek velük
szemben hirtelen felindultak, idegesek vagy kritizálók! Ez csak ellenállást
okoz bennük. Komolyan át kell gondolnotok, mennyi helytelen dolgot követtetek el, melyek megnyitották Sátánnak az ajtót, hogy ő irányítsa gyermekeiteket kísértései által… Mielőtt a gyermekeknek tanítanátok az önuralom
leckéjét, ti magatoknak is meg kell tanulnotok azt.” – ApM 20, 21.
„Kevés szülő kezdi el idejében engedelmességre tanítani gyermekeit.
Általában két-három éves korukig hagyják őket, s tartózkodnak a fegyelmezésüktől, mert azt gondolják, hogy ehhez még túl kicsik a gyerekek, hogy
megtanulják az engedelmesség leckéjét. Ám ez idő alatt az önzés megerősödik a kis lényben, s minden egyes nap csak nehezíti a szülők feladatát, hogy
győzzenek a gyermek irányításában.
A gyermek már nagyon korán megérti, amit világosan és egyszerűen
mondanak neki, s kedves, józan irányítás alatt meg lehet tanítani az engedelmességre… Az anyának nem szabad megengednie, hogy vele szemben akár
csak egyetlen esetben is fölénybe kerüljön a gyermek. A tekintélyt megőrizve nem lesz szükség túlzott szigorra. A határozott szilárd kéz, és a szeretetről
biztosító kedvesség célt fog érni…
Sohasem szabad megengedni, hogy a gyermekek tiszteletlenséget tanúsítsanak szüleik iránt. Az önző akarat megnyilvánulásait soha egyetlen esetben
se hagyjuk rendreutasítás nélkül! A gyermek eljövendő jóléte kedvességet,
szeretetet, ugyanakkor szilárd fegyelmet követel.” – Gy 53, 54.
b. Mit tesz a gyermekekért a gondos szülői szeretet hatalma? 1Kor
13:7,8.er; Rm 15:1.
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június 5.

4. A CSALÁDTAGOK KÖZÖTTI SZERETET KIFEJEZÉSE
a. Mi az egyik fő tényező a sikeres családi élet megteremtéséhez? Fili 2:2.
Hogyan mutathatják ki bármikor a szülők szeretetüket gyermekeik
iránt?
„Olyan édesanyákra van szükség, akik úgy vezetik gyermekeiket, hogy
ők a család részének tekintsék magukat… Mindig véssétek gyermekeitek
szívébe azt a tényt, hogy szeretitek őket, érdekükben dolgoztok és boldogságuk fontos számotokra, s azt akarjátok tenni, ami javukat szolgálja. Kicsiny
kívánságaikat észszerűen elégítsétek ki.” – BO 167, 168.
„Ha a gyermek olyan dologgal játszik, ami nem alkalmas arra, hogy
játszanak vele, akkor ne kapjátok ki a kezükből hirtelen, hanem cseréljétek
ki valami olyasmire, ami megfelelő nekik, és sokkal több örömet adó számukra.” – ST 1894. április 30.
„Neveljétek gyermekeiteket babakortól vidámságra és engedelmességre.
Tanítsátok őket, hogy segítsenek nektek. Mondjátok meg nekik, hogy ők is
részesei a családnak, és segítségükre van szükségetek, úgy, hogy nem hárul
minden tireátok. ’Óh – mondják az anyák – a gyermekek csak útban vannak, mikor segíteni próbálnak.’ Az enyémek is útban voltak, de gondoljátok,
hogy elmondtam nekik? Nem mondtam el. Dicsérjétek gyermekeiteket!
Tanítsátok őket pontról-pontra, elvről-elvre. Jobb ez, mint a regények olvasása, jobb, mint mások meglátogatása, vagy a világi divat követése. Csupán
egyszer haladunk át az életen. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne
törekedjünk elérni azt a célt, amelyről Krisztus beszélt nékünk.” – 1IB 200.
b. Hogyan fejezzék ki szeretetüket egymás iránt a keresztény család
tagjai? Ef 4:32; Jak 3:17.
„Sok családban nagyon hiányzik az egymás iránti szeretet kifejezése.
Nem érzelgősségre van szükség, hanem szeretetre, a gyengédségnek szeplőtlen, tiszta, méltó módon való kifejezésére. Sokan korlátlanul ápolják a szív
keménységét, szóban és cselekedetben a jellem sátáni oldalát nyilvánítják ki.
A gyengéd szeretetet mindig ápolni kell a férj és feleség, a szülő és gyermek,
a fitestvér és nőtestvér között. Meg kell gátolni minden elhamarkodott szót,
hogy az egymás iránti szeretet hiányának még a látszata se álljon fenn. A
családban mindenkinek az a kötelessége, hogy jókedvű legyen, és kedvesen
beszéljen.” – BO 169.
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Csütörtök

június 6.

5. A SZENTLÉLEK JELENLÉTE A CSALÁD IRÁNYÍTÁSÁBAN
a. Milyen példával járjanak a szülők gyermekeik előtt? Mt 11:28-30.

„Amikor az anya és apa gyermekeikkel együtt vannak, mindig olyan
példát nyújtsanak számukra viselkedésükben, amilyet gyermekeiktől is elvárnak. Egymás iránt gyengéd és tiszteletteljes legyen szavuk, tekintetük és
cselekedetük. Mutassák be, hogy a Szentlélek irányítja őket, s ez által képviselik gyermekeik előtt Jézus Krisztus jellemét.” – RH 1894. március 13.
b. Milyen célt tartsanak állandóan szem előtt a szülők gyermekeik nevelésében, és hogyan kell ehhez hozzáfogniuk? 2Jn 1:4-6.

„A szülőknek életükben naponként ki kell nyilvánítaniuk, hogy mit jelent
szeretni Istent mindenek felett, és felebarátaikat, mint önmagukat. Ahol a
vallás az otthonban élő, gyakorlati dolog, ott nagyszerű, jó dolgokat lehet
véghezvinni. A vallás arra vezeti a szülőket, hogy otthonukban azt a munkát
végezzék, amit Isten kijelölt részükre. Ott a gyermekeket Isten félelmében és
az Úr intése szerint nevelik.” – RH 1894. március 13.

Péntek

június 7.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért van határozott irányításra szükségük a kicsiknek? Miért szükséges
megtanulniuk, hogy miként kell otthon viselkedni, s miként nem szabad?
2. Mutasd be a különbséget a gyermekek helyes, és helytelen fegyelmezési módszerei között!
3. Milyen alapelvet kell fenntartanunk gyermekeink előtt, mint a minden bölcsesség alapját?
4. Miért elengedhetetlenül fontos kifejezni a szeretetet a családtagok között?
5. Hogyan fogják a keresztény szülők kifejezni azt, hogy őket a Szentlélek irányítja?
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11. Tanulmány

2013. június 15.
Szombat

Napnyugta: H 20:40
Ro 21:02

AZ OTTHON BEFOLYÁSA
„Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők,
mind az elkárhozók között” (2Kor 2:15).
„A férfiak és nők boldogsága és a gyülekezet sikere nagymértékben az
otthon befolyásától függ… A világnak nem annyira nagy lángelmékre,
hanem inkább jó emberekre van szüksége, akik áldást jelentenek otthonuknak.” – ESz 128.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 4. kötet, 499-503. (Az önuralom fontossága)

Vasárnap

június 9.

1. „AZ ÉLET FORRÁSA”
a. Miért kell a legnagyobb gondossággal őrizni a szívet? Péld 4:23.
Fejtsd ki, hogyan lehet a társadalomnak, a gyülekezetnek és a nemzetnek szíve a család!
„A társadalmat családok alkotják, és ezért az olyan, amilyenné a családfők formálják. A szívből ’indul ki minden élet’ (Péld 4:23); a társadalom, az
egyház és a nemzet szíve pedig a család. A társadalom jóléte, az egyház eredményessége, a nemzet virágzása az otthon befolyásán múlik.” – NOL 242.
b. Ismertesd az otthon jótékony hatásának eredményeit! Zsolt 115:11-14.
„Ha az otthon élete tiszta és becsületes lenne, ha a gyermekek, akik annak
védő szárnyai alól kilépve felkészülve fogadnák az élet felelősségeit és veszélyeit, akkor hogy megváltoznék a világ!” – NOL 244.
„A család tagjai legyenek egymás iránt őszinték, becsületesek, nyíltak,
türelmesek, elnézők és gyengédek! Mindenki törekedjen bátorító szavakkal
a másikat segíteni! Az ilyen szavak gyakran árasztanak jó befolyást, és szükségtelenné teszik a feddést. Ha az élet gondjaira derűsen tekintenek, ha törekednek felemelkedni az árnyékos oldalról, akkor az védőfalat emel az ember
köré. Legyetek együtt érzőek egymás iránt! Járja át az otthont a vidámság, a
kedvesség, és a szeretet!” – ST 1898. szeptember 1.
11. Tanulmány - AZ OTTHON BEFOLYÁSA
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június 10.

2. A KERESZTÉNYSÉG GYAKORLATI BEMUTATÁSA
a. Hogyan tudják a keresztény családok gyakorlati módon bemutatni
azt a megmentő hitet, melyet vallanak? Mt 7:20, 21; Jak 1:25, 27.
„A keresztény szülők neveljék gyermekeiket Isten törvényének való
engedelmességre! Véssék a szülők gyermekeik elméjébe az okokat, hogy
miért kell engedelmeskedni Isten törvényének, és tisztelni azt, mihelyt megérthetik annak természetét. Így tudni fogják, mit kell tenniük, és mitől kell
tartózkodniuk.” – RH 1898. május 18.
„Szeretném azt mondani mindenkinek, aki férj és apa: Törekedj arra,
hogy tiszta és szent légkör vegye körül lelked… Tanulj Krisztusról naponta!
Soha, de soha ne nyilváníts ki zsarnoki lelkületet családodban! Az a férfi, aki
ezt cselekszi, együttműködik a sátáni eszközökkel. Rendeld alá szándékodat
Isten akaratának! Tégy meg mindent, ami hatalmadban áll, hogy feleséged
életét boldoggá és kellemessé tedd! Válaszd a Bibliát életed fő tanácsadójának! Otthon az Ige tanítása szerint élj, akkor azok szerint élsz a gyülekezetben, és magaddal viszed munkahelyedre is! A menny alapelvei nemessé
teszik minden kezdeményezésedet. Isten angyalai együttműködnek veled és
segítenek Krisztust képviselned a világ előtt.” – BO 181.
„Legyen gyakorlati vallásunk… Ha családunkban Istent dicsőítik, akkor
nem fog létezni az egyenetlenség veszélye a gyülekezetben. Ahol békességre
igyekezők laknak, ott vannak a szolgáló szent angyalok is. Legyetek megtértek; bűnbánók; értsétek meg, mit jelent a vallás! Nyissátok ki a szíveteket, és
engedjétek oda be Jézust! Nem lehetünk félig megtértek Isten szolgálatában,
és ugyanakkor felkészültek is az ítéletben való megállásra. Krisztus bennünk
kell lakozzon, és akkor szent jelenléte egy tiszta légkört fog teremteni az otthonban és a gyülekezetben.” – YI 1896. január 9.
b. Milyen szemléltető példát kell a keresztény családoknak a világ elé
tárni? 1Pt 3:15, 16; 2Kor 2:15, 16.
„Isten azt szeretné, ha családunk a mennyei család jelképe lenne. A szülők és gyermekek naponta gondoljanak erre, és Isten családjának tagjaiként
legyenek egymással kapcsolatban. Ezáltal életük olyan jellemű lesz, amely a
világnak tárgyilagos leckét ad arról, hogy mivé válhatnak azok a családok,
akik szeretik Istent és megtartják parancsolatait. Így dicsőítik meg Krisztust;
békéje, kegyelme és szeretete jó illatként hatja át a családi kört.” – BO 18, 19.
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3. A KERESZTÉNY CSALÁD BEFOLYÁSA
a. Milyen tényezők fognak határozott védelmet adni gyermekeinknek
a világ romlott befolyásával szemben? Mt 5:13.

„Az igaz vallás a világ világossága, a föld sója. Keresztény szülők, tisztában vagytok-e azzal, hogy a só megmentő hatást gyakorol családotokra?
A család irányítása nem harsány hangú parancsszavak által kell történjen.
Szülők, ne beszéljetek gyermekeitekkel, nyers, barátságtalan, ingerlő módon! Gyermekeitek tőletek kapják meg első leckéiket, de ezt ne tegyétek
rideg, mogorva, szigorú parancsszavakkal! Krisztus szeretete kell formálja
jellemüket!” – RH 1899. augusztus 22.
„Reggel a keresztények első gondolata Istennél kell időzzön. Jöjjetek elébe
alázatosan, a szív teljes gyengédségével, annak tudatában, hogy benneteket és
gyermekeiteket kísértések és veszélyek vesznek körül. Reggel és este komoly
ima és kitartó hit által állítsatok védőfalat gyermekeitek köré. Oktassátok őket
türelmesen, tanítsátok őket kedvesen, barátságosan és fáradhatatlanul, hogyan
éljenek úgy, hogy elnyerhessék Isten tetszését.” – ST 1886. november 18.
„Azon otthon, amelynek tagjai barátságos, udvarias keresztények,
messze terjedő befolyást áraszt a jóra. Más családok is észreveszik az eredményeket, amelyek az ilyen otthonokat kísérik, és követik a jó példát, és
ők is megoltalmazzák otthonukat a gonosz befolyások ellen… Egy jól rendezett fegyelmezett család nagyobb befolyással bír a kereszténység javára,
mint az összes prédikációk, amelyeket tarthatnak… Egy gondosan vezetett
keresztény otthon befolyása a gyermekkor és ifjúkor idején a legbiztosabb
védelem a világ romlottsága ellen.” – ÉÉM 126.
b. A keresztény szülők hogyan gyakorolhatnak megmentő befolyást
társaikra, s a hitetlenekre? 1Tim 4:12-16.

„Ha megmentő befolyást áraszthatsz egy lélekre, gondolj arra, hogy öröm
van a mennyben egy megtért bűnös felett… Bölcs erőfeszítések által eszközül szolgálhatsz arra, hogy visszahozd az elveszett juhot Jézus aklába…
A szilárd célok, amelyeket kitűzöl a jó alapelvek keresztülvitele érdekében,
azzal a befolyással bírnak, hogy a helyes irányba tereljék az embereket. Nincsen határa a jónak, amit cselekedhetsz.” – ÉÉM 124.
11. Tanulmány - AZ OTTHON BEFOLYÁSA
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június 12.

4. LEGYÉL KERESZTÉNY AZ OTTHONBAN
a. Az igaz keresztények milyen mértékben nyilvánítják ki Isten Lelkét,
és milyen az összhang otthonukban? 1Kor 13:6, 7; 1Jn 4:7.

„Az otthonban sokat elérhetünk önfegyelem által… Mindenki tegye az
életet a mások számára a lehető legkellemesebbé… Csak akkor lesz összhang otthonunkban, ha Isten Lelke ural bennünket… Nem ápoljuk eléggé a
szeretetet otthonunkban. Ha az Úr Lelke lakozik ott, akkor az hasonló lesz a
mennyhez… Mindent távolítsunk el, ami megrontja a családi kör egységét,
és békéjét… Mindig ápolni kell a férj és feleség, a szülők és gyermekek, a fiú
és lánytestvérek közötti gyengéd szeretetet… A családban mindenkinek az
a kötelessége, hogy kellemes magatartást tanúsítson, és szeretettel, kedvesen
beszéljen. Azon otthon, ahol szeretet uralkodik, és kifejezésre juttatják azt
szavaikkal, cselekedeteikkel, és tekintetükkel is, az a hely, ahol az angyalok
örömmel fognak megjelenni, és megszentelik azt a dicsőségből áradó világosság sugaraival… A szeretet legyen látható a tekintetünkből, a magaviseletünkből, és hallják meg azt hanglejtésünkből… A család minden tagja
részéről gyakorolt önuralom az otthont majdnem Édenné teszi.” – ÉÉM 86.
b. Hogyan lehet kifejezésre juttatni a valódi szeretetet? 1Jn 5:2, 3;
2Jn 1:6; Rm 13:10.

„Az otthonban kifejezett szeretet tulajdonképpen Krisztus szeretetének
a megnyilvánulása, amely Őrajta keresztül árad a végtelen szeretet szívéből,
áldásul a családi kör tagjaira. Ez a szeretet a mennyei család áldását képezi.
Akik ezt a szeretetet gyakorolják az otthonban, jellemük átformálódik Krisztus jellemének a hasonlóságára, s arra kényszeríti őket, hogy a családi körön
túl is terjesszék ki hasznos befolyásukat, hogy áldására lehessenek másoknak
kedves, figyelmes szolgálataikkal, kellemes szavaikkal, krisztusi együttérzésükkel, s jótékony cselekedeteikkel.
…Azok, akiknek mennyei ítélőképességük van, akik minden családtagjuk iránt gyengéd figyelmességet tanúsítanak, mialatt minden kötelességüknek eleget tesznek, alkalmassá válnak arra, hogy más otthonokra is fényt
árasszanak, hogy szabályok és példák által másokkal is megtanítsák, hogy
miként lehet egy otthont boldoggá tenni.” – RH 1895. október 15.
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Csütörtök

június 13.

5. HŰSÉG A MINDENNAPI ÉLETBEN
a. Mennyire lesznek hűségesek a valóban keresztény szülők, még kicsiny dolgokban is? Mt 25:21.

„Amikor csak a család jön össze reggelire vagy ebédre akkor is ugyanolyan udvariasságot kell tanúsítaniuk egymás iránt, mintha vendégek is lennének ott. Nincs helye a szemrehányásnak, a panaszkodásnak, a kellemetlen
vitának, a botrányos viselkedésnek, és nem kevésbé a mogorva csendnek
sem. Amennyire csak lehetséges, a beszélgetés legyen derűs, és az alkalomhoz illő.” – HR 1874. február 1.
„A legcsekélyebb dologban is mondj igazat! Cselekedj mindennap jót és
legyen szeretetteljes minden szavad! Hints derült mosolyt életed ösvényén!
Ha így cselekszel, Isten tetszése szerint cselekszel, és eljön majd a nap, amikor
Krisztus így szól hozzád: ’Jól vagyon jó, és hű szolgám’ (Mt 25:21).’ – ÜI 95.
b. Mit fog majd hallani Isten minden hűséges gyermeke Jézus ajkáról,
jó befolyásuk eredményeként? Mt 25:34, 35, 40.

Az ítélet napján azok, akik hűségesek voltak a mindennapi életükben,
akik készek voltak ellátni és elvégezni teendőiket, nem gondolva a dicséretre,
és a haszonra, hallani fogják majd a szavakat: ’Jertek, én Atyámnak áldottai,
örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása
óta’ (Mt 25:34). Ezt Krisztus nem az ékes szónoklataikért, sem a ragyogó
értelmi képességeikért, de nem is a bőkezű adományaikért teszi, hanem a
kicsiny dolgokért, ami nem kerülte el a figyelmüket, ezért kapják tőle jutalmukat.” – YI 1901. január 7.

Péntek

június 14.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mennyire lesz érezhető az otthon befolyása, azon közösségen belül, ahol a
család él?
2. Ecseteld a kereszténység gyakorlati bemutatását!
3. Hogyan áraszthat megmentő befolyást egy valódi keresztény család?
4. Mi a bizonyítéka annak, hogy Isten Lelke irányítja az otthont?
5. Hogyan állapítják majd meg az ítélet napján a jóra való befolyásunkat?
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12. Tanulmány

2013. június 22.
Szombat

Napnyugta: H 20:42
Ro 21:04

BARÁTOK, ROKONOK,
ÉS A KIKAPCSOLÓDÁS
„Az ember, akinek [sok] barátja van, széttöretik; de van barát, aki
ragaszkodóbb a testvérnél” (Péld 18:24).
„A kereszténység társadalmi kapcsolatok révén kerül érintkezésbe a
világgal. Mindenki, aki már részesült az isteni világosságban, árassza azt
azoknak ösvényére, akik nem ismerik az élet Világosságát.” – JÉ 120
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 57-61. (Séth és Énókh); 			
Gyermeknevelés, 199-201. (A rokonok viselkedése)

Vasárnap

június 16.

1. KRISZTUS PÉLDÁJA
a. Hogyan tett eleget Isten az emberiség legnagyobb szükségletének? Rm 5:6-10;
Jn 3:16. Hogyan formáljuk magunkat az isteni mintára? 1Pt 2:21-23.
„Nem szükséges lemondanunk a társasági kapcsolatokról. Nem kell másoktól elkülönülnünk. Úgy közelíthetünk meg bármilyen rendű embert, ha ott keressük fel, ahol van… Az isteni igazság nemcsak szószékről érintheti az emberi
szíveket. Van egy másik munkaterület is, lehet, hogy szerényebb, de ugyanolyan
ígéretes. Ez az alacsony sorsúak otthona, a gazdagok palotája, a vendégszeretők
asztala és az ártatlan társas örömet nyújtó összejövetelek helye.” – JÉ 119.
„Kövessétek [Krisztust], mikor barátja lesz a legínségesebbeknek, és a legelhagyatottabbaknak. Kövessétek Őt a magatok feledésében, bővölködjetek
a lemondó, önfeláldozó, másokért végzett jó cselekedetekben.” – 2B 178.
b. Hogyan segítheti a viselkedésünk lefegyverezni a világban lévőket? Zsid 5:2;
1Kor 13:4-8. Mennyire végzetes a rossz társaság befolyása? 1Kor 15:33.
„Természetes dolog, hogy az ember barátokat keres. Mindenki talál, vagy szerez magának társat, barátot. S pontosan a barátság mértékével lesz arányban az a
hatás, melyet a barátok tesznek egymásra; vagy a jóra, vagy a rosszra.” – 4B 587.
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Hétfő

június 17.

2. A VILÁGBAN, DE NEM A VILÁGBÓL
a. Honnan tudjuk azt, hogy Istennek soha nem volt szándéka az, hogy
a keresztények elszigetelődjenek lelkileg? Jn 17:15-17; Péld 18:24.
Hogyan kerülheti el a keresztény, hogy a bűnnel és bűnösökkel való
érintkezés beszennyezze őt? Zsid 12:2.er.

„Ne alakuljon ki szentségtelen kötelék Isten gyermekei és a világ barátai között! Hívők és hitetlenek ne kössenek egymással házasságot!” – RH
1894. július 31.
„Szabja meg, és vezesse a vallás minden tevékenységeteket, dolgotokat, és uralja teljesen lelki állapototokat, érzelmeiteket! Ha fenntartás
nélkül Krisztus kezére bízzátok magatokat, ha az Ő erejét teszitek meg a
ti erőtökké, akkor majd kitisztul az erkölcsi látásotok, hogy felismerjétek
a jellem nagyságát, nehogy a látszat csaljon meg titeket, és így kövessetek
el nagy hibákat barátkozásaitokban. Legyen éles és érzékeny az erkölcsi
erőtök, hogy sérülés nélkül bírja elviselni a súlyos próbákat. Legyen an�nyira szilárd a lelki becsületességetek, hogy ne ingasson meg a hiúság, a
kevélység, vagy a hízelgés!” – 3B 47.
b. Mit szándékozott Krisztus mondani a „világ” szóval? 1Jn 5:19; 4:4-6.
Miért nem megfelelő megoldás az elszigetelődés ahhoz, hogy a bűn
ne szennyezzen be minket?

„Isten nem kívánja, hogy remeték vagy szerzetesek legyünk, és a világtól
visszavonulva szenteljük magunkat az Ő szolgálatára. Életünk legyen hasonló Krisztus életéhez, mind a magányban, mind a tömegben. Aki csupán
imádkozik, de nem cselekszik, az csakhamar felhagy az imával is, vagy pedig
imája külső formasággá válik. Mihelyt kivonják az emberek magukat a társadalmi élet és a keresztényt terhelő kötelezettségek teljesítése, valamint a kereszthordás alól, mihelyt megszűnnek a legkomolyabban fáradozni Urukért
és Mesterükért, ki érettük dolgozott, bármily hűséges munkások voltak is,
többé nincs miért imádkozniuk, és semmi sem készteti őket áhítatra. Imájuk
egyéni és önző lesz.” – JVÚ 98.
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Kedd

június 18.

3. BARÁTOK ÉS BARÁTSÁGOSSÁG
a. Említs a Bibliából egy példát a tartós barátságra! 1Sám 18:1-3. Milyen közös érdeklődési pont lesz az alapja a valódi barátságnak?

„Ápold mindennapi életedben a gyöngédséget és legyél barátságos! Tanúsítsál valódi előzékenységet, és keresztény udvariasságot! Amelyik szív
valóban szereti Jézust, az azokat is szeretni fogja, akikért Jézus meghalt.
Ugyanolyan bizonyosan, mint ahogy az iránytű északra mutat, Krisztus
igaz követője a buzgó igyekezet szellemében törekedni fog, hogy embereket
mentsen, akikért Krisztus életét adta oda.” – 3B 466.
„Tételezzük fel, hogy miközben egy barátunkkal vagyunk, találkozunk
egy ismerőssel és csak rá figyelünk, megfeledkezve az ott lévő barátról.
Milyen véleménye lesz akkor az embereknek a barátunk iránt mutatott
ragaszkodásunkról és tiszteletadásunkról? És pontosan így viszonyulunk
Krisztushoz is. Elfelejtjük azt, hogy Ő a mi barátunk. Amikor beszédbe
elegyedünk valakivel, akkor egyáltalán nem említjük az Ő nevét, de még a
tanításairól sem beszélünk. Beszélünk világi dolgainkról, amivel nem sértjük
meg a másik lelkét, és alapvetőleg nem hozunk szégyent Jézusra, de szégyent
hozunk Őrá akkor, ha a baráti körünkben sem beszélünk Róla. Ő a legjobb
barátunk, s keresni kell azokat az alkalmakat, amikor beszélhetünk Őróla.”
– ST 1893. január 9.
b. Hogyan mutatta meg Ruth, hogy Naomival való barátsága egy lelki alapra épült? Ruth 1:16-18. Miért nem tarthat fenn a keresztény
szoros barátságot kockázat nélkül egy hitetlen személlyel? Ám 3:3.
Hogyan beszél Krisztus az Ő barátainak kiválasztásáról? Jn 15:14-16.

„A barátságok kötésekor legyünk nagyon óvatosak, nehogy olyan személlyel kerüljünk meghitt kapcsolatba, akinek nem lehet biztonságosan
követni a példáját. Ugyanis az ilyen meghitt kapcsolatnak az lesz a következménye, hogy elvezet Istentől, a vallásosságtól, és az igazság szeretetétől.
Kifejezetten veszélyes olyanokkal lépni meghitt barátságba, akiknek nincsenek vallásos tapasztalataik, nem élnek lelki életet. Ha… nagyra becsülitek
az üdvösségteket, akkor nem választotok olyan barátokat, akik nem veszik
komolyan a vallásos dolgokat.” – 3B 42.
64

A keresztény otthon – 2013. április - június

Szerda

június 19.

4. A KERESZTÉNYEK, ÉS ROKONAIK
a. Mutass be egy esetet, amelyben Jézus és a tanítványai ellátogattak
egy családi összejövetelre! Jn 2:1, 2, 11.

„Menyegzőre készültek a galileai Kánában. A két házasuló fél József és
Mária rokona volt. Krisztus tudott erről a rokoni összejövetelről, s arról
is, hogy ott sok tekintélyes személy jön össze. Ezért tanítványaival Kánába
ment. Amint megtudták, hogy Jézus a közelben tartózkodik, egy különleges
meghívást küldtek részére, és a barátainak is. Ez volt a célja, ezért jelenlétével
tisztelte meg az ünnepélyt.” – TII 145.
b. Mennyire legyünk óvatosak a világi rokonainkkal fenntartott kapcsolatainkban? 1Kor 15:33.

„Nem szolgálhatjuk Istent és a világot egyazon időben. Ne összpontosítsuk szeretetünket olyan világi rokonainkra, akik nem kívánják megismerni
az igazságot. Amikor érintkezünk velük, igyekezhetünk mindenféle módon
ragyogtatni a világosságunkat; de semmiképpen ne engedjük, hogy az ő
elképzeléseik és szokásaik alakítsák szavainkat, viselkedésünket, szokásainkat, vagy tetteinket. Hirdessük nekik az igazságot, bármikor érintkezünk
velük. Ha ezt nem tudjuk megtenni, annál előnyösebb lesz lelki életünkre,
ha minél kevesebbet érintkezünk velük. Ha olyan társaságba járunk, ahol
befolyásuk feledteti velünk az Úr magasztos ügyeit, akkor kihívjuk magunk
ellen a kísértést, és erkölcsi erőnk úgy meggyengül, hogy nem tudunk ellenállni annak. Átvesszük társaink lelkületét, s az ő elképzeléseiket melengetjük
magunkban, és kevesebbre becsüljük majd a szent és örökkévaló dolgokat,
mint barátaink elgondolásait. Rövidesen át fognak bennünket kovászolni,
megfertőznek, amint azt a minden igaz tettek ellensége tervezte.” – 5B 543.
„Nem emeljük mértékünket alig valamivel a világ mértéke fölé, de a különbséget tegyük félreérthetetlenül nyilvánvalóvá! Azért van oly jelentéktelen
hatásunk hitetlen rokonainkra és ismerőseinkre, mert csak nyilvánvalóan
jelentéktelen különbség van a tetteink és a világ tettei között.” – 6B 146, 147.
„Sok gyermek teljes romlását okozta a rokonok és barátok beavatkozása a
nevelésbe. Az anyák soha ne engedjék, hogy nővérük vagy anyjuk beleavatkozzék bölcs nevelésükbe.” – Gy 199.
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Csütörtök

június 20.

5. MUNKA ÉS PIHENÉS
a. Krisztus mely tapasztalata mutatja, hogy a keresztény munkásoknak
is szükséges a pihenés és a felfrissülés? Mk 6:30-32. Miért hasznos a
szabadban végzett munka?

„Isten arra buzdít, hogy szemléljük teremtett műveit a természet világában. Azt kívánja, hogy érdeklődésünk a mesterségestől a természeteshez
forduljon.” – SD 110.
„A szabad levegőn való foglalkozás jót fog tenni azok egészségének, akiket a
négy fal között, vagy a széken tart a munkájuk. Akik csak tudják, tekintsék ezt
kötelességüknek! Semmit se veszítnek vele, de sokat nyerhetnek. Új élettel, új
bátorsággal térhetnek vissza foglalkozásukhoz, hogy buzgón folytassák dolgukat. Így a betegségeknek is könnyebben ellenállnak.” – 1B 315.
b. Milyen célt ne veszítsünk soha szem elől, ha kikapcsolódni megyünk?
Fil 4:8. Nekünk, mint keresztényeknek mennyire kell kerülnünk a
megkérdőjelezhető szórakozóhelyeket?

„Az őszinte keresztény nem kíván belépni olyan szórakozóhelyre, és nem
vesz részt olyan mulatságban, amelyre Isten áldását nem kérheti. Nem lesz
található színházban, a billiárdteremben, és a tekepályán.” – ÜI 283.
„Ahol az örömszerzés minden összejövetelén a büszkeséget ápolják, vagy
az étvágyat elégítik ki, ahol végül Istent is elfelejtik, és szem elől tévesztik az
örök érdekeket, ott Sátán láncával megkötözi a lelket.” – BO 433.

Péntek

június 21.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Hogyan fejezte ki Isten a szeretet alapelvét?
Azáltal, hogy Jézust szemléljük, hogyan lehetünk megvédve a világtól?
Amikor barátokat választunk, mennyire legyünk óvatosak? Miért?
Amikor ellátogatunk egy családi összejövetelre, hogyan válhatunk az ott jelenlévők áldására?
5. Milyen megkérdőjelezhető szórakozóhelyeket kell elkerülnünk, és miért?
Említs meg néhány tevékenységet, ami hasznos úgy részünkre, mint a családunk részére!
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13. Tanulmány

2013. június 29.
Szombat

Napnyugta: H 20:43
Ro 21:04

A CSALÁDI PROBLÉMÁK KEZELÉSE
„Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy
felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok” (1Pt 5:6, 7).
„Bárhova sodródunk, van egy Vezetőnk, aki eligazít; bármi a problémánk, biztos Tanácsadónk van; bármi fáj is, bárkit gyászolunk, bármilyen
magányosak vagyunk, van egy Barátunk, aki velünk érez.” – KP 116.
Javasolt olvasmány: A Nagy Orvos Lábnyomán, 171-174. (A test és a lélek kölcsönhatása);
			
349-358. (Kapcsolataink)

Vasárnap

június 23.

1. SZÜKSÉGTELENÜL FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK
a. Milyen bölcs szavak emlékeztetnek bennünket arra, hogy kerüljük el
az otthonban a viszályt, a veszekedést? Péld 17:1; 21:9.

„Sok családban töri meg az összhangot a veszekedés, a vitatkozás; minden
kijelentést úgy szólván ízekre szednek, és minden szó helyénvalóságát átvizsgálják. Érzékenyen érinti az egymás iránti közvetlen, őszinte kapcsolatot,
ha jelentéktelen hibákra figyelnek, csak azért hogy feltárják, és kiteregessék
azokat. Úgy a testvérek, mint a testvérnők néha majdnem öntudatlanul tesznek szert arra a szokásra, hogy egymást piszkálják, félig komolyan, félig tréfásan. Talán szórakoztatónak tűnhet ez azoknak, akik részt vesznek benne,
de nagyon kellemetlen tud lenni mindenki másnak.” – HR 1874. február 1.
b. Hogyan került Jézus tanítványa, Péter, bajba a tengeren? Mt 14:26- 31.
Hogyan cselekszünk nagyon sokszor mi is a hasonló helyzetben?

„Ha bajba kerülünk, milyen sokszor hasonlítunk Péterre! A hullámokat
nézzük, ahelyett, hogy tekintetünket a Megváltóra szegeznénk. Lábunk
megcsúszik, a büszke vizek elöntik lelkünket.” – JÉ 317.
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Hétfő

június 24.

2. SEGÍTSÉG A SZÜKSÉG IDEJÉN
a. Milyen feltétel fogja nagymértékben eldönteni, hogy meglátjuk-e
Isten nekünk nyújtott segítő kezét, vagy nem? Mk 9:23; Mt 8:26.er.

„Minden lehetséges a hívőnek. Bármit kérünk is imában, ha hisszük, hogy
megkapjuk, akkor úgy is lesz. Ez a hit áthatol a legsötétebb fellegen, s elhozza
a világosság és remény sugarait az ellankadt, csüggedő léleknek. Ennek a
hitnek és bizalomnak hiánya zúdítja ránk a tanácstalanságot, kétségbeejtő
félelmet, és gonosz gyanakvást. Isten kész nagy dolgokat tenni népéért, ha
teljesen bele helyezik bizalmukat.” – 2B 140.
b. Milyen körülmény fogja félbeszakítani az Úrral való beszélgetésünket, úgy, hogy soha többé nem fogja meghallgatni imáinkat? Zsolt
66:18; Ésa 59:1, 2.

c. Hogyan keveredünk gyakorta szükségtelenül a nehézségbe? Jak 3:1-6.
Hogyan kerülhetnénk el a legtöbb bajt?

„Bosszantó és metsző akadékoskodás nem tesz jó benyomást az emberekre, de a jóakaratukat se nyeri meg…
Az élet idegesítő dolgainak túlnyomó része a mindennapos lélekölő gondok, szívfájdalmak, kellemetlenségek; a féktelen természet következményei.
A családi kör összhangját gyakorta megtöri az elhamarkodott szó, a szidalmazó nyelv. Mennyivel jobb lett volna, ha ezeket ki nem ejtik! Örömteli
mosoly, békés, dicsérő szó, ha szelíden ejtik, hatalmas lenne a gyógyításra,
a megnyugtatásra, az áldásra! A magunkon való uralkodás a legkitűnőbb
uralkodás a világon. A szelíd, csendes lélek ékességét magunkra öltve száz
baj közül kilencvenkilencet, ami annyira megkeseríti az életet, meg lehetne
takarítani. Sokan mentegetik így elhamarkodott szavaikat, és robbanékony
természetüket: ’Érzékeny vagyok, elhamarkodott, hirtelen a természetem.’
Ez azonban soha be nem gyógyítja a meggondolatlan, szenvedélyes szavak
ütötte sebeket.” – 4B 348.
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Kedd

június 25.

3. SEGÍTSÉG A SZÜKSÉG IDEJÉN (FOLYTATÁS)
a. Miről ne feledkezzenek meg a hirtelen haragú, könnyen felingerelhető szülők e nehéz és válságos időkben? Zsolt 28:1, 2; 27:14.

„A zsörtölődő, indulatos apák és anyák olyan példát mutatnak gyermekeiknek, amelyet később nagyon bánnak majd, s odaadnák az egész világot
is, hogy elfeledtessék kicsinyeikkel, amit tőlük tanultak. A gyermekeknek
szüleik életében hitükkel megegyező következetességet kell látniuk. Csak
következetesen élve és magukon uralkodva formálhatják gyermekeik jellemét.” – Gy 337, 338.
„A mi világunk a szenvedés világa. A mennyei hazánk felé vezető úton
véges-végig nehézségek, próbák és gyötrelmek várnak reánk. Sokan az élet
terheinek súlyát megkétszerezik azzal, hogy állandóan valamilyen nehézségtől tartanak. Ha azután csapás vagy csalódás éri őket, úgy érzik, hogy minden összeomlik; hogy olyan nehéz sorsa senkinek sincs, mint nekik; hogy
biztosan nyomorba jutnak. Ezzel szerencsétlenné teszik saját magukat, és
árnyat vetnek mindenkire, aki környezetükben él. Az élet teher lesz számukra. Pedig nem kellene, hogy így legyen. Gondolatmenetük megváltoztatása
céltudatos erőfeszítésbe kerül. De lehet változtatni. Boldogságuk – a jelenlegi és az eljövendő – azon múlik, hogy tekintetüket kellemes dolgokra függesztik-e. Forduljanak el a sötét képektől! Azok csak a képzelet szüleményei.
Lássák meg azokat az áldásokat, amelyeket Isten hint útjukra; és azokon túl
lássák meg a láthatatlant és az örökkévalót!” – NOL 172.
b. Az Úr az Ő ígérete szerint mit fog tenni engedelmes gyermekeiért, amikor ők hozzá kiáltanak szükségükben? Zsolt 34:18; 145:19; 1Pt 5:7.
„Az Isten városába vezető úton nincsenek olyan nehézségek, amelyeket a
benne bízók le ne küzdhetnének. Nincsenek olyan veszélyek, amelyekből ki
ne menekedhetnének. Nincs olyan bánat, nincs olyan sérelem, nincs olyan
emberi gyengeség, amelyre Krisztusnál ne lenne orvosság.
Senkinek sem kell elcsüggednie, sem kétségbeesnie! Lehet, hogy Sátán
kegyetlenül megkísért. Ezt mondja: ’Reménytelen eset vagy; téged nem lehet
megmenteni’. De Krisztusnál van remény számodra! Isten nem azt parancsolja, hogy saját erőnkkel győzzünk, hanem arra kér, hogy húzódjunk közel
hozzá. Bármilyen nehézségek között dolgozzunk is, bármilyen teher alatt
roskadozik is testünk és lelkünk, Ő szabadulást kínál.” – NOL 173.
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Szerda

június 26.

4. MEGELÉGEDETTSÉG AZ OTTHONBAN
a. Ha követjük, Krisztus mely példája fogja bezárni az otthon ajtaját a
bajok sokasága előtt? Mt 20:25-28.
„Ahhoz, hogy boldogok legyünk, törekednünk kell elérni azt a jellemet,
amelyet Krisztus életével bemutatott. Krisztus egyetlen feltűnő vonása a
maga megtagadása és jótékonysága volt. Ő nem azért jött, hogy a maga javát
keresse, hanem szertejárt, jót tett, ez volt étele, itala. Mi is szent közösségben
élhetünk vele, ha követjük Megváltónkat; ha naponta törekszünk jellemünket az Ő jellemére formálni, s követni példáját, akkor áldására leszünk a világnak, és megelégedést biztosítunk magunknak idelenn, az eljövendőkben
pedig örök jutalmat.” – 4B 227.
b. Mi lesz az eredménye a megelégedettségnek a családban, és hogyan
kell azt gyakorolni? 1Tim 6:6-8; Zsolt 37:16.

„Túl sok gondot és terhet viszünk be családunkba, és túl kevéssé ápoljuk
a természetes egyszerűséget, békességet és boldogságot. Kevesebbet kell
törődnünk azzal, hogy mit mond a külvilág, és több figyelemben kell részesítenünk családunk tagjait.” – ÉÉM 169.
„Akár szerény az otthon, akár előkelő, akár drága a berendezése, akár olcsó,
nem lesz boldogság falain belül, ha lakóinak lelkülete nincs összhangban Isten
akaratával. Az otthonban megelégedettség kell uralkodjon.” – BO 130
c. Milyen fogadalom mutatja a hűség fontosságát az otthon magánéletén belül? Zsolt 101:2. Miért a megelégedés a kulcsa a boldog otthoni
életnek?
„Már a küszöböt átlépve szembetűnő lesz, ha egy családban a valódi
előzékenység uralkodik. Megérzed a kedves fogadtatás amint beléptél. Nem
vizsgálgatják szúrós szemekkel a ruhádat. Nem hallatszanak indulatos hangok az emeletről. Nem küldik ki a morcos gyermekeket a szobából. Nem
adnak parancsoló módon utasítást a házvezetőnőnek vagy a cselédnek,
kipellengérezve a hibáit. Kedves légkör járja át a házat – félreérthetetlenül,
mégis leírhatatlanul.” – HR 1874. február 1.
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Csütörtök

június 27.

5. SZÍVEK ÉS OTTHONOK GYÓGYÍTÁSA
a. Miről gondoskodott Isten minden szükségben lévő számára? Hós
6:1, 2; Mal 4:2.

„A megpróbáltak és megkísértettek ne feledjék, hogy a menny Fenségese
mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, ahogyan az emberi család
tagjai megkísértetnek. Ő tudja, miként segítse azokat, akiket a sötétség hatalmasságai ostromolnak.” – KB 269.
„Krisztus minden próbában segítséget nyújt, ha kérjük. Szemeink megnyílnak, és meglátjuk az Igében feljegyzett ígéreteket: a gyógyítás ígéreteit. A
Szentlélek megtanít arra, hogyan hasznosítsunk minden áldást, hogy azok
a bajok ellenszerévé legyenek. Minden keserű pohárra, amely ajkunkhoz ér,
találhatunk egy-egy gyógyító ágat.” – NOL 172.
b. Mit kell felismernünk, mielőtt az Úr kisegíthetne nehézségeinkből
és kigyógyíthatna betegségeinkből? Ésa 27:5; Apcs 5:31; Zsolt 103:3.

„Ne engedjük, hogy a jövő a maga súlyos problémáival és nyugtalanító kilátástalanságával elcsüggessze szívünket, remegővé tegye térdünket, kezünket
pedig erőtlenné! [Idézve: Ésa 27:5.] Akik Isten vezetésére bízzák és szolgálatára
szentelik életüket, sohasem kerülhetnek olyan helyzetbe, ami Isten gondviselésén kívül esik. Bármilyen legyen is a helyzetünk, ha Igéjének cselekvői vagyunk,
van Vezetőnk, aki igazgatja utunkat; bármilyen bonyolult is a problémánk,
biztos Tanácsadónk van; bármi a bánatunk, veszteségünk, vagy bármilyen elhagyatottak vagyunk is, együtt érző Barátunk van.” – NOL 172, 173.

Péntek

június 28.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Mi az eredménye a féktelen természetnek?
Hogyan duplázzák meg sokan maguknak az élet terheit?
Mi a valódi oka a zavartságnak, gyötrődésnek, és félelemnek?
Említsd meg Jézus egyik jellemzőjét, amelyet nekünk is ki kell fejlesztenünk,
hogy elkerülhessük a felesleges problémákat!
5. A jövő veszélyeire való tekintettel, mivel tartozunk önmagunknak és családunknak?
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