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ELŐSZÓ
Az idők végén élünk. A körülmények alaposan próbára tesznek majd bennünket. Az Istennel való kapcsolatunk is meg lesz próbálva. De útmutatást
és tanácsot kaptunk arra, hogyan legyünk körültekintőek és elővigyázatosak:
„A vég idején Isten népe sóhajtozik és sír a földön véghezvitt utálatosságok miatt. Könnyek között figyelmeztetik a gonoszokat a veszélyre, amely
azért fenyegeti őket, mert lábbal tiporják Isten törvényét. Kimondhatatlan
fájdalommal és bűnbánattal alázzák meg magukat az Úr előtt. A gonoszok
gúnyolódnak bánkódásukon, és kinevetik ünnepélyes fohászaikat. Isten népének gyötrődése és megalázkodása kétségtelenül bizonyítja, hogy visszanyerik a bűn következtében elvesztett erejüket és nemes jellemüket. Krisztushoz
egyre közelebb kerülve, szemüket tökéletes tisztaságára irányítva világosan
felismerik a bűn végtelenül súlyos voltát. Az eredményes és győzelmes élet
feltétele a szelídség és az alázatosság. A dicsőség koronája vár azokra, akik
térdre borulnak a kereszt lábánál.” – PK 367.
Napjainkban Isten népe számára kihívás megtanulni és megérteni azt, hogyan élhet Jézus jelenlétében. Sok olyan dolog van, ami gondolatainkat lefoglalja és megzavarja, mialatt az örökkévaló fontos érdekek háttérbe szorulnak
és elkerülik a figyelmünket. A Szombatiskolai Osztály azt reméli, hogy mindannyiunk szívét betölti Jézus Krisztus és a Szentlélek jelenléte, és megértjük az
örökkévaló dolgok valós voltát. Mély vágyunk az, hogy Isten népe válaszoljon a
Mester hívására: „Adjad, fiam, a te szívedet nékem” (Péld 23:26).
„Az Úr nagy kegyelmében a legértékesebb üzenetet küldte népének…
Eme üzenet szerint, tárjuk a felemeltetett Üdvözítőt világosabban a világ elé,
nevezetesen az egész világ bűneiért hozott áldozatot. Elénk tárta a megigazulást hit által, a Kezesben: meghívja az embereket, hogy fogadják el Krisztus
igazságát, szentségét, aminek bizonyítéka, az engedelmesség Isten minden
parancsolata iránt. Jézust sokan szemük elől tévesztették. Szükséges, hogy
tekintetük isteni személyére szegeződjék, érdemeire, az emberi család
iránt érzett változatlan szeretetére. Ő kezében tart minden hatalmat, s bőségesen szétoszthatja ajándékait az emberek között, s a gyámoltalan embert
saját életszentségének felértékelhetetlen ajándékában részesítheti. Isten parancsa, hogy ezt az üzenetet juttassuk el a világnak.” – BL 38.
„A harmadik angyal üzenete a negyedik parancsolat szombatjának hirdetésére szólít. Ezt az igazságot meg kell ismertetni a világgal. Jézus Krisztust,
a nagyszerű középpontot azonban nem szabad kifelejteni a harmadik angyal üzenetéből.” – 1Sz 352. [Kiemelés a szerkesztőtől]

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Imaházra Suriname-ban

2013. október 5.
Szombat
Atlanti - óceán

A Suriname-i Köztársaság – a régi Holland
Guyana – a legkisebb ország Dél-Amerika északi
Paramaribo
részén. Népessége (a 2010. népszámlálás szerint) GUYANA
Apoera
FRANCIA
524 636 fő. Fő vallásai a következők: Hindu,
GUYANA
iszlám, római katolikus, holland református,
SURINAME
morvai református, és más keresztény vallások.
Ezen országban teljes a vallásszabadság.
2007-ben két fiatal házaspár utazott Suriname-be, missziós lelkülettől indítva, önkéntes
BRAZÍLIA
alapon, fizetés és útiköltség térítés nélkül. Munkájuk
elején házról-házra járva árulták a könyveket, és különféle
természetes készítményeket.
A lelkeket felkutatni nem volt könnyű munka, de 2011. májusában munkájuk
első gyümölcseként megkeresztelkedett három személy. 2011-ben a Romániában
Porumbacu-ban tartott Generál Konferenciai Gyűlés elismerte a Suriname-i
Misszióterületet. Gyülekezetünket Suriname-ban megszerveztük, és hivatalosan
is bejegyeztettük. 2011 augusztusában egy felszentelt prédikátort áthelyeztek az ő
családjával együtt Brazíliából Paramaribo-ba, Suriname fővárosába.
A testvérek nemrég vásároltak egy központi helyen fekvő építési telket, ahova
az imaházat és a gyülekezet központját tervezik felépíteni. Testvéreink és testvérnőink telve vannak lelkesedéssel, hogy lelkeket nyerjenek meg az Úrnak. Sikeresen
alkalmazzák az egészségügyi reform üzenetét hasító ékként. Az ott élő prédikátor
testvér segíti a szomszédos országban – Francia Guyana-ban – elindult munkát
is. Dicsőítjük az Urat azért, mert már mind a három országban – korábban Brit,
Holland és Francia Guyana-ban – vannak gyülekezeti tagjaink.
„A belföldi missziómunka ágazatai akkor indulnak további fejlődésnek, amikor bőkezűbb, önfeláldozóbb lelkületet tanúsítunk a külföldi missziók fellendítése
iránt. Mert a hazai munka jóléte Isten oltalma alatt nagyrészt a távoli országokban
végzett evangéliumi tevékenység visszatükröződő hatásától függ. Ha cselekvőn
igyekszünk ellátni Isten ügyének szükségleteit, ez érintkezésbe hozza lelkünket a
minden hatalom Forrásával.” – 6B 27.
Kérünk benneteket, legyetek bőkezűek, amikor az Első Szombati Adományokat összegyűjtitek a Suriname-i Misszióterület fejlesztésére!
Hittestvéreitek a Suriname-i Misszióterületről
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1. Tanulmány

2013. október 5.
Szombat

Napnyugta: H 18:18
		
Ro 18:49

„Ímhol az ember!” (Jn 19:5)
„Jézus Krisztust, a nagyszerű középpontot nem szabad kifelejteni a harmadik angyal üzenetéből. Sokak számára, akik bekapcsolódtak a napjainkra
szóló munkába, Krisztus másodlagossá vált, elméletek és érvek kerültek az
első helyre.” – 1Sz 352.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 7-11. (Isten szeretete az emberek iránt)

Vasárnap

szeptember 29.

1. JÉZUS A KEZESÜNK
a. Milyen cselekménnyel bizonyította Isten az Ő szeretetét a mi világunk iránt, ami ugyanakkor a törvényszegés ára is volt? Jn 3:16, 17;
2Kor 5:21.

„A megváltás rendszere messze túlszárnyalja az emberi értelem képességét. Isten végtelen leereszkedése mélyebb titok, mintsem megérthetnénk.
A terv nagyszerűségét nem tudjuk teljesen felfogni, és a végtelen Bölcsesség
sem gondolhatott ki ennél jobb tervet… A terv által a nagy és félelmetes
Isten igazságos maradhat, s mégis igaznak nyilváníthat mindenkit, aki hisz
Jézusban, és személyes Üdvözítőjének fogadja el Őt.” – TII 146.
b. Milyen cselekedettel bizonyította be Jézus mindannyiunk iránt minden kétséget kizáróan – az Ő vég nélküli szeretetét? Jn 15:13; Rm
5:6-8; Ef 2:13, 14.

„Óh, mily csodálatos ez a leereszkedés! A menny Fenségese úgy szerette
és úgy sajnálta a bukott embert, hogy eldöntötte, kezese és helyettese lesz, és
hordozni fogja az ember vétkét. Magára fogja venni az Atya haragját, amely
különben a bukott emberre kellett volna hogy áradjon az engedetlensége
miatt.” – RH 1874. február 24.
1. Tanulmány - A FELEMELT ÜDVÖZÍTŐ
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A FELEMELT ÜDVÖZÍTŐ

Hétfő

szeptember 30.

2. FIGYELMÜNK KÖZPONTJA
a. Milyen elnevezéseket találhatunk a Szentírásban Jézus jellemének a
szépségéről, és milyen hatást gyakorol e szépség szemlélése? Én 2:1;
5:16; Agg 2:7.

„Isten kimondhatatlan szeretettel szeretett bennünket, ami akkor talál
bennünk visszhangra, amikor felfogjuk szélességét, hosszúságát, magasságát
és mélységét ennek a minden értelmet felülmúló szeretetnek. Krisztus elragadó szépségének és irántunk – bűnösök iránt – érzett szeretetének megismerése által az önző szív meglágyul és meghódol.” – GH 70.
b. Miért nagyon fontos az, hogy Jézus legyen figyelmünk központjában?
(Hasonlítsd össze 4Móz 21:8. versét a Jn 3:14. versével!) Zsid 7:25.

„Hitünk legyen értelmes hit, mely tökéletes bizalommal tekint Jézusra, az
engesztelő Áldozatra. Ez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy lelkünket
megóvjuk a sötétségtől.” – 1Sz 241.
„Krisztus érettünk végzett közbenjárása az, hogy önfeláldozásában saját
isteni érdemeit mutatja be az Atyának, mint helyettesünk és kezesünk. Azért
ment fel a magasságba, hogy engesztelést szerezzen a mi vétkeinkért…
Krisztus igazságossága az, ami elfogadhatóvá teszi a bűnbánó bűnöst Isten előtt, és megvalósítja megigazulását. Bár életében bűnös volt, de ha hisz
Jézusban, mint személyes Üdvözítőjében, akkor Isten előtt Krisztus neki
tulajdonított igazságosságának szeplőtelen öltözetében áll.
A bűnös, aki az előbb még halott volt a törvény megsértése és a bűn miatt,
hit által Krisztusban életre kel. Hit által látja meg, hogy Jézus az Üdvözítője,
az örökké élő, aki képes mindenképen üdvözíteni [mind] azokat, ’akik Ő
általa járulnak Istenhez’ (Zsid 7:25). Az érette végzett engesztelésben a hívő
meglátja a szeretet mértékének a szélességét és hosszúságát, magasságát és
mélységét – a megváltás oly tökéletes voltát, amely végtelen áron lett megvásárolva, s lelke dicsőítéssel és hálával telik meg. Mint egy tükör által meglátja
az Úr dicsőségét, s az Úr Lelke által átváltozik ugyanarra a képmásra. Meglátja Krisztus igazságosságának mennyei szövőszéken készült öltözékét, melyet
Krisztus engedelmessége munkált ki, s a bűnbánó léleknek tulajdonította az
által, hogy hisz az Ő nevében… – FW 105-107.
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Kedd

október 1.

„Mit jelent a tiszta, őszinte szem? Azon képességet jelenti, hogy Krisztusra tekintsünk és így szemlélés által jellemünk átváltozik, fokról fokra,
dicsőségről dicsőségre.” – YI 1893. szeptember 14.
b. Mi az a különleges ismeret, amelyet Isten felhasznál, hogy világosságot hozzon életünkbe? Jn 1:4, 9; 2Kor 4:6.

c. Hogyan segíti az Istenben való növekedésünket és odaadásunkat az, ha
Isten dicsőségét szemléljük, amint ez Jézus életében látható? 2Kor 3:18.
„Ha a déli verőfényben csak egy pillanatra is a napba tekintünk, de ha
utána pillantásunk bárhova terelődik is, mindenen, amire tekintünk, a nap
képe látszik. Áll ez arra is, ha Jézust szemléljük. Ahová csak tekintünk, minden az Ő képmását sugározza, az Igazság Napjának képmását. Nem látunk
semmi mást, nem tudunk másról beszélni. Képmásának lenyomata ott van
a lélek szemén, hat mindennapi életünk minden részletére, egész természetünket, lényünket meglágyítja, legyőzi. Szemlélés által hasonlóak leszünk
Isten képmásához, Krisztushoz. Az Ő igazságának, életszentségének világos,
kedves sugarait tükrözzük mindazok felé, akikkel érintkezünk…
Jézus Krisztus jelent számunkra mindent. Ő az első, az utolsó, a legfőbb
mindenekben. Jézus Krisztus, az Ő Lelke, jelleme átszínez mindent, egész lényünkbe beleszövődött. Krisztus szavai: lélek és élet. Így tehát nem összpontosíthatjuk gondolatainkat önmagunkra, mert hiszen mi nem élünk immár,
hanem Krisztus él bennünk és Ő a dicsőségnek reménysége. Önző énünk
meghalt, ámde Krisztus az élő Üdvözítő. Ha szüntelenül Jézusra tekintünk,
az Ő képmását sugározzuk környezetünkre. Nem foglalkozunk csalódásainkkal, sőt nem is beszélünk róluk, mert sokkal vonzóbb kép ragadja meg
tekintetünket – Jézus drága szeretete. Ő lakozik bennünk az igazság igéje
által.” – BL 182.

1. Tanulmány - A FELEMELT ÜDVÖZÍTŐ
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3. ÉLETÜNK VILÁGOSSÁGA
a. Mit jelent az részünkre, hogy az őszinte szem Isten dicsőítésére van?
Lk 11:34; Jn 8:12.

Szerda

október 2.

4. JÉZUS JÓINDULATA
a. Hogyan kezelte Jézus az emberek sokféleségét, míg itt járt a földön?
Apcs 10:38; Mt 14:14; 15:32.

„Soha nem volt még olyan evangélizátor, mint Krisztus. Ő volt a menny
Fensége, de megalázkodva magára vette emberi természetünket, hogy ott
találkozzék az emberekkel, ahol vannak. Krisztus, a szövetség hírnöke, az
üdvösség örömhírét hozta minden embernek: gazdagnak és szegénynek, szabadnak és rabszolgának. Nagy Gyógyítókénti híre Palesztina-szerte elterjedt.
A betegek elmentek oda, amerre útja vezetett, hogy segítségét kérjék. Sok
gondterhelt ember is megkereste, hogy hallhassa szavait, és érezhesse kezének érintését. A dicsőség Királya így járt városról városra; szerény emberi
öltözékben hirdette az evangéliumot, és gyógyította a betegeket.” – NOL 15.
b. Hasonlítsd össze azt, ahogyan Jézus Júdással és Péterrel bánt? Mt
16:23; Jn 13:27; 17:12.

c. Milyen bizonyítékunk van arra, hogy Jézus mind a két tanítványnak
egyenlő esélyt biztosított – éppen úgy, ahogyan nekünk is egyenlő
esélyt ad? Jn 13:1, 5.

„Jézus bevonta Jánost, Pétert és Júdást az Ő munkájába, munkatársaivá
tette őket, de ugyanakkor állandóan tanulniuk kellett Tőle. Istentől származó tanításaiból meg kellett érteni nekik azokat az utasításokat, melyek
helyesbítették téves nézeteiket s helytelen felfogásaikat arról, hogy miből áll a
keresztény jellem. János és Péter tökéletlen emberek voltak, de kihasználtak
minden alkalmat a tanulásra. Péter mindaddig nem tanulta meg, hogy ne
bízzon meg magában, és őrködjön, míg az ördög kísértése le nem győzte,
míg meg nem tagadta Urát. Júdásnak ugyanolyan alkalmai voltak, mint a
többi tanítványnak, hogy megtanulja a Krisztustól kapott leckét, de nem
becsülte meg azokat. Hallgató volt csak, nem pedig cselekvő. A következmények Urának elárulásával mutatkoztak meg.” – 5B 557.
8
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Csütörtök

október 3.

„Isten szava az, amely által Krisztus az Őt követőkben marad. Ez ugyanaz
az életadó, az élethez szükséges egyesülés, kapcsolat, amit Jézus testének az
evésével és vérének az ivásával is jelképezett. Krisztus szavai: lélek és élet. Ha
befogadjuk Krisztus szavait, akkor a Szőlőtő életét fogadjuk be. Mi nemcsak
kenyérrel élünk, ’hanem minden igével (szóval), amely Istennek szájából
származik’ (Mt 4:4). Krisztus élete bennünk is ugyanazt a gyümölcstermést
hozza, ami Őbenne látható volt. Krisztusban élve, Krisztushoz tartozva,
Krisztus által támogatva, táplálékunkat Krisztustól szerezve, Krisztus életéhez hasonló gyümölcsöket terem a mi életünk is.” – JÉ 584, 585.
b. Hogyan mutatkozik meg az embertársainkkal való bánásmódunkban a keresztény növekedésünk és érettségünk? 1Pt 3:8, 9; 1Jn 4:7, 8;
Zsid 13:1-3.
„Ha a figyelmünk odaszegeződik a Krisztus keresztjére, akkor egész
lényünk nemessé, emelkedetté válik. A Megváltó szeretetének ismerete
meggyőzi a lelket, s a gondolkodásunkat az időleges, érzéki dolgok fölé
emeli. Tanuljunk meg minden mulandó dolgot a keresztről áradó világosság
szerint értékelni…
Ez a szeretet, mint szent tűz ég minden igaz tanítványban a szív oltárán.
Isten szeretete Jézus Krisztuson keresztül nyilatkozott meg ezen a földön.
S ugyanitt kell szétsugározni az Ő gyermekeinek ezt a szeretetet a feddhetetlen, kifogástalan életükön keresztül. Úgy lesznek a bűnösök a kereszthez
vezetve, hogy szemlélik Isten Bárányát.” – RH 1902. május 6.

Péntek

július 5.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen hangsúlyt kell adni napjainkban az evangéliumnak?
2. Milyen jelentőségteljes példákat hozhatunk fel Krisztusnak az embertársai
iránt tanúsított szeretetére?
3. Miért olyan fontos nekem Jézus szeretetének és életének üzenete?
4. Mit jelent kereszténynek lenni?
5. Hogyan tükrözhetem vissza Krisztust teljesebb mértékben a körülöttem
élőkre?

1. Tanulmány - A FELEMELT ÜDVÖZÍTŐ
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5. CÉLUNK: VISSZATÜKRÖZNI JÉZUS SZERETETÉT
a. Mint keresztények, kit képviseljünk a világon, és hogyan? Kol 1:26, 27;
1Pt 2:22, 23.

2. Tanulmány

2013. október 12.
Szombat

Napnyugta: H 18:05
Ro 18:37

A LEGDRÁGÁBB ÜZENET
„Ímé az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Jn 1:29.)
„Amint megüresíted a szívedet az énedtől, el kell fogadnod Krisztus igazságosságát. Ragadd meg ezt hit által, mert Krisztus szándékával és lelkületével
kell bírnod, hogy Krisztus munkáját végezhessed.” – RH 1892. február 23.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 54-57. (Növekedés Krisztusban)

Vasárnap

október 6.

1. AZ EVANGÉLIUMI ÜZENET MEGISMÉTLŐDIK NAPJAINKBAN
a. Milyen különleges igazságot kapott Isten népe több mint száz évvel
ezelőtt, hogy előkészítse őket a megszentelődésre? Honnan eredt ez?
Jn 17:17; 1Thess 5:23.

„Az Úr nagy kegyelmében a legértékesebb üzenetet küldte népének…
Eme üzenet szerint tárjuk a felemeltetett Üdvözítőt világosabban a világ elé,
nevezetesen az egész világ bűneiért hozott áldozatot. Elénk tárta a megigazulást hit által a Kezesben: meghívja az embereket, hogy fogadják el Krisztus
igazságát, szentségét, aminek bizonyítéka az engedelmesség Isten minden
parancsolata iránt. Jézust sokan szemük elől tévesztették. Szükséges, hogy
tekintetük isteni személyére szegeződjék, érdemeire, az emberi család iránt
érzett változatlan szeretetére.” – BL 38.
„A jelenlegi üzenet – a hit általi megigazulás – Istentől jövő üzenet. Isteni
jelleget hordoz, mivel gyümölcse szentségre vezet.” – 1Sz 330.
b. Milyen igazság nélkülözhetetlen a mi időnkre, - és mi volt szükséges,
hogy reménységünk lehessen? Jn 1:29; Rm 5:10; 8:34.
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Hétfő

október 7.

2. A MEGIGAZULÁS SZÜKSÉGESSÉGE
a. Milyen igazságot kell mindannyiunknak a szívünkbe vésnünk – és
milyen céllal, különösen ezen utolsó napokban? Mt 1:21.

„A harmadik angyal üzenete a negyedik parancsolat szombatjának hirdetésére szólít. Ezt az igazságot meg kell ismertetni a világgal. Jézus Krisztust, a
nagyszerű középpontot azonban nem szabad kifelejteni a harmadik angyal
üzenetéből.” – 1Sz 352.
„Isteni elismerést viselő üzenetek küldettek Isten népéhez, amelyek bemutatták Krisztus dicsőségét, fenségét és igazságosságát, jósággal és igazsággal telve. Az Istenség teljessége Jézus Krisztusban nyilvánult meg közöttünk
a maga szépségében, hogy megragadja azok szívét, akik nem zárták be azt,
előítélettől vezettetve.” – RH 1890. május 27.
„Az Istentől származó emberi ajkakról elhangzó legédesebb dallamok – a
hit általi megigazulás, a Krisztus igazságossága – [sok, bűnbánatot nem érző
gyülekezeti tagból] nem vált ki sem szeretetet, sem hálát. Bár a mennyei kereskedő a hit és szeretet legdrágább kincseit rakja ki eléjük, s meghívja őket,
vegyenek ’tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhát’, hogy ne legyenek mezítelenek, és ’szemgyógyító írt’, hogy ne legyenek vakok, mégis megkeményítik
ellene a szívüket, és lágymeleg magatartásukat nem váltják be szeretetre és
buzgalomra. Bár hitvallást tesznek, mégis megtagadják a kegyesség erejét.
Ha továbbra is így folytatják, Isten el fogja vetni őket. Alkalmatlanná teszik
magukat arra, hogy Isten családjának tagjai legyenek.” – 6B 426, 427.
b. Mit jelent Jézust mennyei vendégként befogadni a szívbe? Jel 3:20.
Mi történt, amikor Krisztus igazságosságának üzenetét 1888-ban a
gyülekezet vezetői elé tárták?

„Attól félünk, hogy sokan, akiknek nagy szükségük lett volna az eléjük
tárt drága igazságra, nem vált a javukra. Nem nyitották meg a szívük ajtaját,
hogy Jézust mennyei vendégként üdvözöljék, ezért nagy veszteséget szenvedtek. Az út, amelyen járnunk kell, valóban keskeny. Minden lépésnél ott
van a kereszt.” – RH 1889. szeptember 3.

2. Tanulmány - A LEGDRÁGÁBB ÜZENET
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Kedd

október 8.

3. SZEMÉLYES SZÜKSÉGLETÜNK AZ EVANGÉLIUM
a. Milyen bizonyíték mutatja, hogy Isten nem engedi, hogy másoktól
függjön az üdvösségem? Ez 14:20.
„A jellem azonban nem ruházható át. Egy ember sem hihet a másik
helyett. Egy ember sem adhatja át a másiknak azt a jellemet, amely a Lélek
munkájának gyümölcse.” – KP 285.
„Akik Istent szeretik, mindannyian fontolják meg, hogy most élünk
a munka idején, amíg nappal van, hogy dolgozzunk… Itt az ideje, hogy
a gondtalanok felébredjenek szunnyadásukból. Itt az ideje, hogy ne csak
kérjük a lelkeket Isten Szavának hallgatására, hanem, hogy immár szerezzenek olajat edényeikbe, lámpásuk számára. Ez az olaj, Krisztus igazságossága, életszentsége. A jellemet jelképezi, a jellem pedig át nem ruházható.
Senki sem szerezheti meg más számára. Mindenkinek tiszta szent, bűntelen jellemet kell fejlesztenie.” – BL 108.
„Egy kereszténynek sem lehetséges, hogy jellemét valaki másra átruházza.” – TMK 215.
b. Honnan tudjuk, hogy az Jézus akarata, hogy személyesen, önmagunk szolgáljunk Istennek? Ihatunk-e az élet vizéből más személy
helyett? Mt 22:37; Jn 7:37.

„Senki sem szolgálhatja Istent a másik helyett. Úgy tűnik sokan vannak, akik azt gondolják, hogy van olyan ember ezen a világon, aki erősebb
Krisztusnál, akire támaszkodhatnak. Ahelyett, hogy egyenesen Krisztushoz
jönnének úgy, ahogy vannak, és átadnák Neki magukat fenntartás nélkül,
inkább emberi segítség után nyújtják kezüket. Isten azt akarja, hogy saját
tapasztalatunk legyen… Én nem tudom kimunkálni a te jellemedet, és te
sem tudod kimunkálni az enyémet.” – OHC 90.
„Az evangélium egyénekkel foglalkozik. Minden embernek üdvössége
van, melyet elnyerhet, vagy elveszthet. Mindenkinek van egy külön egyénisége, amely különbözik a másokétól. Mindenkit külön kell meggyőzni,
egyénenként kell megtéríteni. Mindenkinek magának kell befogadni az igazságot, bűnbánatot tartani, megtérni, hinni, és engedelmeskedni. Neki kell
gyakorolnia akaratát sorsa felől. Senki sem teheti meg ezt helyette. Senki se
süllyesztheti az egyéniségét más egyéniségébe. Mindenki a maga cselekedeteivel és a kegyesség titkaként kell átadja magát Istennek.” – ÉJE 278, 279.
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Szerda

október 9.

4. JÉZUS ELŐTT BEZÁRNI AZ AJTÓT EGYENLŐ AZ ÖNGYILKOSSÁGGAL!
a. Milyen tévedésre lett népünk figyelme irányítva 1893-ban, amikor a
többség úgy hitte, hogy előkészültek a mennyre? Hogyan ismétlődik
meg ez az öncsalás napjainkban, és hogyan érinthet bennünket is?
Ésa 58:2-8; Jel 3:15.

„Ünnepélyesen kijelentem a gyülekezetnek, hogy azok között, akiknek
neve be van írva a gyülekezet névsorába, húszból egy sincs felkészülve földi
történetük lezárására, és annyira Isten és reménység nélkül valók a világon,
mint a közönséges bűnös ember. Hitvallásuk szerint az Urat szolgálják,
mindazonáltal buzgóbban követik a mammont. Ez a fél szívvel végzett munka inkább Krisztus folyamatos tagadása, mint az Üdvözítő megvallása. Oly
sokan hozták be a gyülekezetbe megfékezetlen, nyers lelkületüket; lelki ízlésüket megrontották az erkölcstelen és lealacsonyító romlott cselekedeteik,
lélekben, szívben, szándékban a világot ábrázolják, megerősítik magukat buja
szokásaikban, és teljesen megcsalják magukat hitvalló keresztény életükben.
Úgy élnek, mint a bűnösök, de azt állítják, hogy keresztények!” – KSz 50.
b. Mi fog történni azzal, akinek a jelleme megrontaná mennyet, ha beengednék oda? Mt 22:12-14.

„Ebben az életben nem léptek közösségre Krisztussal, ezért nem ismerik
a menny nyelvét, sem örömeit…
Soha ember nem hallott e súlyos szavaknál fájóbbat: ’Nem ismerlek titeket!’ Csak a Lélekkel való közösség útján juthattatok volna a menyegzői
vacsorán örvendező sokaság közé. De ezt a közösséget nem ápoltátok. Nem
vehettek rész ebben a cselekményben! Fényével szemben vakok lennétek.
Zenéje süket fülekre találna nálatok. Az ott szétáradó szeretet és boldogság
nem tudja örömre hangolni a világ által megdermesztett szíveket. Nem léphettek be a mennybe, mert nem vagytok alkalmasak lakói társaságára!
Nem leszünk készen Urunk fogadására, ha csak az ’ímhol jő a Vőlegény’
kiáltásra próbáljuk üres lámpásainkat megtölteni. Ha itt a földön Krisztus nélkül élünk, nem tudnánk élvezni társaságát a mennyben sem.” – KP 285, 286.
2. Tanulmány - A LEGDRÁGÁBB ÜZENET
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Csütörtök

október 10.

5. ISTEN UTOLSÓ ÜZENETE A VILÁGNAK
a. Hogyan fogja a megváltás ismerete bevilágítani az egész világot?
Jel 18:1; 2Pt 3:12.

„Ha majd Krisztus jellemét tökéletesen vissza fogja tükrözni az Ő népe,
akkor el fog jönni értük, hogy a saját népeként igényelje őket.” – KP 40.
b. Nevezz meg néhány Jézus által ránk hagyott jó cselekedetet, amelyek
végzésével az Ő világossága ragyogja be a világot! Mt 5:16; 25:34-40.

„Adjunk ételt az éhezőnek, ruhát a mezítelennek, és otthont a hajléktalannak! Sőt még többet kell tennünk! A lélek éhségét csak Krisztus szeretete
elégítheti ki. Ha Krisztus bennünk lakik, akkor szívünk tele van mennyei
együttérzéssel. A forró krisztusi szeretet lezárt forrásai felfakadnak.
Isten nemcsak adományokat kér tőlünk a rászorulóknak, hanem derült
mosolyt, bíztató szavakat és kedves kézszorítást is… Sok ember már nem
tud reménykedni. Hozzuk vissza életükbe a napfényt! Sok elcsüggedt ember
van. Bátorítsuk őket! Imádkozzunk értük! Vannak, akik kívánják az élet
kenyerét. Olvassunk nekik Isten Igéjéből! Sokan lelkileg annyira betegek,
hogy földi gyógyír nem segít rajtuk. Orvos nem tudja meggyógyítani őket.
Imádkozzunk ezekért a lelkekért! Vigyük őket Jézus elé! Mondjuk nekik,
hogy van balzsam Gileádban.” – KP 288.

Péntek

október 11.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen létfontosságú üzenetet adott Isten az Ő népének több mint 100 évvel
ezelőtt, a mennyei Vendég, Jézus szíves fogadtatásával kapcsolatban?
2. Miért volt ez egy nagyon lényeges üzenet akkor a világ számára?
3. Bemehetünk-e úgy a mennybe, hogy csak a szüleink vagy a barátaink szeretik Jézust?
4. Az önámításnak milyen fajtái vannak, amelyek miatt a mennyet is elveszíthetjük?
5. Beléphetek-e valaha is a mennybe, ha jellemem nem alkalmas arra?
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3. Tanulmány

2013. október 19.
Szombat

Napnyugta: H 17:52
Ro 18:25

HULLJON PORBA DICSŐSÉGÜNK
„És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint
megfertéztetett ruha minden mi igazságaink, és elhervadánk, mint a
falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél, hordának el bennünket!” (Ésa 64:6.)
„Mit jelent a hit általi megigazulás? Ez Istennek műve, mely az ember dicsőségét porba hullajtja, majd pedig elvégzi azt, ami az embernek önmagáért
lehetetlen, mert nem áll hatalmában.” – BL 216.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 13-17. (A bűnösnek Krisztusra van szüksége)

Vasárnap

október 13.

1. ISMERJÜK FEL, MILYEN ROSSZ A BŰN
a. Hogyan mutatja be a Szentírás a bukott emberi természet nyomorúságos voltát? Gal 5:17; Rm 7:18-21.

„Amiképpen Krisztus által minden embernek élete van, úgy általa minden
lélek elnyeri az isteni világosság sugarait. Nemcsak a szellemi, hanem a lelki
erő is ott él minden szívben az igazság felismerésére és a jó vágyára. E nemes
törekvések ellen azonban egy ellenerő is küzd. A jó és gonosz tudásának
fájáról való evés következményét minden ember tapasztalja. Természetében
megvan a rosszra való hajlam, egy olyan kényszer, amelynek segítség nélkül
nem tud ellenállni. E kényszer leküzdéséhez, annak az eszményképnek az
eléréséhez, amelyet lelke legmélyén kizárólagosan értékel, csak egy erőben
talál segítséget. Ez az erő Krisztus. Ezzel az erővel való együttműködés az
ember legnagyobb szükséglete.” – EÉ 26.
b. Mennyi az értéke a mi igazságunknak, és mi az, amit nem tudunk
megtenni önmagunkért? Ésa 64:5; Rm 3:12.

3. Tanulmány - HULLJON PORBA DICSŐSÉGÜNK
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Hétfő

október 14.

2. A „LEGJOBB” CSELEKEDETEINK IS SEMMIK KRISZTUS NÉLKÜL
a. Hogyan lát Isten bennünket, még a „legjobb” állapotunkban is?
Zsolt 39:6, 12; Ésa 40:17.
„Ha nem történt volna meg Krisztus engesztelő áldozata, bennünk nem
volna semmi, ami Istent örömre derítené. Az ember minden természetszerű jósága Isten szemében értéktelen. Isten nem találja örömét egyetlen
olyan emberben sem, aki nem válik meg a régi természetétől, és nem újul
meg azon ismeretben és kegyelemben, amely őt új emberré alakítaná a Jézus Krisztusban. Iskolázottságunk, tálentumaink, és anyagi javaink, olyan
ajándékok Isten részéről, amelyek által kipróbálja hűségünket. Ha azokat a
saját dicsőítésünkre használjuk fel, Isten azt mondja: ’Nem lelem örömömet
bennük, mert Krisztus hiába halt meg értük’.” – RH 1897. augusztus 24.
b. Van-e nekünk valami érdemünk, amit felajánlhatnánk Istennek,
mint a bűnért való árat? Ésa 1:11; Mik 6:7. Mi mondható el még a
legjobb igyekezetünkről is? 1Krón 29:14.
„A kérdés ez: ’Kedvét leli-e az Úr ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olajpatakokban? Elsőszülöttemet adjam-e vétkemért, vagy méhem gyümölcsét
lelkemnek bűnéért?’ (Mik 6:7) Nem; senki sem állhat meg Isten előtt a saját
érdemeivel. Akik üdvözülni fognak, azért üdvözülnek, mert Jézus kifizette a
teljes adósságot. Az ember semmit, abszolút semmit sem tehet azért, hogy
kiérdemelje az üdvösséget. Krisztus mondja: ’Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek’ (Jn 15:5). Akkor kié az érdem? – Teljesen a Megváltónké. Az ember
minden képessége egyedül Krisztustól származik, és mi csak annyit mondhatunk a legjobb igyekezetünkről is: ’Mert tőled van minden, és amiket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked’ (1Krón 29:14).” – ST 1890. november 10.
c. Milyen legyen a magatartásunk, látva az előbbi kijelentéseket? Mik 6:8.
		
„’Merő hiábavalóság minden ember, akárhogyan áll is.’ Krisztus nem
kérkedett a megjelenésével. Mikor olyan formában találtatott, mint ember,
megalázta magát, bemutatva, hogy a bukott embernek mindig alázatosan
kell járnia Isten előtt. Gazdagság, világi dicsőség, emberi nagyság, soha nem
mentheti meg az embert a haláltól. ’Hanem erre tekintek én – mondja az Úr
– aki szegény és megtörött lelkű, és a ki beszédemet rettegi’ (Ésa 66:2).” – YI
1900. december 20.
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Kedd

október 15.

3. TANULD MEG, NE BÍZZ ÖNMAGADBAN!
a. Milyen tapasztalatra volt szüksége Illésnek, és miért, mielőtt Isten
meghallgathatta esőért mondott imáját? Jak 5:16-18; 1Kir 18:43.
„A szolga figyelte a felhőket, mialatt Illés imádkozott. Hatszor tért úgy
vissza a szolga, hogy azt mondta: nincs felhő, semmi jele az esőnek. A próféta
mégsem adta fel, nem csüggedt el. Áttekintette életét, hogy megvizsgálja, hol
és mikor hibázott Isten tiszteletében, bevallotta bűneit, lelkét megsanyargatta Isten előtt, s ezalatt válaszként imájára figyelte a jelet. Szívét fürkészve úgy
tűnt fel saját maga előtt, hogy ő egyre kisebb és kevesebb úgy a saját, mint
Isten szeme előtt. Úgy tűnt fel előtte, hogy ő semmi, és Isten minden; s amikor az énről való lemondásában elérte ezt a pontot, míg úgy kapaszkodott
az Üdvözítőbe, mint egyedüli erősségébe és igazságosságába, akkor a válasz
megérkezett.” – RH 1891. május 26.
„Nekünk olyan Istenünk van, Akinek fülei nem zárulnak be a könyörgéseink előtt; s ha próbára tesszük szavát, Ő megtiszteli hitünket. Azt akarja,
hogy minden célunk fonódjon össze az Ő céljaival, s akkor biztonsággal
megáldhat bennünket; mert nem fogjuk magunknak tulajdonítani a dicsőséget, miután megkaptuk az áldást, hanem minden dicsőséget Istennek
adunk.” – RH 1913. március 27.
b. Mi történik, amint közelebb jövünk Jézushoz, és alárendeljük Neki
magunkat? Dán 10:8; Lk 5:8; Jel 1:12-17.

„Minél bensőbb érintkezésbe lépünk Jézussal, annál nyilvánvalóbb lesz
saját bűnös voltunk; látásunk megtisztul, felismerjük fogyatkozásainkat, az
Ő tökéletes jellemének éles ellentéteként. Ez a legfőbb bizonyítéka annak,
hogy Sátán csalásai elvesztették erejüket, és felébredt bennünk Isten Lelkének éltető ereje.
Krisztus iránti mély szeretet nem lakhat oly szívben, amely még nem
ébredt bűnös voltának tudatára.” – JVÚ 50.
c. Mi történik akkor, ha túlbecsüljük magunkat? Gal 6:3.
„Az én felmagasztalására kiejtett egyetlen szó visszavonja Isten kegyelmének a világosságát.” – RH 1897. augusztus 24.
3. Tanulmány - HULLJON PORBA DICSŐSÉGÜNK
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Szerda

október 16.

4. OK A LEGFŐBB HÁLÁRA
a. Nyomorult állapotunk ellenére milyen reményünk lehet mégis? Rm
7:24, 25; 8:1, 2.

„Bár a világ Megváltója látta a bűn miatt a világ nyomorult és szerencsétlen
voltát, mégsem tárta a bukott emberi faj elé élénk körvonalakkal nyomorult
voltukat, hanem valami végtelenül jobbra tanította őket, mint amit valaha
is hallhattak. Tudta, hogy nyomorúságuk a bűn eredménye, és szíve szánalomra indult a bukott emberiség iránt. A rabbik nem ereszkedtek le annyira,
hogy a közönséges embereknek prédikáljanak, vagy hogy a pogányoknak
beszéljenek valamit az üdvösség reménységéről. De eljött Krisztus és beszélt
az emberek minden osztályának a megváltás tervéről, mert mindenki éhezte
az Ő szavait. Az előtte összegyűlt emberekben lehetőséget látott arra, hogy
szövetségre jutnak a végtelen hatalommal, hiszen Isten atyai szeretettel szereti minden gyermekét.” – SSW 1895. augusztus 1.
b. Mi történik, amikor beismerjük, hogy bűnös erőfeszítéseink nem
adnak érdemet az üdvösségünkre? Zak 3:3, 4; 2Kor 12:9.

„Amikor az emberek felismerik saját értéktelen voltukat, akkor felkészültek arra, hogy felöltözzenek Krisztus igazságába. Amikor az egész nap
folyamán Istent dicsőítik és magasztalják, akkor szemlélés által átalakulnak
ugyanarra a képmásra.” – 20MR 117.
„Az a lélek, aki érzi a saját tehetetlen voltát, bár látszólag több mint reménytelen, mégis legyőzhetetlen, mert teljesen elfogadta az Üdvözítő érdemeit. Isten képes minden angyalát elküldeni a mennyből egy ilyen ember
megsegítésére, minthogy hagyja őt legyőzetni az ellenségtől.” – SD 35.
„Minél kevesebbet képzelünk magunkról, annál többre fogjuk becsülni, a
Megváltó tisztaságát és dicsőségét. Bűnös voltunk felismerése ellenállhatatlanul ahhoz hajt bennünket, akinél bocsánatot nyerhetünk; és ha szívünk tehetetlenségében hozzá vágyakozik, Ő hatalmasan megnyilatkozik. Minél inkább
űz bűneink tudata hozzá, és Isten Igéjéhez, annál magasztosabbnak látjuk
jellemét, és annál tökéletesebben tükrözzük vissza az Ő képét.” – JVÚ 50.
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Csütörtök

október 17.

5. KRISZTUS KÜLDETÉSE A MEGMENTÉS
a. Mi az a lényeges pont, amit meg kell értsünk a megváltással kapcsolatban? Lk 19:10; Jn 15:5; Zsolt 44:7; 31:2.

„Lehetetlen, hogy magunkat megmentsük…
Krisztus vágyik, hogy lássa népe ellenállását a lelkek ellenségének; de ezt
csak úgy tehetjük meg, ha tekintetünket elfordítjuk az énről Jézus felé.
Abban a pillanatban, mikor megragadod hit által Isten ígéreteit, és így
szólsz ’elveszett bárány vagyok, de jött Jézus, hogy megmentsen’, akkor egy új
élethez jutottál, és erőt kapsz a kísértésekkel szemben. A hit, ami megragadja
az ígéreteket, nem érzelmi indulatok által keletkezik. ’Azért a hit hallásból
van, a hallás pedig Isten ígéje által’ (Rm 10:17).” – RH 1896. szeptember 15.
„Bűnös ember egyedül csak Istenben lehet igazságos, amíg Istenben hisz
és Vele élő összeköttetésben áll.” – BL 172.
b. Melyik alapelvet fogja igazolni Isten mindenki számára? Ésa 43:11;
45:21.

„Óh, mily szeretet! Mily csodálatos szeretet! Isten Fia a földre jött, és bűnné lett értünk, hogy megbékéltessen bennünket Istennel, és életre kelhetünk
Ővele a dicsőséges mennyei hajlékokba. És óh! Micsoda az ember, hogy
ilyen árat fizettek a megváltásáért?” – ST 1879. augusztus 28.

Péntek

október 18.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Különösen mit nem tehetünk meg magunkért?
2. Miért nem elegendő a „legjobb” cselekedetünk sem Krisztus nélkül?
3. Kitől kell megvonjuk a bizalmat, mielőtt Krisztusba tudnánk vetni teljes
bizodalmunkat?
4. Mit tekintsünk a legfontosabbnak, hogy Krisztus iránti szeretetünk
elmélyüljön?
5. Mennyire vagy te értékes Istennek?

3. Tanulmány - HULLJON PORBA DICSŐSÉGÜNK
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4. Tanulmány

2013. október 26.
Szombat

Napnyugta: H 17:40
Ro 18:14

AZ IGAZSÁGOSSÁG LÉNYEGE:
A SZERETET
„Az Isten szeretet” (1Jn 4:16).
„Az igazság; szeretet – és a szeretet Isten világossága és élete. Ez az igazság
Krisztusban vált testté, és akkor nyerhetjük el, ha Őt elfogadjuk.” – GH 23.
Javasolt olvasmányok: Jézushoz Vezető Út, 18-29. (Bűnbánat)

Vasárnap

október 20.

1. A NAGY PARANCSOLAT
a. A keresztényi életben létfontosságú milyen kapcsolat van a szeretet
és Isten törvénye között? Mt 22:36-40.

„Az engedelmesség nem csupán a parancsolatokhoz való alkalmazkodás,
hanem a szeretet szolgálata. Isten törvénye, az Ő valódi, benső lényének
kifejezése; a szeretet nagy elvének megtestesülése, mely uralmának alapját
képezi mennyen és földön. Ha szívünk Isten képmására újjá alakul, ha Isten
szeretete lett beleplántálva, nem valósíthatjuk-e meg életünkben Isten parancsolatait?” – JVÚ 46.
b. Hogyan beszél János apostol Isten jelleméről? Hogyan kapcsolódik
Isten jelleme az igazságossághoz? 1Jn 4:16; Zsolt 11:7.

„Az igazságosság életszentség: Hasonlatosság Istenhez, és – ’az Isten
szeretet’ (1Jn 4:16). Ez összhangban áll Isten törvényével, mert ’minden parancsolatod igaz’ (Zsolt 119:172), és a ’törvénynek betöltése a szeretet’ (Rm
13:10). Az igazság: szeretet – és a szeretet Isten világossága és élete. Ez az
igazság Krisztusban vált testté és akkor nyerhetjük el, ha Őt elfogadjuk.” –
GH 23.
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Hétfő

október 21.

2. KÉPMUTATÁS VAGY ŐSZINTE ENGEDELMESSÉG?
a. Milyen szolgálatot vár el az Úr? 5Móz 6:5; Józs 24:15.

„Az erőszak ellenkezik Isten kormányzatának elveivel. Isten csak szeretetből fakadó szolgálatot kíván, a szeretetet pedig nem lehet megparancsolni,
nem lehet erőszakkal, tekintéllyel kikényszeríteni. Szeretetet csak szeretet ébreszthet. Istent ismerni annyit jelent, mint szeretni Őt. Be kell mutatni jellemét,
mint Sátán jellemének ellentétét. Ezt pedig az egész világmindenségben csak
egyetlen lény tehette meg. Csak az mutathatta be Isten szeretetét, aki ismerte
annak magasságát és mélységét. Az Igazság Napjának kell felragyognia a világ
sötét éje felett, ’és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt’ (Mal 4:2).” – JÉ 13.
„Nem a büntetéstől való félelem, sem nem az örökkévaló jutalom reménye készteti Krisztus tanítványait, hogy kövessék Őt. Szemlélik a Megváltó
végtelen szeretetét, amely megnyilvánul földi vándorútjában a betlehemi
bölcsőtől a Kálvária keresztjéig, s az Ő látványa vonzza, meglágyítja és engedelmességre bírja a lelkeket. Szeretet ébred a szemlélők szívében. Hallják
hangját és követik Őt.” – JÉ 407.
b. Ellentétben a szívből jövő készséges, örömteli engedelmességgel,
hogyan engedelmeskedik sok hitvalló keresztény Istennek? 5Móz
28:45-47; 1Jn 5:3.

„Krisztus meghalt a kereszten, hogy mindeneket magához vonzzon,
hogy annak az örömnek örvendezhessünk, melyet egyedül Ő tud nyújtani,
az engedelmesség örömének.” – 1IB 134.
„Az az ember, aki puszta kötelességérzetből próbálja megtartani Isten
parancsolatait – azért, mert ez követelmény – soha nem fogja érezni az
engedelmesség örömét. Voltaképpen nem is engedelmeskedik. Annak élete
nyilvánvalóan nem hívő élet, aki tehernek tartja Isten kívánalmait, mert vágyainak határt szabnak. Az igazi engedelmesség egy belső elv megvalósítása.
Ennek az engedelmességnek indítórugója az igazság és az Isten törvénye
iránti szeretet. Minden igaz élet magva a Megváltó iránti hűség, amely arra
indít, hogy tegyük a jót magáért a jóért – mert ez tetszik Istennek.” – KP 60.

4. Tanulmány - AZ IGAZSÁGOSSÁG LÉNYEGE: A SZERETET
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Kedd

október 22.

3. A VALÓDI SZERETET JELLEMZŐI
a. Mi lesz látható azok életében, akik valóban szeretik Istent? 1Jn 3:10;
4:20, 21.
„Az istenfélelem alapja a szeretet. Senki sem szeretheti Istent igazán,
bármi legyen is hitvallása, ha nem szereti önzetlenül testvérét. Ez a lelkület
nem alakul ki bennünk pusztán azzal, hogy megpróbálunk szeretni másokat. Krisztus szeretetének a szívünkben kell élnie. Amikor énünk feloldódik
Krisztusban, a szeretet akaratlanul is árad belőlünk. A keresztény jelleme
akkor jut el a tökéletességre, amikor benső énje állandóan arra készteti, hogy
másokon segítsen; amikor a menny napfénye szívét betölti, s ez arcáról is
sugárzik.” – KP 267.
b. Mutasd be néhány jellemzőjét a valódi szeretet kifejezésének! 1Kor
13:4-7.
„Az igazi szeretet nem elsöprő, tüzes, féktelen szenvedély. Éppen ellenkezőleg, ez nyugodt és mély természetes érzés. Túltekint a külső megjelenésen,
és csak a belső érték vonzza. Az igaz szeretet bölcs és körültekintő, odaadása
pedig valóságos és tartós. Isten az élet mindennapi eseményeivel vizsgáztat,
és próbál ki bennünket. Az apró dolgok árulják el a szív minéműségét. Apró
figyelmességek, az élet számos jelentéktelen eseményei, és a szívből fakadó
előzékenység építik föl – mint megannyi tégla – a boldogságot. A nyájas, bátorító, szeretettel teljes szavak elhanyagolása, az élet apró előzékenységeinek
mellőzése rakják elviselhetetlen teherré össze a boldogtalanság életét. Végül
is mindnyájan rájövünk majd, hogy a mennyei följegyzés oroszlánrésze a
körülöttünk élők javára, és boldogságuk javára tett lemondásból áll. Az a tény
is napvilágra jön majd, hogyha csupán magunkkal törődünk, tekintet nélkül
mások boldogságára és jólétére, ez sem kerüli el mennyei Atyánk figyelmét…
A szeretet nem tud tétlenül élni. Minden tett csak növeli, csak erősíti,
csak kiterjeszti a szeretetet. Ahol az érvek és a tekintély semmire se mennek,
a szeretet ott is győzedelmeskedik. A szeretet nem haszonleső, még csak jutalmat sem vár el a fáradozásáért. Isten mégis azt rendelte el, hogy a szeretet
valahány tettének jelentős nyereség legyen a biztos eredménye. A szeretet,
bár szétáradó a természete, csendes a működése, mégis erősen és hatalmasan céltudatos, hogy súlyos gonoszságokat győzzön le. Lágyító, és átalakító
a hatása, ezért ragadja meg a bűnösök életét, ezért érinti meg a szívüket még
ott is, ahol bármi más módszer eredménytelennek bizonyul.” – 2B 133-135.
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Szerda

október 23.

4. A SZERETET TÖRVÉNYE SZERINT ÉLNI
a. Krisztus értünk hozott önfeláldozásának fényében, milyen törvény
vagy alapelv lesz a keresztény szívében, s az életében? 2Kor 5:14, 15;
1Kor 13:5.
„Amikor Isten Lelke érinti a szívet csodálatos serkentő erejével, megalázza az emberi büszkeséget. A világi örömök, rang és hatalom értéktelennek
tűnnek. ’Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak’ (2Kor 10:5). Akkor az alázatosságot és az önfeláldozó
szeretetet, amit az emberek oly kevéssé értékelnek, egyedüli értékké emelik.”
– JÉ 104.
„A Kálváriáról áradó világosságban látható meg, hogy az önmegtagadó
szeretet törvénye az élet törvénye a föld és a menny számára egyaránt; s hogy
Isten szívében van a forrása annak a szeretetnek, amely ’nem keresi a maga
hasznát’ (1Kor 13:5); és hogy a szelíd, alázatos Jézus a megközelíthetetlen
világosságban lakozó Atya jellemét mutatta be.” – JÉ 11, 12.
b. Mit kell megtennünk naponként ahhoz, hogy az önfeláldozó szeretet életét élhessük? Lk 9:23.
„Minden lélek, aki Jézust elfogadta személyes Üdvözítőjének, vágyakozik
arra a kiváltságra, hogy Istent szolgálja. Megragad minden alkalmat, hogy
háláját igazolja és pedig azzal, hogy képességeit Isten szolgálatára szenteli.
Vágyakozik arra, hogy Jézus és megvásárolt tulajdonai iránt érzett szeretetét
kimutassa. Vállalja a fáradozást, nehézséget, áldozatot. Kiváltságnak tartja,
hogy önmagát megtagadja, hordozza a keresztet, kövesse Krisztus nyomdokait, ezzel igazolva hűségét és szeretetét.” – BL 185.
„Osztályrészünk az önmegtagadás és a kereszt. Vállaljuk-e? Senki se
ringassa magát abban, hogy az utolsó nagy megpróbáltatások reánk törése
idején, egy csapásra önfeláldozó, hősies lelkület fejlődhet ki bennünk, csak
mert szükségessé vált. Erről szó sem lehet. Ennek a lelkületnek mindennapi
életünk részévé kell válnia, gyermekeink elméjébe és szívébe be kell oltódnia
a tanítás és példaadás útján. Izrael anyái, bár maguk nem harcosok, harcosokat nevelhetnek, akik magukra öltik a teljes fegyverzetet, s férfiasan harcolhatják meg az Úrnak csatáit.” – 5B 135.
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Csütörtök

október 24.

5. AZ IGAZ TANÍTVÁNYSÁG JELE
a. Mi az igaz tanítványság jele? Jn 8:31; 14:15.
„Az engedelmesség – a szeretet, hódolat és szolgálat – a tanítványság
biztos jele… Ahelyett tehát, hogy a hit felmentene bennünket a törvény alól,
épp a hit, éspedig egyedül a hit az, amely Krisztus kegyelmének részeseivé,
az engedelmességre képessé tesz bennünket.” – JVÚ 46, 47.
b. Mit jelent a valódi engedelmesség, és honnan ered ez? Rm 5:5; 13:10.
„Az isteni kegyelemből újjászületett szívben a szeretet képezi minden
cselekedet indítórugóját. Megváltoztatja a jellemet, vezeti és kormányozza az
indítóokokat, zabolázza a szenvedélyeket, legyőzi az ellenséges indulatokat,
és nemesbíti a kedélyt. Ha ezt a szeretetet ápoljuk lelkünkben, megédesíti
lelkünket, és nemesbítő hatást árasztunk környezetünkre.” – JVÚ 46.
„Minden igazi engedelmesség a szívből származik. Krisztusnál is az engedelmesség a szív ügye volt. Ha egyetértünk Krisztussal, akkor Krisztus is
azonosítja magát gondolatainkkal és céljainkkal. Így vegyül össze szívünk
és elménk összhangban Krisztus akaratával, hogy amikor neki engedelmeskedünk, akkor tulajdonképpen nem teszünk mást csak azt, hogy eleget teszünk saját indítékainknak. Megtisztított és megszentelt akaratunk Krisztus
szolgálatának a végzésében találja majd meg legnagyobb örömét. Mikor
megismerjük Istent, mivel éppen az a kiváltságunk, hogy megismerhetjük
Őt, akkor életünk a folytonos engedelmesség élete lesz. Krisztus lényének az
értékelése, megbecsülése által az Istennel való közösség útján a bűn gyűlöletes lesz számunkra.” – JÉ 668.

Péntek

október 25.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen kulcsfontosságú elemet mutat be nekünk Jézus Isten törvényében a
Máté 22. fejezetében?
2. Mutasd be a különbséget a látszat szerinti megfelelés, és a valódi engedelmesség között!
3. Mikor fog a keresztény jellemünk fejlődése teljessé válni?
4. Mutasd be azok hozzáállását a mások iránt végzett szolgálatukban, akik elfogadták Krisztust?
5. Mennyire lesz felismerhető Krisztus az Ő követői engedelmességében?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Irodalomra a misszióterületeken

2013. november 2.
Szombat

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

A Generál Konferencia Kiadói Osztálya
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5. Tanulmány

2013. november 2.
Szombat

Napnyugta: H 16:28
Ro 17:36

SZÜKSÉGÜNK VAN ISTEN TÖRVÉNYÉRE
Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből
igazuljunk meg” (Gal 3:24).
„Krisztus dicsősége tárul fel a törvényben, amely az Ő jellemének a tükre.
Krisztus átformáló ereje megérinti a lelket egészen addig, hogy átváltozik az
Ő hasonlatosságára.” – RH 1902. április 22.
Javasolt olvasmányok: Jézushoz Vezető Út, 44-50. (A tanítványság próbaköve)

Vasárnap

október 27.

1. A BŰN ISMERETE
a. Kik számára és milyen céllal készült Isten törvénye? Mennyi ember
esik a törvény ítélete alá? 1Tim 1:8-10; Rm 3:19, 23.

b. Miért nem elég a saját erőfeszítésünk Isten törvényének a megtartásában arra, hogy megigazítson Isten előtt? Mi az egyedüli módja,
hogy megtarthassuk a törvényt? Rm 3:20; 7, 7; Fil 4:13.
„A lehetetlent kísérli meg az, aki saját cselekedetei – a törvény betöltése – által próbálja elérni a mennyet. Az ember engedelmesség nélkül nem
üdvözülhet, de cselekedetei nem lehetnek saját erejéből valók. Krisztusnak
kell munkálnia benne mind az akarást, mind a véghezvitelt jókedvéből. Ha
az ember képes lenne saját tettei révén megmenteni magát, akkor lehetne
valami saját magában, amiben örvendezhet. Kain áldozata az embernek
azt a törekvését példázza, amit saját erejéből próbál tenni üdvössége érdekében. Mindent, amit az ember Krisztus nélkül tenni képes, azt önzés és bűn
szennyezi be; ami viszont hit által történik, az elfogadásra talál Istennél.
Lelki fejlődésben van részünk akkor, amikor Krisztus érdemein keresztül
törekszünk a menny elérésére. Jézusra mint hitünk szerzőjére és bevégzőjére
tekintve győzelemről győzelemre jutunk, mert Isten kegyelme Krisztus által
tette lehetővé teljes megváltásunkat.” – 1Sz 334.
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Hétfő

október 28.

„Melyik törvény a Krisztushoz vezérlő mester? – Mind a ceremoniális,
mind pedig az erkölcsi törvény, azaz a Tízparancsolat – válaszolom.” – 1Sz 221.
b. Mit munkál a törvény, mint vezérlőmester, és milyen céllal? Rm
10:4. Hasonlítsd össze a versben szereplő „vége” szót (a görögben
telos, ami magyarul célt, végpontot, beteljesülést, vagy a látóhatár
végét jelenti), amely szerepel a Jak 5:11. és 1Pt 1:9. versekben is!

„Amint a bűnös belenéz a nagy erkölcsi tükörbe, meglátja jellemének
hiányosságait. Meglátja valódi – foltos, szennyes, kárhoztatott – mivoltát,
ugyanakkor tudja, hogy a törvény semmiképp sem tudja elvenni vagy megbocsátani a bűnös vétkét. Tovább kell lépnie. A törvény csak a Krisztushoz vezető
tanítómester. A bűnöket hordozó Megváltóra kell tekintenie.” – 1Sz 203.
c. Milyen kapcsolat van a „vezérlőmester”, és a Jézusban való hit között?
Rm 5:1; 3:31; 8:3, 4.

„A törvény rámutat bűneinkre és Krisztusra szoruló állapotunkra. Arra
indít, hogy – Isten felé tanúsított bűnbánat és az Úr Jézus Krisztusban való
hit által – Jézushoz meneküljünk bűnbánatért és lelki békéért.” – 1Sz 222.
„A bűnöst csak a Krisztusba vetett hit tisztíthatja meg minden bűnétől és
képesítheti arra, hogy Teremtőjének engedelmeskedjék.” – AT 294.
„A törvény tökéletes összhangban van az evangéliummal. Az egyik a
másik támogatására szolgál. A dicsőséges törvény ütközteti a lelkiismeretet,
s arra indítja a bűnöst, hogy érezze át Krisztusra, mint a bűn kiengesztelőjére
való szükségét. Az evangélium felismeri a törvény hatalmát és változhatatlanságát. ’A bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által’ – mondja Pál
(Rm 7:7). A törvény által kialakult bűntudat a Megváltóhoz vezeti a bűnöst.
Nyomorúságában az ember rámutathat a Kálvária keresztjén hozott hatalmas érvekre. Hivatkozhat Krisztus igazságára, mert abban minden bűnbánó
bűnös részesül.” – RH 1902. április 22.
5. Tanulmány - SZÜKSÉGÜNK VAN ISTEN TÖRVÉNYÉRE
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2. A TÖRVÉNY, MINT VEZÉRLŐMESTERÜNK
a. Mi az a vezérlőmester, amire a Galatabeliekhez írt levél utal? Gal
3:21-25.

Kedd

október 29.

3. AZ Ó ÉS AZ ÚJ SZÖVETSÉG
a. Milyen céllal adta Isten Izráelnek az Ő törvényét a Sínai hegyen?
Milyen feltételhez kötötte az életet e törvénnyel kapcsolatban? 2Móz
20:20; 3Móz 18:5; Rm 10:5.

„Midőn Isten kijelentette a törvényt a Sínai hegyen, megismertette az
emberrel jellemének szentségét is, hogy ennek ellentétében láthassa saját
bűnös voltát. A törvény azért adatott, hogy meggyőzze a bűnöst a bűnről, és
értésére adja: Megváltóra van szüksége. Ez a cél megvalósult volna, ha elveit
a Szentlélek által alkalmazták volna. Ez a munka még ma is folyik. Krisztus
életében világossá váltak a törvény alapelvei, és amint Isten Szentlelke megérinti a szívet, Krisztus világossága megérteti az emberekkel, hogy szükségük
van megtisztító vérére és megigazító igazságára. A törvény ma is Krisztushoz
vezető eszköz, hogy megigazulhassunk hit által.” – ST 1910. március 29.
b. Miért nem sikerült Izraelnek megtartani Isten törvényét, annak ellenére, hogy szerintük nagyon buzgóak voltak ebben? Rm 10:3.
„Az izraeliták nem értették meg a törvény lelki természetét, és túl gyakran kérkedtek engedelmességükkel, de ez csak a formaságok és ceremóniák
betartása volt, mintsem a szív átadása a szeretet uralmának.” – RC 67.
c. Mik azok a „jobb ígéretek”, amelyeken az Új Szövetség alapult? Zsidók 8:6; Jer 31:33, 34.
„Az Új Szövetséget ’jobb ígéretekre’ fektették le; a bűnök bocsánatának és
Isten kegyelmének ígéretére, hogy megújítsa a szívet, és összhangba hozza
Isten törvényének alapelveivel…
Ugyanazt a törvényt, amelyet a kőtáblákra véstek, a Szentlélek a szív tábláira írta. Ahelyett, hogy saját igazságunk létrehozásán fáradozunk, inkább
fogadjuk el Krisztus igazságát! Az ő vére engesztelés bűneinkért. Engedelmességét nekünk tulajdonítja Isten. Azután a Szentlélek által megújított szív
megtermi majd ’a Lélek gyümölcseit’. Krisztus kegyelme útján az Isten törvénye iránti engedelmességben élünk, amely törvényt a szívünkbe írta. Ha már
Krisztus Lelke lakozik bennünk, akkor éppen úgy járunk és lakozunk ezen a
földön, ahogy Ő járt és lakozott.” – PP 332, 333.
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október 30.

„Isten törvénye a jellem egyedüli hiteles zsinórmértéke. Krisztus élete,
tanítása, és isteni jelleme által mutatta be, mit jelent a törvénynek engedelmeskedni. Ő olyan példát állított fel az ember számára, amilyet az képtelen
önmagának. Az ember nem érti, mit jelent Isten mérhetetlen tisztasága, és
az isteni magyarázat nélkül nem tudja értékelni Isten törvényének szent
követelményeit. Mivel nem érti Isten törvényének megalkuvást nem ismerő
jellegét, ezért nincs tisztában a saját tökéletlen bűnös jellemével sem. Az
ember semmitől nem fél, nem aggódik, nem nyugtalan, mert önmagát egy
hamis mértékhez méri.” – RH 1890. november 18.
b. Mi fogja eldönteni, hogy Isten jelleme meglátszik-e vagy sem gondolkodásunkban és cselekedeteinkben? Mt 22:36-40; Rm 13:10.

„Csak az, – akinek a szíve telve van a bukott ember iránti szánalommal,
akinek feltett szándéka a szeretetet krisztusi tettek véghezvitele által kinyilvánítani, – képes elviselni az Ő (Isten) látását, aki láthatatlan. Aki nem szereti
azokat, akikért az Atya oly sokat tett, nem ismeri Istent. A teológiai ismeret
értéktelen, ha nem itatódik át Krisztus szeretetével. A valódi kereszténység
az egész lényen keresztül szétárasztja a szeretetet. Érint minden fontos szervet – az agyat, a szívet, a segítő kezeket, a lábakat – s arra képesíti az embert,
hogy szilárdan álljon, ahova Isten helyezte, nehogy lesántulva eltérjen erről
az útról. Krisztusnak a veszendő lelkekért érzett égő, emésztő szeretete a
kereszténység egész rendszerének a fenntartója.” – ST 1910. május 10.
c. Mi lesz látható azok életében, akik valóban és őszintén hisznek
Krisztusban? Jak 1:22-27.
„A hit szeretet által működik és megtisztítja a lelket. A hit rügyezik, virágzik, és csodás gyümölcshozamot eredményez. A hit olyan jócselekedetekkel
párosul, mint például a betegek meglátogatása, a szegények gondozása, az
árvák és özvegyek gyámolítása, a ruhátlan felöltöztetése és az éhező megelégítése.” – 1Sz 364.
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4. A TÖRVÉNY – A JELLEM MÉRTÉKE
a. Mi a jellem egyedüli hiteles mértéke? Jak 2:8-12.

Csütörtök

október 31.

5. JÉZUS KRISZTUS, A TÖRVÉNY A VALÓ ÉLETBEN
a. Milyen magatartást tanúsított Krisztus Isten törvénye iránt? Mt
5:17-20.

„Jézus élő szemléltetése volt a törvény betöltésének, de ez nem jelentette
a törvény eltörlését, és megsemmisítését. A törvény betöltésével eleget tett a
törvény minden követelményének.” – ST 1895. március 14.
„Krisztus a tanításaiban megmutatta, hogy a Sínai hegyen adott törvény
alapelvei mennyire messze hatók. Életével bemutatta a törvényt, amelynek
alapelvei mindörökre az igazságosság és életszentség nagy mércéjét jelentik,
azt a mércét, amely által mindenki megítéltetik ama nagy napon, amikor
ítélőszékek tétetnek le, és könyvek nyittatnak meg.” – ICsK 141.
b. Mi mutatja, hogy Krisztus Isten törvényének élő szemléltetése volt
az emberiség számára? 1Pt 2:21, 22, Jn 15:10; 1Jn 2:6.

„Krisztus dicsősége az Ő jelleme, s az Ő jelleme Isten törvényének a kifejeződése. Krisztus betöltötte a törvényt annak minden részletében, és adott
a világnak az életében egy tökéletes mintát arra, hogy mit érhet el az ember,
ha együttmunkálkodik az istenséggel. Emberi voltában Krisztus Atyjától
függött, s az emberek ma is Istentől függnek, hogy erőt kaphassanak Tőle a
jellem tökéletességének elérésére.” – ST 1895. december 12.

Péntek

november 1.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Kinek az ígéreteire alapult az Ó Szövetség?
Kinek az ígéreteire alapult az Új Szövetség?
Ki az, aki Isten iránti engedelmességre késztet bennünket ?
Az Ó Szövetség vonatkozik-e ránk, ha saját reményeinkbe kapaszkodunk
inkább és nem Isten ígéreteiben?
5. Mi vezette a Biblia hithőseit arra, hogy belássák, szükségük van Jézusra?
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6. Tanulmány

2013. november 9.
Szombat

Napnyugta: H 16:18
Ro 16:55

KRISZTUS IGAZSÁGOSSÁGA
A TÖRVÉNYÉBEN TÁRUL FEL
„Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által
szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével írva;
nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira” (2Kor 3:3).
„A Mózes arcán ragyogó dicsőség Krisztus – törvényben való – igazságának visszatükröződése volt.” – 1Sz 224.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 34-38. (Odaadás)

Vasárnap

november 3.

1. ISTEN TÖRVÉNYÉNEK MEGERŐSÍTÉSE
a. Mit látott Mózes Isten törvényét szemlélvén? 2Móz 33:18, 19; 34:5-7.
„Isten tökéletességet kíván gyermekeitől. Törvénye saját jellemének hasonmása, és minden jellem mértéke. Ezt a mércét mindenki megismerheti; és megtudhatja, milyen emberekkel akarja Isten benépesíteni országát.
Krisztus földi élete Isten törvényének tökéletes ábrázolása volt. Amikor azok
jelleme, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, hasonló lesz Krisztuséhoz, akkor engedelmeskedni fognak Isten parancsolatainak. Az Úr bízhat
bennük, és azok közé sorolhatja őket, akik mennyei családját fogják alkotni.”
– KP 215.
b. Mi volt Jézus missziója Isten törvényével kapcsolatban? Zsolt 40:9;
Ésa 42:21; 2Kor 4:6.
„Jézus azért jött földünkre, hogy [Isten] dicsőségét kinyilatkoztassa. Eljött
a bűn sötétjében bolyongó világunkba, hogy bemutassa Isten szeretetének
világosságát – hogy legyen ’Velünk az Isten’.” – JÉ 11.
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Hétfő

november 4.

2. ISTEN JELLEMÉNEK DICSŐSÉGE
a. Mi történik, ha megértjük, hogy Isten törvényét tárta fel Krisztus
emberi testben? 2Kor 5:17.
„Szemlélés által változunk át, hasonulunk erkölcsileg Hozzá, akinek tökéletes a jelleme. Elfogadva a nekünk tulajdonított igazságosságot, a Szentlélek
átalakító hatalma által az Ő képmására változunk át. Tartsuk fenn hát Krisztus képmását, s ez egész lényünket birtokba veszi.
Az igazság keresője Krisztust szemléli, hogy hasonlóvá váljon Őhozzá,
fölismeri Isten törvénye elveinek tökéletességét, s mindennel elégedetlen
lesz, ami ennél kevesebb. Krisztus életébe rejtve el életét, látja, hogy Krisztus
jelleme nyilatkoztatja ki az isteni törvény szentségét, s egyre jobban törekszik
Krisztushoz hasonlóvá válni. Az ilyen ember bármikor háborúságot várhat,
mert a kísértő látja, hogy alattvalót veszít. Olyan jellemtulajdonságokkal, vele született hajlamokkal kell felvennie a harcot, melyeket Sátán a maga használatára erősített meg. Az ember látja, mivel kell megküzdenie – egy idegen
hatalommal, mely szembeszegül a Krisztus által ígért tökéletesség elérésének
gondolatával. De Krisztussal azonban van egy megmentő hatalom, mely a
küzdelemben kivívja az embernek a győzelmet.” – TII 187.
„Ha mindenki láthatná Krisztust a trón előtt, amint várja az imáikat, várja, hogy átadják akaratukat, hogy megszűnjön lázadó magatartásuk és vis�szatérjenek Isten iránti hűségükhöz, akkor mély bűnbánattal imádkoznának
az Atyához, hogy bocsássa meg törvényszegésüket, és bocsássa meg nekik,
hogy olyan hatással voltak másokra, ami miatt sokan nem tisztelik Jehova
törvényét. Az ellenséges seregek szövetsége diadalmaskodik késlekedésük
miatt.” – OFC 266.
b. Hogyan változhat meg a jellemünk? Zsid 12:2. Mit kell tegyünk a
4Móz 21:8 és János 3:14-15 versek szerint? Jn 6:37, 54-56.
„Úgy ismerte fel Mózes Isten dicsőségét fokról-fokra, ahogyan Isten jelleme mind ismeretesebb lett előtte. Hasonlóképpen mi is, az Ő jellemének
megismerése által ismerjük fel dicsőségét…
Akkor a gyülekezetben miért oly nagymértékű a szeretet hiánya, a valódi,
magasztos, megszentelt és felemelő együttérzés hiánya, valamint a gyengéd
részvét és kedves béketűrés hiánya? Azért van ez így, mert folyamatosan
elmulasztják, hogy Krisztust mutassák be mások előtt. Jellemvonásait nem
ültetik át a gyakorlati életbe. Úgy a férfiak, mint a nők, nem esznek abból a
Kenyérből, amely a mennyből szállt alá.” – 9MR 296, 297.
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Kedd

november 5.

3. KÉT KÜLÖNBÖZŐ SZOLGÁLAT
a. Mi a különbség a „kárhoztatás szolgálata” és az „igazságosság szolgálata” között? 2Kor 3:1-3, 6-9.

„Ádám bukott nemzetsége nem várhat mást a szövetség [Isten szent törvénye] betűjétől, mint a halál szolgálatát, végrehajtását. Minden olyan ember
sorsa a halál lesz, aki hiábavalóan arra törekszik, hogy maga alakítsa ki a
saját igazságosságát, s így akar a törvény követelményeinek eleget tenni.” –
ST 1892. szeptember 5.
„Krisztus azonban egyszer sem állította, hogy az Ő (első) eljövetele semmissé tette a törvény követelményeit. Ellenkezőleg, az Ő egyházához intézett utolsó
üzenete Pátmoszból áldást jelent ki Atyja törvényének megtartóira. ’Boldogok,
akik megtartják az Ő parancsolatait’ (Jel 22:14).” – ST 1886. július 29.
b. Hogyan írja le Pál azon zsidók tudatlanságának leplét, akik elutasították Krisztust? Rm 9:31, 32; 10:3.

c. Hogyan távolítható el ez a lepel? 2Kor 3:13-16.
„Mózes arcán az a fény ragyogott, amely az áldozati rendszer alapzatáról sugárzott, aki a Krisztus, és amely az Ő evangéliumának dicsfényének
világossága. [Idézve: 2Kor 3:7, 8.] Amikor a valóság, a déli verőfény teljes
ragyogásában eljön, akkor az a halvány dicsfény, amely csupán ízelítője volt
a későbbinek, elvész a nagyobb dicsfényben.” – ST 1887. augusztus 25.
„A rituális szolgálat értéktelen, ha nincs kapcsolatban Krisztussal élő hit
által. Még az erkölcsi törvény is elveszti célját, ha nem a Megváltóval összefüggésben értelmezik. Krisztus ismételten megmutatta, hogy az Atyja törvénye mélyebb pusztán irányadó parancsolatoknál. A törvényben ugyanaz az
elv testesül meg, ami az evangéliumban megnyilatkozik. A törvény rámutat
az ember kötelességére, megmutatja bűneit. Krisztusra kell tekintenie megbocsátásért, erőért, hogy megtarthassa azt, amit a törvény magába foglal.”
– JÉ 512, 513.
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Szerda

november 6.

4. DICSŐSÉGRŐL NAGYOBB DICSŐSÉGRE
a. Istennek a törvényben megnyilvánuló jelleme, hogyan mutatkozik
meg még teljesebben és tökéletesebben Krisztus életén keresztül?
2Kor 3:9-11. Mit kell ezért megértenünk, ha igyekszünk megtartani
Isten törvényét?

„Népünk addig hirdette a törvényt, míg olyan szárazok nem lettünk, mint
Gilboa hegyei, ahova sem harmat, sem eső nem esett. Krisztust kell hirdetnünk a törvényben, akkor majd lesz életnedv, lesz táplálék az igehirdetésben,
ami olyan lesz, mint az eledel Isten éhező nyája számára. Egyáltalán nem
szabad megbíznunk a magunk, hanem csakis a Názáreti Jézus érdemeiben.
Szemünket meg kell kenni szemgyógyító írral. Közelebb kell húzódnunk
Istenhez, és akkor Ő is közelebb fog húzódni hozzánk, ha az Ő saját kijelölt
útján jövünk.” – RH 1890. március 11.
„A törvény önmagában nem lenne dicsőséges; csak azért az, mert Krisztus benne foglaltatik.” – 1Sz 224.
„Jézus élő szemléltetése volt a törvény betöltésének, de az nem jelentette
a törvény eltörlését, és megsemmisítését. Jézus eleget tett a törvény minden
követelményének.” – ST 1895. március 14.
b. Hogyan válhatnak „Krisztus levelei” dicsőségesebbé akkor, ha Isten
erkölcsi törvénye csak a kőtáblákra van írva? Jer 31:31-33; 2Kor 3:3.

„Pál szeretné megláttatni testvéreivel, hogy a bűnbocsátó Megváltó hatalmas dicsősége adott jelentőséget a zsidó vallási üdvrendnek. Azt is szeretné
felismertetni velük, hogy amikor Krisztus eljött a világba és áldozathalált
halt, akkor az előkép találkozott a valósággal.
Miután Krisztus bűnért való áldozatként meghalt a kereszten, a ceremóniális törvény nem lehetett többé érvényben, noha addig összeköttetésben
volt az erkölcsi törvénnyel, és dicsőséges is volt. Az egész az istenség pecsétjét
hordozta és Isten szentségét és igazságát fejezte ki. Ha pedig az árnyékszolgálat dicsőséges volt, mennyivel inkább dicsőségesnek kellett lennie annak a
valóságban, amikor Krisztus eljött, hogy életadó, megszentelő Lelkét adja a
benne hívőknek?” – 1Sz 225.
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Csütörtök

november 7.

5. TÜKRÖZZÜK VISSZA AZ Ő DICSŐSÉGÉT
a. Mi történik, amikor a figyelmünk Isten dicsőségére összpontosul?
1Kor 15:49; Rm 12:2.

„Krisztus bemutatásával Istent mutatjuk be a világnak… Vissza tükrözzük-e Jézus Krisztus jellemét az egyházban és a világban?” – 3Sz 153.
b. Mi történik, amikor valaki elfogadja a törvény igazságosságát Krisztusban? Rm 8:4, 9-13. Mutasd be azt a hatalmat és erőt, ami megváltoztatja a szívet és az érzéseket! Mt 13:33.

„[Krisztus] a kovászt használja arra, hogy szemléltesse az Isten országának evangéliumát. E kovásszal – Isten szavával – a valódi jóság,
istenfélelem, igazságosság, és béke költözik a szívbe. Minden tulajdonságot ez hoz összhangba Isten céljával és akaratával. Bárhová is hatol, az
igazság kovásza megváltoztatja a gondolatokat és a szívet. Az egész jellemet átformálja. Mindaz, aki a szívébe fogadja az igazságot úgy, ahogy az
Jézusban van, ki fogja nyilvánítani ennek átformáló hatalmát. Amikor a
mennyei királyság megalapozódik a szívben, a teljes jellem összhangba
kerül Krisztus jellemével, mert az igazság egy életadó alapelv. Isten hatalma a kovászhoz hasonlóan munkálkodik, átdolgozza az egész lényt.
Még a gondolatokat is foglyul ejti Krisztus akaratának. ’Azért ha valaki
Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden’
(2Kor 5:17).” – RH 1897. szeptember 21.

Péntek

november 8.

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

Amikor belenézel Isten törvényébe, mit látsz?
Mi volt Krisztus küldetése Isten törvényével kapcsolatban?
Hogyan hat ránk napjainkban Isten művének nagyobb dicsősége?
Mi történik, amikor látjuk Krisztust a tízparancsolat törvényében?
Mi megy végbe a szívedben, amikor Isten dicsőségére összpontosítasz?
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7. Tanulmány

2013. november 16.
Szombat

Napnyugta: H 16:10
Ro 16:47

A JELLEM, MINT ÉDES ILLAT
„Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a
Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi
általunk” (2Kor 2:14).
„A jellem hatalom. Az igaz, önzetlen, istenfélő élet csendes bizonyságtevésének szinte ellenállhatatlan befolyása van. Ha életünk Krisztus jellemét
tükrözi, akkor együtt működünk vele a lelkek megmentésében.” – KP 340.
Javasolt olvasmány: Üzenet az Ifjúságnak, 297-302. (Befolyás, Társaink megválasztása, Az
aranyszabály, Igazi nemesség)

Vasárnap

november 10.

1. A KEGYELEM LÉGKÖRE
a. Isten mely tulajdonsága a mi üdvösségünk alapja, és hogyan nyilatkozott ez meg? Ef 2:8, 9; Rm 5:20, 21.

„Isten az Ő Fiának felbecsülhetetlen adományozása által körülvette az
egész földet kegyelmi légkörével, amely oly valóságos, mint az a légkör, mely
a földet övezi. Mindazok, kik ezt az életadó levegőt választják, Krisztus Jézusban érett férfiakká és nőkké növekednek.” – JVÚ 68.
b. Mi történik azokkal, akik engednek az isteni kegyelem vonzerejének? Jn 12:32; Ef 2:10.

„Amikor a bűnös Krisztus erejének vonzókörébe jutva, közeledik a felemelt kereszthez, és leborul az Úr előtt, megújul. Új szívet kap. Új teremtés
lesz Krisztus Jézusban. A szentség nem kíván ennél többet.” – KP 108, 109.
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Hétfő

november 11.

2. ISTEN ISMERETÉNEK JÓILLATA
a. Az áldozati rendszer működésének idejében, mi tette az égőáldozatot „kedves illatúvá”, „jó illatúvá” Isten előtt? 2Móz 29:18; Ef 5:2.

„[Krisztus] áldozata teljes, s Közbenjárónkként végzi a maga választotta
munkáját, és Isten előtt tartja a tömjénezőt, ami az Ő saját szeplőtelen érdemeit, népe imáit, bűnvallomásait, hálaadását tartalmazza. Mindezek kedves
illatként szállnak fel Istenhez, mert az Ő igazságosságának jó illatával vegyülnek. Az áldozat teljesen elfogadható Isten előtt, és megbocsátja az összes
törvényszegést.” – ST 1900. február 14.
b. Hogyan tárja fel Isten a Krisztus felől tudatlanoknak az Ő ismeretének jó illatát? 2Kor 2:14.
„Minden embert a reá jellemző légkör vesz körül. Ezt a légkört megtöltheti a hit és a bátorság éltető ereje, és édessé teheti a szeretet jó illata. De
lehet terhes és fagyos is az elégedetlenség és önzés mélabújától, és mérgezett
valamilyen halálos bűn szennyétől. A bennünket körülvevő légkör tudatosan vagy öntudatlanul kihat minden emberre, akivel érintkezünk.” – KP 234.
c. Mit követel meg tőlünk Isten, hogy a mi életünket „kedves illatként”
elfogadhassa? Ez 20:41; Rm 12:1, 2.

„Isten nem fogadja el a holt áldozatot; élő áldozatot követel meg, értelmes, készséges áldozatot, az Ő szolgálatára való teljes odaszentelődést. Minden meglévő képességünket oda kell szánnunk erre a munkára, lábainknak
sebesen kell mozdulnia a kötelesség hívására, kezeinknek is készen kell állni
az elvégzendő munkára, ajkunknak elő kell készülnie arra, hogy az igazságot
mondja szeretetben, s dicsőítenünk kell Őt, aki a sötétségből az Ő csodálatos
világosságára hívott ki bennünket. Folytonosan oda kell szentelni magunkat,
semmit el nem véve az oltárról, mert ez szentségtörés. Amikor Isten népe
így szenteli oda magát őszintén és alázatosan, akkor Isten elfogadja Őket, s
kedves illatot fognak árasztani széltében-hosszában az egész földön.” – RH
1884. február 5.
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Kedd

november 12.

3. ÉLET VAGY HALÁL ILLATA?
a. Hogyan lehet befolyásunk némelyek számára az élet illata – kedves
illat – és ugyanakkor másoknak a halál illata? 2Kor 2:15, 16; 1Kor
1:18; 1Pt 2:7.

„Ezt a felelősséget [a mi befolyásunk másokra való hatását] nem tudjuk
lerázni magunkról. Beszédünk, ténykedésünk, öltözködésünk, viselkedésünk, sőt még arckifejezésünk is befolyást áraszt. Az ilyen benyomások
következményeit – jókat vagy rosszakat – senki sem tudja felmérni. Minden
ilyen hatás egyben magvetés is, amely meghozza a maga termését. Ez is egyegy láncszem az emberi események hosszú láncában, amelynek nem látjuk
a végét. Ha példamutatásunkkal segítünk másokat a jó elvek kialakításában,
akkor erőt adunk nekik a jó cselekedetekhez. Ezután ők ugyanilyen befolyást
árasztanak másokra, és azok is másokra. Eközben tudtunkon kívül ezrek
meríthetnek áldást befolyásunkból.” – KP 234.
b. Hogyan válhat befolyásunk halál illatává, azaz megbüdösödötté a
körülöttünk élők számára? Préd 9:21.

„De soha ne felejtsük el, hogy rosszra is lehet befolyásolni! Rettenetes
dolog elveszteni saját lelkünket, de még rettenetesebb mások lelki halálát
okozni. Félelmes gondolat, hogy befolyásunk talán a halál illata. De ez lehetséges.” – KP 235.
c. Mennyire kell óvatosaknak lennünk, amikor megválasztjuk a legközelebbi barátainkat? Miért? 1Kor 6:14, 15; Ef 5:11; 1Kor 5:6.

„Titokzatos láncok kapcsolják össze a lelkeket, úgyhogy az egyik szív megnyílik a másik szívnek. Megértik egymás gondolatát, érzelmeit és lelkületét.
Ez a társulás áldás, vagy átok lehet. Az ifjak segíthetik és erősíthetik egymást,
javítva egymás magatartását, természetét, és tudását, vagy megengedhetik
maguknak, hogy hűtlenek és gondtalanok legyenek, erkölcsromboló befolyást gyakorolhatnak egymásra.” – ÜI 292, 293.
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Szerda

november 13.

4. A FÖLD SÓJA
a. Hogyan szemlélteti Krisztus Isten népe megmentő befolyásának értékét, melyet a világra gyakorol? Milyen figyelmeztetést adott arra,
hogy így cselekedjenek? Mt 5:13. (Hasonlítsd össze Mt 8:12. versével!)

„E szavak által [’ti vagytok a föld sója’] némi fogalmat alkothatunk magunknak arról, mit jelent az emberi befolyás értéke. Krisztus befolyásának
gyakorlását jelenti ez, hogy felemelni ott, ahol Ő felemelt, hogy helyes elveket adjunk át másoknak és hogy feltartóztassuk a világ romlottságát. Ez
a befolyás azon kegyelmet árasztja, amelyben csak Krisztus részesíthet. Ez
felemeli, megédesíti mások életét és jellemét a helyes példaadás ereje által,
a komoly hittel és szeretettel egyesítve. Isten népe gyakoroljon megújító,
megtartó hatalmat a világban! Ellen kell álljanak a gonoszság pusztító és
megrontó hatalmának.” – HP 239.
b. Csak hogyan áraszthatunk megmentő befolyást a világra? Ef 5:2.

„A megmentő só, a keresztény íze, Jézus szeretete a szívben. Krisztus
igazságossága, ami átjárja a lelket. Ha a hívő ember szem előtt tartaná hitének megmentő erejét, akkor Krisztus igazságosságát is szem előtt kellene
tartania és akkor Isten dicsősége követné, Krisztus hatalma nyilvánulna meg
életében és jellemében.” – BE 1892. február 15.
„Semmi olyan nincs bennünk a saját erőnkből, amivel a jóra tudnánk befolyásolni másokat. Ha felismerjük tehetetlenségünket, és azt, hogy szükségünk
van Isten erejére, akkor nem bízunk önmagunkban. Nem tudjuk, hogy mi
fordul meg egy napon, egy órán vagy egy pillanaton. Egy napot se kezdjünk
el anélkül, hogy terveinket mennyei Atyánkra ne bíznánk! Isten megbízta
angyalait, hogy vigyázzanak reánk. Ha magunkat oltalmuk alá helyezzük, a
veszély idején jobb kezünk felől állnak. Ha akaratlanul rossz befolyást árasztanánk, mellénk állnak, és jóra biztatnak. Megválasztják szavainkat, és befolyásolják tetteinket. Így befolyásunk, ha csendes és öntudatlan is, hatalmas
erővel vonz másokat Krisztushoz és a mennyei világhoz.” – KP 235, 236.
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Csütörtök

november 14.

5. EGY VILÁGOT MEGMOZGATÓ ERŐ
a. Krisztus mely megígért ajándéka tette lehetővé az emberek számára bármely korban, hogy Krisztus igaz bizonyságtevői lehessenek?
Apcs 1:8.

„Kezdve pünkösd napjától mind a mai napig, el is küldte a Vigasztalót
mindazoknak, akik Krisztust elfogadták Üdvözítőjüknek, eljött a Szentlélek,
mint tanácsadó, megszentelő, vezető és tanú. Minél szorosabb összeköttetésben éltek a hívők Istennel, annál világosabban és erőteljesebben tettek
bizonyságot Megváltójuk szeretetéről és megmentő kegyelméről.” – AT 34.
b. Hogyan lesz a befolyásunk eszköz a világnak hirdetendő „örökkévaló
evangélium” terjesztésének végső munkájában? Mt 25:4; Jel 18:1.

„A jellem hatalom. Az igaz, önzetlen, istenfélő élet csendes bizonyságtevésének szinte ellenállhatatlan befolyása van. Ha életünk Krisztus jellemét
tükrözi, akkor együtt működünk vele lelkek megmentésében; és csakis akkor tudunk együtt munkálkodni Istennel, ha életünk az Ő jellemét tükrözi.
Minél messzebbre terjed befolyásunk, annál több jót tehetünk. Ha azok, akik
magukat Isten szolgáinak mondják, követik Krisztus példáját, és gyakorolják
mindennapi életükben a törvény elveit; ha minden tettük arról tanúskodik,
hogy szeretik Istent mindenekfelett és felebarátjukat, mint önmagukat, akkor az egyháznak világot megmozgató hatalma lesz.” – KP 234, 235.

Péntek

november 15.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan lélegezhetem be a földet körülvevő lelki légkört?
2. Miért nélkülözhetetlen az odaszentelt lelkület Isten ismeretének a továbbadásához?
3. Magyarázd meg a meglévő különbséget az élet illata, és a halál illata között!
4. Mire van szüksége szívemnek ahhoz, hogy az élet illata lehessen?
5. Milyen hatalom képesíti az egyházat arra, hogy felrázza a világot?
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2013. november 23.
Szombat

8. Tanulmány

Napnyugta: H 16:03
Ro 16:42

JÉZUS ELFOGADÁSA
„Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez
ne vigyétek” (Gal 5:16).
„A törvény Isten elgondolásának kifejezése. Amikor azt Krisztusban elfogadjuk, saját elgondolásunkká válik. A törvény természetes vágyaink és
hajlamaink, valamint a bűnre vezető kísértések ereje fölé emel bennünket.”
– 1Sz 223.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 39-43. (Hit és elfogadás)

Vasárnap

november 17.

1. TERMÉSZETES HAJLAMAINK LEGYŐZÉSE
a. Mi az egyedüli módja annak, hogy eredményesen harcoljunk az ellenséggel szemben? Jak 4:7-10.

„Nem szükségszerű, hogy szabad akaratból a sötétség országának szolgálatába álljunk, uralma alá kerüljünk. Csak éppen el kell mulasztanunk a
szövetségkötést a világosság országával. Ha nem működünk együtt a men�nyei közvetítőkkel, akkor Sátán veszi birtokba a szívet, s lakóhelyévé teszi. A
gonosz elleni egyetlen védekezés az, ha hit által Krisztus lakozik a szívben,
igazságban. Hacsak nincs élő kapcsolatunk Istennel, sohasem állhatunk
ellent a szentségtelen hatásoknak: önszeretetnek, saját vágyaink kielégítésének, a bűnre való kísértésnek. Lemondhatunk számos rossz szokásról, egy
időre elhagyhatjuk Sátán társaságát, de ha nincs élő kapcsolatunk Istennel,
ha nem vetjük alá magunkat neki percről percre, vereséget szenvedünk. A
Krisztussal fenntartott személyes ismeretség és folytonos közösség híján az
ellenség kénye-kedvének vagyunk kiszolgáltatva, s végül az ő parancsait kell
végrehajtanunk.” – JÉ 267.
b. Hogyan lakozhat Krisztus az én szívemben? Jn 14:23.
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Hétfő

november 18.

2. AZ ÖNELÉGÜLTSÉG ELUTASÍTÁSA
a. Milyen példázat szemlélteti azt a veszélyt, amikor nem hívjuk meg
Jézust a szívünkbe, és nem forrunk össze Ővele? Mt 12:43-45.

„Azon ember példázata, akiből ki lett űzve egy gonosz lélek, de nem töltötte
meg a lelkét Krisztus szeretetével, annak a szükségességét szemlélteti, hogy
nemcsak meg kell üresíteni a szívünket, de ezt az ürességet be is kell tölteni
egy isteni vendéggel. A gonosz vissza akar térni azon szívbe, ahonnan kiűzték.
Visszajött, és bár a szobát kisöpörve és felékesítve találta, de az még mindig
üres volt. Így beköltözött oda, más hét még nálánál is gonoszabb lélekkel, és
ennek az embernek az utóbbi állapota rosszabb lett, mint az előbbi. Ebben a
példázatban az ember visszautasította, hogy a Sátán munkáját végezze, viszont
hibát követett el azzal, hogy miután a szívét kisöpörte és felékesítette, elmulasztotta oda behívni a mennyei vendégeket. Nem elég a szívet üressé tenni;
ezt az ürességet be is kell tölteni Isten szeretetével. A lelket be kell bútorozni Isten Lelkének ékességeivel. Elhagyhatunk sok rossz szokást, de mégsem
szentelődünk meg egészen, mert nincs összeköttetésünk Istennel. Nekünk
egyesülnünk kell Krisztussal.” – RH 1893. január 24.
b. Mit fog tenni Jézus, ha befogadjuk Őt a szívünkbe? Júd 1:24; Jel 3:20.

„Nekünk meg kell üresítenünk az ént. De ez nem minden, amit meg
kell tennünk, mert amikor eltávolítottuk a bálványainkat, az üres helyet be
kell töltenünk… Miután megüresítetted szívedet, fogadd el Krisztus igazságosságát. Ragadd meg ezt hit által, mert Krisztus értelmével és lelkületével
kell bírnod, hogy Krisztus cselekedeteit cselekedhessed. Ha kinyitod szíved
ajtaját, Jézus betölti a hiányt a Szentlélek ajándéka által, s akkor valódi igehirdető lehetsz az otthonodban, a gyülekezetben és a világban. Világosságot
szórhatsz, mert az igazság napjának ragyogó sugarai áradnak rád. Alázatos
életed, szent társalgásod, becsületességed és tisztességed beszélni fog minden
körülötted élőnek arról, hogy te Isten gyermeke vagy, a menny örököse, hogy
nem tekinted a világot lakóhelyednek, hogy itt csak egy idegen és zarándok
vagy, s egy jobb országot keresel, egy mennyei élő országot, s egyetlen dolgot
tartasz szem előtt, Isten dicsőítését.” – RH 1892. február 23.
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Kedd

november 19.

3. ELFOGADÁS
a. Hogyan válhatunk mi bűnös emberek, Isten fiaivá és leányaivá? Jn
1:12, 13.

„Isten gyermekévé válni nem egy olyan dolog, amit magunk nyerünk el.
Csak azok, akik elfogadták Krisztust, mint Üdvözítőjüket, kapják meg azt a
képességet, hogy Isten fiaivá és leányaivá váljanak. A bűnösnek nincs magától ereje arra, hogy kiszabadítsa magát a bűn rabságából. Hogy a bűntől
megszabadulhasson, neki egy felsőbb hatalomra kell tekintenie. Keresztelő
János így kiáltott fel: ’Ímé az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit!’ (Jn 1:29.) Krisztusnak van egyedül arra hatalma, hogy megtisztítsa a
szívet. Aki kéri bűnei bocsánatát és az elfogadását, mondhatja csak el ezt:
’S mivel mit sem hozhatok,
Keresztedre borulok.’
De a fiúság ígérete mindenkire vonatkozik, aki ’hisz az ő nevében.’ Bárki,
aki Jézushoz jön hitben, bűnbocsánatot nyer.” – SDG 12.
b. Hogyan kaphatjuk meg az igazságosságot Istentől? Jn 3:16; Mk 9:24;
Rm 1:16, 17.

„A szent élet, az igazságosság nem nyerhető el rendkívüli erőfeszítés,
vagy fáradságos munka, sem adományok, vagy áldozatok árán. Isten ingyen
ajándéka ez, melyet minden éhező és szomjúhozó léleknek megad.” – GH 23.
„Krisztus azonban segítségünkre jött. Ugyanazon megpróbáltatások
és kísértések között élt a földön, mint amelyek mireánk is jönnek; de bűnt
nem követett el. Meghalt érettünk és íme felajánlja, hogy bűneinket elveszi,
és igazságát, szépségét nekünk ajándékozza. Ha átadjuk magunkat neki, és
Üdvözítőnkül fogadjuk el, életünk bármily bűnös volt is, érdemeiért igaznak
számít. Krisztus jelleme lép a miénk helyébe, és Isten kegyelmébe fogad bennünket, mintha sohasem vétkeztünk volna.
Sőt mi több, Krisztus átalakítja szívünket, és hit által bennünk lakozik.
Hit által kell a Krisztussal való összeköttetést fenntartanunk, és akaratunkat
neki napról napra alárendelnünk. Amíg így teszünk, Ő munkálja bennünk
az akarást és a cselekvést, jó kedvéből.” – JVÚ 48.
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Szerda

november 20.

4. TÖBB, MINT MEGBOCSÁTÁS
a. Mit ígér Isten, mit tesz azokért, akik elfogadják Krisztust, mint saját
igazságosságukat? Ez 11:19, 20; Mt 5:8.

„Krisztus vallása átalakítja szívünket. Világi gondolatainkat mennyeire
cseréli ki. Hatásától az önző ember önzetlenné válik, mert ez Krisztus jelleme. A becstelen, a cselszövő becsületes ember lesz. Második természetévé
válik azt tenni, amit szeretne, hogy mások tennének vele. A kicsapongó tisztátalansága tisztasággá lesz, mert Krisztus evangéliuma életre keltő illat lesz
számára.” – 5B 345.
b. Honnan tudjuk, hogy Jézus szavai „Eredj el, és többé ne vétkezzél”,
többet jelentenek, mint megbocsátást? Jn 5:14; 1Jn 1:9.

„Krisztus vallása több, mint bűnbocsánat. Krisztus vallása elveszi bűneinket, és helyüket betölti azokkal a jellemvonásokkal, amelyek a Szentlélek
ajándékai. Krisztus vallása mennyei világosságot jelent, és örvendezést Istenben; énünktől megüresített szívet jelent, és Krisztus állandó jelenlétének
áldásait. Akinek szívében Krisztus az úr, ott tisztaság van, ott nincs bűn, ott
az evangélium programja a maga dicsőségében, teljességében és tökéletességében megvalósult. A Megváltó elfogadásával tökéletes béke, tökéletes
szeretet, tökéletes biztonságérzet jár együtt. Krisztus jellemének szépsége és
jó illata megmutatkozik az ember életében, és tanúsítja, hogy Isten valóban
elküldte Fiát Megváltóként a világnak.” – KP 290.
c. Mi a bizonyítéka annak, hogy bűneim megbocsáttattak? Lk 7:47;
Mt 7:16-20; Gal 5:22, 23.

„Amikor az Úr megbocsát a bűnbánó léleknek, az telve van buzgalommal, Isten szeretetével, megfontoltsággal és tetterővel, és az élet adó Lelket,
amelyben részesült, nem lehet benne elfojtani. Krisztus benne lakozik, mint
az örök életre felfakadó vízforrás.” – RH 1896. május 5.
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Csütörtök

november 21.

5. JÉZUSSAL MARADVA
a. Miért akartak a meggyógyított ördöngősök Jézussal maradni? Zsolt
16:11; 51:13; Lk 8:35.

„[A meggyógyított ördöngősök] vágyódtak Szabadítójuk társaságára.
Közelében biztonságban érezték magukat az életüket meggyötrő és lényüket
emberi mivoltuktól megfosztó démonoktól.” – NOL 57.
„Ha az ember visszautasítja a Megváltó hívását, Sátánnak veti alá magát.
Az élet minden területén – otthon, a munkahelyen, sőt még az egyházban
is – tömegek teszik ezt nap mint nap. Ezért árasztotta el a bűn és az erőszak
a földet, s az erkölcsi sötétség mint a halál előszele szennyezi be az ember
környezetét. Megtévesztő kísértéseivel Sátán egyre gonoszabb bűnökre
veszi rá az embert, míg az végleg lezüllik, megromlik. Erejével szemben az
egyetlen biztosíték Jézus jelenléte. Emberek és angyalok előtt Sátán az ember
ellenségeként és megrontójaként mutatkozik be, Krisztus pedig barátjaként
és szabadítójaként. Lelke mindazt kifejleszti az emberben, ami nemesíti a
jellemet, méltósággal ruházza fel a természetet.” – JÉ 283.
b. Miért ült Mária Jézus lábainál? Lk 10:38, 39. Jézus jellemének mely
szépsége vonzotta őt? Ésa 40:11; 41:13; 42:3; Ez 34:11, 15, 16, 23, 30, 31.

„Jézus arra tanította gyermekeit, hogy ragadjanak meg minden alkalmat
arra, hogy ismeretet nyerhessenek, amely bölccsé teszi őket az üdvösségre.”
– 2SP 359.

Péntek

november 22.

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

Mit tehetünk azért, hogy harcolhassunk a bennünk lévő gonoszsággal szemben?
Mi fog történni azzal, aki nem fogadja el Jézust igazán?
Hogyan fogadjuk el Jézust?
Mi a biztos eredménye annak, ha Isten teljesen megbocsátja bűneinket?
Miért oly vonzó Jézus szépsége a bűnös szívének?
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9. Tanulmány

2013. november 30.
Szombat

Napnyugta: H 15:58
Ro 16:38

NYERD EL KRISZTUS IGAZSÁGOSSÁGÁT!
„A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökeid egyenest magad elé
irányuljanak. Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól”
(Péld 4:25-27).
„Krisztusnak szívünkben lakozása hit által, jelenti, hogy szemléljük
Krisztust, elmélkedjünk felette, s a drága Üdvözítőt, mint legjobb, legbecsültebb barátunkat öleljük magunkhoz, annyira, hogy Őt semmivel se akarjuk
megszomorítani vagy megbántani.” – BL 181.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 58-63. (Életünk és munkánk)

Vasárnap

november 24.

1. A MI NAGY SZÜKSÉGÜNK NAPJAINKBAN
a. Mit kell feltétlenül megtapasztaljunk napjainkban? Mt 5:3-11; 2Pt
1:5-11.

„Ma is szükséges az igazi, szívbeli vallás újjáéledése, amit az ősi Izrael
tapasztalt. Bűnbánat az első lépés, amit meg kell tennie annak, aki vissza
akar térni Istenhez. Ezt senki sem teheti meg a másik helyett. Személyesen
kell megalázni lelkünket Isten előtt és elvetni bálványainkat. Ha mindazt
megtettük, amit tehetünk, az Úr kijelenti nekünk üdvösségét.” – CC 145.
b. Hogyan élhetjük át a megújulást? Apcs 3:19; Mt 8:5-13.

„Teljesen Krisztusra kell támaszkodnunk. Ez nem azt jelenti, hogy csak
beszélünk Krisztus igazságosságáról, hanem hogy valódi hit által megragadjuk azt. Járjunk hitből hitbe, hogy ez legyen a mi lelkünk kifejezése. Segítsen
meg Isten bennünket, hogy járjunk a világosságban, amint Krisztus is járt.”
– RH 1889. július 2.
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Hétfő

november 25.

„Ha a törvény kívánalmainak eleget akarunk tenni, akkor hitünkkel
meg kell ragadnunk Krisztus igazságosságát, s azt a mi igazságunkként kell
elfogadnunk. A Krisztussal való egység és az Ő igazságának hit által való
elfogadása által képesítve leszünk arra, hogy Isten munkáját végezzük, hogy
Krisztus munkatársai legyünk.” – 1Sz 343.
„A gonosz elleni egyetlen védelmünk az, ha Krisztus szívünkben lakozik,
az Ő igazságosságába, életszentségébe vetett hit által. A kísértésnek csak
azért van felettünk hatalma, mert az önzés még mindig a szívünkben él. Ha
azonban Isten végtelen szeretetét megismertük, akkor az önzés gyűlöletes
és visszataszító mivoltában tűnik fel előttünk, vágyakozni fogunk, hogy
lelkünkből kiirtsuk. Miként Krisztust is megdicsőítette a Szentlélek, akként
nemesbíti és győzi meg a mi szívünket is, olyannyira, hogy a kísértések erejüket veszítik, s Krisztus kegyelme átalakítja jellemünket.” – GH 105.
b. Miben különbözik egymástól az, hogy ha valamit csak igaznak vélünk és ha meg is ragadjuk azt? Jak 2:19, 20.

„Sokan elfogadják, hogy Jézus Krisztus a világ Megváltója, ugyanakkor távol tartják tőle magukat, nem bánják meg bűneiket, és nem fogadják el Jézust
személyes Megváltójukként. Hitük nem más, mint az elme munkájának és
az igazság megítélésének eredménye, de az igazságot nem engedik szívükbe,
ami megszentelhetné lelküket és átformálhatná jellemüket.” – 1Sz 357.
„Ha meg akarsz állni a nyomorúság idejében, akkor meg kell ismerned
Krisztust, és megragadni az Ő igazságosságának ajándékát, amelyet a bűnbánó bűnösnek tulajdonít.” – RH 1892. november 22.
„Teljesen Krisztusra kell támaszkodnunk. Ez nem azt jelenti, hogy csak
beszélünk Krisztus igazságosságáról, hanem hogy valódi hit által megragadjuk azt. Járjunk hitből hitbe, hogy ez legyen a mi lelkünk kifejezése.”
– RH 1889. július 2.
„Az őszinte hit megragadja Krisztus igazságát és a bűnös győzelemre jut
Krisztussal, mert isteni természet részesévé lett, s így életében az isteni és az
emberi természet eggyé vált.” – 1Sz 334.
9. Tanulmány - NYERD EL KRISZTUS IGAZSÁGOSSÁGÁT!
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2. A HIT CSELEKVÉST JELENT
a. Mit jelent Krisztus igazságosságának megragadása? 2Kor 5:21.

Kedd

november 26.

3. A HITNEK MEG KELL RAGADNIA KRISZTUS IGAZSÁGOSSÁGÁT
a. Hogyan jönnek létre a változások életünkben? 2Kor 10:5.

„Ahhoz, hogy a menny jelöltjévé válhassunk, eleget kell tennünk a törvény előírásának: ’Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes
lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint
magadat’ (Lk 10:27). Erre egyedül akkor vagyunk képesek, ha hit által
megragadjuk Krisztus igazságát. Jézust szemlélve élő és gyarapodó elvet
fogadunk szívünkbe. A Szentlélek folytatja a munkát és a hívő kegyelemből
kegyelembe, erőről erőre, jellemről jellemre halad előre. Krisztus képmására
hasonul, mígnem eljut a Jézus Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Így Krisztus véget vet a bűn átkának, és a hívő lelket megszabadítja
annak cselekvésétől és hatásától.” – 1Sz 362.
„Ha Isten és a mi Üdvözítőnk szeretetéről elmélkedünk, ha szemléljük
az isteni jellem tökéletességét, ha hittel a magunkénak igényeljük Krisztus
igazságosságát, akkor átalakulunk ugyanarra a képmásra.” – 5B 744.
„Krisztusnak szívünkben lakozása hit által, jelenti, hogy szemléljük
Krisztust, elmélkedjünk Őróla, s a drága Üdvözítőt, mint legjobb, legbecsültebb barátunkat öleljük magunkhoz, annyira, hogy Őt semmivel se akarjuk
megszomorítani vagy megbántani.” – BL 181.
b. Milyen a valódi hit? Zsid 11:1.

„Az üdvösségre vezető hit nem alkalmi hit, nem pusztán értelemmel való
belátás, hanem amely a szív mélyén gyökerezik, és személyes Megváltójaként ragadja meg Krisztust, aki véglegesen képes üdvözíteni mindenkit, aki
az Atyához jön általa. Nem valódi a hited, ha azt hiszed, hogy Jézus másokat
üdvözíthet, de téged nem. Valódi hit akkor nyilvánul meg, amikor a lélek az
üdvösség egyedüli reményeként kapaszkodik Jézusba. Ez a hit arra készteti
birtokosát, hogy lelkének minden szeretetét Krisztusra irányítsa. Értelme a
Szentlélek irányítása alatt van, jelleme pedig az isteni hasonlatosság mintájára alakul.” – 1Sz 359.
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Szerda

november 27.

„Elképzelhetünk-e szorosabb, meghittebb kapcsolatot Krisztussal, mint
ezt a meghatározást: ’Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők?’ (Jn
15:5.) A vessző rostja csaknem azonos a tőkével. Az élő kapcsolat, az erő, s
a termékenység akadálytalanul és állandóan árad a tőkéből a vesszőkbe. A
gyökér eljuttatja a vesszőkhöz a táplálékot. Ilyen az igaz hívő kapcsolata is
Krisztussal. Krisztus által él, tőle nyeri táplálékát.
Ezt a lelki kapcsolatot csakis a személyes hit gyakorlásával érhetjük el.
Hitünknek mindenek fölötti szeretetet, teljes Krisztusra hagyatkozást, teljes
odaszentelődést kell kifejeznie. Akaratunkat teljesen az isteni akarat alá kell
rendelnünk. Érzéseinket, vágyainkat, érdekeinket, és becsületünket azonosítanunk kell Krisztus országának előremozdításával, és ügyének megbecsülésével. Krisztus szüntelenül reánk árasztja jóindulatát, s elfogadja tőlünk a
hálát.” – 5B 229.
b. Mennyire létfontosságú a hit és a szeretet egymáshoz való viszonya?
Gal 5:6.
„Az egyetlen olyan hit, melyből hasznunk származhat, személyes Megváltóként fogadja el Őt, és érdemeit a miénkké teszi. Sokan egyfajta véleménynek tekintik a hitet. A megmentő hit egyesség: akik elfogadják Krisztust,
szövetségi kapcsolatba kerülnek Istennel. Az őszinte hit élet. Az élő hit az
életerő növekedését jelenti, odaadó bizalmat, mely által a lélek győzedelmes
hatalommá válik.” – JÉ 286.
„És mit jelent hinni? Ez azt jelenti, hogy teljesen elfogadjuk, hogy Jézus
Krisztus meghalt, mint a mi áldozatunk, hogy átokká vált értünk, magára
vette a bűneinket, és nekünk tulajdonította saját igazságosságát. Tehát tartsunk igényt Krisztus ezen igazságosságára, higgyünk benne, és akkor igazságosságunkká válik. Ő a mi Üdvözítőnk. Azért üdvözít bennünket, mert
megígérte. Kell-e magyaráznunk megannyi módon, hogy miként üdvözíthet
Ő bennünket? Meg van-e bennünk az a jóság, ami jobbá tesz bennünket, és
megtisztíthat a bűn minden foltjától és szennyétől, hogy aztán így Istenhez
jöhessünk? Egyértelmű, hogy nem.” – FW 70.
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4. ELMÉLKEDÉS KRISZTUS TÖKÉLETESSÉGÉN
a. Milyen rokoni kapcsolatot eredményez a szeretet által munkálkodó
hit? Jn 15:8. Milyen cselekedetek születnek a hitből? Zsid 11:29-34;
Péld 4:25-27; 16:3.

Csütörtök

november 28.

5. A MEGMENTŐ HIT EGY TÁRSULÁS
a. Milyen feladatunk van a megváltás tervében? Mt 7:7; Mk 9:24; Ef 2:8.

„A lélek temploma legyen odaszentelt, szent, tiszta és szennyezetlen.
Olyan társulásnak kell létrejönni, amelyben minden erő, hatalom az Istené,
és minden dicsőség Őt illeti. A felelősség mi rajtunk nyugszik. Be kell fogadnunk gondolatainkba és érzéseinkbe, és ki kell fejeznünk. Az emberi és isteni
együttműködés törvénye a befogadót Isten munkatársává teszi. Odavezeti az
embert, ahol az istenivel egyesülve ő maga is Isten cselekedeteit cselekszi. Az
emberi az emberit érinti meg. Az isteni erő és hatalom, s az emberi eszköz
összekapcsolódása teljesen eredményes lesz, mert Krisztus igazságossága
mindent elér, mindent elvégez…
Ha Isten akaratát cselekedjük, akkor komoly áldásokat fogadhatunk el
Isten ingyen ajándékaként, de nem a mi érdemünk szerint, mert annak semmi értéke nincsen. Cselekedjük hát a Krisztus cselekedeteit, akkor tisztelettel
adózunk Istennek, és a hódítóknál hatalmasabbak leszünk az által, aki szeretett minket, és életét adta értünk, hogy így a Jézus Krisztusban életünk és
üdvösségünk legyen.” – FW 27, 28.
b. Várhatjuk-e Isten jóváhagyását, ha nem bízunk Őbenne? Zsid 11:6.
„Sátán mindig készen áll arra, hogy megfosszon bennünket Isten áldott
biztosítékaitól. El akarja venni a remény és a világosság utolsó sugarait is, de
ezt ne engedd meg neki. Ne hallgass a kísértőre!” – JVÚ 42.

Péntek

november 29.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mire indítja a makacs embert, ha megérti, hogy Isten törvényének áthágásáért büntetés jár?
2. Hogyan ragadjuk meg Krisztus igazságosságát?
3. Hogyan jön létre a változás életünkben?
4. Foglald össze a hit és a szeretet szerepét a keresztény növekedésében és éretté
válásában!
5. Mutasd be azt, ahogyan létrejön a hit folyamata!
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2013. december 7.
szombat

Miért járunk a szombati iskolába? A legfontosabb ok, amiért a szombati iskolát látogatjuk,
hogy átalakítsa lelkünket, és a gyermekeinkét is.
Nekünk lehetnek a legjobban megszervezett
szombati iskoláink, „de ha gyermekeinket és
az ifjúságunkat nem vonjuk Krisztushoz, a
szombati iskola eredménytelen” (CSW 62.)
Mialatt a világ csalóka filozófiákkal
próbálja táplálni gyermekeinket, hogyan
dőlhetünk hátra foteljeinkben, és ülhetünk
tétlenül? Gyermekeinket és ifjúságunkat
szilárd bibliai igazságokkal kell táplálnunk,
méghozzá érdekfeszítő tálalásban! Azért, hogy
ezt megvalósíthassuk, szükségünk van jó szombati
iskolai tananyagra!
Hálát adunk az Úrnak azért, hogy a Gyermekek Kincstára (5-7 éveseknek szóló)
gyermek szombati iskolai leckesorozat elkészült. Jelenleg dolgozunk az Ifjú Kutató
(8-12 éveseknek szóló) ifjúsági szombatiskolai leckesorozat utolsó kéziratán. Folytatjuk a elkészítését az Ifjú Felfedező (13-16 éveseknek szóló) ifjúsági szombatiskola
sorozatnak. Az Ifjú Kutató ifjúsági szombatiskolai sorozat 4. évi tananyaga A Nagy
Küzdelem című könyvre fog alapulni. Ez egy lelkesítő tanulmánysorozat a reformáció
hőseiről, az adventista úttörőkről, és a végső eseményekről.
E gyermek és ifjúsági szombati iskolák tananyaga gyermekeinket és ifjainkat
Krisztushoz vonzza; úgy mutatja be Őt, mint a legjobb barátjukat. A leckék tananyaga úgy lett összeállítva, hogy felébressze bennük a Szentírás iránti szeretetet, és a
vágyukat arra, hogy azt önmaguk tanulmányozzák. Mindenekelőtt azért imádkozunk, hogy legyenek készek engedelmeskedni e tanításoknak, és szeressék nagyon
Krisztust. Szülők! Kérünk benneteket, tanulmányozzátok e leckéket gyermekeitekkel
együtt! Az Isten szavának tanulmányozására fordított idő ezerszeresen áldásos lesz!
„A szombati iskolák a szülőknek és gyermekeknek értékes lehetőséget adnak Isten szavának tanulmányozására. Ebből csak előnyt nyerhetnek… úgy a szülők, mint
a gyermekek, ha időt áldoznak a leckék tanulmányozására.” – CSW 41.
Arra hívunk fel benneteket, hogy támogassátok ezt a munkát úgy az imáitokkal,
mint a pénzadományokkal is. Mi komolyan munkálkodunk, és naponként imádkozunk az egész világon élő gyermekeinkért és ifjúságunkért. Készek vagytok-e csatlakozni hozzánk a munkában, az imában, és a mi kicsiny nyájunk részére fenntartott
adakozásban? „Isten kész meghallgatni imáitokat és magához akarja vonzani [gyermekeiteket]. Akkor az utolsó nagy napon Isten elé vihetitek őket, mondván: ’Ímhol vagyok
én és a gyermekek, akiket az Isten nékem adott’ (Zsid 2:13)” (BO 536.)
A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Gyermek és ifjúsági irodalom részére

10. Tanulmány

2013. december 7.
Szombat

Napnyugta: H 15:55
Ro 16:36

A MEGIGAZULÁS GYÖNGYSZEMÉNEK
MEGSZERZÉSE
„Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres; Aki találván egy drágagyöngyre, elméne, és mindenét eladván amije volt, megvevé azt” (Mt 13:45, 46).
„Az üdvösséget nem érdemelhetjük ki, de keresnünk kell odaadásunkkal
és kitartásunkkal, tanúsítva, hogy a világon mindenről le tudjunk mondani
érte.” – KP 74.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 64-69. (Isten ismerete)

Vasárnap

december 1.

1. A DRÁGAGYÖNGY
a. Mit értünk a drágagyöngy kifejezés alatt? Mt 13:45, 46.
„Az értékes igazgyöngy: Krisztus… Az Ő igaz lénye hibátlan, makulátlan,
mint a fehér, tiszta igazgyöngy. Isten nagy és drága ajándékát az ember nem
teheti tökéletesebbé. Nincs szépséghibája.” – KP 73.
b. Mennyit kell fizetnünk ezen drágagyöngyért? Ésa 55:1-3. Mit kell
átadnunk, hogy ezt megkaphassuk? Zak 3:4; Ef 4:2-32.

„A megváltás ingyen van: ajándék. Mégis megvehető és eladható… A legszegényebb éppúgy megveheti az üdvösséget, mint a leggazdagabb, mert nem
földi vagyon az ára. Miénk lehet, ha készségesen engedelmeskedünk Krisztusnak, ha Krisztus – saját tulajdonaiként – igényt tarthat ránk.” – KP 74.
„Óh, bárcsak imádságos szívvel kutatnátok az Írásokat! Vajha megvizsgálnátok szíveteket égő szövétnekkel, felfedeznétek és elszakítanátok a legvékonyabb szálat is, amely világi szokásokhoz köt, s elválaszt, elfordít Istentől!”
– Mar 49.
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Hétfő

december 2.

„Az Üdvözítő jön az igazság legnagyobb értékű ékszereivel, mely különbözik minden hamistól és értéktelentől. Eljön minden házhoz, kopogtat az
ajtón, kínálja kimondhatatlan értékű kincsét, sürget: ’Végy tőlem’.” – TII 239.
„A példázat nem ajándékként tünteti fel az igazgyöngyöt. A kereskedő
minden vagyonát odaadta érte. Sokan kérdezik, hogy ez mit jelent. Hiszen a Szentírás ajándéknak mondja Krisztust. Ő valóban ajándék, de csak
azoknak, akik teljesen átadják magukat neki – lelküket, testüket, értelmüket egyaránt. Krisztusnak kell adnunk önmagunkat, mert csak így tudunk
minden kívánalmának készséggel engedelmeskedni. Egész lényünk, minden
képességünk és adottságunk az Úré. Szenteljünk mindent szolgálatára. Ha
teljesen átadjuk magunkat neki, Krisztus a menny minden kincsével együtt
nekünk adja Önmagát. Miénk lesz a nagy értékű igazgyöngy.” – KP 74.
b. Miért szükséges, hogy a vásárlást őszinte szívből tegyük? Jer 29:11-13.

„Jézus házról-házra jár, megáll minden lélek temploma előtt, és így szól:
’Az ajtó előtt állok, és zörgetek’ (Jel 3:20). Mennyei árusként tárja ki kincseit… ’Nyisd ki az ajtódat,’ – szól a mennyei árus, a lelki gazdagság, a lelki
kincsek tulajdonosa, – ’és végy tőlem! Én, a te Üdvözítőd tanácsolom ezt’.”
– RH 1894. augusztus 7.
„Mellékesen beszélgetni a vallásról, lelki szomjúság és élő hit nélkül
imádkozni mit sem ér. A névleges hit Krisztusban, mely Őt pusztán a világ
Megváltójának fogadja el, sohasem hozhat gyógyulást a léleknek. Az üdvösségre vivő hit nem csupán értelmi egyezés az igazsággal. Aki arra vár, hogy
tökéletes ismeretre tegyen szert, mielőtt gyakorolná a hitet, az nem részesül
áldásban Istentől. Nem elégséges hinni valamit Krisztusról; Krisztusban kell
hinnünk. Az egyetlen olyan hit, melyből hasznunk származhat, személyes
Megváltóként fogadja el Őt, és érdemeit a miénkké teszi.” – JÉ 286.
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2. KRISZTUS IGAZSÁGOSSÁGA MEGVÁSÁRLÁSÁNAK FOLYAMATA
a. Mit jelent a valóságban az igazságosság „megvásárlása”? Hogyan
„vásároljuk” meg Krisztus igazságosságát? Jel 3:18.

Kedd

december 3.

3. A DRÁGAGYÖNGY KIFIZETÉSE
a. Mit kell mindannyiunknak megértenünk – úgy gazdagoknak, mint
szegényeknek, úgy azoknak, akik a gyülekezetben illetve világban
nőttek fel – amikor ki akarjuk fizetni a nagy értékű igazgyöngyöt?
Péld 22:2; Apcs 10:34, 35.

„Hagyj fel azzal az elképzeléssel, hogy földi vagy lelki kincseiddel megszerezheted az üdvösséget! Isten készséges engedelmességet kér. Bűneid
elhagyására szólít…
Egyesek látszólag állandóan keresik a mennyei drágagyöngyöt, de nem
találják meg, mert nem mondanak le rossz szokásaikról, és nem halnak meg
énjüknek, hogy Krisztus élhessen bennük. Nem győzték le szentségtelen vágyaikat, és nem állnak ellen a világ varázsának. Nem vették fel a keresztet, és
nem követik Krisztust az önmegtagadás és áldozat útján. Majdnem keresztények, de nem egészen azok. Úgy tűnik, mintha közel volnának a mennyek
országához, mégsem léphetnek be oda. Majdnem megmentett emberek, de
nem egészen; ami annyit jelent, hogy nem majdnem, hanem valóban elvesznek.” – KP 75.
b. Mi történik, ha elmulasztjuk a gyöngy megvásárlását? Lk 9:24; 14:33;
Jak 4:10.

„Hányan vannak olyanok, akiket ha Isten most számadásra hívna,
bánkódnának, sajnálkoznának, gyötörné őket a bűntudat, hogy az Istentől
kapott próbaidejüket teljesen az énjük szolgálatába állították! Félelmetesen
elhanyagolták az örökkévaló érdekeiket, méghozzá jelentéktelen dolgokért!
Gondolataikat önző érdekeik foglalták le, éppen úgy, ahogyan Sátán akarta,
semmit se törődve a következményekkel, és az idő úgy tűnt el az örökkévalóságban, hogy ők egyáltalán nem készültek elő a mennyre!
Mivel hasonlíthatnánk össze az emberi lélek elvesztését? Ez egy oly kérdés, amit mindenkinek önmagának kell eldöntenie, hogy az örök élet kincseit törekszik-e elnyerni, vagy inkább veszni hagy mindent, mert nem teszi
élete egyedüli és legfontosabb ügyévé Istent, és hogy igazzá tegye őt. Jézus a
világ Megváltója… bánattal szemléli azt a sok-sok embert, akik bár vallják,
hogy keresztények, de nem Őt szolgálják, hanem önmagukat.” – TMK 321.
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Szerda

december 4.

„Krisztus evangéliuma olyan áldás, amelyet mindenki birtokolhat. Hozzájuthat a nyomorult, a nyavalyás, a szegény, a vak és a mezítelen. A Törvénye iránti
engedelmesség Krisztus egyedüli feltétele azok számára, akik szeretnék magukra
ölteni az Ő igazságosságát. A törvénynek való engedelmesség által az ember úgy
találja, hogy ez a szabadság tökéletes törvénye. A szabadságé, amely hit által megragadja a biztos és szilárd reményt. Amikor megadjuk Istennek azt, ami az Istené,
amikor megmossuk jellemünk öltözékét, s megfehérítjük azt a Bárány vérében,
akkor leszünk jogosultak a mennyei koronára.” – ST 1898. december 15.
„Vajon mit áldozunk fel, ha mindjárt mindenünket is odaadjuk? Egy bűnöktől beszennyezett szívet, hogy azt Krisztus saját vérével megtisztítsa, és
kimondhatatlan szeretetével megváltsa. És az emberek mégis nehéznek tartják, hogy mindent feladjanak! Óh, szégyellem, ha erről beszélni hallok; óh,
szégyen erről írni is!
Isten nem kívánja, hogy azt adjuk fel, ami javunkra szolgál, hiszen minden
egyes cselekedetében csupán gyermekeinek jólétét tartja szem előtt. Vajha
mindazok, akik még nem döntöttek Krisztus mellett, felismernék, hogy Ő
sokkal becsesebb és magasabb adományokat adhat nékik, mint amilyeneket
ők maguk keresnek!” – JVÚ 36.
b. Mi készteti a vásárolni akarót arra, hogy „eladjon” valamit, hogy
„megvehessen” mást? Hogyan válhat a kötelességteljesítés „gyönyörűvé és az áldozat örömmé”? 4Móz 21:8, 9; Mt 13:44.
„Bűnös voltunk felismerése ellenállhatatlanul [Megváltónkhoz] hajt
bennünket, akinél bocsánatot nyerhetünk; és ha szívünk tehetetlenségében hozzá vágyakozik, Ő hatalmasan megnyilatkozik. Minél inkább űz
bűneink tudata hozzá, és Isten Igéjéhez, annál magasztosabbnak látjuk
jellemét, és annál tökéletesebben tükrözzük vissza az Ő képét.” – JVÚ 50.
„Ha egyszer a Megváltóra irányítjuk tekintetüket, megtaláljuk életünk
értelmét. Az ifjúság lelkesedése, nagylelkű odaadása, szenvedélyes buzgalma itt találja meg igazi célját. A kötelességteljesítés gyönyörűségessé válik,
és az áldozatot örömnek tekintik. Életük legfőbb vágya és legnagyobb
öröme az lesz, hogy dicsőítsék Krisztust, hasonlókká legyenek Őhozzá, és
munkálkodjanak Őérte.” – EÉ 294.
10. Tanulmány - A MEGIGAZULÁS GYÖNGYSZEMÉNEK MEGSZERZÉSE
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4. AZ IGAZGYÖNGY MEGBECSÜLÉSE
a. Miért kell mindent eladnia ahhoz, hogy megvásárolhasd a drágagyöngyöt? Mi teszi nyereségessé ezt az adás-vételt? Jób 28:12-23; Péld 2:1-5.

Csütörtök

december 5.

5. A FELISMERT ÉRTÉK
a. Mi történik, amikor felismerjük az igazgyöngy értékét? Apcs 2:37.

„Amikor az apostolok az Atya Egyszülöttjének dicsőségét hirdették, háromezer lélek győződött meg, és hitt. Az emberek olyannak látták magukat,
amilyenek a valóságban; bűnösnek, szennyesnek. Felismerték, hogy Krisztus a barátjuk, a Megváltójuk. Krisztust magasztalták és dicsőítették, mert
a Szentlélek ereje megérintette szívüket. E hívők hitükkel látták meg azt a
Krisztust, aki azért viselte el a megaláztatást, a szenvedést és a halált, hogy ők
el ne vesszenek, hanem örökké élhessenek.” – KP 76.
b. Mi lesz akkor, ha megértjük, hogy az igazgyöngy miért oly értékes,
és a megvásárlása mellett döntünk? Ésa 55:7; Fil 3:7, 8.

„Ha mindenről lemondunk Krisztusért, akkor az életünk alázatos, beszélgetésünk mennyei, viselkedésünk pedig kifogástalan lesz. Ha bennünk él
az igazság hatalmas és megtisztító befolyása, és Krisztus jelleme megmutatkozik az életünkben, akkor Krisztusról teszünk bizonyságot. A becsületesség, határozottság, és állhatatosság olyan tulajdonság, amelyet mindenkinek
komolyan kell ápolnia magában. Ezek ellenállhatatlan erővel ruházzák fel
tulajdonosukat. Erőt adnak neki a jó cselekvésére, a gonosz legyőzésére,
valamint a nehézségek elhordozására… Akik teljességgel Krisztus oldalára
álltak, azok szilárdan ki fognak tartani amellett, amit lelkiismeretük és értelmük helyesnek ítél.” – ICsK 277.

Péntek

december 6.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Mi a drágagyöngy?
Hogyan történik az igazgyöngy megvásárlása?
Mutasd be a bibliai vásárlás milyenségét!
Miért adja el mindenét egyetlen drágagyöngyért?
Mi változik meg bennünk, amikor valóban nagyra értékeljük a drágagyöngyöt?

Bizalom Jézus szeretetében – 2013. október - december

11. Tanulmány

2013. december 14.
Szombat

Napnyugta: H 15:55
Ro 16:36

ÉRTÉKÜNK KRISZTUSBAN
„Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? Magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus
bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok” (2Kor 13:5).
„Egyedül a kereszt fényében értékelhető az emberi lélek, tényleges értéke
szerint.” – AT 188.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 70-79. (Az ima: magasztos kiváltságunk)

Vasárnap

december 8.

1. A VESZÉLY FELISMERÉSE
a. Mitől kell állandóan őrizkednünk, hogy a kegyelemből ki ne essünk?
Jer 17:9, 10; Péld 16:18; 1Kor 10:12.
„Krisztus olyan eszközöket biztosított részünkre, melyek által egész életünkön át folytonos közösségben lehetünk Ővele; de csak akkor érezhetjük
magunkat Krisztus jelenlétében, ha élő hitünk van…
Vizsgálja meg mindenki, hogy meg vannak-e ezen eszközök hiánytalanul, mert előjogunk van hozzá, és tegye fel önmagának a kérdést: Akaratom
alámerült-e Krisztus akaratában? Látható-e az életemben és jellememben
az Élő Szőlőtő teljessége és gazdagsága – az Ő jósága, kegyelme, részvéte és
szeretete? – HP 56.
b. Mondj egy példát arra, hogyan láthatod magadat a helyes megvilágításban, és rendelheted alá akaratodat Jézusnak! 1Kor 9:26, 27;
15:30, 31. Mk 7:14-23.
„Fontos és elengedhetetlen munka az igazságosság nagy erkölcsi színvonalával összhangba hozni az ízlést, az étvágyat, az indulatokat, a szándékokat,
a kívánságot. E munkának a szívben kell kezdődnie. Annak pedig tisztának
kell lennie és teljes összhangban Krisztus akaratával, mert különben egy erős
szenvedély, szokás vagy hiba, romlást idézhet elő. Isten nem fogad el kevesebbet, mint az osztatlan teljes szívet.” – CE 51.
11. Tanulmány - ÉRTÉKÜNK KRISZTUSBAN
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Hétfő

december 9.

2. A HELYES JÖVŐKÉP
a. Mi akadályozhat bennünket, hogy szolgáljuk Istenek a képességeink
szerint? Mt 18:1-4.

„Ki kell haljon belőlünk az önfejűség, hogy egyedül Krisztus elvárásainak
engedelmeskedjünk. Krisztus hadseregében a katonának meg kell tanulnia
elviselni a szigort, az önmegtagadást, a teherviselést, és hogy kövesse vezérét bármerre is megy. Sok olyan dolgot meg kell tennie, ami megpróbálja
az emberi természetét, és fájdalmas a testnek. Az én feletti küzdelem egy
elszánt és folyamatos erőfeszítést igényel. A hitnek szép harcát megharcolva
és drága győzelmeket aratva, az örökélet várományosai vagyunk.” – YI 1886.
december 22.
„Jézus életét adta az egész világ életéért, soha el nem múló értéket adva
így az embernek. Szeretné, ha az embernek helyes értékítélete lenne önmagáról, és ha megfontolná jövőbeli jólétét… Ha a lelki látásunk tiszta, akkor a
nem látható dolgok a maguk valóságában lesznek láthatók.” – CS 136.
b. Minek kell megváltozni ahhoz, hogy helyes kapcsolatba kerülhessünk Istennel? Mt 6:24; Péld 8:13.

„Mi természettől fogva én-központúak és önfejűek vagyunk, de amikor
megtanuljuk azt a leckét, amire Krisztus akar megtanítani minket, akkor az
Ő természetének részeseivé válunk; és ettől kezdve az Ő életét éljük. Krisztus
csodálatos példája, páratlan gyöngédsége – hogy együtt érez másokkal, sír a
sírókkal, örül az örülőkkel – nagy hatással van azok jellemére, akik őszintén
követik Őt. Kedves szavakkal és tettekkel megpróbálják könnyűvé tenni az
utat a fáradt lábak előtt.” – NOL 102.
„Vannak, akik úgy gondolják, hogy a gyakorlati kereszténység dolgában
nekik felsőbbrendű meglátásaik vannak. Majd az élet aztán megmutatja,
hogy így van-e vagy sem, hogy énközpontúak-e, vagy az igazság és igazságosság Szentlelke hatja át őket? A vallásnak élő, cselekvő alapelvvé kell válnia. Az igaz keresztény törekvése minden dologban az, hogy Krisztus jóságát
és szeretetét bemutassa.” – LLM 318.
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Kedd

december 10.

3. ÉRDEMTELEN SZOLGÁK VAGYUNK
a. Mire gondoljunk mindig a mi Istenhez való közeledésünkben? Jak
4:6-10; Lk 17:10.

„Jézus Isten jelenlétében szolgál, megölt bárány véreként ajánlva fel vérét.
Jézus rámutat az áldozatra, amit a bűnös minden vétke és hibája elfedezésére
hozott.” – 1Sz 316.
„Amikor Krisztus meghalt a Golgota keresztjén, egy új és valóságos út
nyílt a zsidók és pogányok előtt egyaránt.
Az angyalok ujjongtak, amikor a Megváltó így kiáltott fel: ’Elvégeztetett!’
A megváltás nagyszerű terve megvalósult. Az engedelmesség élete által
Ádám gyermekei végül felemelkedhetnek Isten jelenlétébe.” – SJ 147.
„Saját jó cselekedeteinken keresztül soha nem érhetjük el a tökéletességet. Aki Jézust hit által szemléli, elveti a saját igazságosságát. Önmagát úgy
látja, mint tökéletlent, bűnbánatát elégtelennek látja, erős hitét gyengének, a
legnagyobb áldozatát is csak csekélynek, és alázatosan hajlik meg a kereszt
lábánál. Viszont Isten Igéjének jövendölései szólnak hozzá és meglepetten
hallja az üzenetet: ’És ti Ő benne vagytok beteljesedve’ (Kol 2:10). Most már
minden nyugodt a lelkében. Nem törekszik többé arra, hogy valami érdemet
találjon magában, hogy cselekedjen valami elismerésre méltót, amivel megnyerné Isten jóindulatát.” – FW 107.
b. Miről ne felejtkezzünk el sohasem az üdvösséggel kapcsolatban?
1Kor 1:27-31.

„A megváltás tudománya legyen minden igehirdetés fő mondanivalója,
minden ének tárgya. Ez töltse be minden könyörgésünket. Ne fűzzünk bele
semmi olyat a prédikációba, hogy az Krisztust, Isten Igéjét és hatalmát helyettesítse. Minden beszélgetésben az Ő nevét magasztaljátok, az egyetlen
nevet, amely adatott az ég alatt, s e név által kell megtartatnunk, üdvözülnünk. Hallasson határozott hangot szombatról szombatra az őrállók trombitája. Krisztus legyen az evangéliumi üzenet tudománya és ékesszólása.
Szolgái állítsák előtérbe az élet igéjét, reményt nyújtva a bűnbánónak, békét a
nyugtalanítottnak és csüggedőnek, kegyelmet, teljességet és erőt a hívőnek.”
– VSS 337.
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Szerda

december 11.

4. MÉG MÉLYEBB BELÁTÁS
a. Mit parancsolt meg Isten, mit tegyünk a saját lelki állapotunkért?
Gal 6:4; 2Kor 13:5.

„Sokan vannak olyanok, akik valószínűleg téves megvilágításban látják
a saját lelkiállapotokat. Krisztusban nyerhetünk győzelmet. Benne láthatjuk
a tökéletes Mintaképet. Krisztus teljes mértékben gyűlölte a bűnt, de tudott
sírni a bűnösért. Bár isteni természete volt, mégis a kisgyermek alázatosságát
vette fel. Azt a jellemet birtokolta, amit nekünk is fel kell vennünk. Szilárd
elhatározással rótta a kötelesség ösvényét, s ettől sem az akadályok, sem a
veszélyek nem téríthették el. Mindezalatt szíve telve volt könyörülettel, s az
emberiség lesújtott állapota a legmélyebb szánalommal töltötte el a szívét.”
– TDG 279.
b. Hogyan lát Isten bennünket az Ő törvényével kapcsolatban, amely
igazságszolgáltatást követel? Ésa 63:5, 8, 9; 1Pt 1:18, 19; Rm 5:8-10.

„Isten törvényét az ember áthágta. Az isteni kormányzást sérelem érte, és
az igazság megkövetelte a törvényszegés jóvátételét.
Isten Fia önként vállalkozott az engedetlenség büntetésének elhordozására, hogy így megmentse az emberi nemet az örök kárhozattól. Az isteni
vezetésen esett csorbát egyedül a menny fejedelmének megalázkodása
állíthatta helyre. Az igazság egyedül általa nyerhetett elégtételt. Az ember
így visszanyerhette azt, amit engedetlensége révén elvesztett. Más megoldás
nem volt. Ha egy angyal jött volna földünkre, ahol Ádám megingott és elbukott, nem járt volna sikerrel. Jövetele nem tudta volna kiirtani a bűn egyetlen
foltját sem, s csak egy órányi próbaidőt sem adhatott volna az embernek.
Krisztus, aki az Istennel egyenlő, az Atya ’dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása’ (Zsid 1:3), emberi természetet öltött, és
eljött földünkre, hogy szenvedjen és meghaljon a bűnösökért. Isten egyszülött Fia megalázta magát és engedelmes maradt mindhalálig, mégpedig a
keresztfának haláláig. Testében viselve a bűn átkát, mindenki számára elérhetővé tette a boldogságot és a halhatatlanságot…
Szívünk meglágyul, amikor felismerjük, hogy Krisztusnak a mi örök jólétünk biztosítása érdekében kellett szenvednie.” – 1Sz 286.
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Csütörtök

december 12.

5. BÜSZKESÉG AZ ALÁZATOSSÁGGAL ELLENTÉTBEN
a. Mi a különbség a büszkeség, az alázatosság, és az önsajnálat között?
Dán 4:26-30; Jak 4:13-16; 1Móz 27:34.

„Az önszeretet, az önfelmagasztalás és büszkeség nagy gyengeség, de az
alázatosság nagy erő… Istentől való elkülönülésünkben, büszkeségünkben
és sötétségünkben állandóan magunkat törekedünk felemelni, s elfelejtjük
azt, hogy az elme alázatossága hatalom.” – ST 1897. október 21.
b. Miért nem engedelmeskedett Isten népe az Ő akaratának a múltban? 4Móz 13:30-14:4; 1Sám 17:4-11, 24; 1Kir 19:1-18. Mi hogyan
tegyünk inkább?

„Fokoznunk kell buzgalmunkat és erőkifejtésünket. Szolgálatba kell állítanunk a tétlenül rozsdásodó tehetségeket. Az a hang, mely így szól: ’Várj, ne
hagyd, hogy terheket rakjanak rád,’ nem más, mint a gyáva kémek hangja.
Mi Kálebeket akarunk ide, akik előre törnek – olyan fejedelmeket Izraelben,
akik bátorító szavakkal mondanak lelkesítő beszédet az azonnali cselekvés
mellett. Mikor az önző, könnyű életet kedvelő, rémület sújtotta emberek óriásoktól és megmászhatatlan falaktól rettegve visszavonulásért nyüszítenek,
harsogjon föl a Kálebek hangja! Még akkor is, ha a gyávák kővel a kézben is
állnak körül, készen azok megkövezésére, akik hűségesen tanúskodnak.” –
5B 383.

Péntek

december 13.

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

Mitől kell a keresztényeknek állandóan óvakodniuk?
Hogyan fejleszthet ki valaki megfelelő látásmódot?
Megérdemeljük-e az üdvösséget?
Hogyan állok Krisztus keresztjéhez?
Mit felejtünk el túl gyakran a büszkeségről az alázatossággal ellentétben?
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12. Tanulmány

2013. december 21.
Szombat

Napnyugta: H 15:57
Ro 16:39

JÉZUSÉRT ÉLNI
„Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se
házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, Se lopók, se telhetetlenek,
se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten
országát. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de
megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a
mi Istenünk Lelke által” (1Kor 6:9-11).
„Az ember teljes önfeláldozása, jámborsága, és megszentelődése Jézus
Krisztustól, a mi igazságosságunktól származik. Isten szeretetét kell állandóan gyakorolnunk. Lelkem hangosan kiált fel az élő Istenhez, Jézus Krisztus
érzületéért. Bárcsak félretehetném énemet!” – TMK 55.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 80-86. (Mit tegyünk kételyeinkkel)

Vasárnap

december 15.

1. ÁTALAKULÁS KRISZTUS ÁLTAL
a. Milyen átalakulás megy végbe életünkben, amikor elfogadjuk Jézus
Krisztust? Jn 14:23; 1Jn 2:3-6; 4:15-21.

„Ha Krisztuséi vagyunk, gondolataink feléje irányulnak. Övé legédesebb
érzelmünk. Akkor mindenünket – amik vagyunk, és amivel bírunk – neki
szenteljük.” – JVÚ 45.
„Ha Krisztus szívünkben lakozik, akkor természetünk tökéletesen átalakul. Krisztus Lelke és szeretete meglágyítja a szívet, meghódítja a lelket, felemeli a gondolatainkat és érzelmeinket Istenhez, s a mennyhez.” – JVÚ 56.
„Vésse a fejébe jól a következőt mindenki! Ha Megváltónknak fogadjuk
el Krisztust, akkor uralkodónknak is el kell fogadnunk Őt. Nem lehetünk
teljesen bizonyosak és tökéletesen biztosak Krisztusban, mint Megváltóban,
míg el nem ismerjük Őt Királyunknak, míg engedelmesek nem leszünk az
Ő parancsolatainak. Így bizonyítjuk az Istenhez való hűségünket. Így valódinak csendül majd hitünk, mivel tevékeny hit lesz, mely szeretetből fakad.”
– FW 16.
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Hétfő

december 16.

2. A KOCKÁN FORGÓ TÉT
a. Milyen küzdelmet foglal magába a Krisztus általi csodálatos átalakulás folyamata? Ef 6:12, 13; 1Pt 5:6-10.

„Minden emberben két hatalom küzd elszántan a győzelemért. Sátán vezetése alatt a hitetlenség sorakoztatja fel erejét, hogy elvágjon bennünket az
erő forrásától. A másik oldalon a hit seregei vannak Krisztus vezetése alatt,
Aki a mi hitünknek szerzője és bevégzője. Az egész világegyetem szemeláttára óráról órára folyik a küzdelem. Ez egy közelharc, s a nagy kérdés az: Kié
lesz az uralom? Ezt a kérdést döntse el mindenki önmaga. Ebben a küzdelemben mindenki részt vesz, vagy az egyik, vagy a másik oldalon harcolva.
A küzdelem alól nincs felmentés!” – SDG 328.
„Ha megnyithatnánk szemünket, ha látnánk a jó és gonosz eszközök
munkáját, nem komolytalankodnánk, nem lennénk hiúk, nem tréfálkoznánk, s nem bohóckodnánk. Ha mindenki magára öltené Isten teljes fegyverzetét, s férfiasan küzdene az Úr csatáiban, olyan győzelmeket vívhatnánk
ki, miktől reszketne a sötétség országa.” – 6B 41.
„A vizsgán mindenki sorra kerül. Csak két tábor van. Melyik oldalon
állsz?” – 8B 82.
b. Mi a legdrágább dolog a világon – és hogyan nyilvánult meg ennek a
nagysága? Rm 6:23.er; Zsid 9:27.

„Ne tudnánk talán megérteni, hogy a legköltségesebb dolog a világon a
bűn? A bűn ára a lelkiismeret tisztasága, az Isten kedvezésének az elvesztése
és a Tőle való eltávolítás, végül pedig a menny elvesztése… Milyen jelenet
fog feltárulni, amikor az ítélők leülnek és a könyveket megnyitják, hogy tanúságot tegyenek minden lélek üdvösségéről, vagy elvesztéséről! Az ítélet
annak csalhatatlan döntését követeli meg, Aki emberként itt e földön élt,
szerette az embereket, odaadta az életét az emberiségért, s elkészítette a jutalmat a hűségeseknek, és a büntetést… a hűtleneknek.
Üdvösségünk kettőnkön múlik, Istenen és önmagunkon. Jóllehet mindenki meg kell jelenjen előtte ítéletre, mégis olyan részletesen megvizsgálja
egyenként az embereket, mintha senki más nem élt volna ezen a földön.”
– HP 360.
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Kedd

december 17.

3. A CSELEKVŐ HIT
a. Beszélj az üdvösséghez szükséges hit erősségéről! Lk 10:27.
„Ami kevesebb, mint a Mester tevékeny, buzgó szolgálata, az meghazudtolja hitvallásunkat. Csak az a kereszténység tesz mély benyomást a törvényszegésben és bűnökben halottakra, mely buzgó, gyakorlati munkálkodásban
nyilvánul meg. Lelkek gazdag aratását takarítják be a Mester számára azok
az imádkozó, alázatos, hívő keresztények, kik tetteikkel bizonyítják, hogy
fő vágyuk közölni az emberekkel a megmentő igazságot, mely mindenkit
próbára fog tenni…
Végezzük ugyan a munkát, de hiányzik belőlünk a tevékenység s buzgalom kellő lelkülete. Ha buzgóbbak lennénk, az emberek meggyőződnének az
üzenetünk igaz voltáról… Végezhetjük ugyan a szolgálat összes külsőségét,
mégis oly híjával lehetünk a Szentlélek éltető hatásának, mint Gilboa hegyei
az esőnek, és a harmatnak. Mindnyájunknak szükségünk van lelki nedűre,
és az igazság napjának ragyogó sugaraira, hogy meglágyuljon és megszelídüljön a szívünk… Tanítsuk a Biblia elveit, majd támasszuk alá istenfélő
életünkkel!” – 6B 417, 418.
b. Hogyan szemlélteti Jézus a tőlünk elvárt változást? Jn 3:5-7.

„Mivel a kegyelem nem örökölhető, a régi útjainkat, az öröklött hajlamainkat, az előbbi szokásainkat fel kell adnunk. Az újjászületés akkor megy végbe, ha új céljaink, új ízlésünk, új hajlamaink lesznek. Azok, akik a Szentlélek
által újjászülettek, az isteni természet részeseivé válnak, és minden szokásuk
és cselekedetük azt bizonyítja, hogy Krisztussal közösségben vannak.” – RH
1892. április 12.
„Az újszerűségre vágyóknak az újjászületés eredményezte élet újdonságára kellene vágyakozniuk. Tisztítsuk meg lelkünket az igazságnak való
engedelmesség által és cselekedjünk összhangban a törvénytudó kérdésére:
’Mit cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet?’ adott krisztusi válasszal:
’Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.’ ’Ezt
cselekedd és élsz!’ (Lk 10:27-28). Az örök életet mindazok el fogják nyerni,
akik alárendelik életüket a Biblia világos tanításainak.” – 2NL 164.
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Szerda

december 18.

4. MINDEN ISTENÉ
a. Miről nem szabad sohasem elfelejtkeznünk? 1Krón 29:14.
„Az emberi család minden egyes tagja teljesen Krisztus kezébe lett adva, s bármi, amivel rendelkezünk – legyen az pénz, házak, földek, szellemi
képesség, testi erő, vagy értelmi talentumok ajándéka – úgy a jelen, mint az
eljövendő élet áldásait is, Isten kincseiként helyezi birtokunkba, hogy hűségesen az ember javára költsük el azokat. Minden ajándék a kereszt pecsétjét
viseli magán, mindegyiken rajta van Jézus Krisztus képmása és fölirata.
Minden Istentől származik. A legkisebb juttatástól a legnagyobb áldásig
minden egyetlen úton érkezik – emberfeletti közbenjárással, s olyan vérrel
megöntözötten, mely felmérhetetlenül értékes, mivel ez a vér Istennek az Ő
Fiában levő élete volt…
Semmink nincs, semmit sem ajánlhatunk fel értékben, munkában, hitben, amit először is ne Istentől kaptunk volna, s amelyen ne az Ő kezei nyugodnának mindig, ezért így szól: Ezek az enyémek – adományok, áldások, és
képességek, s ezeket reád bíztam, nem azért, hogy magadat gazdagítsd vele,
hanem hogy fordítsd bölcsen a világ javára.” – FW 22.
b. Hogyan kellene hasson magatartásunkra az, hogy minden Istené?
Rm 2:1-4; 1Kor 6:9-11.

„Krisztus nélkül még egy gondolatod sem lehet. Semmi hajlandóságod
nincs arra, hogy Hozzá jöjj, hacsak Ő nem indít a Szentléleknek az emberi
szívre ható befolyása és benyomása által…
Tehát soha ne mondjuk azt, hogy megbánhatjuk önmagunk a bűneinket, s akkor Krisztus megbocsátja. Semmi esetre sem! A megbocsátás Isten kegye, jóindulata. S az Ő kegyelme az, ami bennünket hatalma által a
bűnbánatra vezet. Mivel minden Krisztustól van, ezért minden az Övé, és
amit visszaadhatunk az nem más mint Isten dicsőítése. Miért is nem adtok
ebből többet vissza, amikor összejövetelen gyűltök össze? Miért is nem hat
rátok Isten Lelkének megelevenítő befolyása, amikor Jézus szeretetéről és
megváltásáról hallotok? Azért van így, mert nem látjátok, hogy Krisztus az
első és az utolsó, az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, hitünk szerzője és
bevégzője.” – FW 73.
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Csütörtök

december 19.

5. MESTERÜNK NYOMDOKAIN HALADVA
a. Mutasd be mindennapjaink keresztjét! Ef 2:11-18; Mt 16:24, 25.

„Ne várd, hogy a jövőben alkalmasabb idő legyen, amikor a keresztet
felemelni kevésbé lesz nehéz, amikor az érzéki szív hajlamait kevesebb erőfeszítéssel is megfékezheted. ’Ma – mondja Isten Lelke – ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket.’ Ma kell munkához látni, mert
lehet, hogy holnap már túl késő lesz.” – RH 1886. november 2.
b. Jóllehet az üdvösséget nem tudjuk kiérdemelni, hiszen csak Krisztus
érdemei által nyerhető el, mégis mire kaptunk parancsot? Fil 2:12, 13.

„Nem ránk, gyenge halandókra bízta Isten azt, hogy saját magunk munkáljuk a megváltásunkat. Krisztus az, aki benned munkálkodik. És ez kiváltsága Ádám minden utódjának. De nekünk dolgoznunk kell. Nem lehetünk
tétlenek. Azért vagyunk itt ezen a világon, hogy dolgozzunk. Nem azért
vagyunk itt, hogy összefont kézzel üljünk.” – TDG 72.
„Nem élvezheted Isten áldásait anélkül, hogy te ne tennéd meg a magad
részét. A megváltás egy számodra ingyen felajánlott ajándék; melyet más feltételekkel nem szerezhetsz meg, mint csak ingyen, ajándékként. De a részedről
való együttműködés nélkülözhetetlen az üdvösségedhez… Naponként kell
munkálnunk a sorsunkat. Van egy örök élet koronája, amit el kell nyernünk,
s egy pokol, amitől meg kell meneküljünk.” – RH 1891. augusztus 25.

Péntek

december 20.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Beszélj arról a változásról, ami akkor jön el, ha elfogadjuk Krisztust, mint
életünk Urát!
2. Mi a legdrágább dolog a világon, és miért?
3. Mutasd be a valódi bűnbánat és megtérés gyümölcseit!
4. Magyarázd meg, milyen mélyreható alapigazság az, hogy Isten minden mindenben!
5. Mit tudunk, vagy nem tudunk megtenni üdvösségünkért?
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13. Tanulmány

2013. december 28.
Szombat

Napnyugta: H 16:01
Ro 16:43

JÉZUSSAL JÁRNI
„Azért, amiképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok Ő benne, Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra taníttattatok, bővölködvén abban
hálaadással” (2Kor 6, 7).
„A világnak ma is szüksége van arra, amire [kétezer] évvel ezelőtt volt –
Krisztus megismerésére. Nagy reformációs munkára van szükség, és csak
Krisztus kegyelme által lehet véghezvinni a fizikai, szellemi és lelki helyreállítást.” – NOL 91.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 87-96. (Öröm az Úrban)

Vasárnap

december 22.

1. ISTEN HÍV BENNÜNKET
a. Hogyan akarja Isten elvégezni a helyreállítási munkáját értünk? Lk
15:4.
„Isten szándéka az, hogy nevét tiszteljék a világegyetemben. Az egész földön kinyilvánítja az Ő végtelen dicsőségét. Egy népet gyűjt össze magának
a földről. Akarata a világegyetem törvénye. Minden embert arra hív, hogy
Ővele együttműködjön. De senkit sem kényszerít. Az ember sorsát a saját
kezébe helyezte, s elmondja az embernek, hogy jövendő jóléte a saját választásától függ. Azért, hogy üdvözülhessen, együtt kell működnie Istennel az Ő
helyreállítási munkájában.” – 18MR 271.
„Bukásunk mélységének a legdöntőbb bizonyítéka, hogy mennyi fáradtságba kerül visszajutnunk oda, ahonnan kiestünk. Csak úgy juthatunk
vissza a bukás előtti helyzetbe, ha lépésről lépésre minden órában kemény
küzdelmet vívunk. Az akarat pillanatnyi tetténél többet követel szétzúznunk
bilincseinket, és eljutnunk a magasztosabb, szentebb életre. A szándék kialakulhat, a munka megkezdődhet; de végrehajtása fáradtságot, időt, kitartást,
türelmet és áldozathozatalt követel.” – 8B 241.
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Hétfő

december 23.

2. ELKÖTELEZŐDÉS A SZOLGÁLATRA
a. Milyen tapasztalatra hívja az Úr az Ő népét ma? Jób 22:21, 22, 1Pt
1:21-25.

„Az istenismeret minden igazi műveltség és minden igazi szolgálat alapja.
Ez az egyedüli valóságos védelem a kísértés ellen. Egyedül ez tehet bennünket jellemben Istenhez hasonlóvá.
Ez az az ismeret, amire szükségük van mindazoknak, akik embertársaik felemelkedésén dolgoznak. A jellem átalakulása, az élet tisztasága, a
szolgálat hatékonysága, a helyes elvekhez való ragaszkodás – mind az igaz
istenismeret függvénye. Ez az ismeret elengedhetetlen mind a jelen, mind az
eljövendő életre való felkészülésben.” – NOL 287.
A szeretet gyakorlati alapelveit, melyet Jézus tanított szabály és példa által, Krisztushoz hasonlóan mindenki tapasztalni fogja, aki Őt követi.” – RH
1895. január 15.
b. Mit kell megtanulnunk a tanítványok mély elköteleződéséből és elhatározásából, ahogyan Krisztust követték? Jn 11:16; 13:37; 1Thess 5:23.

„Aki hit által Krisztusban él, az nem kíván másféle vagy nagyobb jót tenni, mint megismerni és teljesíteni az Isten akaratát.” – 5B 644.
„A keresztényeknek testüket kell odaszánniuk ’élő, szent és Istennek
kedves áldozatul’ (Rm 12:1). Hogy ezt megtehessék, minden képességüket a
lehető legjobb állapotban kell tartaniuk. Minden szokás, amely csökkenti a
fizikai és a szellemi erőt, alkalmatlanná teszi az embert arra, hogy a Teremtőnek szolgáljon.” – NL 18.
„A kereszten függő Jézus maga volt az evangélium… Ez a mi üzenetünk,
érvünk, hittételünk, tanításunk, figyelmeztetésünk a megátalkodottaknak,
bátorításunk a szomorkodóknak, reményünk minden hívő számára. Ha föl
tudjuk kelteni az érdeklődést az emberekben, hogy Krisztusra függesszék
tekintetüket, mi félreállhatunk, s csak arra kérhetjük őket, hogy tekintetüket továbbra is függesszék Isten Bárányára… Kinek szeme Jézuson függ,
mindent el fog hagyni. Meg fog halni az önzésnek. Hinni fog Isten teljes
szavában, mely dicsőségesen és csodálatosan fölmagasztosul Krisztusban.”
– TII 196.
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Kedd

december 24.

3. SZEMÉLYES KAPCSOLAT
a. Milyen kapcsolatot szeretne Isten kialakítani gyermekeivel, még az
élet nehézségei és kihívásai közepette is? Lk 15:22-24; Jn 17:3, 16-20.

„Ha megvallottad bűneidet, akkor hidd is hogy Isten megbocsátotta, hiszen megígérte. ’Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól’ (1Jn 1:9). Akkor miért
hozunk szégyent Istenre azzal, hogy kételkedünk bűnbocsátó szeretetében?
Miután beismerted bűneidet bízz benne, hogy Isten szava nem hiúsul meg,
hanem beváltja amit ígért. Éppen úgy hinned kell azt, hogy Isten beteljesíti
az Ő szavát, és megbocsátja a bűneidet, mint amennyire kötelességed az,
hogy bevalld bűneidet. Neked olyan hitet kell gyakorolnod Istenben, mint
Aki kész éppen azt tenni, amit Ő kijelentett, hogy megtesz – megbocsátani
minden törvényszegésedet.” – HP 126.
„Ha teljesen alárendeljük magunkat Krisztusnak, felhagyunk bűnös
életünkkel, lemondunk szenvedélyeinkről, és a büszkeségről, belekapaszkodunk Krisztusba és az Ő érdemeibe, Ő kész betölteni bennünket mindennel,
amit megígért. Kijelenti, hogy kész mindenkinek bőkezűen adni, aki Őtőle
kér. Elhihetjük ezt? Én kipróbáltam Őt ebben a pontban, és tudom azt, hogy
Ő hűségesen beteljesíti minden ígéretét.” – ST 1887. szeptember 29.
b. Milyen mértékű hatása van a Golgota keresztjének az Istennel való
kapcsolatunk kialakítására? Jn 12:32.
„Kálvária keresztje hív ki s végül győz le minden földi és pokoli hatalmat. A kereszten összpontosul minden befolyás, s ez a befolyás onnan árad
széjjel. Ez a legfőbb vonzerő, mert Krisztus itt adta életét az emberiségért.
Azért ajánlotta föl áldozatát, hogy az ő eredeti tökéletességébe állítsa vissza
az embert. Sőt azért áldozta föl magát, hogy teljes jellemátalakulást adjon az
embernek, a győzőknél többé tegye őt…
Ha a kereszt nem talál kedvező hatást, akkor megteremti. Nemzedékről
nemzedékre a az arra az időre szóló igazságot mint a jelen időre szóló igazságot nyilatkoztatja ki. A kereszten függő Krisztus a közvetítő, aki által az
igazság és a kegyelem összetalálkozik, az igazságosság és békesség csókolgatják egymást. Ez hívatott megmozdítani a világot.” – TII 197.
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Szerda

december 25.

4. BAJOK ÉS MEGPRÓBÁLTATÁSOK
a. Amikor bajokkal és megpróbáltatásokkal nézünk szembe, és érezzük, hogy egyedül vagyunk, és kétségbeesünk, mire emlékezhetünk?
Mt 11:28; Zsolt 36:10, 11.

„Amilyen vigasztalóak és felvidítóak voltak Krisztus szavai azoknak, akik
hallhatták, olyanok ma is nekünk. Mint ahogyan a hűséges pásztor ismeri
és gondozza a bárányait, úgy visel gondot Krisztus is az Ő gyermekeiről.
Ismeri a minden egyes embert körülvevő megpróbáltatásokat és nehézségeket. ’Mint pásztor, nyáját úgy legelteti – mondja Ésaiás – karjára gyűjti a
bárányokat, és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti’ – (40:11).
Krisztus közvetlenül ismeri juhait, s a szenvedőket és elesetteket különleges
gondoskodásában részesíti. Életét adta értük, s úgy ismeri szükségleteiket,
mint senki más” – RH 1897. május 18.
„Jézus nem hagy magadra, miközben váratlan és meglepő megpróbáltatások és nehézségek érhetnek. Ő mindezekről beszélt neked, és arról is, hogy
nem kell lehangolódni és elkedvetlenedni, amikor a próbák jönnek. Nézz
fel Jézusra, a Megváltódra, légy vidám és örvendező… Nekünk élő Üdvözítőnk van, aki úgy szeretett bennünket, hogy meghalt értünk, hogy általa
reménységünk, erőnk és bátorságunk lehessen, és van egy helyünk Ővele a
trónján.” – UL 211.
„Sátán azt sugallja, hogy helyzetetek reménytelen, és önmagatokat nem
üdvözíthetitek. Ez igaz, helyzetetek valóban reménytelen. Emeljétek fel
Jézust előtte és mondjátok ezt: ’Feltámadt Megváltómban bízom, Aki nem
fogja megengedni, hogy elvesszek. Az Ő nevében diadalmaskodom. Ő az én
igazságom és örömömnek koronája.’ Senki ne érezze reménytelennek esetét,
mert nem az. Jóllehet bűnösnek és elveszettnek tartjátok magatokat, de ez
éppen az az állapot, melyben szükségetek van a Megváltóra.” – FW 37.
b. Mi jellemezze tapasztalatainkat? Zsolt 16:11; Ef 5:18; Kol 2:6, 7.

„A [Jahve szentek szentjében levő] trónja körül álló szeráfokat olyan áhítatos tisztelet tölti be, amikor megpillantják Isten dicsőségét, hogy még egy
pillanatig sem tekintenek magukra csodálattal… Boldogságukat az jelenti,
hogy dicsőítik az Urat. Nem kívánnak egyebet, mint a közelségében maradni, és tetszésében részesülni.” – ICsK 72.
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Csütörtök

december 26.

5. KRISZTUS KÖZPONTÚ SZOLGÁLAT
a. Hogyan mutatkozik meg az igaz keresztény útja? 1Jn 2:6; 4:19.

„Krisztus nagyon fontosnak tartja azt, hogy az Ő népe engedelmeskedjen
Isten parancsolatainak. Népének értelmes ismerete van e parancsolatokról,
s beviszi azokat mindennapi életébe. Az ember nem tarthatja meg Isten parancsolatait, csak ha Krisztusban van, és Krisztus őbenne. Nem lehetséges
addig neki Krisztusban maradni, s világosságot nyerni az Ő parancsolatairól,
ameddig figyelmen kívül hagyja azokból akár a legkisebbet is . Az Ő szava
iránti állhatatos, készséges engedelmesség által bizonyítja szeretetét Isten
Küldötte iránt…
Az emberek minden vészhelyzetben és nehézségben segítőt találnak Jézus Krisztusban.” – TDG 142.
b. Mivel sorsunkat a helyes és a helytelen döntéseink határozzák meg,
milyen felhívás visszhangzik mindannyiunk felé? 5Móz 30:19; 1Pt
1:13-16; Ef 4:1. Miért? Jel 5:12.

„A Szentírás kutatásánál mindenkor egyetlen központi igazságot kell
szem előtt tartani – Krisztust, a megfeszítettet… Csak a kereszt fényénél
ismerjük fel Isten törvényének magasztos jellegét. A bűntől beteg léleknek
életet adományozni csakis üdvösségünk szerzőjének a kereszten elért műve
által lehet.” – TMK 208.

Péntek

december 27.

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

Mi Isten vágya az Ő gyermeki iránt?
Beszélj arról, mit jelent helyes kapcsolatban lenni Istennel!
Mennyire elkötelezett Isten a mi helyreállításunk érdekében?
Mire kell emlékezzünk, ha nehézségekkel nézünk szembe?
Milyen nagy központi igazság vezethet bennünket a szív és az élet tisztaságára?
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
1-2 ÉJE – Értelem, Jellem, Egyéniség, 1-2. kötet
1-2 IB – Igehirdetések és Beszédek, 1-2. kötet
1-3 Sz – Szemelvények, 1-3. kötet
1-9B – Bizonyságtételek a Gyülekezeteknek,
1-9. kötet
AT – Apostolok Története
BL – Bizonyságtételek a Lelkészeknek
BO – Boldog Otthon
EÉ – Előtted az Élet
GH – Gondolatok a Hegyibeszédről
ICsK – Isten Csodálatos Kegyelme
JÉ – Jézus Élete
JVÚ – Jézushoz Vezető Út
KP – Krisztus Példázatai
KSz – Keresztény Szolgálat
Ma – Maranatha
NOL – A Nagy Orvos Lábnyomán
PK – Próféták és Királyok
PP – Pátriárkák és Próféták
TII – A Te Igéd Igazság
ÜI – Üzenet az Ifjúságnak
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1-21 MR – Manuscripts Releases 1-21. kötet
1-2NL – Notebook Leaflets 1-2. kötet
1-4 SP – The Spirit of Prophecy 1-4. kötet
BE – The Bible Echo
CC – Conflict and Courage
CE – Christian Education
CS – Counsels on Stewardship,
CSW– Counsels on Sabbath School Work
FW – Faith and Works
HP – In Heavenly Places
LLM – Loma Linda Messages
OFC – Our Father Cares
OHC – Our High Calling
RC – Reflecting Christ
RH – The Review and Herald
SDG – Sons and Daughters of God
SJ – The Story of Jesus
SSW – Sabbath School Worker
ST – The Signs of the Times
TDG – This Day With God
TMK – That I May Know Him
UL – The Upward Look
VSS – The Voice in Speech and Song
YI – The Youth’s Instructor
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