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Előszó
A Föld történelmének ezen időszakában Pál apostol ihletett igéi rop-

pant helyénvalóak: „Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük 
el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegy-
vereit.” (Rm 13:12) Mint a keresztre feszített Egyetlennek tanítványai, 
szemben állunk teljesen egy kihívást jelentő jövővel ezen a földön. Ezért 
nagyon fontos az számunkra, hogy összegyűjtsünk minden fénysugarat 
és megbecsüljük, amik kegyesen utunkra lettek árasztva, és a követők 
áldott reménységgel lehetnek, hogy „semmit sem kell félnünk a jövőtől, 
kivéve, ha elfeledkezünk az útról, amelyen vezetett bennünket az Úr, és 
tanításáról, amelyet elmúlt történetünk során adott nékünk.” (The Ge-
neral Conference Daily Bulletin, 1893. január 29.)

Elbeszélni Isten gondviselését és átismételni múltunkban adott min-
den tanítását, hitünk megerősítéséhez nagyon fontos. Szilárd alapot 
és környezetet biztosítanak, amelyen biztonsággal állhatunk. Ezért a 
szombatiskola tanulók az egész földkerekségen meg lesznek alapozva és 
erősödve ezen utolsó napokban Isten maradék népére bízott alapvető 
igazságokban.

Az Úr hírnöke mondja, „Három fokozatot láttam; az első, a má-
sodik és harmadik angyal üzenetét. Kísérő angyalom így szólott: „Jaj 
annak, aki ezeken az üzeneteken a legcsekélyebb változtatást eszközölni 
merészeli. Ezen üzenetek helyes megértése életkérdés. Emberi lelkek 
sorsa attól függ, hogy mily módon fogadják el azokat.” Az üzeneteket 
szemlélve, láttam azt is, hogy mily drágán szerezte meg tapasztalatait 
Isten népe. Nagy küzdelmekbe és sok szenvedésbe kerültek azok. Isten, 
lépésről lépésre vezette gyermekeit, amíg végül szilárd, megingathatat-
lan emelvényre állította őket. Láttam, amint egyes személyek e szilárd 
emelvényhez közeledtek, és annak alapjait kezdték vizsgálni. Egyesek 
nagy örömmel, haladéktalanul felléptek arra. Mások ellenben hibákat 
kerestek az alapokban. Előbb javításokat óhajtottak rajta, mert úgy vél-
ték, hogy akkor az emelvény tökéletesebb lesz és a rajta lévő emberek 
boldogabbak. Egyesek leléptek az emelvényről, és megállapították, hogy 
az egész helytelenül van felépítve. Én azonban láttam, hogy akik rajta 
voltak, mindannyian szilárdan állottak helyükön, sőt még azokat is in-
tették, akik leléptek, hogy hagyjanak fel folytonos panaszaikkal; mert 
Isten volt ennek a műnek Építőmestere és ők Istennel perlekedtek. Még 
egyszer elbeszélték Isten csodálatos cselekedeteit, amelyek őket erre az 
álláspontra vezették és szemeiket az ég felé emelve, fennhangon magasz-
talták Istent. Ez mély benyomást gyakorolt azokra, akik panaszkodtak, 
és arcukon alázatos kifejezéssel újra visszatértek oda.” (Tapasztalatok és 
látomások, 221-222.) Azért imádkozunk, hogy ezen szükséges alapelvek 
mélyebb tanulmányozása megerősíthessék minden hívő hitét. 

 
A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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Kongó, Nyugat Kasai 
Misszió részére 

A Nyugati Kasai Misszió a 
Kongói Demokratikus Köztár-
saságának közepén helyezkedik 
el, amely az Afrikai kontinens 
közepe és a tartomány nevét is 
magában foglalja. A háborúktól 
és természeti katasztrófáktól 
mentes Nyugat Kasai, a Kongói 
Demokratikus Köztársaságának 
egyike a három tartományból, amely 
a legnépesebb. 

A tartomány nevezetes a gyémánt bányászata miatt. A drágakő ki-
termelése azonban soha nem tette jobbá a nagyszámú népesség életét. 
Összeadódig az ipar hiánya, a drága megélhetés, az elektromosság hi-
ánya és földrajzi helyzete, a lakosság többsége szenved a hatalom és a 
munkanélküliség miatt.

A reformáció üzenete 1990 körül ért ide három német misszionárius 
által, és oly gyorsan elterjedt, hogy a Nyugat Kasai Misszió lett a má-
sodik legnagyobb létszámú misszió Angola után. 2000 óta a Hetednap 
Adventista Reformmozgalom része vagyunk és 2005-ben a Generál 
Konferencia 40 csoportunkat Misszióvá szervezte. 

Misszióvá szervezésünk három éve lehetővé tette, hogy hozzájussunk 
a szükséges felszerelésekhez, amelyek bátor munkásaink nehéz munka-
körülményeit javítják. Azonban még nincs imaház, központ és szállító 
vagy kommunikációs eszköz.

Úgy gondoljuk, hogy adottságaink és képességeink megerősödése 
által, gyülekezetünk felszerelései segíteni fognak bennünket, több lélek 
megnyerésében, valamint mások hitének igazságban való megtartásá-
ban.

Nagyra értékeljük ezen 2009-es évi első szombati nagylelkű adakozá-
saitokat, ami által ezen fejletlen terület sok problémáját megoldhatjuk, 
amelyek akadályozták a mű fejlődését. 

Előre is köszönjük. 

Testvéreitek a Nyugat Kasai Misszióból 
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AZ ISTENSég
„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül 

igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” – Jn 17:3.

„A mennyei triónak három élő személye van… Az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek.” – SpTB07 63.
Javasolt olvasmány: Tapasztalatok és Látomások, 41-43, 111-113.

Vasárnap december 28.
1. ISTEN, AZ ATYA
a. Mit mond a Biblia Istenről, az Atyáról? Jn 16:27.er; 1Tim 1:17. 

Milyen figyelmeztetés lett adva Isten és a földi dolgok összehason-
lításával kapcsolatban? 

„Istent nem hasonlíthatjuk össze dolgokkal, melyeket Ő teremtett. 
Mindenek csupán földiek. Isten átka alatt szenvednek, az ember bűne 
miatt. Az Atyát nem ábrázolhatják e föld dolgai által. Az Atya az Istenség 
teljessége: testileg, halandók számára láthatatlan.” – Ev 283.

„A természet szépségei jellemét és teremtői erejét mutatják be. Ezek 
az embereknek adott adományai hatalmáról tesznek tanúságot és tud-
tunkra adják, hogy a szeretet Istené. De senki sincs felhatalmazva arra, 
hogy azt mondja, hogy Isten személyesen benne van a virágban, levél-
ben és fában. Ezek a dolgok Isten alkotásai, melyek az emberiség iránti 
szeretetét nyilvánítják ki.” – MM 94.

„A természet nem azonos Istennel és soha nem is volt az. A termé-
szet maga - noha szava bizonyságot tesz Istenről - nem Isten. Mindössze 
arról van szó, hogy a teremtés munkájaként tanúságot tesz Isten hatal-
máról.” – RH 1898. november 8.
b. Milyen módon van kinyilvánítva Isten jelleme? Rm 1:20-25; Jn 

17:5-6.

„Krisztus személyes Megváltóként jött el a világba, és egy személyes 
Istent mutatott be. – RH 1898. november 8.

1.Tanulmány 2009. január 3. Napnyugta: H  16:05
  Ro 16:48

János evangéliuma 16:27. er.
Mert maga az Atya szeret titeket

Timótheushoz írt 1. levél 1:17.
 Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.

Rómabeliekhez írt levél 1:20-25.
20  Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.21  Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett.22  Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek;23  És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával.24  Annakokáért adta is őket az Isten szívök kivánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék;25  Mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mind örökké áldott. Ámen.

János evangéliuma 17:5-6.
5  És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt.6  Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.
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Hétfő december 29.
2. ISTEN, A FIÚ - JéZUS KRISZTUS 
a. Mi volt Jézus küldetése megtestesülése előtt és után? 1Pt 2:21-22; 

1Jn 3:5.

„A bukás után Krisztus lett Ádám tanítója, aki Isten helyében tett lé-
péseket az emberiségért, megvédve az emberiséget a közvetlen haláltól. 
Az idők teljességében emberi alakban kellett megjelennie. Az emberiség 
fejénél kellett betöltenie helyét, magára vévén természetünket, de nem 
bűnös voltunkat” – ST 1901. május 29.

„Jézus bűntelen volt gondolatban, szóban és cselekedetben. Tökéle-
tesség jellemzett mindent, amit tett.” – HP 166.
b. Milyen szavakkal mutatja be János Krisztust? Jn 1:1-4. Mivelhogy 

ember fiává lett, megszűnt valaha istensége? Mt 1:23; ésa 9:6; 
1Tim 3:16; Tit 2:13-14.

„Krisztus emberi mivolta egy időre elfátyolozta és eltakarta dicsőségét, 
mégis Isten maradt, miközben ember lett. Az emberi nem vette át az isteni 
helyét, sem az isteni az emberi helyét. Ez az istenfélelem titka. A két kife-
jezés: „isteni” és „emberi” – Krisztusban elválaszthatatlanul és szorosan 
egy volt, mégis mindkettő jól fölismerhető egyéniség maradt. Bár Krisztus 
megalázta magát, hogy emberré legyen, istenségét mégis megtartotta. Ez 
nem veszhetett el, míg hű és igaz maradt.” – ST 1899. május 10.

„Krisztusnak adott név a Jahve.” – ST 1899. május 3.
„Örök létezéséről beszélve Krisztus elvonultatja előttünk a végtelen 

korszakokat. Biztosít arról, hogy soha az örökkévalóságban nem volt 
olyan időszak, amikor nem élt volna szoros egységben az örök Istennel.” 
– ST 1900. augusztus 29.

„’Őbenne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága’ (Jn 1:4). 
Ez nem a földi életre vonatkozik, hanem a halhatatlanra, amely Isten 
kizárólagos tulajdona. Az Igének volt ilyen élete, aki Istennél volt, és aki 
Isten volt… Benne eredeti, nem pedig kölcsönkapott vagy átszármazott 
élet volt. Ez a fajta élet nincs meg az emberben.” – 1Sz 275.

„Ha Krisztus teremtett mindent, akkor léteznie kellett a teremtett 
dolgok megléte előtt. Az erre vonatkozó szavak oly határozottak, hogy 
senkinek sem kell kétségben maradnia felőlük. Krisztus Istentől volt, a 
szó legkomolyabb értelmében. Az örökkévalóság óta Istennel volt, min-
denekfölötti, örökké áldott Isten.” – RH 1906. április 5.

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

János apostol 1. levele 3:5.
És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és ő benne nincsen bűn.

János evangéliuma 1:1-4.
1  Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.2  Ez kezdetben az Istennél vala.3  Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.4  Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;

Máté evangéliuma 1:23.
 Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.

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

Titushoz írt levél 2:13-14.
13  Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését;14  Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.

Ésaiás próféta könyve 9:6.
 Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!
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Kedd december 30.
3. A TESTTé VÁLÁS 
a. Krisztus megtestesülésével milyen terv valósult meg? Jn 3:16; 1Jn 

4:9-10; 3:8.

„Az istenség könyörülettel fordult az emberiséghez és az Atya a Fiú 
és a Szentlélek együttesen kidolgozták a megváltás tervét. A terv megva-
lósításához minden el lett rendezve és elhatározták, hogy Krisztus, Isten 
egyszülött Fia önmagát adja, mint bűnért való áldozatot. Krisztusban, 
Isten a mennye összes erőforrást adta, hogy semmi se hiányozzon az 
ember felemelkedéséhez való munkához. Milyen eszközzel mérhető 
meg ezen szeretet mélysége? Isten azt akarta, hogy az ember ne mond-
hassa, hogy Ő többet is tehetett volna.” – RH 1912. május 2.

 „Isten végtelen leereszkedése mélyebb titok, mintsem megérthet-
nénk. A terv nagyszerűségét nem tudjuk teljesen felfogni és a végte-
len bölcsesség sem gondolhatott ki ennél jobb tervet. A terv csak az 
istenségnek emberi létbe öltözésével lehetett eredményes. Azzal, hogy 
Krisztus emberré vált s elszenvedte az Isten törvénye megszegése mi-
atti haragot. A terv által a nagy és rettenetes Isten igazságos maradhat 
s mégis igaznak nyilváníthat mindenkit, aki hisz Jézusban és személyes 
üdvözítőjének fogadja el őt.” – RH 1895. október 22.
b. Mi volt Jézus testté válásának a célja? Lk 19:10; Zsid 2:14-15; ésa 

42:21.

„Jézus Krisztus magára vállalta, hogy megkeresi és megmenti ami 
elveszett.” – RH 1896. június 30.

„Áldott aki elmondhatja, ’Bűnös vagyok Isten előtt, de Jézus az én Szószó-
lóm. Áthágtam az Ő törvényét. Nem menthetem meg önmagam; de megszer-
zem a becses vért, mely a Kálvárián ontatott ki könyörgéseimért. Elvesztem 
Ádámban, de helyreállíttattam Krisztusban.’” – YI 1894. november 8.

„Krisztus azért jött, hogy igazolja a törvény szent követeléseit. Azért, 
hogy élje a törvény kívánalmai iránti engedelmesség életét, s így bizo-
nyítsa Sátán vádjainak valótlanságát, hogy az ember képtelen megtartani 
Isten törvényét. Emberként találkozott kísértéssel és Istentől kapott erővel 
legyőzte. Amikor arra készült, hogy jót cselekedjen, hogy meggyógyítsa 
azokat kiket Sátán lesújtott, tervet készített az ember számára Isten tör-
vényének és az Ő szolgálatának lelkülete szerint. Krisztus élete bizonyítja, 
hogy mi is tudunk engedelmeskedni Isten törvényének.” – 8B 159.

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

János apostol 1. levele 4:9-10; 3:8.
 4:9  Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.10  Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.3:8  Aki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.

Lukács evangéliuma 19:10.
Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.

Zsidókhoz írt levél 2:14-15.
14  Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,15  És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának.

Ésaiás próféta könyve 42:21.
 Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt nagygyá teszi és dicsőségessé.
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Szerda december 31.
4. ISTEN, A SZENTLéLEK
a. Mit mondott Jézus a Szentlélekről, akit a földre fog küldeni? Jn 

16:13; 14:16-17.

„A Vigasztaló, akit Krisztus megígért, hogy mennybemenetele után 
elküld, a Lélek az Istenségnek teljességében, aki kinyilatkoztatja az isteni 
kegyelem hatalmát mindazoknak, akik elfogadják és hisznek Krisztusban, 
mint személyes Üdvözítőben. A mennyei triónak három élő személye 
van; e három nagyhatalom nevében – az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-
ben – azok, akik élő hittel elfogadják Krisztust, alámeríttetnek, és ezek a 
hatalmak együtt fognak munkálkodnak az engedelmesekkel.” – HP 336.

„Az összes ajándék közül a Szentlélek volt a legmagasabbrendű aján-
dék, Akiért az Atyához népe felemelése érdekében könyörgött. Krisztus 
azért adta nékünk Lelkét, hogy megújító erőforrásunk legyen. Nélküle 
Krisztus áldozata nem jelentett volna számunkra semmi segítséget. A 
gonosz hatalma évszázadok óta erősödik, és bámulatos, ahogy az em-
berek alávetették magukat ennek a sátáni fogságnak. Csak az Istenség 
harmadik személyének a hatalmas erejével tudunk ellenállni a bűnnek, 
és tudjuk azt legyőzni. A Szentlélek nem korlátozott erővel jön el hoz-
zánk, hanem isteni hatalmának, erejének a teljességével.” – JÉ 578.

„A Szentlélek nem csak megszentel, hanem elítél is. Senki nem tudja 
megbánni bűneit míg bűnösségének tudatára nem ébred. Mennyire 
szükségünk van arra, hogy a Szentlélek velünk legyen, amint azon mun-
kálkodunk, hogy az elesett lelkeket elérjük.” – RH 1895. július 16.
b. Milyen bibliai bizonyítékunk van arról, hogy a Szentlélek Isten? 

Apcs 5:3-4. Milyen más bizonyíték mutatja, hogy a Szentléleknek 
van személyisége? Apcs 13:2; Rm 8:16,26-27; 1Kor 2:10.

„A Szentlélek személy, mert a lelkünkkel együtt tesz bizonyságot 
arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. 

A Szentlélek személyiség, mert egyébként nem tehetne lelkünkkel 
együtt bizonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Isteni személy-
nek kell lennie, mert különben nem kutathatná ki a titkokat, melyek 
Isten gondolataiban rejlenek. „Mert kicsoda tudja az emberek közül az 
ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely ő benne van? Azon-
képpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.” 
(1Kor 2:11.) – 20MR 68-69.

János evangéliuma 16:13.
De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

János evangéliuma 14:16-17.
6  És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.17  Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.

Apostolok cselekedetei 5:3-4.
3  Monda pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket, és a mezőnek árából félre tégy?4  Nemde megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek.

Apostolok cselekedetei 13:2.
Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és bőjtölének, monda a Szent Lélek: Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam

Rómabeliekhez írt levél 8:16,26-27.
16  Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.26  Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.27  Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 2:10.
 Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
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Csütörtök január 1.
5. AZ ÖRÖKéLET
a. Mi az egyetlen módja annak, hogy örökéletet kaphassunk ezen és 

az eljövendő világon? Jn 3:36; 6:47; 17:3.

„Nem elégséges hinni valamit Krisztusról; Krisztusban kell hinnünk. 
Az egyetlen olyan hit, melyből hasznunk származhat, személyes Meg-
váltóként 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
b. Mire vágyik Jézus igazán földi követőivel kapcsolatban? Jn 6:37-40; 

14:1; 17:24.

„A szívből fakadó őszinte ima a legszorosabb közösségbe emel bennün-
ket az Örökkévaló Lelkével. Ha pillanatnyilag nincs is rendkívüli bizonyí-
tékunk arra, hogy Megváltónk és Üdvözítőnk szeretettel és részvéttel hajol 
le hozzánk, ez mégis úgy van. Bár láthatóan nem érzékeljük jelenlétét, keze 
mégis szeretettel és szívbéli részvéttel megpihen rajtunk.” – JVÚ 73.

„A halálnál is erősebb az a szeretet, mellyel Isten vágyakozik földi gyer-
mekei után. Fia feláldozásával az egész mennyet nekünk adta egyetlen aján-
dékban. Az Üdvözítő élete és halála, köztünk és Isten közötti közvetítése, az 
angyalok szolgálata, a Szentlélek esedezése, mindaz, ami által Isten bennünk 
hat és alkot - az elesett emberiség megváltását szolgálja.” – JVÚ 16.
Péntek január 2.
SZEMéLYES ÁTTEKINTŐ KéRDéSEK
a. Milyen általánossá vált téves értelmezést kell eloszlatnunk Istenről, az 

Atyáról? 
b. Vizsgálj meg néhány olyan fontos pontot Jézussal kapcsolatban, amivel 

sokan nincsenek tisztába. 
c. Miért volt szükség arra, hogy Krisztus, a mi Teremtőnk, mint ember a 

földre jöjjön?
d. Miért oly fontos a Szentlélek ahhoz, hogy elérjük a megváltást?
e. Milyen fontos körülmények szükségesek az örökélet elnyeréséhez?

János evangéliuma 3:36; 6:47; 17:3.
3:36  Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.6:47  Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak.17:3  Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

János evangéliuma 6:37-40.
37  Minden, amit nékem ád az Atya, én hozzám jő; és azt, aki hozzám jő, semmiképen ki nem vetem.38  Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.39  Az pedig az Atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámaszszam azt az utolsó napon.40  Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámaszszam azt azt utolsó napon.

János evangéliuma 14:1;17:24.
14:1  Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.17:24  Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.
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2. Tanulmány 2009. január 10. Napnyugta:  H 16:13
Ro 16:56

A SZENTíRÁS
„A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a 

megjobbításra, az igazságban való nevelésre” – 2Tim 3:16.

„Az őszinte tanítvány a Szentírást Istennek hozzá intézett beszéde-
ként fogadja. Megremeg az Ige szavára, mert az élő valóság számára.” 
– KP 35.
Javasolt olvasmány: Előtted az Élet, 184–191.

Vasárnap január 4.
1.  ISTEN IHLETETT IgéJE
a. Mit mond Pál apostol a Szentírás eredetéről? 2Tim 3:15–17.

„Egyedüli biztonságunk a Biblia teljes elfogadásában van, nem csu-
pán kiragadni bizonyos részeket, hanem az igazság egészében hinni. 
Csúszós felületre lépsz lábaiddal, ha lebecsülöd egyetlen írott szavát is. 
A Biblia egy isteni közlés és olyan, mint egy valóságos üzenet a lélek 
számára, mintha mennyei hangot hallanánk szólni hozzánk. Milyen 
áhítattal, tisztelettel és alázatos lélekkel kell a Szentírást kutatnunk.” – ST 
1893. szeptember 18.
b. Mit mondott Jézus az Ószövetségről? Jn 5:39; Lk 24:27,45. Mi lesz 

az eredménye a Szentírás folyamatos tanulmányozásának és az 
annak való engedelmességnek? Zsol 119:11; 2Tim 3:15.

„Azok, akik folyamatosan Isten igéjével táplálkoznak, nem fognak 
eltérni Isten törvényétől és áthágni azt, mint ahogyan Ádám és Éva 
tette. Isten igéje megbecsülést és szilárdságot fog adni számukra.” – ST 
1895. szeptember 5.

„Isten Igéje, ha kutatjuk és hallgatunk rá, szívünkben munkálkodva 
leigázza minden szentségtelen jellemvonásunkat.” – KP 61.

Timótheushoz írt 2. levél 3:15-17.
15  És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által.16  A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,17  Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

Timótheushoz írt 2. levél 3:15.
És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által.

János evangéliuma 5:39.
Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam;

Lukács evangéliuma 24:27,45.
27  És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázza vala nékik minden írásokban, amik ő felőle megirattak.45  Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjöket, hogy értsék az írásokat.

Zsoltárok könyve 119:11.
Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.
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Hétfő január 5.
2. A SZENTíRÁS KÖZPONTI TéMÁJA 
a. Mit értett meg Pál apostol arról, hogy mi legyen a központi témája 

a megváltás evangéliumának hirdetésében? 1Kor 2:1-2.

„A kereszténység középpontja a megfeszített Messiás. A legfontosabb 
feladat a tanítóknak és tanulóknak, hogy megtanulják azokat a dolgokat, 
amik nem a világra mutatnak, hanem a világból a Kálvária keresztjére.” 
– CT 23-24. 

„A Biblia központi témája, amely körül minden más összpontosul: 
a megváltás terve és Isten képmásának helyreállítása az emberek lelké-
ben.” – EÉ, 123.
b.  Mi a legfontosabb témakör amit nem szabad kihagyni egyetlen 

prédikációból? 1Kor 1:23-24; 15:3; Ef 2:20.

„Minden prédikációban szóljatok Krisztusról! Időzzetek Jézus Krisz-
tus értékein, kegyelmén és dicsőségén, mert a lelkekben kiformálódó 
Krisztus a dicsőség reménysége.” – 1Sz 150.

„Egyszerűen, világosan mond el minden léleknek, mit cselekedjen, 
hogy üdvözüljön. Isten a segítőd; Ő fordul hozzád, hogy tedd min-
denki számára ismeretessé Krisztus kegyelmének elrejtett, kifürkész-
hetetlen gazdagságát. Ne feltevéseidről beszélj, hanem Krisztusról. Az 
igazságosság fénye ragyogja be szívedet és prédikáld a kinyilatkoztatott 
dolgokat. A Krisztusba vetett élő hit kell legyen a tökéletes szála és fo-
nala minden prédikációnak és a tökéletes összegzése és lényege minden 
beszélgetésnek; ez kell hogy beleszövődjön minden kérésbe és imába.” 
– SpTA07 8-9.

„A Szentírás kutatásánál mindenkor egyetlen központi igazságot kell 
szem előtt tartani. Krisztust, a megfeszítettet. Minden más igazságnak 
annyi a hatása és ereje, amennyire ehhez a tárgyhoz kapcsolódik. Csak 
a kereszt fényénél ismerjük föl Isten törvényének magasztos jellegét. A 
bűntől beteg léleknek, csakis üdvösségünk szerzőjének a kereszten elért 
eredménye által lehet életet adományozni.” – TII 178. 

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 2:1-2.
1  Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcseséggel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.2  Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 1:23-24; 15:3.
1:23  Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot;24  Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcseségét.15:3  Mert azt adtam előtökbe főképen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint;

Efézusbeliekhez írt levél 2:20.
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
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Kedd január 6.
3. ISTEN CSALHATATLAN IgéJE
a. Miért oly fontos Isten igéjének tanulmányozása, és annak haszná-

lata a tanításban? Zsol 119:105,116,133; Péld 2:1-5.

„Mindenkihez, fiatalhoz és öreghez egyaránt szólnak az Úrnak sza-
vai: Engedjétek meg, hogy Istennek igazsága munkálkodjon szívetekben 
és lelketekben. Legyen imátok ez: „Óh Uram, őrizd meg lelkemet, hogy 
ne szomorítsalak meg Téged.” Szálljanak fel imáitok Istenhez, hogy 
Ő megszentelhesse a lényedet, gondolataiban, szavaiban, lélekben és 
minden cselekedetben. Képviseld Isten ügyét, nehogy az önzés egyet-
len szála is beleszövődjön jellemed szövetébe. Imádkozz így: „Szenteld 
meg szívemet az igazsággal. Angyalaid vigyázzanak lelkem legteljesebb 
sértetlenségére. Gondolataimat az egyszerűség befolyásolja, a Te szavad 
mondásait keresve, irányítást adva ezen életben, hogy előkészülhessek a 
jövőre, az örökéletre.” – RH 1906. július 19.

„Ezen (angol) reformátorok ugyanazt a nagyszerű elvet vallották, 
mint amit a valdensek, Wiclif, Husz János, Luther, Zwingli és a hozzájuk 
csatlakozók. Hitték, hogy a Szentírás tévedhetetlen tekintély, a hit és a 
cselekedet szabálya!” – NK 226.
b.  Milyen biztosítékunk van a bibliai próféciák és jövendölések té-

vedhetetlenségéről? ésa 34:16; 55:10-11.

„Igéje által Isten az emberekre bízta azt az ismeretet, amely szükséges 
az üdvösséghez. A Szentírást Isten akaratának hiteles, tévedhetetlen 
kinyilatkoztatásaként kell elfogadnunk. A Szentírás a jellem mércéje, a 
tanításaink zsinórmértéke és tapasztalataink próbaköve.” – AG 198.

 „Az egyedüli igaz Isten szava csalhatatlan. A végtelen bölcsesség, 
szentség, hatalom, és szeretet egyesülése irányít bennünket arra a jellem-
beli mértékre, amelyet Isten mért ki. Isten igéje oly világosan határozza 
meg az Ő királyságának törvényeit, hogy senkinek sem kell sötétségben 
járnia. Törvénye az Ő jellemének másolata.” – HP 137.

„Mindazt, amit a jövendölés előre meghatározott, nyomon követhet-
jük a történelem lapjain a jelen ideig, és biztosak lehetünk benne, hogy 
aminek még meg kell történnie, szintén be fog teljesedni a maga rendje 
szerint.” – EÉ 178.

Zsoltárok könyve 119:105, 116, 133.
105  Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.116  Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.133  Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam!

Példabeszédek 2:1-5.
1  Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál,2  Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre,3  Igen, ha a bölcseségért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled,4  Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt:5  Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.

Ésaiás próféta könyve 34:16; 55:10-11.
34:16  Keressétek meg majd az Úr könyvében, és olvassátok: ezeknek egy hijjok sem lesz, egyik a másiktól el nem marad; mert az Ő szája parancsolta, és az Ő lelke gyűjté össze őket!55:10  Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:11  Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.
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Szerda január 7.
4. HOgYAN TANíT A BIBLIA
a. Milyen tanács van adva azoknak, akik tanulmányozni vágynak az 

igazságot? ésa 28:9-10,13; Apcs 17:10-11.

„A Biblia önmaga magyarázója. Az egyik szöveg kulcsnak fog bizo-
nyulni a másikhoz és kinyitja azt. Ily módon fog fény hullani az ige rej-
tett jelentésére. Ugyanazon téma feldolgozásában, a különböző szövegek 
összehasonlításával, minden oldal szemügyre vételezésével, a Szentírás 
valódi jelentése egyértelművé fog válni.” – CE 85.  

„Az igazság pompás drágakövei nem a felszínen fekszenek. Fel kell 
tárnod azokat. Fogd a Bibliádat és hasonlíts össze szöveget szöveggel, 
verset versel, és meg fogod találni az igazság becses drágaköveit. A vi-
lágosság becses drágaköveit gyönyörűen rendezd el és függeszd föl az 
emlékezés termében.” – RH 1889. április 16.

„Mutassuk be a Bibliát a fiataloknak, rejtett kincsei felé irányítva fi-
gyelmüket, tanítsuk meg őket az igazság drágaköveinek kutatására, és ta-
pasztalni fogjuk, hogy értelmük csodálatosan fejlődik. Azok a nagyszerű 
igazságok, amelyekkel a Biblia foglalkozik, az a nemes egyszerűség, amely 
ihletett kijelentéseiből árad, azok a felemelő eszmék, amelyeket feltár előt-
tünk, az Isten trónjáról áradó éles és tiszta fény, amely megvilágosítja az 
elmét, olyan nagy mértékben fejlesztik az emberi értelmet, hogy felfogni  
alig, teljesen megmagyarázni pedig sohasem lehet.” – ÜI 147.
b.  Milyen fontos tényező szükséges a Biblia igazságainak megértésé-

hez? Jak 1:5-8; Ef 6:18; Zsid 12:28.

„Mélységes tisztelettel tanulmányozd a Bibliát, azzal az érzülettel, 
hogy Isten jelen van. Minden könnyelműséget és haszontalanságot 
tegyünk félre. Amíg az ige egyes részeit könnyen megérthetjük, annál 
nagyobb nehézségekbe ütközhetünk másutt. Ezeket a nehéz részeket tü-
relemmel, alaposan belemélyedve és komoly áhítattal tanulmányozzuk! 
Minden tanuló, valahányszor felnyitja a Szentírást, fohászkodjon, hogy 
a Szentlélek világosítsa meg elméjét, és biztos az ígéret, hogy ez meg is 
adatik neki.” – ÜI 151.

„Ha alázatossággal fogsz a Biblia tanulmányozásához, és megfontolt 
imával útmutatásért, akkor Isten angyalai fogják megnyitni számodra 
annak élő valóságait.” – ST 1893. szeptember 18.

Ésaiás próféta könyve 28:9-10, 13.
9  Kit tanít tudományra? A tanítást kivel érteti meg? A tejtől elszakasztottakkal-é és a csecstől elválasztottakkal-é?10  Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi.13  És lőn nékik az Úr beszéde parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi; hogy járjanak és hátra essenek és összetöressenek és tőrbe jussanak és megfogassanak!

Apostolok cselekedetei 17:10-11.
10  Az atyafiak pedig azonnal, azon éjszakán elküldék Pált Silással egyetemben Béreába; kik mikor odamentek, elmenének a zsidóknak zsinagógájába.11  Ezek pedig nemesb lelkűek valának a Thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-é ezek.

Jakab apostol levele 1:5-8.
5  Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.6  De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány.7  Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;8  A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.

Efézusbeliekhez írt levél 6:18.
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,

Zsidókhoz írt levél 12:28.
 Annakokáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel.
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Csütörtök január 8.
5. TANULMÁNYOZZ AMíg LEHET
a. Mi van megírva azokról, akik nem tanulmányozzák a Bibliát? 

2Tim 4:2–4.

„A tömegeknek nem kell a Biblia igazsága, mert keresztezi bűnös, 
világot szerető szívük vágyait, Sátán pedig gondoskodik a nekik tetsző 
tévedésekről.” – NK 529.

„’Az egészséges tudomány’ bibliai igazság – amely jámborságot és 
hűséget követel, s Isten népét megerősíti hitében.” – Esz 193.
b.  Mi fog történni a nyomorúság idején azokkal, akik most, a próba 

ideje alatt elhanyagolják Isten igazságának tanulmányozását?  Ám 
8:11-12.

„Azok, aki idáig semmire sem becsülték Isten szavát, most egyik 
tengertől a másikig szaladtak, napnyugattól napkeltéig mindent bejár-
tak, hogy keressék Isten szavát. Az angyal így szólott: „Nem találják 
meg azt… Nap-nap után megvetették az üdvösséget s többre becsülték 
földi gazdagságukat és világi élvezeteiket, mint a mennyei kincseket és 
a menny ismeretét. Megvetették Jézust és lenézték szentjeit. Aki tisztá-
talan, az örökké tisztátalan marad.” – TL 244.

„Akik nem engedik magukat, hogy a próféták előkészítsék őket, 
akik elmulasztják lelküket megtisztítani azzal, hogy a teljes igazságnak 
engedelmeskednek, és akik állapotukat jobbnak tartják, mint amilyen 
a valóságban, majd ha a csapások jönnek, felébrednek s belátják, hogy 
szükségük lett volna az építkezésnél a megfaragásra és beillesztésre. Csak 
hogy akkor már nem lesz idő ennek elvégzésére és nem lesz közbenjáró-
juk sem, aki ügyüket a mennyei Atya előtt képviselje.” – TL 58.
Péntek január 9.
SZEMéLYES ÁTTEKINTŐ KéRDéSEK
a. Miért kell engedelmeskednünk Isten minden kinyilatkoztatásának – nem 

pedig csak válogatni közöttük? 
b. Mi a Szentírás legfontosabb témája. 
c.  Miért nem unalmas a prófécia sohasem, hanem bátorító a lélek számára?
d. Mond el Isten módszerét a tanulmányozásban és azt, hogy milyen hozzá-

állást kell tanúsítanunk abban.
e. Miért feltétlenül szükséges a Bibliát igazán tanulmányozni most azonnal? 

Timótheushoz írt 2. levél 4:2-4.
2  Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.3  Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;4  És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.

Ámós próféta könyve 8:11-12.
11  Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után.12  És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg.
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3. Tanulmány 2009. január 17. Napnyugta:  H 16:22
Ro 17:07

A BŰN EREDETE
„Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál 

a földre, aki népeken tapostál! Holott te ezt mondád szívedben: Az 
égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és 
lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibök hágok a magas 
felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.” – ésa 14:12-14.

„Luciferben – akit Krisztus után Isten a legjobban kitüntettek, és aki 
a menny lakói közül a leghatalmasabb és legdicsőségesebb volt, - fogant 
meg a bűn.” – NK 439.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és próféták, 7-17.

Vasárnap   január 11.
1. EgY FELMAgASZTALT ANgYAL
a. Hogyan ír Ezékiel próféta Luciferről, Tírus király alakját használ-

va? Ezékiel 28:13-14.

„Lucifer mint oltalmazó kerub állt Isten színe előtt. Az összes terem-
tett lények közül Ő volt a legmagasztosabb és legtöbb, aki kinyilatkoztat-
ta Isten szándékait a világegyetemben.” – JÉ 666.

„Ez a hatalmas angyal Lucifer, aki minden dicsőségét Istentől kapta, 
eljutott oda, hogy ezt magának tulajdonította. Nem volt megelégedve 
rangjával, pedig nagyobb megbecsülésben részesült, mint a mennyei 
sereg többi tagjai. Merészen magának igényelte azt a hódolatot, amely 
egyedül a Teremtő illette meg.” – PP 9.
b. Mi volt Lucifer kitűzött célja annak ellenére, hogy magas tisztsé-

get viselt? ésa 14:13-14.

„Ha Lucifer valóban a Magasságoshoz hasonló akart volna lenni, 
sohasem hagyta volna el kijelölt mennybeli helyét, mert a Magasságos 
lelkülete önzetlen szolgálatban nyilvánul meg. Lucifer Isten hatalmát 
kívánta, de nem jellemét.” – JÉ 368.

Ezékiel próféta könyve 28:13-14.
13  Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; [és] karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél.14  Valál felkent oltalmazó Kérub; és [úgy] állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál.

Ésaiás próféta könyve 14:13-14.
13  Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.14  Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.
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Hétfő  január 12.
2. ELLENSZEgÜLéS éS LÁZADÁS
a. Hogyan beszélt Lucifer, hogy meggyőzze az angyalokat, hogy 

csatlakozzanak hozzá? Zsol 55:22.

„Lucifer nem volt megelégedve pozíciójával, pedig nagyobb meg-
becsülésben részesült, mint a mennyei sereg. Merészkedett a csakis a 
Teremtőnek kijáró hódolatot magának kívánni. Nem arra tanította a 
teremtett lényeket, hogy mindenekfelett Istent szeressék, és neki enge-
delmeskedjenek. Szolgálatukat és hűségüket inkább magának akarta 
biztosítani. Megkívánta azt a dicsőséget, amellyel a végtelen Atya a Fiát 
ruházta fel, ez az angyalfejedelem arra a hatalomra pályázott, amelyre 
egyedül Krisztusnak volt joga.” – PP 9.

„Sátán a viszályért, amit ő okozott a mennyben, Isten törvényét és 
kormányzását okolta. Minden bajt az isteni uralkodás következmé-
nyeként tüntetett fel. Azt állította, hogy ő maga akarja jobbítani Jahve 
törvényeit.” – NK 443.
b. Miután Lucifer meggyőzte az angyalok nagy részét arról, hogy 

meg kell változtatni Isten kormányzatát, mi történt ezekkel az 
angyalokkal? Jel 12:4.er.

„Sátán mikor fellázadt, az angyalok harmadát ragadta magával. El-
fordultak az Atyától és Fiától, s a lázadás kezdeményezőjéhez csatlakoz-
tak.” – 3B 115.

„Lucifer Isten szándékait hamis megvilágításban mutatta be - félre-
magyarázva és eltorzítva őket, hogy viszályt és elégedetlenséget keltsen. 
Alattomosan rávette hallgatóit, hogy adjanak hangot érzéseiknek; majd 
szavaikat ismételgette, amikor ez szolgálta célját. Így akarta bebizonyí-
tani, hogy az angyalok nem teljesen értenek egyet Isten kormányzásá-
val. Míg az Isten iránti teljes hűséget színlelte, azt hangsúlyozta, hogy 
a menny rendjén és törvényein változtatni kell Isten kormányzatának 
állandósága érdekében. Míg azon dolgozott, hogy az Isten törvényével 
szemben elégedetlenséget keltsen, és a saját elégedetlenségét becsepeg-
tesse a hozzá beosztott angyalok lelkébe, látszólag az elégedetlenséget 
igyekezett megszüntetni, és az elégedetlen angyalokat a menny rendjé-
vel megbékíteni. Míg titokban viszályt és lázadást szított, a legnagyobb 
furfanggal azt a látszatot keltette, mintha egyedüli célja az lenne, hogy 
elmélyítse a hűséget, és megőrizze az összhangot és békét.” – PP 12.

Zsoltárok könyve 55:22.
A vajnál simább az ő szája, pedig szívében háborúság van; lágyabbak beszédei az olajnál, pedig éles szablyák azok.

Jelenések könyve 12:4. er.
És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét,
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Kedd  január 13.
3. ISTEN TÖRVéNYE VÁLTOZHATATLAN
a. Mit mond a Biblia Isten törvényéről? Zsol 19:8; 111:7-8; Rm 7:12. 

Mit javasolt Lucifer ezzel kapcsolatban?

„Sátán vakmerően föllázadt Isten törvénye ellen. Nem tudta elviselni 
törvényét. Szerinte az angyaloknak nincs szükségük törvényre, ezért 
hagyja őket Isten szabadon saját akaratuk szerint járni. A törvény korlá-
tozva szabadságukat, az ő nagy célja pedig a törvény eltörlése.” – MT 7-8.

„Sátán tudta használni azt, amit Isten nem: hízelgést és csalást. Meg-
kísérelte Isten szavát kiforgatni, és hamis színben tűntette fel kormány-
zatát, azt állítva, hogy Isten igazságtalanul kényszerített törvényeket az 
angyalokra. A meghódolás és az engedelmesség megkövetelésével csu-
pán a maga felmagasztaltatására törekedett. Ezért kellett a menny lakói 
előtt, és az összes világ előtt bebizonyítani, hogy Isten kormányzata iga-
zságos, törvénye tökéletes. Sátán úgy tüntette fel, hogy ő maga igyekszik 
előmozdítani a világegyetem javát.” – PP 15.
b. Mit mondott Jézus Isten törvényéről? Mt 5:17-18; Lk 16:17. Mi a 

legnagyobb bizonyítéka Isten törvénye változhatatlanságának és 
állandóságának? Zsol 89:35; Jak 1:17.

„Isten szeretett Fiának kereszthalála azt igazolja, hogy Isten törvénye 
változhatatlan. Halála felmagasztalja a törvényt és dicsőségessé teszi, és 
bebizonyítja annak változhatatlan voltát.” – ST 1879. augusztus 7.

 „Krisztus nem mentette fel az embert a törvény iránti engedelmesség 
kötelezettsége alól azáltal, hogy magára vette a bűnösök vétkeit, mert 
ha a törvény megváltoztatható vagy eltörölhető lett volna, akkor nem 
kellett volna eljönnie erre a világra, hogy szenvedjen és meghaljon. Az 
a tény, hogy Krisztus meghalt a törvényszegés miatt, bizonyítja az Atya 
törvényének megváltoztathatatlan voltát.” – ST 1887. augusztus 25.

„Sátán lázadása tanulságul szolgál a világegyetem számára az egymást 
követő századok során; örök bizonyságul a bűn jellegéről és borzalmas 
következményeiről. A sátáni elv megvalósulása, az emberekre és angya-
lokra gyakorolt hatása mutatja, mi következik Isten tekintélyének félrete-
véséből. Nyilvánvalóvá lesz, hogy Isten kormányzatának és törvényének 
létével fonódik össze minden teremtményének jóléte.” – NK 444.

Zsoltárok könyve 19:8; 111:7-8.
19:8  Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt.111:7  Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes.8  Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből származottak.

Zsoltárok könyve 89:35.
 Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom.

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

Máté evangéliuma 5:17-18.
17  Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.18  Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.

Lukács evangéliuma 16:17.
Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogynem a törvényből egy pontocskának elesni.

Jakab apostol levele 1:17.
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka
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Szerda   január 14.
4. HÁBORÚ A MENNYBEN
a. Mi történt a mennyben Krisztus és Lucifer között, és mi lett a vég-

eredmény? Jel 12:7-10; Lk 10:18.

„A mennyben folyó küzdelem utolsó percéig a nagy bitorló igazolni 
próbálta magát. Amikor elhangzott a kijelentés, hogy Sátánnak összes 
hívével együtt el kell a boldogság honát hagynia, a lázadó vezér arcátla-
nul kimondta, hogy semmibe veszi a Teremtő törvényét. Megismételte 
azt az állítását, hogy az angyaloknak nincs szükségük irányításra, hanem 
hagyni kell, hogy tegyék azt, amit tenni akarnak, és akaratuk mindig jól 
fogja őket irányítani. Isten törvényeit a szabadság korlátjának bélyegezte, 
és kijelentette: el kell törölni a törvényt, hogy a mennyei seregek a tör-
vény korlátjától megszabadulva a lét magasabb, dicsőségesebb szintjére 
juthassanak.” – NK 444.

„Isten megvédte trónja becsületét, és kinyilvánította igazságosságát, 
amikor Sátánt kiűzte a mennyből. De amikor az ember a hitehagyó lel-
kület csalásainak engedve vétkezett, Isten bizonyságot tett szeretetéről 
azzal, hogy egyszülött Fiát halálra adta az elbukott emberért. Az engesz-
telésben megmutatkozik Isten jelleme. A kereszt súlyos érvelése az egész 
világegyetem előtt bebizonyítja, hogy a bűn útjáért, amelyet Lucifer vá-
lasztott, semmiképp sem lehet Isten kormányzatát vádolni.” – NK 445.
b. Mi volt Sátán támadásának célja valójában? Zsol 45:7; 89:15.

„Sátán önmagát akarta felmagasztalni, nem volt hajlandó Jézus fel-
sőbbségét elismerni, fondorkodni kezdett Isten uralma ellen.” – TL 74.

„Sátán hazug meséket költ, és azokkal csal. A mennyben kezdett el 
harcolni Isten kormányzata ellen, és bukása óta kiterjesztette Isten tör-
vénye elleni lázadását.” – 1B 322.

„A büszkeség és a becsvágy ösztökélte Lucifert arra, hogy zúgolódjék 
Isten uralma ellen és hogy igyekezzék megdönteni azt a rendet, amelyet 
Isten a mennyben létrehozott. Bukása után Sátán célja mindig az volt, 
hogy az irigység és az elégedetlenség ugyanazon lelkületét: a rang és 
méltóság utáni vágyat töltse be az emberek elméjébe.” – PP 368.

Jelenések könyve 12:7-10.
7  És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;8  De nem vehetének diadalmat, és az ő helyök sem találtaték többé a mennyben.9  És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai [is] ő vele levettetének.10  És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.

Lukács evangéliuma 10:18.
 Ő pedig monda nékik: Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égből.

Zsoltárok könyve 45:7; 89:15.
45:7  Trónod oh Isten örökkévaló; igazságnak pálczája a te királyságodnak pálczája.89:15  Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orczád előtt.
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Csütörtök   január 15.
5. A MENNY MEgSZABADULT A gONOSZTÓL
a. Mi volt Lucifer és követőinek a sorsa, és miért? Jel 12:9; 2Pt 2:4; 

Júd 6. Mi volt az ő következő terve? 1Pt 5:8.

„Lucifer elhagyta ugyan oltalmazó kérubként betöltött helyét, de ha 
elismerve a Teremtő bölcsességét, vissza akart volna térni Istenhez, és 
örömmel vállalta volna az Isten csodálatos tervében neki szánt helyet, 
újra elfoglalhatta volna tisztét. De büszkesége nem engedte meghódolni. 
Elszántan védte a maga álláspontját, bizonygatva, hogy nincs szüksége 
bűnbánatra, és teljesen belevetette magát az Alkotója elleni nagy küzde-
lembe.” – NK 441.

„Amikor Sátán megtagadta, hogy befolyását az igazság szolgálatára 
használja, a menny nem lehetett többé az otthona. Lázadásában angya-
lok seregét gyűjtötte össze, akiket eltérített hűségüktől. Ezekkel a rokon-
szenvezőkkel együtt űzetett ki a mennyből.” – RH 1901. április 16.
b. Mi történt a mennyben, amikor Krisztus meghalt a kereszten? Jel 

12:10. Beléphetett a mennybe Sátán Jézus halála után? Jn 12:31.

„Isten Fia vérének a kiontásával (Sátán) kiszakította magát a mennyei 
lények rokonszenvéből. Ettől kezdve korlátozták működését. Bármilyen 
magatartást vehetett is fel, nem várhatott tovább az angyalokra. Nem, 
mert amikor az angyalok megérkeztek a mennyei udvarokból, többé 
már nem vádolhatta előttük Krisztus testvéreit azzal, hogy a sötétség 
tisztátalan és a bűnnel bemocskolt ruhadarabjait öltötték magukra. 
Sátán és a mennyei világ között meglevő kapcsolat utolsó láncszeme is 
elszakadt.” – JÉ 669.
Péntek   január 16.
SZEMéLYES ÁTTEKINTŐ KéRDéSEK
a. Miben változott meg Lucifer célja és miért?
b. Hogy ismételi meg újra napjainkban sok ember Lucifer lázadásának 

részleteit?
c. Milyen értelemben ásta alá Lucifer lázadása Isten törvényét?
d. Milyen hamis igényük van gyakran azoknak, akik lerombolják Isten 

törvényét?
e. Mikor szabadultak meg minden kétségüktől végérvényesen a hűséges 

angyalok Sátánnal kapcsolatban?

Jelenések könyve 12:9.
 És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai [is] ő vele levettetének.

Jelenések könyve 12:10.
És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.

Péter apostol 2. levele 2:4.
Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván, a sötétség lánczaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre;

Péter apostol 1. levele 5:8.
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:

Júdás apostol levele 6.vers
 És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem elhagyták az ő lakóhelyöket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.

János evangéliuma 12:31.
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4. Tanulmány 2009. január 24. Napnyugta: H 16:32
Ro 17:14

A VILÁg TEREMTéSE
„így szól az Úr, Izrael Szentje és Teremtője: Kérdezzétek meg a 

jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám! én 
alkotám a Földet, és az embert rajta és teremtém, és terjesztém ki keze-
immel az egeket, és minden seregöket és állatám elő.” – ésa 45:11-12.

„A Teremtője kezéből kikerülő Édenkert és az egész föld is rendkívül 
szép volt. A bűnnek és a halálnak leghalványabb árnyéka sem rontotta 
meg a nagyszerű teremtést.” – EÉ 17.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és próféták, 18-25.

Vasárnap  január 18.
1. KEZDETBEN ISTEN TEREMTETTE
a. Mit mond a Biblia a teremtés hetéről? 1Móz 1:1,5; 2Móz 20:11; 

31:17.

„Hogy Isten miként vitte végbe a teremtés művét hat szószerinti 
napon, pontosan soha nem mondta el a halandóknak. Az Ő teremtői 
munkája éppen olyan felfoghatatlan, mint létezése.” – LHU 52. 

„Az ihletett ige kijelenti ezekről az időszakokról, hogy estéből és reg-
gelből álló napok voltak, mint minden más nap azóta is.” – EÉ 127.
b. Hogyan nyilatkoztatja ki Isten azt a tényt, hogy Ő a menny és a 

Föld Teremtője? Mikor keletkezett a hétnapos ciklus? Zsid 11:3; 
Rm 1:20.

„Az első hét – amelyen Isten véghezvitte a teremtés munkáját hat 
nap alatt, és a hetedik napon megnyugodott – éppen olyan volt, mint az 
összes többi hét. A teremtés és nyugalom napjai folyamán az első hét, 
amelyet Isten mért ki, az egymást követő hetek mércéje az idők végéig.” 
– 1SP 85. 

Mózes 1. könyve 1:1,5.
1  Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.5  És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.

Mózes 2. könyve 20:11; 31:17.
20:11  Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.31:17  Legyen közöttem és az Izráel fiai között örök jel ez; mert hat napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, hetednapon pedig megszünt és megnyugodott.

Zsidókhoz írt levél 11:3.
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.

Rómabeliekhez írt levél 1:20.
Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.
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Hétfő   január 19.
2. SZÓSZERINTI HéT NAP
a. A bibliai időszámítás szerint mennyi idő alatt teremtette Isten a Föl-

det és mindent ami rajta van? 2Móz 20:11.

„Az emberi bölcselet kijelenti, hogy a világ teremtése meghatározha-
tatlan, korlátlan időt vett igénybe. Vajon Isten is így nyilatkozik? Nem, 
Ő ezt mondja: „Legyen közöttem és az Izrael fiai között örök jel ez, mert 
hat napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, hetednapon pedig 
megszűnt és megnyugodott.” (Tehát nem meghatározatlan időszakot 
vett igénybe, mert akkor az ember számára lehetetlen volna, hogy a 
negyedik parancsolatban meghatározott napot ünnepeljen.) Kérlek, 
olvassátok el gondosan Mózes 5. könyvének 5. fejezetét.” – BL 59.

„A világnak korszakokon át tartó teremtéséről szóló álbölcselet, Sá-
tán egyik csalása. Isten érthetően beszél az emberiséghez. Nem hagyja a 
dolgokat magára, határozatlanul, hogy emberek a saját elméleteik szerint 
használják fel.” – 3MR 307.  
b. Milyen feljegyzést olvashatunk a teremtés hetének végéről? 1Móz 

2:1-4.

„A teremtés minden egymást követő napjáról a szent feljegyzés 
kijelenti, hogy az estéből és reggelből állt, akárcsak minden utánuk 
következő nap. Minden nap végén beszámol a Teremtő munkájának 
eredményéről. Az első hét krónikája végén ez a kijelentés szerepel: „Ez 
az égnek és a földnek eredete, amikor teremtettek” (1Móz 2:4). De itt szó 
sincs arról, hogy a teremtés napjai különböztek a valóságos napoktól. 
Isten minden nap egy-egy új részletét alkotta meg művének.” – PP 82.

„Minden hét hat napját az ember a munkára kapta, mert Isten az első 
hétnek ugyanazt a szakaszát a teremtés munkájára használta. A hetedik 
napon az embernek tartózkodnia kell a munkától a Teremtő pihenésé-
nek emlékére.” – CE 190. 

„A szombathoz hasonlóan a hét is a teremtéskor keletkezett; a bib-
liai történelem pedig megőrizte azt és átörökítette nekünk. Az első hét, 
amelyet Isten mért ki, az egymást követő hetek mércéje az idők végéig. 
Minden más héthez hasonlóan ez a hét is hét valóságos napból állt. 
Isten hat napot fordított a teremtés munkájára, a hetedik napon pedig 
megpihent, azután megáldotta ezt a napot és az ember pihenőnapjaként 
elkülönítette.” – CE 190.

Mózes 2. könyve 20:11.
 Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

Mózes 1. könyve 2:1-4.
1  És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege.2  Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala.3  És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.4  Ez az égnek és a földnek eredete, amikor teremtettek. Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté,



Szombati Bibliai Tanulmányok, 2009. január - március22

Kedd   január 20.
3. ISTEN HATALMA A TEREMTéSBEN
a. Hogyan lett megteremtve a Föld és minden, ami azon van? Zsol 

33:6, 9; ésa 40:26. Hogyan van fenntartva a Föld, és minden, ami 
a földön van?

„Nincs olyan magyarázat vagy érvelés, amely megválaszolhatná a 
világ teremtésének okait és indokait. Hit által, Jézus Krisztuson keresz-
tül kell megértenünk Isten rendkívüli teremtő hatalmát.” – SW 1902. 
április 24.

„Amikor az emberek elfordulnak Isten szavától a Teremtés történe-
tének értelmezésében, és a természet törvényeivel magyarázzák Isten 
teremtő munkáját, akkor, ők a bizonytalanság végtelen óceánján van-
nak.” – 1SP 88.

„Az egész természetben működő és fenntartó erő nem csupán min-
dent uraló elv, nem csak hajtóerő, ahogy azt egyes tudósok állítják. Isten 
Lélek, és ugyanakkor személyes lény is.” – NOL 289.
b. Mit tesz még Isten a bolygónkkal és a többi bolygóval is azonkí-

vül, hogy megteremtette a Földet? Zsol 33:13-14; 47:3; 65:10-14; 
95:3-5.

„Isten teremtési munkája befejeződött. De hatalma még most is je-
len van a teremtés műveinek fenntartásában. Nem úgy van az, hogy az 
egyszer mozgásba lendített gépezet a benne rejlő energia folytán végzi 
munkáját; hogy a pulzus ver, és egyik lélegzet követi a másikat. Hanem 
minden lélegzetvétel, minden szívdobbanás arról tanúskodik, hogy va-
lakinek, akiben „élünk, mozgunk és vagyunk”, mindenre kiterjed a gon-
doskodása. Nem a benne rejlő erő folytán termi meg ajándékait a Föld, 
és kering a Nap körül. Isten keze vezérli a bolygókat, és tartja pályájukon, 
hogy szabályszerűen járják égi útjukat. Isten hatalma folytán virul a nö-
vényzet, kihajtanak a levelek és virítanak a virágok. Az Ő szava vezérli az 
elemeket és termékennyé teszi a völgyeket.” – ST 1884. március 20.

„Mikor elvetjük a magot, s ápoljuk a növényt, ne feledjük, hogy Isten 
teremtette, s adja a napot, s adja a magot a földnek. Isten gondoskodik 
hatalmával erről a magról.” – 6B 186.

Zsoltárok könyve 33:6, 9.
6  Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.9  Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.

Ésaiás próféta könyve 40:26.
 Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? Ő, aki kihozza seregöket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjok sincsen.

Zsoltárok könyve 33:13-14; 47:3.
33:13  Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát.14  Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára.47:3  Mert az Úr felséges, rettenetes; nagy király az egész földön.

Zsoltárok könyve 65:10-14.
10  Meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt.11  Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod.12  Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad;13  Csepegnek a puszta legelői és a halmokat vígság övezi.14  A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és énekelnek.

Zsoltárok könyve 95:3-5.
3  Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül.4  Akinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi.5  Akié a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták.
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Szerda   január 21.
4. A TEREMTéS MEgKORONÁZÁSA
a. Mit ír a Biblia a férfi és a nő teremtéséről? 1Móz 1:26-27; 2:7.

„Isten felsőbbrendű lénynek teremtette az embert. Egyedül az embert 
alkotta maga képmására és az isteni természet részesévé tette őt, hogy 
együtt működjön az ő Alkotójával és megvalósítsa terveit.” – 5B 311.

„Amikor Ádám kikerült Teremtője kezéből, nemes magasságú és 
szép arányú volt. Kétszer olyan magas volt, mint a földön most élő em-
berek. Arcvonása tökéletes és szép volt. Arcszíne sem fehér, sem sápadt 
nem volt, hanem pirospozsgás, az egészség gazdag színárnyalatával. Éva 
alacsonyabb volt Ádámnál. Feje Ádám vállánál magasabbra ért. Ő is 
nemes, tökéletesen arányos, és nagyon szép volt.” – 1SP 25.
b. Milyen céllal volt a Föld és a rajta lévő minden dolog teremtve? 

ésa 45:18; Zsol 37:29; Jel 4:11. Mikor fognak Isten céljai valóban 
beteljesedni, és hogyan élvezhetjük már most az édeni élet előízét? 
Jel 21:1-5.

„Isten a maga dicsőségére teremtette az embert, hogy próba és vizs-
ga után az emberi család eggyé válhasson a mennyei családdal. Isten 
célja az volt, hogy az emberi családdal népesítse be újra a mennyet, ha 
engedelmesnek bizonyulnak minden szava iránt. Ádámnak vizsgán kel-
lett átesnie, hogy nyilvánvalóvá váljon vajon kész-e engedelmeskedni, 
akár a hűséges angyalok, vagy engedetlenné válik… Ha engedelmes lett 
volna, értelme és gondolatai olyanok lettek volna, mint Isten értelme és 
gondolatai.” – TII 3.

„Az első édeni iskolának nem minden jellegzetességét találjuk majd 
meg az eljövendő élet iskolájában. A jó és gonosz tudásának fája többé 
nem nyújt alkalmat a kísértésre. Ott nem lesz kísértő, és így nem lesz 
lehetőség a gonosz követésére. Minden jellem kiállotta már a Gonosz 
próbáját, már senki sem lesz fogékony a rossz hatalma iránt. 

„Krisztus így szól: ’... A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, 
amely az Isten paradicsomának közepette van’ (Jel 2:7). Édenben az élet 
fájáról való evés feltételes volt, és végül visszavonták. Az eljövendő élet 
ajándékai azonban feltétel nélküliek és örökkévalóak.” – EÉ 297-298.

Mózes 1. könyve 1:26-27; 2:7.
1:26  És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.27  Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.2:7  És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.

Ésaiás próféta könyve 45:18.
 Mert így szól az Úr, aki az egeket teremté; Ő az Isten, aki alkotá a földet és teremté azt és megerősíté; nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá: Én vagyok az Úr és több nincsen!

Zsoltárok könyve 37:29.
Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak.

Jelenések könyve 4:11.
Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek.

Jelenések könyve 21:1-5.
1  Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.2  És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.3  És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.4  És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.5  És monda az, aki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.
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Csütörtök  január 22.
5. RENDKíVÜL SZéP
a. Milyen volt a Föld és rajta minden, amikor a teremtés műve befe-

jeződött? 1Móz 1:31; Préd 3:11.

„A Teremtő kezéből kikerülő Édenkert és az egész Föld is rendkívül 
szép volt.” – EÉ 170.

„A táj szépsége túlszárnyalta a legpompásabb palota díszes parkját. 
Az angyal sereg gyönyörködve nézte ezt a képet, és örvendezett Isten 
csodálatos művének.” – PP 180.
b. Milyen jellegzetességei voltak a környezetnek, ahová Ádám és éva 

lett helyezve? 1Móz 2:8,15.

„Ha a boldogság semmittevésből állna, akkor az embert szent ártat-
lan állapotában munka nélkül hagyta volna Isten. De Ő, Aki megalkotta 
az embert, tudta, hogy mi szolgálhatja boldogságát, ezért amint meg-
teremtette, máris feladatot tűzött ki elé. Ahhoz, hogy boldog lehessen, 
dolgoznia kellett.” - 3B 77.

„Isten gyönyörű kertet készített Ádámnak és Évának. Mindenről 
gondoskodott, amire szükségük volt. Teleültette a kertet mindenféle 
gyümölcsfával. Bőkezűen körülvette őket ajándékaival. Szép és bőtermő 
fákkal, gyönyörű virágokkal, melyek maguktól növekedtek és gazdagon 
burjánoztak körülöttük, és nem ismerték az elmúlást. Ádám és Éva iga-
zán gazdagok voltak. Ők birtokolták Éden kertjét. Ádám volt gyönyörű 
birodalmának ura.” – FE 38.
Péntek  január 23.
SZEMéLYES ÁTTEKINTŐ KéRDéSEK
a. Honnan tudjuk azt, hogy a föld hat szószerinti nap alatt lett megte-

remtve?
b. Miért utal a Szentírás a teremtés minden napján az „alkotás” szóra?
c. Hogyan képes fennmaradni a természet folyamatos működése?
d. Mi Isten végső célja az emberiséggel?
e. Mit tanulhatunk Isten azon szándékából, hogy Ádámot az éden kert-

jébe helyezte? 

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

Mózes 1. könyve 2:8, 15.
8  És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, akit formált vala.15  És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.

Prédikátor könyve 3:11.
 Mindent szépen csinált az ő idejében, e világot is adta az [emberek] elméjébe, csakhogy úgy, hogy az ember meg nem foghatja [mindazt] a dolgot, amit az Isten cselekszik kezdettől fogva mindvégig.
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„Ez énosé, ez Séthé, ez Ádámé, ez pedig az Istené” – Lk 3:38.

„Az emberiség családfája, ahogy azt az ihletett Ige megadja, nem 
valami fejlődő csírákig, puhatestű állatokig és négylábúakig követi nyo-
mon eredetét, hanem a hatalmas Teremtőig. Ádám a földből formálva is 
„Isten fia” volt.” – PP 19.
Javasolt olvasmány: A nagy küzdelem, 416-417,474-475, 574-576.

Vasárnap  január 25.
1. KEVéSSEL KISEBB AZ ANgYALOKNÁL
a. Hogyan írja le a Biblia az ember teremtését összehasonlítva az an-

gyalokéval? Zsol 8:5-6. (angolban: „… kevéssel tetted őt kisebbé 
az angyaloknál…”)

„Isten eredetileg alig valamivel teremtette az embert alacsonyabb 
rendűvé az angyaloknál. Olyan tulajdonságokkal ruházta fel őt, melyek, 
ha helyesen használja fel, áldására lesz a világnak, és hatása az Adomá-
nyozó dicsőségét tükrözi.” – 3B 50.

„Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, a bűntől 
mentesen, és fejlett szervezettel. A Földet értelmes lényekkel népesítette 
be, akik kevéssel voltak kisebbek az angyaloknál. Azonban Isten először 
próbára akarta tenni a szent párt, és megvizsgálni engedelmességüket, 
mert nem akarta a világot olyan lényekkel betölteni, akik nem tisztelik 
az Ő törvényét.” – ST 1879. január 23.
b. Mi van megírva Ádám teremtéséről? 1Móz 1:26-27; 2:7.

„Alaptalan az a feltevés, hogy az ember lassú, fokozatos fejlődéssel 
alakult ki az alsóbbrendű állat- vagy növényvilágból. Ez a tanítás a 
Teremtő csodálatos munkáját az ember szűk, földi fogalmaihoz alacso-
nyítja le. Az ember olyan eltökélten tagadja Istent mint a világegyetem 
korlátlan urát, hogy lefokozza saját magát, és megfosztja eredetének 
méltóságától.” – PP 19.

5. Tanulmány 2009. január 31. Napnyugta: H 16:43
Ro 17:23

Zsoltárok könyve 8:5-6.
5  Micsoda az ember - [mondom] -hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?6  Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!

Mózes 1. könyve 1:26-27; 2:7.
1:26  És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.27  Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.2:7  És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.
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Hétfő   január 26.
2. HÁZASTÁRS – SEgíTŐTÁRS
a. írd le éva teremtését 1Móz 2:21-23. Milyen következtetést vonha-

tunk le az előbbi idézetből? Ef 5:28-29.

„ Ádámnak tökéletes volt a megjelenése – erős, szép, tiszta gondolko-
dású lény volt, alkotója képmását viselte. Isten adott neki egy társat, egy 
feleséget, hogy együtt gyönyörködjenek a természet szépségeiben. Hogy 
a szent pár boldogsága állandó legyen, Isten tennivalót adott nekik. Az a 
tény, hogy szentek voltak, nem mentesítette őket a munkától. Isten soha 
nem tétlen. Az angyali sereg minden tagjának kijelölt feladata van.” – 
10MR 326.

„Isten maga adott társat Ádámnak. Ő szerzett neki „segítőtársat” - 
neki megfelelő segítőt, hozzá szabott társat, aki egy lehetett vele szeretet-
ben és megértésben. Isten Évát egy bordából teremtette, amelyet Ádám 
oldalából vett ki, jelezve, hogy nem uralhatja fejként Ádámot, nem 
taposhatja lábbal őt mint alsóbbrendűt, hanem mellette kell állnia mint 
vele egyenlő, akit Ádám szeret és véd. Az ember része, második énje 
volt, csont a csontjából és hús a húsából, tanúsítva azt a szoros egységet 
és szerető ragaszkodást, amelynek e kapcsolatban meg kell lennie…

Isten adta össze az első házaspárt. Ennek az intézménynek a szerző-
je tehát a világegyetem Teremtője. „Tisztességes [...] a házasság” (Zsid 
13:4). Ez volt Isten egyik első ajándéka az embernek, és ez egyike annak 
a két intézménynek, amelyet Ádám a bukás után magával vitt az Éden 
kapuin túlra. Amikor az ember felismeri és követi a mennyei elveket 
ebben a kapcsolatban, a házasság áldás; őrzi az emberiség tisztaságát és 
boldogságát, kielégíti az ember társas igényét, nemesíti fizikai, értelmi és 
erkölcsi természetét.” – PP20.
b. éva teremtése után mit ismert fel Ádám? Meddig érvényes a há-

zasság törvénye? 1Móz 2:23-24.

„Mikor az alkotó a szent pár kezeit egybefonta, így szólt: „Annako-
káért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségé-
hez és lesznek egy testté.” (1Móz.2:24.) Így tette kötelezővé a házasság 
törvényét Ádám minden fiára az idők végezetéig.” – GH 60.

„Minden házassági fogadalmat komolyan meg kell fontolni, mert a 
házasság egész életre szóló lépés.” – BO 288.

Mózes 1. könyve 2:21-23.
21  Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közűl, és hússal tölté be annak helyét.22  És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett vala az emberből, asszonnyá, és vivé az emberhez.23  És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.

Efézusbeliekhez írt levél 5:28-29.
28  Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti.29  Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat;

Mózes 1. könyve 2:23-24.
23  És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.24  Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.
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Kedd  január 27.
3. A FÖLD FELETTI URALOM
a. Milyen kiváltság és felelősség adatott ősszüleinknek az éden kert-

ben? 1Móz 1:28; Zsol 8:7-9.

„Ádám volt Éden koronázott királya. Őneki adta Isten az uralmat 
az általa teremtett összes élőlény felett. Az Úr olyan értelemmel áldotta 
meg Ádámot és Évát, amilyet egyetlen más teremtménynek sem adott.” 
– TII 3.

„Amikor Sátán kijelentette Krisztusnak, hogy enyém a világ királysá-
ga és dicsősége, és annak adom, akinek akarom, csak részben mondott 
igazat. Azért, hogy csaló szándékát megvalósítsa, Sátán Ádámtól ragad-
ta el az uralmat, Ádám viszont a Teremtő képviselője volt, nem pedig 
független uralkodó. A föld Istené, és Ő mindent Fiának adott. Ádámnak 
Krisztus alattvalójaként kellett uralkodnia. Amikor Ádám az uralmat 
Sátán kezére játszotta, Krisztus maradt a jogos Király. Ezért mondta az 
Úr Nabukodonozor királynak: „A felséges Isten uralkodik az emberek 
birodalmán, és akinek akarja, annak adja azt” (Dán 4:14). Sátán csak 
addig gyakorolhatja bitorolt hatalmát, amíg Isten megengedi.” – JÉ 99.
b. Annak ellenére, hogy a fő uralmat a bitorló kiragadta Ádám kezé-

ből, milyen ígéretet adott Isten? Mik 4:8; Dán 7:27.

„Azáltal, hogy Ádám engedett a kísértésnek, Sátán hatalma alá ke-
rült, és az uralom, mely az ő kezében volt, átkerült az ő legyőzőjéhez. Így 
vált Sátán „e világ istenévé”. (2Kor 4:4.) Sátán elbitorolta a Föld feletti 
uralmat, melyet Isten eredetileg Ádámnak adott. Azonban Krisztus, 
az Ő áldozatával megfizeti a bűnnek árát, és nem csak az embert váltja 
meg, hanem visszaszerezi az uralmat, amelyet az ember elveszített.”- ST 
1908. november 4.

„Az ember a Földet, amely eredetileg az ő birodalma volt, átjátszotta 
Sátánnak, és ez a hatalmas ellenség sokáig uralta. De Isten a megváltás 
terve útján visszaszerezte. Minden ami elveszett a bűn miatt, „megtalál-
tatott”. – NK 598.

„Mindazok bűneire, akik a Krisztus vérébe vetett hit által győztek, a 
mennyei Közbenjáró bocsánatot igényel, hogy visszajuthassanak édeni 
otthonukba, és megkoronázott társaikkal ők is „az előbbi hatalom” (Mik 
4:8) örökösei lehessenek.” – 4SP 309.

Mózes 1. könyve 1:28.
És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

Zsoltárok könyve 8:7-9.
7  Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;8  Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is;9  Az ég madarait és a tenger halait, [mindent], ami a tenger ösvényein jár.

Mikeás próféta könyve 4:8.
És te nyájnak tornya, Sion leányának vára! Eljő tehozzád és elérkezik az előbbi hatalom, a Jeruzsálem leányának birodalma.

Dániel próféta könyve 7:27.
 Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos [egek] szentei népének; az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik.
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Szerda   január 28.
4. EgY ESKÜVŐI AJÁNDéK
a. Miután kezeik a házasság szentségében egyesültek, milyen aján-

dékot kapott Ádám és éva a Teremtőtől? 1Móz 2:8.

„Isten szereti a szépet. Ennek félreérthetetlen jelét adta keze munká-
jában. Ősszüleink számára az Édenben szép kertet ültetett.” – BO 26.

„Ebben a kertben volt mindenféle fa, közülük sok megrakottan il-
latos, ízletes gyümölccsel. Voltak ott szőlőtövek, nagyon kellemesek a 
szemnek, a legváltozatosabb színű, csábító gyümölcsöktől roskadozó 
ágaikkal. Ádámnak és Évának kellett a szőlővesszőkből lugast alakítani, 
így készítve maguknak lakást a gyümölccsel borított élő lombozatból. 
Voltak ott pazar színekben tündöklő illatos virágok is. A kert közepén 
állt az élet fája, amely pompásabb volt az összes többi fánál. Gyümölcse 
arany és ezüst almának tűnt, és állandósítani tudta az életet.” – PP21.
b. Mi történt a szép éden kerttel, amely valaha Ádám és éva gyö-

nyörűsége volt? Jel 2:7; 22:1-2.

„Az Édenkert a földön maradt hosszú idővel azután is, hogy gyö-
nyörű ösvényeiről Isten elűzte őket. Az elbukott emberiség még sokáig 
nézhette az ártatlanság hazáját. Bejáratát angyalőrök zárták el. A Pa-
radicsom kérubok őrizte kapujánál megmutatkozott Isten dicsősége. 
Ádám és fiai ide jöttek istentiszteletre. Itt fogadták meg újólag, hogy 
engedelmeskedni fognak a törvénynek, amelynek megszegése miatt 
kellett az Édent elhagyniuk. Amikor a bűn özöne elárasztotta a világot, 
és az embert gonoszsága miatt özönvíz pusztította el, az a kéz, amely 
az Édent ültette, elvitte azt a földről. A végső helyreállításkor azonban, 
amikor Isten „új eget és új földet” (Jel 21:1) teremt, dicsőbb díszbe fogja 
az Édent öltöztetni, mint amilyen kezdetben volt.” – PP 36.

„Az újjáteremtett földön a megváltottak azt a munkát végzik, és 
olyan dolgokban gyönyörködnek, amelyek Ádámot és Évát kezdetben 
boldoggá tették. Édeni életet élnek – kertben és mezőn.” – PK 455.

Mózes 1. könyve 2:8.
És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, akit formált vala.

Jelenések könyve 2:7; 22:1-2.
2:7  Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, a mely az Isten paradicsomának közepette van.22:1  És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki2  Az ő utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.
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Csütörtök  január 29.
5. HELYREÁLLíTVA ISTEN CSALÁDJÁBA
a. A megváltás terve által milyen kiváltságban van részük azok-

nak, akik elfogadják az megváltás ingyen ajándékát Istentől? 
Lk 19:10; Jn 1:12; 1Jn 3:1-2.

„Isten odaadta Fiát, hogy megváltsa az emberi fajt. Végtelen szenve-
désben, a bűntelen a bűnösért, lefizette az árat, hogy megváltsa az em-
beri családot a pusztító hatalmából, s visszaállítsa azt Isten képmására. 
Akik elfogadják a Krisztus hozta megváltást, azok megalázzák magukat 
Isten előtt, mint az ő kicsiny gyermekei.” – 9B 283.
b. Milyen profetikus leírást olvashatunk Ádámról és az üdvözült 

seregről, amikor beléphetnek a helyreállított éden kertjébe? 
Jel 5:13.

„Ádám elragadtatással tekint a fákra, amelyekben egykor gyönyör-
ködött. Ártatlan és boldog korában ő szedte le róluk a gyümölcsöt. Látja 
a szőlőt, amelyet ő ápolt, a virágokat, amelyeket egykor oly szívesen 
gondozott. Értelme felfogja, hogy valóság az, amit lát; hogy ez a kert 
tényleg a helyreállított Éden, amely pompásabb most, mint amikor 
elvesztette. A Megváltó az élet fájához vezeti. Szakít pompás gyümöl-
cséből, és Ádámnak nyújtja. Ádám körülnéz, és az Édenben meglátja 
üdvözült családjának sok-sok tagját. Csillogó koronáját Jézus lábához 
teszi, és keblére borulva átöleli.” – NK 573.

Péntek  január 30.
SZEMéLYES ÁTTEKINTŐ KéRDéSEK
a. Mit jelent az, hogy „kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál”?
b. Miért alapította meg Isten a házasságot?
c. Jelenleg ez a bukott bolygó Sátánhoz vagy Istenhez tartozik? és miért?
d. Mit várhatnak örömmel Ádám bűnbeesett fiai és leányai?
e. Mi lesz a megváltottak hozománya az örökkévalóságon át?

Jelenések könyve 5:13.
 Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké.

Lukács evangéliuma 19:10.
Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.

János evangéliuma 1:12.
 Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;

János apostol 1. levele 3:1-2.
1  Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.2  Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van.



Szombati Bibliai Tanulmányok, 2009. január - március30

2009. február 7.ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS

A generál Konferencia Jótékonysági 
Osztályának

Isten Igéjében különleges uta-
sításokat találunk a szegényekre 
vonatkozóan különösen Mózes 
harmadik és ötödik könyvében.

„Ha mégis szegénnyé lesz 
valaki a te atyád fiai közül vala-
melyikben a te kapuid körül a te 
földeden, amelyet az Úr, a te Istened 
ád néked: ne keményítsd meg a te 
szívedet, be se zárjad kezedet a te szegény 
atyádfia előtt. Ha nem örömest nyisd meg a te kezedet néki, és örömest 
adj kölcsön néki, amennyi elég az ő szükségére, ami nélkül szűkölködik.” 
(5Móz 15:7-8.)

Nem azt kérjük, hogy segítsetek minden szegény emberen válogatás 
nélkül, azonban nem hanyagolhatjuk el az arra méltó szegényeket. 

„Pál kijelentette: ’A magam szükségéről és a velem valókról ezek a 
kezek gondoskodtak. (Apcs 20:34.)’ A Krisztus ügyében végzett meg-
feszített munkája és kiterjedt utazásai ellenére is, nemcsak saját szük-
ségleteiről, hanem még munkatársai szükségleteiről és az arra méltó 
szegények támogatásáról is gondoskodott. Ezt azonban csak lankadat-
lan szorgalma és legnagyobb takarékossága által tehette meg. Ezért hi-
vatkozhatott nyugodtan saját példájára, amikor így szólt: „Mindenestől 
megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről 
gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: 
Jobb adni, mint venni.” – AT 395.

Nem könnyű feladat azonosítani „az arra méltó szegényeket” mind-
azok közül, akik segítségért jönnek hozzánk. Kétség nélkül sok az „arra 
méltó szegény” közöttünk, és kötelességünk megvizsgálni minden 
esetet, melyet elébünk hoznak és segíteni azoknak, akik szegények és 
támogatni őket nehéz körülményeik között, úgy mint betegség, munka-
nélküliség és természeti katasztrófák.

Adjon az Úr nekünk segítő lelkületet, amikor az első szombati ada-
kozást összegyűjtjük a közöttünk élő „arra méltó szegények” javára.

A Generál Konferencia Jótékonysági osztályának Titkára
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A KISéRTéS éS BUKÁS
„Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, 

és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, 
mivelhogy mindenek vétkeztek.” – Rm 5:12.

„Tökéletes és állandó engedelmesség volt az örök boldogság feltétele. 
Csak ezzel a feltétellel járulhattak ősszüleink az élet fájához.” – PP 23.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és próféták, 26-36. 

Vasárnap  február 1.
1. ISTEN PARANCSOLATA
a. Milyen határozott parancsot adott Isten Ádámnak és évának a 

paradicsomban? 1Móz 2:16-17.

„A tudás fája, amely a kert közepén az élet fája közelében állt, volt 
ősszüleink engedelmességének, hitének és szeretetének próbája. Míg az 
összes többi fáról szabadon ehettek, annak az egy fának a gyümölcsét 
halálbüntetés terhe mellett tilos volt megkóstolniuk.” – PP 22.
b. Hogyan magyarázta el Jézus Isten nagy parancsolatának értelmét? 

Mt 22:35-38. Mit eredményez, ha figyelmezünk Isten parancsola-
taira? Péld 6:23; 19:16.

„A keresztény nem Isten törvényének áthágásában leli örömét, hanem 
minden parancsolatának megtartásában. Semmiképpen sem vagyunk a 
törvény rabságában és kötelékeiben, hanem csak akkor ha áthágjuk azo-
kat. Az engedelmesség az Isten és ember iránti szeretet gyümölcsét termi. 
Ez Isten törvényének két nagy alapelve. Ez az engedelmesség és szeretet 
az öröm teljességét hozza Jézus követőinek.” – ST 1878. január 24.

„Ha naponta Isten Lelkének irányítása alatt állunk, akkor a paran-
csolatot megtartó néppé leszünk. Bemutatjuk a világnak, hogy az Isten 
parancsainak való engedelmesség meghozza jutalmát már itt, ebben az 
életben, és az örök áldásokkal teli eljövendő életben is.” – UL 353.

6. Tanulmány 2009. február 7. Napnyugta: H 16:54
 Ro 17:33

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

Máté evangéliuma 22:35-38.
35  És megkérdé őt közülök egy törvénytudó, kisértvén őt, és mondván:36  Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?37  Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.38  Ez az első és nagy parancsolat.

Példabeszédek 6:23; 19:16.
6:23  Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek úta a tanító-feddések.19:16  Aki megtartja a parancsolatot, megtartja ő magát; aki nem vigyáz útaira, meghal.
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Hétfő   február 2.
2. ENgEDVE A KISéRTéSNEK
a. Magyarázd el, hogyan volt éva megkísértve, amint a tiltott fánál 

hosszasan időzött? 1Móz 3:6; 2Kor 11:3.

„A kígyó leszakított a tiltott fáról egy gyümölcsöt, és azt a félig-
meddig vonakodó Éva kezébe tette. Majd emlékeztette arra, amit az 
asszony maga mondott - hogy Isten megtiltotta a fának még az érintését 
is, nehogy meghaljanak. Nem lesz több kára a gyümölcs megevéséből - 
mondta a kígyó -, mint az érintéséből. Látva, hogy nem lett semmi baj 
abból, amit tett, Éva vakmerőbb lett. Amikor „[...] látá [...] hogy jó az a 
fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért: 
szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék” (1Móz 3:6). Íze jól esett, és 
fogyasztása közben úgy érezte, mintha megélénkülne, és a lét magasabb 
szintjére lépne. Minden félelem nélkül szakított és evett a gyümölcsből. 
Most pedig, hogy megszegte Isten parancsát, eszköze lett Sátánnak férje 
megrontásában. Valami furcsa, természetellenes izgalommal, a tiltott 
gyümölccsel tele kézzel kereste meg férjét, és elmondott neki mindent, 
ami történt.” – PP 30.

„Ádám olyan végtelen szeretettel volt eltelve Éva iránt, hogy kétség-
beesésében elhatározta: sorsában osztozni kíván. Megragadta a gyü-
mölcsöt és mohón megette. Sátán ujjongott. Ádám Éva iránti szeretete 
következtében szintén engedetlen lett Isten parancsolatai iránt, s vele 
együtt bukott el.” – TL 76.
b. Miért volt Ádám és éva képtelen arra, hogy alázatosan megvallja 

bűnét? Rm 6:16, 20. Kit vádoltak ők ezért? 1Móz 3:12-13.

„Miután Ádám és Éva a tiltott gyümölcsből ettek, szégyen és ijedtség 
töltötte el szívüket. Első gondolatuk az volt, hogy miként mentegessék 
magukat, és hogyan menekülhetnek meg az őket fenyegető halálbünte-
téstől. Amikor Isten felelősségre vonta őket, Ádám részben Istenre, rész-
ben pedig feleségére igyekezett a bűnt hárítani… Vajon miért engedted 
be a paradicsomba? Ezáltal Istent akarták a bűnbeesésért felelőssé tenni. 
Minden önigazultság a hazugság atyjától ered és megnyilvánul Ádám 
minden fiában és leányában. Az ilyen kijelentéseket nem a Szentlélek 
sugalmazza, és azért nem is tetszenek Istennek. Az igazi bűnbánat rá-
vezeti az embert, hogy bűneit magára vegye, és hogy minden csalás és 
képmutatás nélkül beismerje.” – Jvú 41.

Mózes 1. könyve 3:6.
 És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.

Mózes 1. könyve 3:12-13.
12  És monda az ember: Az asszony, akit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.13  És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 11:3.
Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak [és eltávolodnak] a Krisztus iránt való egyenességtől.

Rómabeliekhez írt levél 6:16,20.
16  Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?20  Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.
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Kedd  február 3.
3. A JÓ éS gONOSZ TUDÁSA
a. A kígyó azt mondta Ádámnak és évának, hogy amely napon 

esznek a tiltott gyümölcsből, „megnyilatkoznak a ti szemeitek” 
és ismerői lesznek a „jónak és gonosznak”. Igazak voltak ezek a 
szavak? 1Móz 3:5, 7.

„A kísértő azt sugalmazta, hogy nem fog bekövetkezni Isten fenye-
getése, csak meg akarta félemlíteni őket. Hogyan is halnának meg? Hát 
nem ettek az élet fájáról? Isten meg akarja gátolni fejlődésüket és bol-
dogságukat. 

Ez volt Sátán munkája Ádám korától fogva mostanáig, és ezt nagy 
sikerrel végzi. Arra kísért embereket, hogy ne bízzanak Isten szeretet-
ében, és vonják kétségbe bölcsességét. Állandóan tiszteletlen kíváncsi-
ságot, nyugtalan, firtató vágyat igyekszik kelteni az isteni bölcsesség és 
hatalom titkaiba való behatolásra. Azt kutatva, amit Istennek tetszett 
visszatartani, a tömegek figyelmen kívül hagyják azokat az igazságokat, 
amelyeket kinyilatkoztatott, és amelyek elengedhetetlenek az üdvösség-
hez. Sátán engedetlenségre kísérti az embereket, elhitetve, hogy a tudás 
csodálatos mezejére lépnek. De ez mind csalás. A fejlődés gondolatától 
fellelkesülten, Isten kívánalmainak lábbal tiprásával oly útra lépnek, 
mely a romlottsághoz és halálhoz vezet.” – PP 29.

„(Idézve 1Móz 3:3-5.) Sátán igyekezett úgy feltüntetni, hogy a jónak 
gonosszal vegyes ismerete áldás lesz számukra. Isten valami nagy dolgot 
tartott vissza tőlük, eltiltván tőlük egyetlen fa gyümölcsét.” – EÉ 19.
b. Igazak voltak a kígyó szavai „Bizony nem haltok meg”, és „olya-

nok lesztek, mint az isten”? 1Móz 3:4-5. Mit eredményezett, hogy 
hallgattak a kígyóra? Amikor Sátán azt mondta, hogy „Bizony 
nem haltok meg”, mi volt az ő terve?

„Sátán azt akarta, hogy engedetlenségével Ádám és Éva magára vonja 
Isten haragját; azt remélte, hogy bocsánat nélkül enni fognak az élet fájáról, 
és így állandósítják a bűnt és a szenvedést. Az ember bukása után azonban 
Isten rögtön szent angyalokat bízott meg az élet fájának őrzésével, akik kö-
rül villogó pallosnak tűnő fénysugarak cikáztak. Ádám családjából senki 
sem léphette át ezt a fénysorompót, és nem ehetett az életadó gyümölcs-
ből. Ezért nincs egyetlen halhatatlan bűnös sem.” – PP 34.

Mózes 1. könyve 3:5,7.
5  Hanem tudja az Isten, hogy amely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.7  És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak.

Mózes 1. könyve 3:4-5.
4  És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;5  Hanem tudja az Isten, hogy amely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
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Szerda  február 4.
4. KIŰZVE A PARADICSOMBÓL
a. Mi volt az élet fájának jellegzetessége, amelyből bűnbeesésük előtt 

Ádám és éva szabadon ehettek? 1Móz 2:9,16.

„Az élet fája Krisztus gyermekei iránti fenntartó gondoskodásának 
képviselője. Mikor Ádám és Éva ettek a fáról, elismerték Istentől való 
függésüket. Az élet fájában az élet folytatásának ereje volt, s ameddig 
ettek belőle, nem tudtak meghalni.” RH 1897. január 26.

 „Az élet fájának gyümölcseitől függött az ember halhatatlansága. Az 
Úr pedig óvintézkedéseket tett, nehogy az ember egyék arról a fáról, „és 
örökké éljen”, - halhatatlan bűnössé legyen.” – BL 58-59.
b. Miután Ádám és éva vétkeztek, mit volt Isten kénytelen tenni, és 

miért? 1Móz 3:22-24.

„Isten Ádámot és Évát kiűzte Éden kertjéből, mert áthágták törvé-
nyét.” – JÉ 649.

„A vétkes Ádám és Éva nem lakhatott többé az Édenben. Könyörögtek 
Istennek, hogy hadd maradjanak ott, ahol ártatlanok és boldogok voltak. 
Beismerték, hogy eljátszották minden jogukat arra a boldog otthonra, 
de megígérték, hogy a jövőben szigorúan engedelmeskedni fognak Is-
tennek. Azonban Isten kijelentette, hogy természetüket megrontotta a 
bűn; megfogyott erejükkel kevésbé tudnak ellenállni a gonosznak. Utat 
nyitottak Sátánnak, hogy könnyebben hozzájuk férkőzhessék. Ártatlan 
korukban is engedtek a kísértésnek; és most, hogy tudatosan vétkeztek, 
kevésbé lesz erejük feddhetetlenségük megőrzésére. 

Alázatosan és kimondhatatlan bánattal mondtak búcsút gyönyörű 
otthonuknak, és kiűzve az Édenből a bűn átkát hordó földön teleped-
tek le. Azt egykor enyhe levegő és egyenletes hőmérséklet most feltűnő 
változásoknak volt kitéve. Az irgalmas Isten ellátta őket bőrruhával 
védelmül a hőség és a nagy hideg ellen.” – PP 35-36.

„Ádám kiűzetett Édenből és azok az angyalok, akik Ádám bűnbeesése 
előtt arra voltak kijelölve, hogy őrizzék őt édeni otthonában, most arra 
lettek kijelölve, hogy őrizzék Éden kertjének bejáratát és az élet fájának 
útját, nehogy ő visszatérjen és hozzáférkőzhessen az élet fájához, és a 
bűn halhatatlanná váljon.” – Con 15.

Mózes 1. könyve 2:9,16.
9  És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját.16  És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.

Mózes 1. könyve 3:22-24.
22  És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi közűlünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakaszszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen:23  Kiküldé őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, amelyből vétetett vala.24  És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kerúbokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.
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Csütörtök   február 5.
5. EgY ÁTOK A FÖLDÖN
a. Milyen ítéletet hozott Isten a kígyóra, évára és Ádámra? 1Móz 

3:14-19.

„Amikor Ádám és társa a lankadt virágokban és hulló falevelekben a 
pusztulás első jeleit látta, jobban gyászolt, mint most az ember halottai 
miatt. A törékeny, érzékeny virágok halála valóban okot adott a fájdalom-
ra. De amikor a hatalmas fák elhullatták leveleiket, ez a kép élénken emlé-
keztette őket arra a rideg tényre, hogy minden élő sorsa a halál.” – PP36.
b. Hogyan volt Ádámnak bemutatva ami végbe fog menni a Földön 

a bűn eredményeként? Annak ellenére, hogy átok nyugszik a Föl-
dön, mit láthatunk a természetben? Mt 6:28-30.

„Megmutatták Ádámnak, hogy az ember folytonos törvényszegése 
miatt Isten átka egyre jobban ránehezedik az emberiségre, az állatokra 
és a földre. Megmutatták az állandóan növekvő gonoszságot és erősza-
kosságot, azonban az emberi nyomorúság és szenvedés minden idejében 
lesznek néhányan, akik megőrzik Isten ismeretét és tiszták maradnak az 
uralkodó erkölcsi romlottság közepette. – 1SP 52. 

„Ádám bűnbeesése után Isten elpusztíthatott volna minden nyíló 
bimbót, minden pompájában virító virágot, vagy elvehette volna illa-
tukat, mely igen kellemes az érzékeknek. A bűn átkától kiégett és elcsú-
fított földön a tövisekből és bojtorjánokból, bogáncsokból és gazokból 
kiolvashatjuk az átok törvényét, másrészt a virágok finom színéből és 
illatból megtanulhatjuk, hogy Isten még mindig szeret bennünket, hogy 
kegyelmét nem vonta vissza teljesen a földről.” – RH 1898. november 8.
Péntek  február 6.
SZEMéLYES ÁTTEKINTŐ KéRDéSEK
a. Miért életszükséglet az Isten iránti engedelmesség boldogságunkhoz és 

stabilitásunkhoz? 
b. Amikor egy hibára, egy botlásra vagy bűnre figyelmeztetnek bennün-

ket, milyen emberi hajlamosságnak kell ellenállnunk? 
c. Milyen értelemben „nyitottak” szemeink nem mindig a jóra?
d. Miért volt áldásos az, hogy az élet fája el volt zárva a bűnbeesés után?
e. Amint látjuk a bűn keserű eredményét, milyen bátorítást kaphatunk?

Mózes 1. könyve 3:14-19.
14  És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.15  És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.16  Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.17  Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.18  Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét.19  Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.

Máté evangéliuma 6:28-30.
28  Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;29  De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.30  Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
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A MEgVÁLTÁS TERVE
„(A mennyei Atya) megszabadított minket a sötétség hatalmá-

ból, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába: Akiben nekünk 
megváltást szerzett az Ő vére által és megbocsátotta bűneinket.” – 
Kol 1:13-14.

„Az Istenség részvétre ébredt az emberi faj iránt, és az Atya, a Fiú és 
a Szentlélek elhatározták, hogy kidolgozzák a megváltás tervét.” – RH 
1912. május 2.
Javasolt olvasmány: Jézus élete, 11-18. 

Vasárnap  február 8.
1. A SZERETET TERVE
a. Mikor és kik alkották meg az elbukott emberért a megváltás ter-

vét? Rm 16:25-26; Kol 1:26.

„Krisztus, a mi Helyettesünk és Kezesünk, nem volt egyedül, amikor 
csodálatosképpen magára vállalta az ember váltságdíját. Az elveszet világ 
megmentésének terve kettőjük szándéka volt; a békesség szövetsége az Atya 
és a Fiú között jött létre. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszü-
lött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.” – ST 1897. december 23.

„A kegyelem szándéka és terve már az örökkévalóság óta létezett. A világ 
megalapítása előtt Isten eltökélt szándéka volt embert teremteni és hatalommal 
felruházni, hogy az isteni szándékot cselekedje. Az ember bukása, annak min-
den következményével, nem volt ismeretlen a Mindenható előtt. A megváltás 
nem egy utólagos elgondolás volt, amely Ádám bukása után született volna 
meg, hanem egy örökkévaló szándék és terv volt, amely szenvedéssel lett ki-
dolgozva, hogy áldásul szolgáljon, a világnak nemcsak erre a parányi részére, 
hanem az Isten által teremtett összes világ javára.” – ST 1893. február 13.

„Az Istenség részvétre ébredt az emberi faj iránt, és az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek elhatározták, hogy kidolgozzák a megváltás tervét. Hogy ez a terv 
megvalósuljon Krisztusnak, Isten egyszülött Fiának oda kell adnia magát, 
mint bűnért való áldozat.” – RH 1912. május 2.

7. Tanulmány 2009. február 14. Napnyugta: H 17:05
Ro 17:43

Rómabeliekhez írt levél 16:25-26.
25  Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangyéliomom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva,26  Most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség végett minden pogányoknak tudomására adatván,

Kolossébeliekhez írt levél 1:26.
[Tudniillik] ama titkot, mely el vala rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az Ő szenteinek,
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Hétfő   február 9.
2. ISTEN VOLT AZ IgE
a. Milyen szavakkal mutatja be János Jézus Krisztust? Jn 1:1-4. Mi a va-

lódi jelentése ennek a kifejezésnek: „Ő benne vala az élet”? Jn 5:26.

„Örök létezéséről beszélve Krisztus elvonultatja előttünk a végtelen 
korszakokat. Biztosít arról, hogy soha az örökkévalóságban nem volt 
olyan időszak, amikor nem élt volna szoros egységben az örök Istennel.” 
– ST 1900. augusztus 29.

 „Az Úr Jézus Krisztus, Isten szent Fia öröktől fogva különálló sze-
mélyként létezett, mégis egy volt az Atyával. Ő volt a menny túláradó 
dicsősége, a mennyei lények parancsnoka, és az angyalok imádó hódo-
lata joggal illette meg.” – RH 1906. április 5.

„Őbenne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága.” (Jn 1:4.) 
Ez nem a földi életre vonatkozik, hanem a halhatatlanra, amely Isten 
kizárólagos tulajdona. Az Igének volt ilyen élete, Aki Istennél volt, és 
Aki Isten volt. A földi életben mindenkinek része van. Az nem örökké-
való, vagy halhatatlan, mert az Életadó vissza veszi. Az embernek nincs 
hatalma élete felett. Jézus azonban nem kölcsönbe kapta az életét, és azt 
senki nem vehette el Tőle… Benne eredeti, nem pedig kölcsönkapott 
vagy átszármazott élet volt.” – 1Sz 275.
b. Milyen neveken van nevezve Jézus az ószövetségben? ésa 9:6. Mi-

lyen részt birtokol Jézus az örökkévaló Istenségben? Kol 2:9.

„Krisztusnak adott név a Jahve.” – ST 1899. május 3.
„A tantétel amely tagadja Jézus Krisztus tökéletes istenségét, szintén 

tagadja az Atya istenségét is.” – ST 1895. június 27.
„Miközben Isten Szava beszél Krisztusról, aki emberi testben e föl-

dön élt, határozottan szól a földi születése előtti létéről is. Az Ige isteni 
személyként létezett az Atya mellett. Az örökkévalóságtól kezdve Ő volt 
a szövetség közbenjárója, akiben a föld minden nemzetei - zsidók és po-
gányok egyaránt - megáldatnak, amennyiben elfogadják őt. „Az Ige vala 
az Istennél, és Isten vala az Ige” (Jn 1:1). Az emberek, de már az angyalok 
teremtése előtt is, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.” – LHU 74.

János evangéliuma 1:1-4.
1  Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.2  Ez kezdetben az Istennél vala.3  Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.4  Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;

János evangéliuma 5:26.
 Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában:

Ésaiás próféta könyve 9:6.
Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!

Kolossébeliekhez írt levél 2:9.
Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg,
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Kedd  február 10.
3. AZ IgE TESTTé LETT
a. Hogyan írják le az apostolok Krisztus testté lételét? Jn 1:14; Fil 

2:5-8; Zsid 2:14.

„Krisztus testé válásán eltűnődve emberi ész által meg nem érthető 
titkok előtt torpanunk meg. Minél tovább tűnődünk ezen, annál megle-
pőbbnek tűnik. Éles az ellentét Krisztus istensége és a betlehemi jászol-
ban szendergő magatehetetlen újszülött közt. Hogyan is hidalhatnák át 
a távolságot a mindenható Isten és a magatehetetlen csecsemő között? A 
világok teremtője, akiben az istenség teljessége lakozott testileg, jászol-
ban fekvő csecsemőként jelent meg. Az angyaloknál ő sokkal hatalma-
sabb; méltósága és dicsősége egyenlő az Atyával. Most mégis az emberi 
lét öltözékét viseli! Az emberi és az isteni titokzatosan egyesült, ember, 
Isten egyé vált. A bukott faj reménysége ebben az egységben rejlik. Ha 
Krisztusra tekintünk emberi voltában, akkor Istenre tekintünk. Benne 
látjuk az Atya dicsőségének visszatükröződését, az Atya valóságos kép-
mását.” – ST 1896. július 30.

„A példakép, Aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő az Isten-
nel egyenlő, magára vette természetünket, és majdnem harminc évet 
élet egy ismeretlen galileai városban elrejtve a hegyek között. A menny 
összes angyal parancsára várt, Ő mégsem nevezte magát hatalmasnak 
és dicsőségesnek. Nem tette a „professzor” jelzőt neve elé, hogy azzal 
tetszelegjék önmagának. Ács volt, aki munkaadóit szolgálva fizetésért 
dolgozott, s ezzel megmutatta, hogy a menny igen közel jöhet hozzánk a 
mindennapi életben.” – 2Sz 152.

„Krisztus nem színlelte, hogy felvette az emberi természetet, hanem 
valóságosan felvette azt. Valóban emberi természete volt.” – 1Sz 233.
b. Mit olvashatunk Krisztus testté lételéről? 1Tim 3:16.

„Bár Krisztus emberi volta egy időre eltakarta és elfátyolozta dicsősé-
gét, még sem szűnt meg Isten lenni, amikor emberré vált. Az emberi nem 
vette át az isteni helyét, sem az isteni az emberi helyét. Ez a kegyesség 
titka. A két kifejezés: isteni és emberi, Krisztusban elválaszthatatlanul és 
szorosan egy volt, mégis mindkettő jól felismerhető egyéniség maradt. 
Bár Krisztus megalázta magát, hogy emberré legyen, istenségét mégis 
megtartotta.” – TII 143.

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

Filippibeliekhez írt levél 2:5-8.
5  Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,6  Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy [ő] az Istennel egyenlő,7  Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;8  És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.

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

Timótheushoz írt 1. levél 3:16.
 És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.
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Szerda   február 11.
4. MEgVÁLTÓ SZERETET
a. Miért egyezett bele Jézus és az Atya, hogy életét áldozza a bukott 

emberiségért? Jn 3:16-17; 1Jn 4:10; Lk 19:10.

„Isten szeretete tárult fel a világ számára az Ő szeretett Fiának halálá-
ban, Akit megfeszítettek a Golgotán a világ bűneiért. Krisztus jelentette 
ki az evangéliumot a világnak, mely Isten hatalma volt az üdvösségre. 
Ez nem egy új igazság volt, azonban az emberi hagyományok miatt ért-
hetetlenné vált, és az eredeti igazságok, azáltal, hogy el lettek különítve 
Szerzőjüktől, a világ előtt elvesztették jelentésüket.” – ST 1893. május 8.

„A világegyetem álmélkodott azon, hogy Krisztus megalázza magát 
az ember megmentéséért. Hogy az Aki az általa alkotott hatalmas terem-
tettség mindenféle lényeinek szükségleteiről gondoskodva járt csillagról 
csillagra, egyik világból a másikba, és igazgatta mindet, kész elhagyni di-
csőségét, és magára venni az ember természetét, ez olyan titok, amelyet 
más világok bűntelen értelmes lényei vágytak megérteni.” – PP 43.

„Krisztus jött, hogy megváltsa az emberiséget. Ő érdeklődést tanúsít 
minden cselekedetünk iránt. Arra vágyik, hogy az isteni hasonlatosság-
ra formáljon és alakítson bennünket. Amíg mindegyikünk esete el nem 
lesz döntve, Krisztus nem pihen, és nem nyugszik. Nekem (E.G.W.) meg 
lett mutatva az Ő féltőn szerető gondoskodása és nagy szeretete, amellyel 
szeretett bennünket.” – TDG 91
b. Az emberiség megváltása mellett mit foglalt még magába a meg-

váltás tervébe? ésa 14:7; Mik 4:8.

„Nemcsak az ember került a nagy csaló hatalma alá, hanem az egész 
Föld, az ember Föld feletti uralmát is elbitorolta az ellenség. A megváltás 
tervén keresztül, Krisztus áldozatán keresztül nemcsak az ember, de az 
ő Föld feletti uralma is vissza lett vásárolva. Krisztus érdemei által min-
den, amit az ember bűn miatt elvesztett, helyre lett állítva. Az idő el fog 
jönni, amikor minden átok megszűnik, és Isten trónja itt a Földön lesz 
felállítva és az Ő szolgái szolgálni fogják Őt.” – BEcho 1893. július 15.

„A megváltás nagy terve eredményeképpen a világ teljes mértékben 
visszakerül Isten kezébe. Mindaz, ami a bűn által elveszett, eredeti for-
májába áll helyre. Isten nemcsak az embert, hanem a Földet is megváltja, 
hogy ez legyen örökkévaló lakhelye az engedelmeseknek.” – PP 342.

János evangéliuma 3:16-17.
16  Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.17  Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.

János apostol 1. levele 4:10.
Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.

Lukács evangéliuma 19:10.
 Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.

Ésaiás próféta könyve 14:7.
 Nyugszik, csöndes az egész föld. Ujjongva énekelnek.

Mikeás próféta könyve 4:8.
 És te nyájnak tornya, Sion leányának vára! Eljő tehozzád és elérkezik az előbbi hatalom, a Jeruzsálem leányának birodalma.
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Csütörtök  február 12.
5. A MEgVÁLTÁS MŰVE BEFEJEZVE
a. A próféta mely szavai fognak beteljesedni, amikor a bűn és a bű-

nösök nem lesznek többé? ésa 53:11.er; Jn 17:24.

„Dicső öltözékbe öltöztetik a megvetett maradék népet, hogy a világ 
romlottsága soha többé be ne szennyezze őket. Nevük benn marad a Bá-
rány életkönyvében, besorolva az összes korok hűségeseinek neve mellé. 
Ellenálltak a csábító ámításainak, a sárkány ordítása sem tántoríthatta el 
őket hűségüktől. Most már örökre biztonságban lesznek a csábító for-
télyaitól. Bűneiket a bűnök szerzőjére hárították vissza. A maradéknak 
nemcsak megbocsátanak, nemcsak befogadják, de meg is tisztelik őket. 
„Ékes süveget” tesznek a fejükre. Ők mint papok és királyok lesznek 
Isten előtt.” – 5B 475.
b. Mi lesz a megváltottak legnagyobb öröme azonkívül, hogy talál-

kozni fognak és felismerik egymást? 1Kor 13:12; Mt 5:8; 1Jn 3:1-2.

„A bűntelen kapcsolat a szent lényekkel, a harmonikus együttlét a 
szent angyalokkal és minden korszak hűségeseivel – akik megmosták 
ruháikat és megfehérítették a Bárány vérében… mind hozzájárul a meg-
váltottak boldogságához.” – NK 601.

„Amint Jézus feltámadott a halottak közül, éppen úgy azoknak is fel 
kell majd támadniuk, akik Őbenne aludtak el és alusznak. Ráismerünk 
majd barátainkra, mint ahogy a tanítványok is megismerték Jézust. 
Lehet, hogy életük folyamán megváltoztak, s megbetegedtek vagy meg-
csúnyultak, de Jézus visszajövetelekor tökéletes egészségben és testi-lelki 
arányosságban támadnak fel. Azonosságukat azonban megdicsőült 
testükben is tökéletesen megőrzik. Akkor úgy ismerünk majd, amint 
minket is megismernek.” – JÉ 708.
Péntek  február 13.
SZEMéLYES ÁTTEKINTŐ KéRDéSEK
a. Mi nyilvánítja ki szerető Teremtőnk bámulatra méltó, csodálatos előre-

látását?
b. Mi kerüli el figyelmünket gyakran Krisztus személyével kapcsolatban?
c. Miért titokzatos Krisztus testté válása? 
d. Milyen messze terjedő a megváltás terve?
e. Milyen dicső újraegyesülést várhatnak a megváltottak?

Ésaiás próféta könyve 53:11. er.
Mert lelke szenvedése folytán látni fog, [és] megelégszik

János evangéliuma 17:24.
Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 13:12.
Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem.

Máté evangéliuma 5:8.
 Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.

János apostol 1. levele 3:1-2.
1  Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.2  Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van.
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AZ ÖZÖNVíZ
„Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem 

látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, amely 
által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé 
lett.” – Zsid 11:7.

„Az özönvíz bekövetkezte előtt Isten elküldte Noét, hogy figyelmez-
tesse a világot, és megtérítse az embereket, s így megmeneküljenek a 
fenyegető pusztulástól.” – PP 72.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és próféták, 62-80.

Vasárnap   február 15.
1. A gONOSZSÁg MEgSOKASODOTT
a. Noé napjaiban milyen volt a világ állapota és milyen üzenetet 

küldött Isten a pátriárkának, amint a gonoszság megsokasodott 
a Földön? 1Móz 6:5,12-14,17.

„A bűnbeesés után azonban az ember a saját bűnös vágyait akarta 
követni. Ennek következtében a bűn és nyomorúság rohamosan fokozó-
dott. Nem tartották tiszteletben sem a házas viszonyt, sem a tulajdonjo-
got. Aki megkívánta felebarátja feleségét és vagyonát, elvette erőszakkal, 
és diadalt ült erőszakos cselekedete felett. Élvezettel pusztították az álla-
tokat, és a húsételek fogyasztása még kegyetlenebbé és vérszomjasabbá 
tette őket.” – PP 64.
b. Az erkölcstelenség és erőszak mellett mi volt még a bűne Noé kor-

társainak? Mt 24:38; Lk 17:27.

„Az özönvíz előttiek bűne az volt, hogy a magában véve megenge-
dett dolgokat is megrontották. Isten ajándékait önző, bűnös kívánságaik 
kielégítésére használták. Az étvágy, az alantas szenvedélyek bűnös kielé-
gítése teljesen megrontották gondolkozásukat. Sátán rabszolgái lettek, 
akiket ő vezetett, ő ellenőrzött.” – 19MR 246-247.

8. Tanulmány 2009. február 21. Napnyugta: H 17:16
  Ro 17:53

Mózes 1. könyve 6:5, 12-14,17.
5  És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.12  Tekinte azért Isten a földre, és ímé meg vala romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útát a földön.13  Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általok: és ímé elvesztem őket a földdel egybe.14  Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belől és kivűl szurokkal.17  Én pedig ímé özönvizet hozok a földre, hogy elveszessek minden testet, amelyben élő lélek van az ég alatt; valami a földön van, elvész.

Máté evangéliuma 24:38.
 Mert amiképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne.

Lukács evangéliuma 17:27.
Ettek, ittak, házasodtak, férjhezmentek mindama napig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte.
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Hétfő  február 16.
2. A HIT EMBERE
a. Mit mondott az Úr Noé jelleméről? 1Móz 6:8; 7:1.

„Mi alkotta a különbséget Énok, Noé és azok között, akik elpusztultak 
az özönvíz által? Énok és Noé engedelmeskedtek Isten törvényének, míg 
az özönvíz által elpusztított társaik saját szívük elképzelései szerint jártak, 
és megrontották útjaikat Isten előtt, figyelmen kívül hagyták Isten köve-
telményeit.” – ST 1897. február 11.

„Noé úgy állt, mint egy szikla a vihar közepén. Körül volt véve a 
gonoszság és romlottság minden fajtájával; azonban az általános meg-
vetés és gúnyolódás közepette, az egyetemes gonoszság és engedetlenség 
közepette, szent feddhetetlenségével és rendíthetetlen becsületességével 
tűnt ki.” – RC 322.
b. Mit mond a Biblia a megingathatatlan hitről és Noé cselekedetei-

ről? Zsid 11:7; 2Pt 2:5.

„Noé hirdette az igét az embereknek és Isten irányítása szerint a bárkát 
is építette, hogy megmentse magát és családját. Nem csak beszélt, hanem 
a bárka építésének példamutatása folytonos figyelmeztető bizonyságtétel 
volt a világnak, bemutatva azt, hogy hiszi azt amiről beszél.  Egyszerű, 
gyermekies hite, és fenntartás nélküli engedelmessége, – annak ellenére 
hogy ennek az ellentéte volt elfogadott – őszinteségének bizonyítéka volt 
a világ számára. Sziklaszilárd volt kötelességében a szokatlan építkezési 
munkát irányítva, az isteni Építész vezetése alatt. Minden kalapácsütés 
egy bizonyságtevés volt a nép számára.” – ST 1879. február 27.

„A bárka a szárazföldön épült. Noé hit által haladt előre, és amikor az 
idő elérkezett, látták az emberek, hogy az állatok párosával mennek be 
a bárkába, az ég elsötétült a madaraktól, amelyek úgyszintén párosával 
mentek a bárkába. Azért volt ez így, mert az emberek nem engedelmes-
kedtek Istennek, de az állatok igen és azok menedékhelyet találtak. A cso-
dálatos látvány ellenére az emberek még mindig hitetlenek maradtak.

Végül Isten megparancsolta, hogy Noé és családja menjen be a bár-
kába, és Ő bezárta rájuk az ajtót. Egy hétig voltak így bezárva a bárkába, 
amikor elkezdett esni az eső. Ezalatt a gonosz emberek csúfolták és gú-
nyolták azokat, akik a bárkában voltak! Nem egy hitpróba volt számukra 
az egy hét, míg be voltak zárva a bárkába és nem esett az eső? Azonban 
hét nap után elkezdett esni az eső.” – 19MR 133.

Mózes 1. könyve 6:8; 7:1.
6:8  De Noé kegyelmet talála az Úr előtt.7:1  Monda az Úr Noénak: Menj be te, és egész házadnépe a bárkába: mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben.

Zsidókhoz írt levél 11:7.
Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett.

Péter apostol 2. levele 2:5.
 És [ha] a régi világnak sem kedvezett, de Nóét az igazság hirdetőjét, nyolczad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát;
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Kedd  február 17.
3. NOé BÁRKÁJA
a. Milyen méretű volt a bárka és milyen anyagokból készült? 1Móz 

6:14-16.

„Emberi bölcsesség nem tudott volna kigondolni olyan erős és 
masszív építményt. Isten volt a tervező és Noé az építőmester. A bárkát 
hajótest formájúvá építették, hogy lebeghessen a vízen, de bizonyos vo-
natkozásban inkább házhoz hasonlított. Három emelete volt, de csak 
egy ajtaja az oldalán. A bárka fentről kapta a fényt, és helyiségei úgy vol-
tak elrendezve, hogy mind kapott a világosságból. A felhasznált anyag 
ciprus vagy góferfa volt, amely évszázadokig nem korhad el. E roppant 
nagy építmény építése lassú és nehéz munka volt. A fák megmunkálása, 
óriási méreteik és anyaguk tulajdonságai miatt sokkal nehezebb volt, 
mint a mai gerendáké, még akkor is, ha az akkori emberek erősebbek 
voltak. Bár az építők mindent megtettek, amire ember képes, hogy tö-
kéletes munkát végezzenek, a bárka mégsem tudott volna önmagában 
ellenállni a földre zúduló viharnak. Csak Isten tudta megőrizni szolgáit 
a háborgó vízen.” – PP 64-65.
b. Mennyi idő volt adva a bárka építésére és a bűnösöknek, hogy  

megbánják bűneiket? 1Móz 6:3. Hallgatott valaki Noé figyelmez-
tetésére?

„Noé Szavaiból erő áradt, mert az Isten hangja volt az, amely szolgája 
által szólt az emberhez. Noé kapcsolatban volt Istennel, akinek végtelen 
hatalma erősítette, amíg százhúsz éven át ünnepélyes hangon szólt nem-
zedékének.” – PP 66. 

„Noé hite félelemmel vegyült, mert az van írva Noéról, hogy tisztelte 
Istent, félelemtől indíttatva, házanépe megtartására bárkát készített. Hite 
mélyült félelme által, s ez nem gyáva félelem volt az ami indította. Nem 
merte Isten szavát elhallgatni az emberektől való félelem, vagy az üzenet 
visszatartásának következményeitől való rettegés miatt, amit a gonoszok 
és hitetlenek gyűlölete és ellenkezése okozhatott volna neki. Ismerte Isten 
hatalmát és tudta, hogy Isten beteljesíti az Ő szavát.” – ST 1895. április 18.

„A bárka építésénél alkalmazott ácsok közül néhányan hittek, de el-
hunytak az özönvíz előtt; Noé többi megtérítettje visszatért a világba.” 
– FE 504.

Mózes 1. könyve 6:14-16.
14  Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belől és kivűl szurokkal.15  Ekképen csináld pedig azt: A bárka hoszsza háromszáz sing legyen, a szélessége ötven sing, és a magassága harmincz sing.16  Ablakot csinálj a bárkán, és egy singnyire hagyd azt felülről; a bárka ajtaját pedig oldalt csináld; alsó, közép, és harmad padlásúvá csináld azt.

Mózes 1. könyve 6:3.
És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.
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Szerda   február 18.
4. AZ ÖZÖNVíZ ELBORíTOTTA A FÖLDET
a. írd le azt a csodálatos jelenetet, amely megtörtént azon állatok 

által, amelyek bementek Noéval a bárkába! 1Móz 7:7-9. Voltak 
olyan állatok a Földön, amelyek nem menekültek meg a bárkában 
az özönvíztől?

„A bárka elkészült minden részletében úgy, ahogy az Úr parancsolta, 
és élelmet tárolt embernek és állatnak. Most utoljára hangzott az embe-
rekhez Isten szolgájának ünnepélyes kérlelése. Szavakkal nem kifejezhe-
tő epekedő vágyakozással könyörgött nekik, hogy meneküljenek, amíg 
nem késő. Újra elutasították szavait, és tréfálkoztak, gúnyolódtak. De 
a gúnyolódó tömeg hirtelen elnémult. Különféle állatok - a legvadab-
bak és a legszelídebbek egyaránt - jöttek a hegyekről és az erdőkből, és 
csendben meneteltek a bárka felé… Az állatok engedelmeskedtek Isten 
parancsának, az emberek pedig nem.” – PP 67.

„Voltak olyan nagyméretű állatok, amelyek elpusztultak a vízözön-
ben. Isten tudta, hogy az emberek ereje csökkeni fog, és ezek az óriási 
állatok kezelhetetlenné váltak volna az elgyengült emberek számára.” – 
4aSG 121.
b. Azon hét nap után, amikor Noé hite meg lett újból próbálva, mi 

történt? 1Móz 7:17-24.

„Noé és családja bement a bárkába, de hét napig semmi jele nem volt 
a közelgő viharnak. Ezalatt hitük próbára lett téve. A kinti világnak ez az 
örvendezés ideje volt. A látszólagos késedelem megerősítette őket abban 
a hitben, hogy Noé üzenete csalás, és hogy soha nem lesz özönvíz. Az 
általuk látott ünnepélyes jelenetek ellenére - hogy a szárazföldi állatok és 
a madarak bementek a bárkába; hogy Isten angyala bezárta az ajtót - to-
vább tréfálkoztak és tivornyáztak. Még Isten e feltűnő megnyilatkozásai-
ból is tréfát űztek. Csoportokba verődtek a bárka körül, és olyan vakmerő 
hévvel gúnyolták lakóit, amilyenre soha azelőtt nem merészkedtek. 

A nyolcadik napon azonban sötét felhők lepték el az eget. Majd meny-
nydörgött és villámlott. Nemsokára nagy cseppekben kezdett esni az eső. 
A világ soha nem látott ilyet, és az emberek szívét félelem töltötte el… 
Az élő Isten hatalma megremegtette a bálványimádókat és ráébresztette 
őket, saját romlottságuk okozta pusztulásukat.” – PP 68-69.

Mózes 1. könyve 7:7-9.
7  Beméne azért Noé és az ő fiai, az ő felesége, és fiainak feleségei ő vele a bárkába, az özönvíz elől.8  A tiszta barmok közűl, és a tisztátalan barmok közűl, a madarak közűl, és minden földön csúszó-mászó állat közűl,9  Kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába, hím és nőstény: amint Isten megparancsolta vala Noénak.

Mózes 1. könyve 7:17-24.
17  Mikor az özönvíz negyven napig volt a földön, annyira nevekedének a vizek, hogy felveheték a bárkát, és az felemelkedék a földről.18  A vizek pedig áradának és egyre nevekedének a földön, és a bárka jár vala a víz színén.19  Azután a vizek felette igen nagy erőt vevének a földön, és a legmagasabb hegyek is mind elboríttatának, melyek az egész ég alatt valának.20  Tizenöt singgel nevekedének a vizek feljebb, minekutánna a hegyek elboríttattak vala.21  És oda vesze minden földön járó test, madár, barom, vad, és a földön nyüzsgő minden csúszó-mászó állat; és minden ember.22  Mindaz, aminek orrában élő lélek lehellete vala, a szárazon valók közűl mind meghala.23  És eltörle [az Isten] minden állatot, amely a föld színén vala, az embertől a baromig, a csúszó-mászó állatig, és az égi madárig; mindenek eltöröltetének a földről; és csak Noé marada meg, és azok akik vele valának a bárkában.24  És erőt vevének a vizek a földön, száz ötven napig.



Szombati Bibliai Tanulmányok, 2009. január - március 45

Csütörtök   február 19.
5. A FÖLD AZ ÖZÖNVíZ ALATT éS UTÁN
a. Mi volt a gonoszok reakciója és magának Sátánnak is, amikor az 

özönvíz valóban elérkezett? 1Pt 3:20.

„Sátán maga is, aki kénytelen volt a háborgó elemek között maradni, 
féltette életét… Sátán most átkokat szórt Istenre, igazságtalansággal és 
kegyetlenséggel vádolta őt. Sátánhoz hasonlóan sokan káromolták Istent, 
és ha tehették volna, lerántják hatalma trónjáról. Mások magukon kívül 
voltak félelmükben, és kezüket a bárka felé nyújtva könyörögtek bebo-
csátásért. De hiába esedeztek. Végre felébredt lelkiismeretük. Megtudták, 
hogy van Isten, aki uralkodik a mennyben. Komolyan kiáltottak hozzá, 
de füle nem volt nyitva kiáltásukra. Ebben a rettenetes órában meglátták, 
hogy Isten törvényének áthágása okozta végromlásukat.” – PP 69.
b. Milyen jelet és ígéretet adott Isten Noénak és családjának? 1Móz 

8:15-19; 9:8-16. Milyen volt a Föld a vízözön után?

„A vízözön idején úgy az emberek, mint az állatok, a Föld legmaga-
sabb hegyein gyűltek össze, és amikor a vizek elapadtak, halott tetemek 
voltak mindenfelé, úgy a hegyeken, a dombokon és a síkságokon. A Föld 
felszínén mindenfelé emberi és állati tetemek voltak. De Isten nem hagy-
ta, hogy azok oszlásnak induljanak, és szennyezzék a levegőt, ezért Isten 
a Földön egy nagy temetést rendezett. Heves szél fújt, hogy felszárítsa a 
vizet, és nagy erővel mozgatta meg a Föld felszínét, és egyes esetekben 
a hegyeknek a tetejét is elvitte, hatalmas áradatként, ott formálva újabb 
dombokat és hegyeket, ahol azelőtt nem voltak, és eltemették a halott 
tetemeket, fákkal, kövekkel és földdel.” – ST 1879. március 13.
Péntek  február 20.
SZEMéLYES ÁTTEKINTŐ KéRDéSEK
a. Milyen veszélyben lehetünk, ha ismételjük az özönvíz előtt élő emberek 

bűneit?
b. Mire indíthat bennünket Noé példája?
c. írd le az állapotokat, amelyben Noé dolgozott?
d. Miért nem mehetett be néhány állat a bárkába?
e. Az özönvíz milyen bizonyítékai maradtak meg a Földön ma?

Péter apostol 1. levele 3:20.
Amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz nyolcz lélek tartatott meg víz által;

Mózes 1. könyve 8:15-19.
15  És szóla az Isten Noénak, mondván:16  Menj ki a bárkából te és a te feleséged, a te fiaid, és a te fiaid feleségei te veled.17  Minden vadat, mely veled van, minden testből, madarat, barmot, és minden földön csúszó-mászó állatot vígy ki magaddal, hogy nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön.18  Kiméne azért Noé és az ő fiai, az ő felesége, és az ő fiainak feleségei ő vele.19  Minden állat, minden csúszó-mászó, minden madár, minden ami mozog a földön, kijöve a bárkából az ő neme szerint.

Mózes 1. könyve 9:8-16.
8  És szóla az Isten Noénak és vele az ő fiainak, mondván:9  Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek és a ti magvatokkal ti utánnatok.10  És minden élő állattal, mely veletek van: madárral, barommal, minden mezei vaddal, mely veletek van; mindattól kezdve ami a bárkából kijött, a földnek minden vadjáig.11  Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére.12  És monda az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van:13  Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között.14  És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben.15  És megemlékezem az én szövetségemről, mely van én közöttem és ti közöttetek, és minden testből való élő állat között; és nem lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére.16  Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről Isten között és minden testből való élő állat között, mely a földön van.
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AZ ISTENI TÖRVéNY – A TíZPARANCSOLAT
„Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bi-

zonyságtétele biztos, bölccsé teszi az együgyűt.” – Zsol 19:8.

„A törvény nélkül az embernek nincs igazi fogalma Isten tisztaságáról 
és szentségéről, sem pedig a maga bűnösségéről és tisztátalanságáról.” – 
NK 417.
Javasolt olvasmány: A nagy küzdelem 386-401. (Isten változhatatlan törvénye c.fej.)

Vasárnap  február 22.
1. ISTEN JELLEMéNEK LENYOMATA
a. Mit mond a Biblia Isten törvényéről, a Tízparancsolatról és miért 

olyan fontos ez nekünk? Zsol 119:142, 151, 172.

„Krisztus azért jött világunkba, hogy bemutassa Isten jellemét úgy, 
ahogyan azt a szent törvény bemutatja, hiszen a törvény Isten jellemének 
vetülete. Krisztus volt a törvény és az evangélium. Az örökkévaló üzenetet 
hirdető angyal Isten törvényét is hirdeti, mert a megváltás evangéliuma 
elvezeti az embereket a törvénynek való engedelmességre, amely által 
jellemük az isteni minta hasonlatosságára alakul át.” – 2Sz 101.

„Az egyedül igaz Isten szava biztos és tévedhetetlen. A végtelen böl-
csesség, szentség, hatalom és szeretet összeolvadva irányít bennünket 
az Isten által kimért jellembeli színvonalra… Az Ő törvénye jellemének 
hű másolata. Ez az a színvonal, amelyre el kell jutniuk azoknak, akik 
be akarunk lépni Isten országába. Senkinek nem kell bizonytalan úton 
járnia.” – HP 137.
b. Mivel Isten változhatatlan és állandó és az Ő törvénye jellemének 

a másolata, meddig lesz érvényes az Ő törvénye? Mt 5:17-18.

„Isten törvénye magasztos jellegével addig fog fennállni, amíg az ő 
megalkotójának, Jahvénak trónja fennáll. – RH 1899. október 10.

9. Tanulmány 2009. február 28. Napnyugta: H  17:26 
Ro 18:02

Zsoltárok könyve 119:142, 151, 172
142  A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz.151  Közel vagy te, Uram! és minden te parancsolatod igazság.172  Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz.

Máté evangéliuma 5:17-18.
17  Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.18  Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.
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Hétfő  február 23.
2. SÁTÁN ELLENSégESKEDéSE A TÖRVéNY ELLEN
a. Mi a célja Sátán gyűlöletének, amit a mennyben kezdett el, és a 

Földön is tovább folytat? Jel 12:17.

„Sátán minden mesteri erejével Isten törvénye és az ember közé he-
lyezi magát, hogy hamis elméletek és álbölcselkedés által ugyanarra a 
lázadásra ösztönözve az embert Isten és az Ő törvénye ellen, mint amire 
sajátmagát is sarkallta. Akiket nem tud megtéveszteni és becsapni, azo-
kat gyűlöli.” – ST 1895. november 14.
b. Kiket használ fel Sátán, hogy sikeresen hadakozzanak Isten szent 

törvénye ellen? Jel 3:9; Ef 2:2; 2Tim 3:13.

„Sátának van egy nagy szövetségese, az ő egyháza. Krisztus nevezi 
őket Sátán zsinagógájának, mert tagjai: a bűn fiai. Sátán egyházának tag-
jai állandóan azon dolgoznak, hogy lerázzák magukról Isten törvényét, s 
hogy elhomályosítsák, összekuszálják a különbséget a jó és a rossz között. 
Sátán erőteljesen dolgozik az engedetlenekben és általuk, hogy árulást és 
a hitehagyást igazságnak és hűségnek tüntessék fel.” – BL 1.

„Isten törvénye elleni háborúság van azok szívében, akik igényt 
tartanak a megszentelődésre, de nem ismerik el a törvény kötelességeit. 
Mihelyt a törvény föl van említve, gyűlölet keletkezik szívükben. Hi-
tük szerint a törvény eltöröltetett. De ha a törvényt már eltörölték, mi 
az az irányadó hiteles mérték, ami alapján meg leszünk ítélve Krisztus 
ítélőszéke előtt? Ez a törvényt leértékelő munka a nagy csaló munkája. 
Ha Sátán képes meggyőzni az embereket arról, hogy a világegyetem 
Istenének nincs törvénye, amely által kormányozza őket, akkor felállít-
hatja a saját törvényét és követőit a törvényszegés és romlás ösvényére 
csábíthatja.” – ST 1888. február 10.

„Sátánnak munkája világunkban most az, hogy elpusztítsa az em-
berben Isten erkölcsi képmását azáltal, hogy megsemmisíti az isteni tör-
vényt, és Sátán saját lelkületével tölti el őket. Isten jellemének nagyszerű 
színvonala félredobásával, megrontja az emberi természetet és férfiakat, 
nőket nyer meg a saját színvonalához; „ahol pedig nincsen törvény, ott 
törvény ellen való cselekedet sincsen.” (angolban: ahol nincs törvény, ott 
nincs törvényszegés) (Rm 4:15.) Akkor ő a legnagyobb megelégedett-
séggel győzelme tudatában figyeli a hitvalló keresztény világot, amint 
azok még komolyabban végzik ugyanazt a munkát, amit ő végez.” – RH 
1897. január 26.

Jelenések könyve 12:17.
 Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele;

Jelenések könyve 3:9.
 Ímé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak; ímé azt mívelem, hogy azok eljőjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged.

Efézusbeliekhez írt levél 2:2.
Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;

Timótheushoz írt 2. levél 3:13.
A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.
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Kedd   február 24.
3. AZ íTéLET MéRCéJE
a. Miután Salamon király hosszú ideig megszegte Isten törvényét, 

mi volt élete végén az ő végső következtetése? Préd 12:15; Péld 
28:9. Mit kell megértenünk Isten törvényéről?

„Isten törvénye az Ő kormányzásának alapja és pontosan ez az, ami 
kell védje az életet és igazságosságot. A törvény minden alapelve az örök-
kévaló Istentől származik, és e nélkül képtelen Isten és felebarátja iránti 
kötelezettségét teljesíteni, ha csak hitelt nem ad a törvény alapelveinek és 
bele nem szövi azokat életébe. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert 
hit által engedelmeskedhetünk a törvénynek.” – ST 1894. február 26.

„Isten törvénye az igazság nagyszerű zsinórmértéke és ez méri minden 
ember hitvallását, és előmenetelét. Ez egy tükör mely felfedezi jellemünk 
hibáit, és megmutatja nekünk Isten követelményeit. Ez szent, igaz és jó.” 
– ST 1888. március 30.

„Isten törvénye jellemének ábrázolása, az igazság zsinórmértéke… 
Az embertől Isten megköveteli, hogy engedelmeskedjen kinyilatkoz-
tatott akaratának, még a törvény legkisebb követelményeiben is.” – ST 
1894. február 26.

„A tíz parancsolat ’tedd és ne tedd’, tíz ígéret, melynek valóra váltásában 
bizonyosak lehetünk, ha engedelmességet tanúsítunk a világegyetemet 
igazgató törvénynek. ’Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtart-
sátok.’ (Jn 14:15.) Ez Isten törvényének összefoglalása és lényege. Ez ecseteli 
Ádám minden gyermeke számára az üdvösség feltételeit.” – TII 18.
b. A mennyei bíróságon mi az az irányadó hiteles mérték, ami által 

minden személy meg lesz ítélve? Préd 12:16; Jak 2:11-12.

„Isten törvénye az igazság nagyszerű zsinórmértéke. Mindenki, aki 
visszaélt Isten irgalmával, és bűnös életmódot folytatott, cselekedetei sze-
rint veszi ítéletét. Isten óva intett benneteket, hogy tartózkodjatok minden 
gonosztettől. Egyénenként megparancsolta nektek, hogy álljatok ellene az 
ördögnek, ne fogadjátok be tisztelt vendégetekként.” – BL 212.

„Az emberek bezárhatják szemeiket az Isten szavában rejlő legvilágosabb 
igazságok előtt, lábaikkal taposhatják Isten törvényét, de a törvény, amelyet 
már a Föld teremtésekor bevezetett Isten, kihirdette a Sinairól és kőtáblákra 
véste, ez fogja őket megítélni az utolsó napon.” – ST 1886. augusztus 5.

„Az ítéletben Isten törvénye lesz a jellem és az élet mércéje.” – NK 429.

Prédikátor könyve 12:15.
 A dolognak summája, mindezeket hallván, [ez]: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!

Példabeszédek 28:9.
 Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is útálatos.

Prédikátor könyve 12:16.
 Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz [legyen az].

Jakab apostol levele 2:11-12.
11  Mert aki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél.12  Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni.
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Szerda   február 25.
4. KéSZSégES ENgEDELMESSég
a. Amikor a gazdag ifjú megkérdezte Jézust, mit cselekedjen, hogy 

örök életet nyerjen, milyen feltételekről beszélt neki Jézus? Mt 
19:16-17; Lk 18:18-20.

„Az örök életnek feltételei ma is ugyanazok, mint mindig voltak, mint 
amelyek ősszüleink paradicsomi bukása előtt voltak: tökéletes engedelmes-
ség Isten törvénye iránt, tökéletes igazság, tökéletes életszentség. Ha enélkül 
más feltételek ellenében is elnyerhetnénk az örök életet, akkor az egész világ-
egyetem boldogsága veszélyeztetve volna.” – JVÚ 64.

„Keressük a nagy értékű igazgyöngyöt, de ne a világ piacain, és ne a világ 
módján! Az ára nem arany és nem ezüst, mert mindez Istené. Hagyj fel azzal az 
elképzeléssel, hogy földi vagy lelki kincseiddel megszerezheted az üdvösséget! 
Isten készséges engedelmességet kér. Bűneid elhagyására szólít.” – KP 74-75.
b. Milyen engedelmességet kell Isten igaz gyermekének kinyilvání-

tania? ésa 1:19; gal 5:6. Hogyan mutathatjuk be azt, hogy valóban 
szeretjük Istent? 1Jn 2:3-4; 5:2-3.

„Egyedül az a vallás vezet Istenhez, amely Istentől származik. Ha helye-
sen akarjuk szolgálni Őt, az isteni Lélektől kell születnünk. Ő megtisztítja 
a szívet, megújítja a gondolkodást, új képességgel ruház fel, hogy ismerjük 
meg Istent, és szeressük őt. Összes parancsolata iránt készséges engedelmes-
séggel ajándékoz meg. Az az igazi istentisztelet.” – JÉ 148.

„Az Isten követelményei iránti készséges engedelmesség éltető erőt és ké-
pességet nyújt a léleknek. Olyan tartós munkát végeznek ezzel, amilyet a nap 
végezhet éltető erejével a munkásért, éppen úgy ahogyan a munkás is dolgozik 
másokért. Bármilyen korlátozott is annak a képessége, aki ilyen munkába fog, 
a fáradozás, amit a maga szerény körében tesz Istennek tetsző lesz.” – 4B 613.

„Aki Isten törvénye megszegésével hoz gyalázatot az Úrra, az beszélhet 
megszentelődésről, de ez csak olyan értékes és annyira Istennek tetsző, 
mint Kain áldozata volt. Az Isten összes parancsai iránti engedelmesség a 
megszentelődés valódi jele… Üdvözítőnk olyan nyilvánvalóan és félreért-
hetetlenül beszél erről, hogy mindenki megértheti azt, hogy a valódi sze-
retet mindig engedelmességben nyilvánul meg. Az engedelmesség a valódi 
szeretet jele. Krisztus és az Atya egyek és azok, akik igazságban elfogadják 
Krisztust, szeretni fogják Istent, mint imádatuk legfőbb központját, és szin-
tén egymást is szeretni fogják, és szeretetük megnyilvánul tetteikben azáltal, 
hogy megtartják az Ő törvényét.” – RH 1897. október 26.

Máté evangéliuma 19:16-17.
16  És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?17  Ő pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.

Lukács evangéliuma 18:18-20.
18  És megkérdé őt egy főember, mondván: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?19  Monda pedig néki Jézus: Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten.20  A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy; tiszteld atyádat és anyádat.

Ésaiás próféta könyve 1:19.
Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek;

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

János apostol 1. levele 2:3-4; 5:2-3.
2:3  És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.4  Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.5:2  Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk.3  Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek.
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Csütörtök  február 26.
5. ISTEN MEgVÁLTOZHATATLAN TÖRVéNYE
a. Mi a legnagyobb bizonyíték arra, hogy Isten nem változtatja meg 

törvényét? Mal 3:6.er; Jak 1:17; Lk 16:17.

„Sátán kijelentette, hogy az irgalmasság megsemmisítette az igazságossá-
got, és hogy Krisztus halála hatályon kívül helyezte az Atya törvényét. Azon-
ban, ha lehetséges lett volna a törvény megváltoztatása vagy hatályon kívül 
való helyezése, akkor Krisztusnak nem kellett volna meghalnia. A törvény 
hatályon kívül helyezése halhatatlanná tenné a törvény áthágását, és a világot 
Sátán ellenőrzése alá helyezné. Azért, mert a törvény megváltoztathatatlan 
volt; azért mert az emberek csak a törvény előírásainak való engedelmesség 
útján menekülhettek volna meg; azért emelték fel Jézust a keresztre.” – JÉ 671.

„Ha Isten meg tudott volna változtatni csak egy jótát is az Ő törvényé-
ből, nem kellett volna Jézusnak azért eljönni világunkba, hogy meghaljon. 
Azonban ami Üdvözítőnk, Aki saját maga egyenlő volt Istennel, eljött 
világunkba, elszenvedte a halált a kereszten, hogy adjon az embernek egy 
másik próbaidőt.” – RH 1890. június 10.

„Krisztus azért áldozta fel életét, hogy engesztelést szerezzen az ember tör-
vényszegéséért. Ha a törvényt meg lehetett volna változtatni vagy szüntetni, 
akkor Krisztusnak nem kellett volna meghalnia. Jézus földi életével megdi-
csőítette Isten törvényét, halálával pedig megerősítette. Nem azért áldozta 
fel életét, hogy megszüntesse a törvényt, sem pedig azért, hogy alacsonyabb 
normát állítson fel, hanem hogy megőrizze az igazságosságot, hogy tanúsítsa a 
törvény változhatatlanságát, és hogy biztosítsa örökérvényűségét.” – KP 215.
b. Hova lett beírva a törvény és ki által? Mi ennek a jelentősége? 

2Móz 31:18. Milyen időtartamra érvényesek a törvény alapelvei? 

„Isten törvénye változhatatlan, habár az emberiség ezt a törvényt leki-
csinyelte, megvetette és elutasította, ez mindig ilyen szilárdan fog állni, mint 
Jahve trónja.” – RH 1901. szeptember 24.
Péntek   február 27.
SZEMéLYES ÁTTEKINTŐ KéRDéSEK
a. Hogyan biztosítja Isten törvénye életünkben a biztonságot és stabilitást?
b. Mi Sátán stratégiája lázadásában Isten és törvénye ellen?
c. Miért van szükség egy irányadó mértékre az ítélet napján?
d. Habár hit által üdvözülhetünk és nem cselekedeteink érdeme által, mégis 

miért fontos az engedelmesség?
e. Hogyan kapcsolódik össze Krisztus keresztje Isten törvényével?

Malakiás próféta könyve 3:6. er.
Mert én, az Úr, meg nem változom,

Jakab apostol levele 1:17.
 Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

Lukács evangéliuma 16:17.
 Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogynem a törvényből egy pontocskának elesni.

Mózes 2. könyve 31:18.
 Mikor pedig elvégezte vele való beszédét a Sinai hegyen, által adá Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat.
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Dél India a következő államok-
ból áll: Ándhra Pradés, Karnátaka, 
Kerala, Tamilnádu, Pondicseri-,  
Andamán- és Nikobár-szigetek, 
valamint a Laksadíva szigetek. 
India a világ második legnépesebb 
országa, a több mint 1,1 milliárd 
lakosáról köztudott, hogy nagyon 
különbözőek de mégis egységesek, 
hogy nagyon fejlődik és nagy a nyo-
mor, hogy páratlan a világ színterén az 
ott lévő szembetűnő ellentétek miatt, hogy a 
világ számos pogány vallásának bölcsője itt található.

India déli részén már az 1960-as években elvetették a reformáció mag-
ját. Ezen történelmi esemény óta számos új misszió alakult meg India 
minden részében – sok olyan területen, ahol nagyon kevés a keresztény 
jelenlét, vagy egyáltalán nem is találhatóak keresztények. A Dél Indiai 
Unió Missziója imádkozik az Úrhoz és felhív mindnyájatokat, hogy tárjá-
tok ki szíveiteket, hogy további területekre terjedhessen ki a munka ezen 
Misszióban.

Testvéreink kitartóan és félelem nélkül dolgoznak a pogány nemzetek 
között. Nagyon sok kihívással néznek szembe, nem kevésbé a pénzügyi 
kihívásokkal, úgymint az istentiszteleti helységek bérleti díjainak kifizeté-
se, a hírközlés és levelezés költségei, és a hűséges munkások munkabérei, 
fizetése, akik a Krisztus testét építik.

Ajándékaitok a Dél Indiai Unió Missziója részére a jövőre való be-
ruházás a gyülekezetünk folytonos növekedésére. Ezen az úton szeretné 
Krisztus, hogy evangéliumi megbízatása teljesülne és az evangélium 
a föld minden részére elterjedne. Az anyagi eszközök nagy részét már 
összegyűjtöttük, és fel is használtuk a gyülekezetek megalapítására. Az 
elsődleges és legfőbb szükségeltünk, hogy Uniónk központját felépítsük 
egy alkalmas és központi helyen.

Kérünk benneteket, legyetek nagylelkűek, amint megemlékeztek ezen 
misszió szükségleteiről. Isten áldjon meg gazdagon benneteket, amint 
kiálltok Isten ügyéért, minden helyzetben, akár úgy, hogy adakoztok 
Isten ügyére, akár úgy, hogy munkálkodtok, s így betölthessétek Jézus 
megbízatását.

A Generál Konferencia Ázsiai Területi Titkára

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS

A Dél Indiai Unió Misszió részére

2009. március 7.
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ISTEN NYUgALOMNAPJA
„és megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt, mivelhogy 

azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett 
vala Isten.” – 1Móz 2:3.

„A vég idején minden isteni intézményt helyre kell állítani. Azt a 
rést, amelyet a szombat megváltoztatásakor ütöttek a törvényen, ki kell 
javítani.” – PK 419.
Javasolt olvasmány: Előtted az élet, 248-250.

Vasárnap  március 1.
1. AZ ÖRÖM NAPJA
a. A hét melyik napja lett megkülönböztetve a pihenés, szent gyüle-

kezés számára, és hogyan értékelhetjük ezt? 3Móz 23:3; Zsol 91:1; 
92:5-6; ésa 58:13-14.

„Sokkal több szentség kapcsolódik a szombathoz, mint amennyit 
számos hitvalló szombattartó tulajdonít annak. Akik nem a parancs 
szerint tartják meg a szombatot, akár a betű, akár a lelkület terén, azok 
mélyen meggyalázzák az Urat. Isten reformra hív fel a szombat megün-
neplésében.” – 6B 353.

„Lepihenhetünk gyermekeinkkel a ligetekben és a ragyogó napsütés-
ben, s e gyermekek nyugtalan gondolatait olyasmivel táplálhatjuk, ami-
kor Isten alkotásáról beszélgetünk velük, amin elgondolkoztatnak. Mikor 
felhívjuk figyelmüket a természet szépségeire, ez szeretetre és tiszteletre 
készteti őket. Tegyük a szombatot olyan érdekessé, hogy gyermekeink 
örömmel fogadják hetenként annak visszatérését.” – 2B 584-586.

„A szombat nem a haszontalan semmittevés idejéül rendeltetett. A 
törvény megtiltja a világi munkát az Úr pihenőnapján, a megélhetés 
érdekében végzett mindennapi tevékenységet szüneteltetni kell, a vilá-
gi örömökért vagy haszonért való munka sem törvényes e napon, de 
ahogyan Isten megszűnt teremtő munkájától, megpihent szombaton és 
megáldotta azt, úgy kell az embernek is elhagynia napi elfoglaltságát, és 
az egészséges pihenésnek, az imádásnak és a szent cselekedetnek szen-
telnie e szent órákat.” – JÉ 165.

10. Tanulmány 2009. március 7. Napnyugta: H 17:37
Ro 18:11

Mózes 3. könyve 23:3.
 Hat napon át munkálkodjatok, a hetedik napon nyugodalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van, semmi dolgot ne végezzetek: az Úrnak szombatja legyen az minden lakhelyeteken.

Zsoltárok könyve 91:1; 92:5-6.
91:1  Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.92:5  Mert megvidámítottál engem Uram a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem.6  Mely nagyok Uram a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid!

Ésaiás próféta könyve 58:13-14.
13  Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges [napjá]nak, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, [hamis] beszédet sem szólván:14  Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!
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Hétfő  március 2.
2. A SZOMBATOT A RégI IDŐKBEN IS MEgTARTOTTÁK
a. Mit olvashatunk a szombatról, mielőtt Izrael elérte a Sinai hegyet? 

2Móz 16:23-28. Ki van szombattartóként megemlítve a pátriárkák 
korában?

„Volt még valami, amit el kellett végezniük az előkészületben, mielőtt 
a mennyből küldött kenyeret megkapták Izrael gyermeki. Ez egy próba 
volt részükre. Isten látni akarta, vajon szentnek tartják-e a szombatot, 
vagy nem. Elmondta Izrael gyermekinek, hogy ezt a munkát előkészület 
napján kell elvégezni, pénteken. Azon a napon kellett megsütni, amit 
sütni akartak, és megfőzni, amit főzni akartak.” – 13MR 292.

„A szombat bele volt foglalva a Sinai hegyen adott törvénybe, de Isten 
nem ekkor nyilvánította ki először, mint nyugalomnapot. Izrael népe 
ezelőtt is ismerte, mielőtt a Sinai hegyhez jöttek. Az odavezető úton is 
megtartották a szombatot.” – JÉ 230.

„A Teremtő megáldotta, megszentelte a szombatot, és megpihent 
ezen a napon. A bűntelen Ádám az Éden szent lakója is megünnepelte a 
szombatot, míg a bűneset után is, amikor száműzték boldog lakhelyéről. 
Minden pátriárka megtartotta ezt a napot, Ábeltől az igaz Noéig, Ábra-
hámtól Jákobig.” – NK 404.
b. Mikor vezette be Isten a szombatünneplést, és mit követel meg Ő 

tőlünk a hetedik nappal kapcsolatban? 1Móz 2:1-3; 2Móz 20:8-11.

„A szombat nem a zsidóktól ered. Ez az Édenben lett bevezetve még 
mielőtt a zsidók léteztek volna. A szombatot az egész emberiségnek adta 
Isten és Édenben vezette be Isten még az ember bukása előtt. A Teremtő 
ezt „szent napnak” hívta. Krisztus sajátmagát a „szombat Urának” jelen-
tette ki. Kezdve a teremtéssel, ez olyan régi, mint maga az emberi faj, az 
emberért lett teremtve, és addig áll fenn, míg az ember létezni fog.” – ST 
1894. november 12.

„A szombatot már akkor bevezették, amikor a föld alapjait lefektet-
ték, amikor a hajnalcsillagok együtt örvendeztek és Istennek minden 
fiai vigadoztak. A törvény másik kilenc parancsolatához hasonlóan a 
negyedik parancsolatnak is örökérvényű kötelezettsége van. Ez Isten 
teremtő hatalmának emlékműve, fenséges munkájának emlékeztetője. 
A negyedik parancsolat egy megszentelt helyet foglal el a törvényben 
és ugyanolyan szent jellegzetességgel bír, mint Isten más erkölcsi szabá-
lyai.” – ST 1894. január 8.

Mózes 2. könyve 16:23-28.
23  Ő pedig monda nékik: Ez az, amit az Úr mondott: A holnap nyugalom napja, az Úrnak szentelt szombat; amit sütni akartok, süssétek meg, és amit főzni akartok, főzzétek meg; ami pedig megmarad, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre.24  És eltevék azt reggelre, a szerint amint Mózes parancsolta vala, és nem büszhödék meg s féreg sem vala benne.25  És monda Mózes: Ma egyétek azt meg, mert ma az Úrnak szombatja van; ma nem találjátok azt a mezőn.26  Hat napon szedjétek azt, de a hetedik napon szombat van, akkor nem lesz.27  És lőn hetednapon: kimenének a nép közül, hogy szedjenek, de nem találának.28  És monda az Úr Mózesnek: Meddig nem akarjátok megtartani az én parancsolataimat és törvényeimet?

Mózes 1. könyve 2:1-3.
1  És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege.2  Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala.3  És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.

Mózes 2. könyve 20:8-11.
8  Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.9  Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;10  De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, [se] szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van;11  Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.
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Kedd  március 3.
3. EgY MEgKISéRELT VÁLTOZTATÁS
a. Mit ír a bibliai prófécia Isten törvénye megváltoztatásának kísér-

letéről? Dán 7:25. Melyik parancsolat volt Sátán céltáblája, ame-
lyet el akart pusztítani?

„Isten törvénye az egyedüli törvény, amely nincs megengedve az em-
bereknek, hogy megváltoztassák. A világi hatalmak megváltoztathatják a 
világi kormányzatok törvényeit, ha úgy látják jónak. A próféciában világo-
san be van mutatva az a pápai hatalom, amely szándékosan megváltoztatta 
Isten törvényét.” – ST 1894. november 19.

„A pápai hatalom úgy gondolta, hogy megváltoztatja Isten törvényét 
azáltal, hogy bevezeti a hamis szombatot úgy a világnak, mint a keresz-
tény egyháznak, és ezt felmagasztalják, és megtisztelik, amíg Jahve szom-
batját szentségtelen lábak tapossák. De Isten akarata-e az, hogy törvényét 
emberi színvonalra alacsonyítsa le? Kész Ő elfogadni egy ember alkotta 
intézményt a szombat helyére, amelyet megszentelt és megáldott? Nem, 
ember nem pótolhatja, nem helyettesítheti Isten követelményeit, mert Ő 
féltőn szerető Isten.” – RH 1884. március18.

„A menny és a Föld Teremtője megparancsolta: ’A hetedik nap az Úr-
nak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon.’ (1Móz 2:20.) 
Ezen parancsolat kötelező érvényűvé vált azáltal, hogy maga a Szerzője 
is megtartotta, saját hangjával hirdette ki, és a Tízparancsolat közepébe 
helyezte. Azonban a pápai hatalom erőszakkal változtatta meg ezt az isteni 
előírást és olyan nappal helyettesítette, melyet Isten nem szentelt meg, és 
amelyen meg sem pihent. A pogányok által az ő ünnepeiken úgy tisztelik, 
mint a ’napnak tiszteletre méltó napját’. ” – ST 1882. szeptember 14.
b. Melyik prófécia fog beteljesedni a Föld történelmének utolsó nap-

jaiban? ésa 56:2-7; 58:12-14.

„Akik szeretik Istent, azzal mutatják ki szeretetüket, hogy parancsa-
inak megtartásával magukon viselik Isten jelét. Ők az ösvények megújí-
tói, hogy ott lakhassanak.” – 6B 265.

„A vég idején minden isteni intézményt helyre kell állítani. Azt a 
rést, amelyet a szombat megváltoztatásakor ütöttek a törvényen, ki kell 
javítani. Isten maradék népének – amelynek tagjai reformátorokként 
állnak a világ előtt – meg kell mutatnia, hogy Isten törvénye minden 
maradandó reform alapja, és hogy a negyedik parancsolat szombatja a 
teremtés emlékműve.” – PK 419.

Dániel próféta könyve 7:25.
 És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos [egek] szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.

Ésaiás próféta könyve 56:2-7.
2  Boldog ember, aki ezt cselekszi, és az ember fia, aki ahhoz ragaszkodik! aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen.3  És ne mondja ezt az idegen, aki az Úrhoz adá magát: Bizony elszakaszt az Úr engem az Ő népétől! ne mondja a herélt sem: Ímé, én megszáradt fa vagyok!4  Mert így szól az Úr a herélteknek: Akik megőrzik szombatimat és szeretik azt, amiben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségemhez:5  Adok nékik házamban és falaimon belül helyet, és oly nevet, amely jobb, mint a fiakban és lányokban [élő név]; örök nevet adok nékik, amely soha el nem vész;6  És az idegeneket, akik az Úrhoz adák magukat, hogy néki szolgáljanak és hogy szeressék az Úr nevét, hogy Ő néki szolgái legyenek; mindenkit, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat:7  Szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvídámítom őket imádságom házában; egészen égő és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon; mert házam imádság házának hivatik minden népek számára!

Ésaiás próféta könyve 58:12-14.
12  És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.13  Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges [napjá]nak, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, [hamis] beszédet sem szólván:14  Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!
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Szerda  március 4.
4. A SZOMBAT AZ ÚJSZÖVETSégBEN
a. Mit szokott tenni szombaton Jézus és mit mondott a szombatról? 

Lk 4:16, 31; Mk 2:27-28.
 

„A szombat parancsolata a Tízparancsolat közepébe lett helyezve, 
Jahve megváltozhatatlan törvényének közepébe. És mégis országunk 
sok szószékéről egy megvető és lenéző kiáltás emelkedik fel a szombat 
parancsolata ellen, amelyet a menny Ura és Istene alapított és úgy jelölik 
meg, hogy „a régi zsidók szombatja”. Mindenki, aki az igazságot keresi, 
emlékezzen arra, hogy a szombat Édenben lett megalapítva mielőtt a zsi-
dók léteztek volna, és  Megváltó azt mondja: „A szombat lön az emberért.” 
(Mk 2:27.) A negyedik parancsolat a fenséges Sinai hegyről lett kihirdetve 
mennydörgések között a másik kilenc erkölcsi parancsolattal együtt, és a 
mennyei szentélyben a szentek szentjében van Isten szövetségládája. Ezt 
frigyládának vagy szövetségládának hívják, és a kegyelem trónja alatt van 
a Tízparancsolat, amelyet Isten saját ujjával írt.” – ST 1894. január 8.

„Jézus a törvényt naggyá teszi és dicsőségessé. (Ésa 42:21.) Nem ki-
sebbíteni akarta annak magasztosságát, hanem növelni. Azért jött, hogy 
felszabadítsa a szombatot azok alól a megterhelő követelmények alól, 
amelyek áldás helyett átokká tették.” – JÉ 163.

„A zsidók értelmetlen korlátozásainak elsöprésével Krisztus meg-
tisztelte a szombatot, míg a Reá panaszkodók meggyalázták Isten szent 
napját.” – JÉ 234.
b. Mi volt a tanítványok, apostolok és az első keresztények hozzáállá-

sa és magatartása a hetedik nap szombatjához? Lk 23:54-56; Apcs 
13:42, 44; 16:13; 17:2; 18:4.

„Az Újszövetség nem változtatta meg Isten törvényét. A negyedik 
parancsolat szombatjának szentsége olyan szilárdan megalapozott, mint 
Jahve trónja. János írja: „Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget 
is cselekszi, a bűn pedig a törvénytelenség. És tudjátok, hogy Ő azért 
jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és Ő benne nincsen bűn. Aki 
Ő benne marad, egy sem esik bűnbe, aki bűnbe esik, egy sem látta őt, 
sem meg nem ismerte őt. (1Jn 3:4-6.)” – MÉ 53.

„Krisztus adta a törvényt választott népének, és megkísérelni azt, 
hogy Isten törvényét érvénytelenítsék, azon az alapon, hogy Krisztus 
eltörölte azt, (férfiak és nők) akik így cselekszenek, megsértik úgy az 
Atyát, mint a Fiút.” – ST 1893. október 2.

Lukács evangéliuma 4:16,31.
16  És méne Názáretbe, ahol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni.31  És leméne Kapernaumba, Galilea városába; és tanítja vala azokat szombatnapokon.

Márk evangéliuma 2:27-28.
27  És monda nékik: A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért.28  Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is ura.

Lukács evangéliuma 23:54-56.
54  És az a nap péntek vala, és szombat virrada rá.55  Az [őt] követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából jöttek, megnézék a sírt, és hogy miképen helyeztetett el az ő teste.56  Visszatérvén pedig, készítének fűszerszámokat és keneteket.

Apostolok cselekedetei 13:42,44;16:13;17:2;18:4.
Underline
13:42  Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérék a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nékik ezen beszédeket.44  A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűle az Isten ígéjének hallgatására,16:13  És szombatnapon kimenénk a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni; és leülvén, beszélgeténk az egybegyűlt asszonyokkal.17:2  Pál pedig, amint szokása vala, beméne hozzájok, és három szombaton át vetekedék velök az írásokból,18:4  Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni.
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Csütörtök  március 5.
5. A SZOMBAT AZ ÚJ FÖLDÖN
a. Milyen biztosítékot ad az Úr ézsaiás prófétán keresztül a szom-

batról, az újjáteremtett Földön? ésa 66:22-23.

„A mennyben Isten szövetségládájában vannak a kőtáblák, amelyre 
fel vannak írva a parancsolatok, amelyek Isten kormányzásának alapját 
képezik. És a szombat, melyet Isten kijelentett, hogy népe hűségének jele 
legyen, a Tízparancsolat közepébe van elhelyezve. Ennek szentsége ki-
hat az örökkévalóságra, mert Isten kijelentette, hogy hónapról hónapra 
és szombatról szombatra eljönnek az Ő alattvalói, hogy imádják Őt az 
újjáteremtett Földön.” – ST 1898. április 7.

„Ameddig a menny és a Föld fennáll, addig a szombat is megmarad, 
mint a Teremtő hatalmának jelképe. Amikor pedig az Éden újra felvi-
rágzik a Földön, Isten szent pihenőnapját mindenki tisztelni fogja a Nap 
alatt.” – JÉ 231.
b. Mi lesz a megváltottak tanulmányozásának tárgya, amint ők el-

jönnek, hogy imádják az Urat? Jel 5:11-13; 15:2-4.

„A megváltás terve az, amibe angyalok kívánnak betekinteni, ez lesz a 
megváltottak tanulmányának tárgya és dicséneke az örökkévalóság sza-
kadatlan korszakain át. Nem érdemli-e meg mért most elmélyült gondo-
latainkat és kutatásainkat? Nem kellene-e Istent dicsérnünk szívünkkel, 
lelkünkkel, szavunkkal? „Adjatok hálát az úrnak az ő kegyelméért, és az 
emberek fiai iránt való csodadolgaiért.” (Zsol 107:8.)” – 5B 318.

„Az egész örökkévalóságon át Krisztus keresztjét tanulmányozzák a 
megváltottak és erről énekelnek.” – NK 578.
Péntek  március 6.
SZEMéLYES ÁTTEKINTŐ KéRDéSEK
a. Hogyan tehetjük a szombatot örömtelivé?
b. Minek az emlékműve a szombat és ez miért nem a „zsidóké”?
c. Miért lesz a szombatra összpontosítva a fő kérdés a Föld történelmének 

záró szakaszában?
d. A szombattartás milyen példáiról olvashatunk az újszövetségben?
e. Mikor lesz a szombat helyreállítva Isten minden igaz gyermeke között?

Ésaiás próféta könyve 66:22-23.
22  Mert mint az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképen megáll a ti magvatok és nevetek;23  És lesz, hogy hónapról-hónapra és szombatról-szombatra eljő minden test engem imádni, szól az Úr.

Jelenések könyve 5:11-13.
5:11  És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala;12  Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.13  Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké.

Jelenések könyve 15:2-4.
15:2  És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának az Istennek hárfái.3  És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya!4  Ki ne félne téged, Uram! és [ki] ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. Mert eljőnek mind a pogányok és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek.
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A CEREMONIÁLIS TÖRVéNY
„(Krisztus Jézus) az ellenségeskedést az ő testében, a parancsola-

toknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy új 
emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén.” – Ef 2:15.

„A ceremoniális törvényben láthatjuk a jelképeket és árnyékokat, és 
azok addig maradtak fenn, míg a jelkép nem találkozott a valósággal.” – 
RH 1890. július 15.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és próféták, 322-333.

Vasárnap  március 8.
1. A CEREMONIÁLIS TÖRVéNYT ELTÖRÖLTéK
a. Milyen értelemben volt a ceremoniális törvény „a jövendő jóknak 

árnyéka”? gal 3:19; Zsid 9:9-10; 10:1.

„Emberek, akik tanítóik akarnak lenni másoknak, megvakítják a 
tudatlanok szemeit azáltal, hogy összekeverik az erkölcsi törvényt a 
ceremoniálissal és a ceremoniális törvényről szóló szövegeket használ-
ják fel annak bizonyítására, hogy az erkölcsi törvény el lett törölve. Ez 
a Szentírás kiforgatása, félremagyarázása. A Bibliában két különböző 
törvényről olvashatunk, az egyik a jelképek és árnyékok törvénye, amely 
Krisztus koráig tartott, amikor Krisztus halálában a jelkép találkozott 
a valósággal. A másik törvény Jahve törvénye, és ez megingathatatlan 
és megváltozhatatlan, mint az Ő örökkévaló trónja. Krisztus keresztre 
feszítése után a zsidók folytatták az áldozati szertartásokat, ezáltal meg-
tagadták Őt, hiszen azok a szertartások éppen Krisztus halálára utaltak.” 
–  ST 1886. július 29.
b. Meddig volt érvényben a ceremoniális törvény? Ef 2:14-15.

„Ez a törvény megszűnt, mert Krisztus „eltette azt az útból, odasze-
gezvén azt a keresztfára.” (Kol 2:14.) Ezt Pál a „parancsolatok tételekben 
való törvényének” nevezi. (Ef 2:15.) Ez a ceremoniális törvény, melyet 
Isten adott Mózesen keresztül, mely áldozati rendtartásokat és rende-
leteket tartalmazott és kötelező volt a zsidóknak egészen addig, míg 
Krisztus halálában, aki Isten Báránya volt, a jelkép nem találkozott a 
valósággal.” – ST 1884. szeptember 4.

11. Tanulmány 2009. március 14. Napnyugta: H 17:47
Ro 18:20

Galátziabeliekhez írt levél 3:19.
Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, amíg eljő a Mag, akinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében.

Zsidókhoz írt levél 9:9-10; 10:1.
9:9  A mi példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, melyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt,10  Csakis ételekkel meg italokkal és különböző mosakodásokkal -melyek testi rendszabályok -a megjobbulás idejéig kötelezők.10:1  Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennélfogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szünetlenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat;

Efézusbeliekhez írt levél 2:14-15.
14  Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két [nemzetséget], és lerontotta a közbevetett választófalat,15  Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
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Hétfő  március 9.
2. HéT CEREMÓNIÁLIS SZOMBAT
a. Nevezd meg azt a hét ünnepnapot melyeket „szombatoknak” hívtak!

1. A húsvét hetének első napja: 2Móz 12:15; 3Móz 23:5-7; 4Móz 
28:17-18.

2. A húsvét hetedik napja: 2Móz 12:16; 4Móz 28:24-25.
3. A hetedik hónap első napja: 3Móz 23:24-25; 4Móz 29:1.
4. A hetedik hónap tízedik napja: 3Móz 16:29-31; 23:27-32; 4Móz 

29:7.
5. A hetedik hónap tizenötödik napja: 3Móz 23:34-35; 4Móz 29:12.
6. A hetedik hónap huszonkettedik napja: 3Móz 23:39.
7. Az ötvenedik nap (Pünkösd), ami úgy is ismert, mint a „hetek 

ünnepe”: 3Móz 23:15-16,21; 5Móz 16:9-10.

„A hajdani Izraelben Isten megparancsolta, hogy három évenkénti 
ünnepük legyen: a Húsvét, a Sátoros ünnep és a Hetek ünnepe.” – RH 
1879. december 11.
b. Mit mond Pál apostol a ceremoniális szombatok megtartásáról, 

amelyek „a jövendő jóknak árnyékai” voltak? Kol 2:14-17.

„A ceremoniális törvényben láthatjuk a jelképeket és árnyékokat, és 
azok addig maradtak fenn, míg az árnyék nem találkozott a valóság-
gal. Az áldozati szertartások folyamatosan kinyilatkoztatták azt a tényt, 
hogy Krisztus el fog jönni világunkba és amikor a jelkép valósággá vált 
Krisztus halálában az áldozati szertartások már nem voltak többé köte-
lező érvényűek, mert Krisztusra utaltak, azonban Isten királyi törvénye 
nem változott…

A Tízparancsolat szabályai nem a ceremoniális törvény árnyéka. A 
Tízparancsolat nem egy jelkép.” – RH 1890. július 15.

„Isten Báránya egy teljes és tökéletes áldozat volt. A jelképek és ár-
nyékok, az áldozatok és szertartások már nem szolgáltak érdemként 
Krisztus kereszthalála után azonban Isten törvénye nem lett keresztre 
szegezve a Megváltóval együtt.” – RH 1899. október 10.

„Krisztus halálával megszűntek az áldozati szertartások. A szertartásos 
törvény megszűnt, azonban Krisztus kereszthalála által a Tízparancsolat 
meg lett erősítve. Az evangélium nem érvénytelenítette a törvényt, sem-
mivel sem csökkentette annak követelményeit.” – RH 1900. június 26.

Mózes 2. könyve 12:15.
Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret; még az első napon takarítsátok el a kovászt házaitokból, mert valaki kovászost ejéndik az első naptól fogva a hetedik napig, az olyan lélek irtassék ki Izráelből.

Mózes 3. könyve 23:5-7.
5  Az első hónapban, a hónapnak tizennegyedikén, estennen az Úrnak páskhája.6  E hónapnak tizenötödik napján pedig az Úr kovásztalan kenyerének ünnepe. Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret.7  Az első napon szent gyülekezéstek legyen, semmi robota munkát ne végezzetek.

Mózes 4. könyve 28:17-18.
17  És e hónapnak tizenötödik napján is ünnep van; hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek.18  Első napon legyen szent gyülekezés; semmi robota munkát ne végezzetek,

Mózes 2. könyve 12:16.
 Az első napon pedig szent gyűléstek legyen és a hetedik napon is szent gyűléstek legyen; azokon semmi munkát ne tegyetek, egyedül csak ami eledelére való minden embernek, azt el lehet készítenetek.

Mózes 4. könyve 28:24-25.
24  Ezek szerint készítsetek naponként hét napon át kenyeret, kedves illatú tűzáldozatul az Úrnak; a szüntelen való egészen égőáldozaton kívül készíttessék az, annak italáldozatjával egyben.25  A hetedik napon is legyen néktek szent gyülekezésetek; semmi robota munkát ne végezzetek.

Mózes 3. könyve 23:24-25.
24  Szólj Izráel fiaihoz, mondván: A hetedik hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen néktek, emlékeztető kürtzengéssel, szent gyülekezéssel.25  Semmi robota munkát ne végezzetek, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak.

Mózes 4. könyve 29:1.
A hetedik hónapban pedig a hónapnak első napján szent gyülekezésetek legyen néktek. Semmi robota munkát ne végezzetek; kürt zengésének napja legyen az néktek.

Mózes 4. könyve 29:7.
 E hetedik hónapnak tizedik napján is szent gyülekezésetek legyen néktek; és sanyargassátok meg magatokat, semmi munkát ne végezzetek;

Mózes 3. könyve 16:29-31.
29  Örökkévaló rendtartás legyen ez nálatok: a hetedik hónapban, a hónapnak tizedikén sanyargassátok meg magatokat és semmi munkát ne végezzetek, se a benszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény.30  Mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket; minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt.31  Szombatok szombatja ez néktek, sanyargassátok meg azért magatokat; örökkévaló rendtartás ez.

Mózes 3. könyve 23:27-32.
27  Ugyanennek a hetedik hónapnak tizedikén az engesztelés napja van: szent gyülekezéstek legyen néktek, és sanyargassátok meg magatokat, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak.28  Semmi dolgot ne végezzetek azon a napon, mert engesztelésnek napja az, hogy engesztelés legyen érettetek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt.29  Mert ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, irtassék ki az ő népe közül.30  És ha valaki valami dolgot végez ezen a napon, elvesztem az ilyent az ő népe közül.31  Semmi dolgot ne végezzetek; örök rendtartás legyen ez nemzetségről nemzetségre minden lakhelyeteken.32  Ünnepek ünnepe ez néktek, sanyargassátok meg azért magatokat. A hónap kilenczedikének estvéjén, egyik estvétől a másik estvéig ünnepeljétek a ti ünnepeteket.

Mózes 3. könyve 23:34-35.
34  Szólj Izráel fiainak, mondván: Ugyanennek a hetedik hónapnak tizenötödikén a sátorok ünnepe legyen az Úrnak hét napig.35  Az első napon szent gyülekezés legyen, semmi robota munkát ne végezzetek.

Mózes 4. könyve 29:12.
A hetedik hónapnak tizenötödik napján is szent gyülekezésetek legyen néktek; semmi robota munkát ne végezzetek, és az Úrnak ünnepét hét napon ünnepeljétek.

Mózes 3. könyve 23:39.
 Ugyancsak a hetedik hónapnak tizenötödik napján, amikor a földnek termését betakarjátok, az Úrnak ünnepét ünnepeljétek hét napig: az első napon nyugodalom napja, és a nyolczadik napon is nyugodalom napja [legyen].

Mózes 3. könyve 23:15-16; 21.
15  Számláljatok azután a szombatra következő naptól, attól a naptól, amelyen beviszitek a meglóbálni való kévét, hét hetet, egészek legyenek azok.16  A hetedik hétre következő napig számláljatok ötven napot, és akkor járuljatok új ételáldozattal az Úrhoz.21  És gyülekezzetek egybe ugyanazon a napon; szent gyülekezéstek legyen néktek, semmi robota munkát ne végezzetek. Örök rendtartás ez minden lakóhelyeteken a ti nemzetségeitek szerint.

Mózes 5. könyve 16:9-10.
9  Számlálj [azután] magadnak hét hetet; attól fogva kezdjed számlálni a hét hetet, hogy sarlódat a vetésbe bocsátod.10  És tarts hetek ünnepét az Úrnak, a te Istenednek, a te kezednek szabad akarat szerint való adományával, a melyet ahhoz képest adj, amint megáldott téged az Úr, a te Istened.

Kolossébeliekhez írt levél 2:14-17.
14  Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;15  Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.16  Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában:17  Melyek [csak] árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.
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Kedd  március 10.
3. A VALÓSÁg ÁRNYéKA
a. Ki volt a pátriárkák próféták és szent emberek Megváltója az 

Ószövetségben? ésa 43:11; Hós 13:4; Jn 5:39.

„Nem létezik ellentét az ó és újszövetség között, amint azt gyakran 
állítják. Nincs ellentét Isten törvénye és Krisztus evangéliuma között, 
úgyszintén azok között sem, akik az ószövetségben a zsidó rendtartások 
szerint éltek, az újszövetségben pedig a kereszténység szabályai szerint. 
Minden ember Krisztus által üdvözül, úgy az előző korszakban élők, mint 
a mi napjainkban élők. A pátriárkák és próféták is keresztények voltak. 
Az evangélium ígéretét már Édenben megkapta az első pár, amikor a 
törvény áthágása miatt elszakították magukat Istentől. Ábrahámnak is 
volt prédikálva az evangélium. A zsidók mind ittak a lelki kősziklából, 
amely Krisztus volt.” – ST 1882. szeptember 14.

„A zsidók szolgálatai és szertartásai Krisztusról tanúskodtak, rámu-
tattak isteni jellemének tulajdonságaira. A Reá mutató fontos igazságok 
el voltak fedve előképekben, árnyékokban és jelképekben és beteljesültek 
Krisztus missziójában és szolgálatában.” – ST 1894. december 10.
b. Mit jelentene az, ha megtartanánk a ceremoniális törvényt annak 

áldozati szertartásaival ünnepnapjaival együtt? gal 2:21.

„A ceremoniális törvény melyet Isten adott Mózes által, annak 
szertarásaival és rendeléseivel, kötelező volt a zsidóknak, amíg a jelkép 
nem találkozott a valósággal Krisztusban, Isten Bárányában, aki elveszi 
a világ bűneit. Azután minden áldozati szertartás és szolágat megszűnt.” 
– ST 1881. szeptember 27.

„A ceremoniális törvény dicsőséges volt, az Atya és a Fiú tanácsko-
zása folytán jött létre, hogy segítse megmenteni és üdvözíteni az emberi 
fajt. Az áldozati rendtartások jelképes rendszerének minden elrendezése 
Krisztuson alapult. Ádám Krisztust látta előre az ártatlan állat szenvedés-
ében, Jahve törvénye áthágásának büntetéseként.”- ST 1875. május 6.

„Krisztus olyan szertartást akart a tanítványokra hagyni, (a lábmosás 
és szent vacsora szertartását) melyre igen nagy szükségük volt – mely ki-
szabadítaná őket az eddig elengedhetetlennek tartott szertartásokból és 
melyeket az evangélium elfogadása fölöslegessé tett. A régi szertartások 
folytatása bántó lett volna Istennek.” – ST 1898.június 14.

Ésaiás próféta könyve 43:11.
 Én, én vagyok az Úr, és rajtam kivül nincsen szabadító!

Hóseás próféta könyve 13:4.
 Pedig én vagyok az Úr, a te Istened Égyiptom földétől fogva. Nem ismerhetsz más Istent kivülem, és rajtam kivül nincs [más] szabadító!

János evangéliuma 5:39.
Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam;

Galátziabeliekhez írt levél 2:21.
Nem törlöm el az Isten kegyelmét; mert ha a törvény által [van] az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg.
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Szerda   március 11.
4. A KéT TÖRVéNY KÖZÖTTI KÜLÖMBSég
a. Hova volt írva a tíz parancsolat, és ki által és hova helyezték azt? 

2Móz 31:18; 5Móz 10:1-2. Ezzel ellentétben hova voltak beírva 
a ceremoniális törvény szabályai és rendeletei, és hova helyezték 
azt? 5Móz 31:24-26; gal 3:10.

„A frigyládába lettek elhelyezve a kőtáblák, melyekre Isten saját uj-
jával véste rá a tíz parancsolatot. Ez kifejezetten erre a célra készült, és 
ezután szövetségládának nevezték, vagy testamentum ládának, mivel a 
tíz parancsolat volt Isten szövetségkötése és a szövetség alapja Isten és 
Izrael között jött létre.” – ST 1880. június 24.

„Semmit sem lehet eltörölni a kőtáblákra írottakból. A törvény becses 
feljegyzéseit a bizonyság ládájába helyezték.” – TII 21.

„Így adta meg Isten Mózesnek a szertartási törvényt és íratta azt meg 
vele könyvben. A Tízparancsolatot azonban, melyet a Sinai hegyről 
hirdetett ki népének, maga Isten írta rá két kőtáblára, melyet gondosan 
őriztek a szövetség ládájában.” – PP 324.
b. Nevezz meg néhány rendeletet, amit a törvény könyve tartalma-

zott! Zsid 9:9-10; 10:1; 2Kir 23:21; Ezsd 3:2; Neh 8:14.

„A sátor elkészülte után a kegyelem trónja felett lebegő dicsőség fel-
hőjéből érintkezett Mózessel és onnan utasításokat adott az áldozatok 
rendszerére és az istentisztelet formáira vonatkozóan.” – PP 324.

„A törvény nyilvános megismétlése után Mózes befejezte minden 
törvény, rendelkezés, Isten által adott ítélet és a szent rendtartást illető 
minden szabály leírásának munkáját. A könyvet, amely mindezt tartal-
mazta, az illetékes tisztviselők gondjaira bízták és a frigyláda oldalán 
helyezték el.” – PP 436.

„Ezékiás az általa első ízben megtartott Páskabárány ünnepségen el-
rendelte, hogy a tanító papok naponként nyilvánosan olvassanak a tör-
vény könyvéből. A Mózes által leírt rendelkezések megtartása különösen 
azoké, amelyeket az ötödik könyv „szövetség” része (5Móz 12:1- 26:19.) 
tartalmaz, Ezékiás uralkodását virágzóvá tette.” – PK 246.

Mózes 2. könyve 31:18.
 Mikor pedig elvégezte vele való beszédét a Sinai hegyen, által adá Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat.

Mózes 5. könyve 10:1-2.
1  Abban az időben monda az Úr nékem: Faragj magadnak két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és jőjj fel hozzám a hegyre, és csinálj faládát.2  És felírom a táblákra azokat az ígéket, amelyek az előbbi táblákon valának, amelyeket széttörtél; és tedd azokat a ládába.

Mózes 5. könyve 31:24-26.
24  Mikor pedig teljesen és mind végig beírta Mózes e törvény ígéit könyvbe:25  Parancsola Mózes a lévitáknak, akik hordozzák vala az Úr szövetségének ládáját, mondván:26  Vegyétek e törvénykönyvet, és tegyétek ezt az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségládája oldalához, és legyen ott ellened bizonyságul;

Galátziabeliekhez írt levél 3:10.
 Mert akik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje.

Zsidókhoz írt levél 9:9-10; 10:1.
9:9  Ami példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, melyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt,10  Csakis ételekkel meg italokkal és különböző mosakodásokkal -melyek testi rendszabályok -a megjobbulás idejéig kötelezők.

Ezsdrás könyve 3:2.
És fölkele Jésua, Jósádák fia, s az ő atyjafiai, a papok, és Zorobábel, Sealtiél fia s az ő atyjafiai, és megépíték Izráel Istenének oltárát, hogy áldozzanak rajta égőáldozatokat, amint írva van Mózesnek, az Isten emberének törvényében.

Királyok 2. könyve 23:21.
 És parancsolt a király az egész népnek, és monda: Ünnepeljetek páskhát az Úrnak, a ti Istenteknek, amint meg van írva e szövetség könyvében;

Nehémiás könyve 8:14.
 Találák pedig írva a törvényben, melyet parancsolt vala az Úr Mózes által, hogy Izráel fiainak leveles színekben kell lakozniok az ünnepen, a hetedik hónapban,
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Csütörtök  március 12.
5. AZ EgYEDÜL IgAZ ÁLDOZAT
a. Mi volt a zsidók húsvéti ünnepének és a megölt bárány jelentősé-

ge? 2Móz 12:26-27; Jn 1:29; 1Kor 5:7.

„A húsvét ünnepének szertartásai Krisztus munkásságát jelképezték. 
Izrael Egyiptomból való szabadulása a megváltást példázta, ennek emlé-
ke volta a páskaünnep. A megölt bárány, a kovásztalan kenyér és az első 
zsenge a Megváltót jelképezte.” – JÉ 56.
b. Mi volt a jelentősége a nagy engesztelési napnak, és mi a jelentősé-

ge ennek ma? 3Móz 23:27-32; ésa 22:12-14.

„Alázatos szívvel jőve bűnbocsánatot nyerünk, mert Jézus Krisztus, 
aki szüntelen az oltár mellett áll, az adott pillanatban áldozatot ajánl fel 
a világ bűneiért. A valódi sátornak a szolgálója Ő, melyet az Úr, és nem 
ember állított. A zsidó szentély árnyékszolgálatának nincs többé jelen-
tősége. Nincs többé szükség a naponkénti és az évenkénti engesztelő 
áldozatra, a bűnök folytonos elkövetése miatt azonban a közbenjáró en-
gesztelő áldozatára van szükség. Jézus Isten jelenlétében szolgál, megölt 
bárány véreként ajánlva fel vérét.” – 1Sz 316.

„Mi a nagy engesztelési nap idejében élünk. Egyénenként kell keres-
nünk Istent. Ez személyes feladat. Húzódjunk közel Istenhez, ne enged-
jünk tevékenységünkbe semmit, ami a jelen igazságot hamis színben 
tüntetné fel. Mindenki vallja be bűnét, de ne a testvére bűnét, hanem a 
sajátját. Alázza meg szívét Isten előtt, s teljék meg annyira Szentlélekkel, 
hogy ez életében meglátsszon: ő újjászületett.” – 9B 218.
Péntek  március 13.
SZEMéLYES ÁTTEKINTŐ KéRDéSEK
a. Miért lett adva a ceremoniális törvény?
b. Miért nem kell tovább megtartania ceremoniális szombatot?
c. Hogyan látja Isten ezen szertartások megünneplését ma?
d. Mik voltak a két törvény közötti fő különbségek?
e. Magyarázd meg az engesztelés napját, mely napjainkra szól!

Mózes 2. könyve 12:26-27.
26  Mikor pedig a ti fiaitok mondandják néktek: Micsoda ez a ti szertartástok?27  Akkor mondjátok: Páskha-áldozat ez az Úrnak, aki elment az Izráel fiainak házai mellett Égyiptomban, mikor megverte az Égyiptombelieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta. És a nép meghajtá magát és leborula.

János evangéliuma 1:29.
Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 5:7.
Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, aminthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.

Mózes 3. könyve 23:27-32.
27  Ugyanennek a hetedik hónapnak tizedikén az engesztelés napja van: szent gyülekezéstek legyen néktek, és sanyargassátok meg magatokat, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak.28  Semmi dolgot ne végezzetek azon a napon, mert engesztelésnek napja az, hogy engesztelés legyen érettetek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt.29  Mert ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, irtassék ki az ő népe közül.30  És ha valaki valami dolgot végez ezen a napon, elvesztem az ilyent az ő népe közül.31  Semmi dolgot ne végezzetek; örök rendtartás legyen ez nemzetségről nemzetségre minden lakhelyeteken.32  Ünnepek ünnepe ez néktek, sanyargassátok meg azért magatokat. A hónap kilenczedikének estvéjén, egyik estvétől a másik estvéig ünnepeljétek a ti ünnepeteket.

Ésaiás próféta könyve 22:12-14.
12  És fölhív az Úr, a seregek Ura ama napon sírásra és gyászolásra, ti magatok megkopaszítására és gyászruha-öltésre,13  És ímé öröm és vígasság; barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás; együnk, igyunk, mert holnap meghalunk!14  És megjelenté magát füleimben a seregek Ura: Meg nem bocsáttatik e bűn tinéktek, míg meg nem haltok; szól az Úr, a seregek Ura.
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ISTEN CSODÁLATOS KEgYELME
„Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek 

van: Isten ajándéka ez, Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérked-
jék.” – Ef 2:8-9.

„A kegyelem érdem nélküli kedvezés; a hívő saját érdeme nélkül 
igazul meg, anélkül, hogy bármit is felajánlhatna Istennek. Megigazult 
az Atya előtt helyettesünkként és kezesünkként álló Krisztus Jézus meg-
váltása által.” – 1Sz 364.
Javasolt olvasmány: Apostolok Története 381-387. (55.fejezet)

Vasárnap  március 15.
1. éRDEMTELEN BŰNÖSÖK
a. Mit okozott a bűn az emberiség és Isten között, és mit igyekezett 

Sátán állandósítani? ésa 59:1-2.

„Sátán célja az volt, hogy az embert örökre elszakítsa Istentől.” – JÉ 17.
„A bűn következtében az ember természete olyannyira legyengült, hogy 

saját erejéből képtelen volt a gonosz hatalmának ellenállni. Sátán foglya lett 
és az is maradt volna örökké, ha Isten közben nem lép.” – JVÚ 15.
b. Mi lenne ami sorsunk Isten kegyelme nélkül, és csak hogyan sza-

badulhatunk ki ebből a helyzetből? Rm 5:12-15; 6:23.

„A bűn elzárta az embert Istentől, azért a megváltás terve nélkül 
sorsa az Istentől való örök elszakadás, a vég nélküli éjszaka sötétsége lett 
volna. A Megváltó áldozata újra lehetővé tette az Istennel való érintke-
zést.” – EÉ 25.

„Isten szeretete és igazságossága egyetlen egy és csakis egy módon va-
lósulhat meg, ami által az ember megmenekülhet attól, hogy örökre elsza-
kítva legyen a mennytől és eltávolítva Istentől, ez pedig a Krisztusba vetett 
hit és az Ő törvényének való engedelmesség.” – ST 1887. december 15.

12. Tanulmány 2009. március 21. Napnyugta: H  17:57
 Ro 18:29

Ésaiás próféta könyve 59:1-2.
1  Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna;2  Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.

Rómabeliekhez írt levél 5:12-15.
12  Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;13  Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény.14  Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása vala.15  De a kegyelmi ajándék nem úgy [van], mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.

Rómabeliekhez írt levél 6:23.
Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.
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Hétfő  március 16.
2. ISTEN DICSŐSégéNEK FéNYRUHÁJA
a. Amikor Isten megteremtette az első emberpárt, milyen volt az 

ő ruhájuk? 1Móz 2:25. Mi történt ezzel a gyönyörű fényruhával, 
ami beborította őket, mielőtt vétkeztek? Rm 3:23.

„Ősszüleink az ártatlanság fehér palástját viselték, amikor Isten az 
Édenbe helyezte őket. Tökéletes összhangban éltek Isten akaratával. 
Végtelen szeretettel ragaszkodtak mennyei Atyjukhoz. Gyönyörű, 
lágy fénysugár, Isten fénye takarta be a szent párt. Ez a fénypalást lelki 
öltözékük, mennyei ártatlanságuk szimbóluma volt. Ha hűségesek 
maradtak volna Istenhez, ez a fény állandóan betakarta volna őket. 
De amikor vétkeztek, elszakadtak Istentől, és az őket körülölelő fény 
eltávozott.” – KP 212.
b. Mit tett Ádám és éva, hogy befedezzék mezítelenségüket? 1Móz 

3:7. Milyen öltözékkel látta el Isten a bűnös párt, és mit jelképez 
ez? 1Móz 3:21.

„Szégyellve mezítelenségüket, egymáshoz varrt fügefalevelekkel 
próbálták a mennyei öltözéket pótolni. 

  Isten törvényének áthágói ezt teszik Ádám és Éva engedetlensége 
óta. Fügefaleveleket varrnak össze, hogy betakarják törvényszegés 
okozta mezítelenségüket. Maguk szabta öltözéket viselnek. Saját csele-
kedeteikkel próbálják bűneiket befedezni és Isten tetszését elnyerni. 

  Ez azonban lehetetlen. Az ember nem találhat ki semmi olyat, 
amivel ártatlanságának elvesztett palástját helyettesíthetné. Akik Krisz-
tussal és az angyalokkal együtt ülnek a Bárány menyegzői vacsoráján, 
nem viselhetnek fügefalevél-öltözéket, sem köznapi ruhát. 

  Csak a Krisztus által kínált ruha teheti az embert alkalmassá arra, 
hogy megjelenjék Isten előtt. Ezt az öltözéket - saját igazságának pa-
lástját - helyezi Krisztus minden bűnbánó, hívő lélekre…

  A mennyei szövőszéken szőtt palást egyetlen szálát sem szőtték 
emberi elgondolás szerint. Krisztus emberi testben tökéletes jellemet 
alakított ki, és ezt a jellemet felkínálja nekünk.” – KP 213.

Rómabeliekhez írt levél 3:23.
Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.

Mózes 1. könyve 2:25.
 Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyenlik vala.

Mózes 1. könyve 3:7.
És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak.

Mózes 1. könyve 3:21.
 És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket.
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Kedd  március 17.
3. ISTEN SZERET BENNÜNKET éS SZÁNAKOZIK RAJTUNK
a. Mi volt mindig Isten magatartása az elbukott emberi faj iránt? 

Zsol 103:13; ésa 63:9; 1Jn 4:10.

„Krisztus nem csak azokon könyörült, akik engedelmesek és szeretet-
re méltóak voltak, hanem azokat is szerette, akik makacsok és romlottak 
voltak. Jézus nem változott meg, Ő „tegnap és ma és örökké ugyanaz” 
(Zsid 13:8.) Még mindig szereti a tévelygőket és könyörül rajtuk, hogy 
magához vonzza, és isteni segítségében részesítse őket. Tudja, hogy dé-
moni hatalom küzd minden emberben az uralom elnyeréséért, azonban 
Jézus azért jött, hogy megtörje Sátán hatalmát és szabadon bocsássa a 
foglyokat.” – ÉÉM 302.

„Amikor Jézus a Földön járt, soha nem hagyta hidegen az ember 
nyomora. Habár Ő most felment Atyjához, és angyalok imádják, akik 
készségesen engedelmeskednek parancsainak, szíve, mely szeretett, szá-
nakozott, együtt érzett, ma sem ismer változást, még mindig a változatlan 
gyengédség szíve maradt. Ő ugyanaz a Jézus, aki ismeri minden próbá-
dat, s nem hagyott magadra, hogy egyedül viaskodj kísértéseiddel, küzdj 
a gonosszal, és végül összeroskadj a terhek és bánat alatt.” – 2B 271.
b. Hogyan nyilvánult meg Isten végtelen szeretete azon férfiak és 

nők iránt, akik nem szerették Őt? 1Jn 4:9-10,16,19; Jn 3:16-17.

„Jézus végtelen könyörülettel szemlélte a világot ezen bukott álla-
potában. Magára vette az emberi természetet, hogy magához vonja és 
felemelje az embert. Jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elve-
szett.” – FE 199.

„A kegyes áldásokban, melyeket mennyei Atyánk árasztott ránk, 
olyan szeretet számtalan bizonyítékát ismerhetjük fel, amely végtelen. 
Oly gyengéd szánakozást, mely felülmúlja az anyának önfejű gyermeke 
miatti bánkódó szeretetét. Mikor a kereszt fényénél tanulmányozzuk az 
isteni félelmet, akkor méltányossággal és igazsággal elegyített könyörü-
letet, gyengédséget és megbocsátást ismerünk fel.” – 4B 461.

„A világ Megváltója eljött erre a világra, – ahol minden eldurvult és 
megromlott – hogy megközelíthesse az embert nyomorában és szen-
vedésében. Emberi karjával átöleli az emberiséget, míg isteni karjával 
megragadja az Örökkévaló trónját, így hozva a bukott emberiségnek 
isteni erőt, hogy együtt munkálkodjon Jézus emberi erőfeszítéseivel.” – 
RH 1899. november 21.

Zsoltárok könyve 103:13.
Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

Ésaiás próféta könyve 63:9.
Ragaszkodik hozzád az én lelkem; a te jobbod megtámogat engem.

János apostol 1. levele 4:10.
Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.

János apostol 1. levele 4:9-1,16,19.
9  Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.10  Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért16  És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten [is] ő benne.19  Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!

János evangéliuma 3:16-17.
16  Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.17  Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
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Szerda  március 18.
4. BŐSégES KEgYELEM
a. Kikre kívánja Isten kiterjeszteni gyengéd irgalmát és kegyelmét? 

Jn 1:12; 2Pt 3:9; 1Tim 2:4; Zsid 7:25.

„Krisztus az engesztelő áldozat. Elhagyta a menny dicsőségét, meg-
vált gazdagságától, félretette méltóságát, nem azért, hogy Isten szívében 
szeretetet és érdeklődést keltesen az ember iránt, hanem hogy kinyilvá-
nítsa azt a szeretetet, mely Atyja szívében volt. Jézus eljött világunkba, 
hogy elfogadtassa az emberrel azt, hogy habár az ember vétkezett Isten 
ellen „Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy valaki 
hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3:16.) Jé-
zus lefizette a végtelen árat az Ő gazdagságából, magára vette az emberi 
természetet, beleegyezett abba, hogy a szegénység és megaláztatás életét 
élje, azért, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.”

„Krisztus kegyelme által megerősödhetünk, és éretté válhatunk, ha-
bár most tökéletlenek és fogyatékosak vagyunk, tökéletessé válhatunk 
Ő benne. Bár zálogba adtuk magunkat a Sátánnak, de Krisztus eljött, 
hogy megszabadítson és megváltson bennünket. Semmit sem tudunk 
Istentől megvásárolni. Az, hogy megszabaduljunk és üdvözüljünk, csak 
kegyelem által lehetséges, mely Isten ingyen ajándéka Krisztusban.” – YI 
1895. szeptember 5.
b. Mi a megigazulás biztos eredménye? Mt 1:21; Tit 2:11-14.

„Ha Isten Lelke uralja a szívet és a lelket, a megtért ember új énekbe 
kezd; ugyanis felismeri tapasztalataiban Isten ígéreteinek beteljesülését, 
mivel törvényszegéseit megbocsátotta és bűneit elfedezte. Bűneit, hogy 
a törvényt áthágta, megbánta; hívővé vált Krisztusban, aki elszenvedte a 
halált, hogy felmentse az embert. „Megigazulván azért hit által, békessé-
günk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.” (Rm 5:1.) 

Azonban, ha a keresztény már tett ilyen tapasztalatot, mindazáltal 
ne tegye ölbe kezeit és ne elégedjen meg azzal, amit Krisztus munkált 
érette. Aki Krisztus országába be akar jutni, tapasztalni fogja, hogy a 
bűnös természet minden ereje és szenvedélye, a sötétség birodalmának 
hatalmai által felszítva, összeesküdött ellene. Mindennap újólag oda kell 
szentelnie magát és mindennap fel kell vennie a harcot a gonosszal. Régi 
szokások, veleszületett rossz hajlamok harcolni fognak a felsőbbségért; 
ezekkel állandóan küzdenie kell, hogy Krisztus erejében győzelmet arat-
hasson.” – AT 328.

János evangéliuma 1:12.
 Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;

Péter apostol 2. levele 3:9.
 Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

Timótheushoz írt 1. levél 2:4.
 Aki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.

Zsidókhoz írt levél 7:25.
 Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök.

Máté evangéliuma 1:21.
 Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.

Titushoz írt levél 2:11-14.
11  Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek,2  Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:13  Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését;14  Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.
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Csütörtök  március 19.
5. KEgYELEM ÁLTAL MEgMENTVE 
a. Milyen eszközök által fognak a megváltottak belépni Isten orszá-

gába? Ef 2:8-10; Zsid 4:16; 12:28.

„Az ember akarata megfeszítésével sem formálhatja át magát. Nincs 
hozzá ereje. A kovászt is, ami teljesen kívülről való, bele kell tenni a 
lisztbe, mert a kívánt változás csak így jön létre. A bűnösnek is el kell fo-
gadnia Isten kegyelmét, hogy a dicsőség országába beleilleszkedhessék. 
A világ semmilyen kultúrája vagy iskolája nem képes a bűnbe süllyedt 
embert a menny polgárává formálni. A megújító erő Istentől származik. 
A változást csak a Szentlélek hozhatja létre. Mindenkinek, aki üdvözülni 
akar, legyen az nagy vagy kicsi, gazdag vagy szegény, alá kell vetnie ma-
gát e hatalom munkájának.” – KP 59-60.

„Isten parancsolatai iránti engedelmességed jogosít fel téged arra, 
hogy örökséget nyerj a szentekkel a ragyogó országban. Isten választotta 
ki azokat, akik tökéletes jellemmel bírnak, és minden egyes személy, aki 
Krisztus kegyelme által eléri az Ő követelményeinek színvonalát, belé-
pést nyerhet a dicsőség országába.” – CE 118.
b. Milyen bátorító szavakat kapunk, amint előrehaladunk zarándok 

utunkon a végső cél felé? Fil 1:6; Zsid 12:12-14.

„A mennyei Atya újra kegyelmébe akar benneteket fogadni, azt 
szeretné, ha újból visszatükröződne rólatok szentségének és tisztasá-
gának fénye. Ha átengeditek neki magatokat, az üdvösségnek bennetek 
megkezdett munkáját folytatni fogja és befejezi Jézus Krisztus napjáig. 
Legyen imátok bensőségesebb, és hitetek szilárdabb. Ha saját erőnkben 
kételkedünk, annál inkább bízzunk Megváltónk erejében és hatalmában 
és dicsőítsük Őt, Aki egészségünk fenntartója.” – JVÚ 66.
Péntek  március 20.
SZEMéLYES ÁTTEKINTŐ KéRDéSEK
a. Milyen természetes állapotban van életünk Krisztus nélkül?
b. Milyen változás történt az első emberpárral, miután megtapasztalták a 

bűnt?
c. Miért van okunk mély hálára Krisztus ajándékáért?
d. Mi nyilvánul meg abban, hogy Isten nagymértékű személyes érdeklő-

dést mutat minden egyén iránt?
e. Hogyan munkálkodik Krisztus kegyelme, hogy helyreállítsa bennünk 

az Ő képmását?

Efézusbeliekhez írt levél 2:8-10.
8  Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;9  Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.10  Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén [Általa] a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

Zsidókhoz írt levél 4:16; 12:28.
4:16  Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.12:28  Annakokáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel.

Filippibeliekhez írt levél 1:6.
Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:

Zsidókhoz írt levél 12:12-14.
12  Annakokáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl,13  És lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon.14  Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat:
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MEgIgAZULÁS HIT ÁLTAL
„Örvendezvén, örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Iste-

nemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság 
palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel 
magát, és mint mennyasszony, aki felrakja ékességeit.” – ésa 61:10.

„Krisztuson kívül semmi érdemünk vagy igazságunk nincs. Bűnös-
ségünk, gyengeségünk és emberi tökéletlenségünk lehetetlenné teszi 
Isten előtt való megjelenésünket, kivéve, ha Krisztus folt nélküli igazsá-
gosságába öltözünk. Úgy kell Benne találtatnunk, mint akiknek nem 
saját igazságuk van, hanem a Krisztusé.” – 1Sz 307.
Javasolt olvasmány: Szemelvények 1. kötet, 330-338.

Vasárnap  március 22.
1. A MI IgAZSÁgOSSÁgUNK: SZENNYES RUHA
a. Hogyan próbálták első szüleink mentegetni magukat, miután 

nem voltak engedelmesek Isten iránt? 1Móz 3:12-13. Hogyan 
mentegetik engedetlenségüket az emberek ma?

„Ádám bukás óta minden korban az emberek mentegetik magukat 
bűneik miatt, Istent terhelve bűneikkel azt mondva, hogy nem tudták 
megtartani a parancsolatokat. Ilyen célozgatásért vetette ki Isten Sátánt 
a mennyből. Azonban soha nem kellene mentegetőzni Istennél ”Én nem 
tudom megtartani a parancsolatokat”, mert előtte áll az Üdvözítő a testén 
a keresztre feszítésének jeleivel, mint élő tanúbizonysága annak, hogy a 
törvény megtartható. Nem mintha az emberek nem tudnák megtartani 
a törvényt, hanem mert nem akarják.” – RH, 1901. május 28.
b. Mit jelent ki a Biblia az önigazolásról és önigazságosságról? Jób 

9:20; ésa 64:5; Lk 16:15.

„Az önmagát igaznak tartó ember semmibe veszi a másik embert. 
A farizeus másokhoz méri magát, követendő példának pedig önmagát 
tartja.” – KP 100.

13. Tanulmány Napnyugta: H 18:07
 Ro 18:38

2009. március 28.

Mózes 1. könyve 3:12-13.
12  És monda az ember: Az asszony, akit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.13  És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém.

Jób könyve 9:20.
 Ha igaznak mondanám magamat, a szájam kárhoztatna engem; ha ártatlannak: bűnössé tenne engemet.

Ésaiás próféta könyve 64:5.
 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!

Lukács evangéliuma 16:15.
És monda nékik: Ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok; de az Isten ismeri a ti szíveteket: mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt útálatos.
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Hétfő   március 23.
2. KRISZTUS IgAZSÁgOSSÁgA: AZ Ő JELLEME
a. Jósua főpap tapasztalatában, mit kellett tenni, mielőtt a szennyes 

ruhát levették volna róla? Zak 3:3-4.

„Az Isten népét jelképező Jósua szennyes ruhákba öltözve állt az 
angyal előtt. De amikor törvényeinek megszegéséből a nép megtér Is-
ten előtt, és hitkezét kinyújtva megragadja Krisztus igazságát, Jézus ezt 
mondja: „Vegyétek le róla a szennyes ruhákat! ...ünnepi ruhákba öltöz-
tetlek téged!” (Zak 3:4.) Egyedül csak Krisztus igazsága által vagyunk 
képesek megtartani a parancsolatokat.” – ST, 1890. július 2.

 „A szennyes ruhát eltávolították, mert Krisztus mondja: „Levettem 
rólad a te álnokságodat.” (Zak 3:4.) A bűnt áthárítják Isten Fiára, Aki 
tiszta, szent és ártatlan, és a mindenestől méltatlan, ember összes ál-
nokságától megtisztulva áll Isten előtt felöltözve Krisztus tulajdonított 
igazságosságába. Ó milyen más ez az öltözet, a szennyes ruha fehérre 
változott!” – TII 106.

„Krisztus igazságossága nem köpeny, mellyel eltakarhatók a meg 
nem vallott és el nem hagyott bűnök, sokkal inkább egy olyan életelv, 
amely átalakítja a jellemet, és a magatartást befolyásolja. Az igazságos-
ság teljes átadást jelent Isten számára, hogy a mennyei elvek bennünk 
lakozhassanak.” – JÉ 466-467.
b. Milyen a Jézus által felajánlott fehér öltözék? Mt 22:11-12; Jel 3:18; 

19:8.

„A menyegzői ruha, amelyről a példázat beszél, Krisztus hű követői-
nek tiszta, foltnélküli jelleme. Az egyház „tiszta és ragyogó fehér gyolcs-
ba” öltözik, amelyen nincs „szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle”. 
A fehér gyolcs - ahogy a Szentírás mondja - „a szenteknek igazságos 
cselekedetei” (Jel 19:8; Ef 5:27.), azaz Krisztus igazsága, hibátlan jelleme, 
amelyben hit által mindenki részesül, aki elfogadja Krisztust személyes 
Megváltójaként.” – KP 212.

„A fehér ruha a jellem tisztasága, Krisztus igazságossága, melyben a 
bűnöst részesíti. Ez valóban mennyei szövésű öltözék, melyet csakis Krisz-
tustól vásárolhatunk: a készséges engedelmesség élete árán.” – 4B 88-89.

Zakariás próféta könyve 3:3-4.
3  Jósua pedig szennyes ruhába vala öltöztetve, és áll vala az angyal előtt.4  És szóla és monda az előtte állóknak, mondván: Vegyétek le róla a szennyes ruhákat! És monda néki: Lásd! Levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged!

Máté evangéliuma 22:11-12.
11  Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, akinek nem vala menyegzői ruhája.12  És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata.

Jelenések könyve 3:18; 19:8.
3:18  Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.19:8  És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.
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Kedd  március 24.
3. MEgIgAZULÁS: MEgBOCSÁTÁS
a. Mi a megigazulás? Rm 3:25; Kol 3:13. Mi az egyedüli módja annak, 

ahogyan a bűnösök megigazulhatnak Isten előtt? Rm 3:24-26; 5:1; 
1Jn 1:8-9.

„A megigazulás jelenti a lélek megmentését a kárhozattól, hogy el-
jusson a megszentelődésre, s megszentelődés által a mennyei életre. A 
megigazulás jelenti azt, hogy a holt cselekedetektől megtisztított lelket 
oda helyezi, ahol a megszentelődés áldásiban tud részesülni.” – TII 204.

„A bűnbocsánat és a megigazulás egy és ugyanaz. A bűnös hit által a 
lázadó álláspontjáról, a bűn és a Sátán gyermeke álláspontjából Jézus hű-
séges alattvalójává válik nem a benne rejlő jóság következtében, hanem 
mert Krisztus gyermekének fogadja őt. Bűne Krisztus bocsánatában 
részesülnek, mivel helyettese és kezese viseli azokat.” – FW 103.

„A megigazulás a kárhoztatás ellentéte. Isten határozatlan kegyelmét 
gyakorolja teljesen érdemtelenek iránt.” – FW 104.
b. Ha valaki egyszer megigazult a Krisztusban való hit által, mi a tenni-

valója? Jn 5:14; 8:11; 15:4. Hogyan tekint Isten arra, aki tönkreteszi az 
Ő megigazító munkáját avval, hogy ismét vétkezik? Zsid 10:26-29.

„Kegyelemből üdvözül a bűnös, megigazulva és szabaddá válva 
Krisztus vére által. Azonban Krisztus nem azért halt meg, hogy a bű-
nöst az ő bűneivel mentse meg. Az egész világ bűnösként van megítélve 
Isten előtt, mert áthágták Isten szent törvényét, és minden bizonnyal el 
is pusztulnak, hacsak meg nem bánják és fel nem hagynak engedetlen-
ségükkel és igényt nem tartanak Krisztusba vetett hit által az Ő drága 
vérének érdemeire.” – ST 1886. július 29.

„Miközben magunkat Isten törvényének égi tükrében szemléljük, be-
látjuk a bűnnek rendkívül szennyes voltát és tudatára ébredünk szomorú 
állapotunknak. De a bűnbánat és hit által megállhatunk Isten előtt, aki 
kegyelmében képessé tehet bennünket parancsolatai iránti engedelmes-
ségre.” – RC 96.

„Ha a lélek – akinek bűnei megbocsáttattak – Krisztusban lakozik, ak-
kor megigazulva marad és a Szent Lélek által megszentelődik, ha azonban 
folytatja bűneit, elvágja magát az Istennel való közösségtől, kivéve hogyha 
bűneit megbánja és teljes súlyában látja azokat maga előtt és azt is, hogy bű-
neiért Isten haragja fogja súlytani őt. Isten megbocsátásáért Krisztusban kell 
megmaradnunk, hitben és engedelmességben.” – RH 1890. december 9.

Rómabeliekhez írt levél 3:25.
Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,

Kolossébeliekhez írt levél 3:13.
Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is;

Rómabeliekhez írt levél 3:24-26; 5:1.
3:24  Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,25  Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,26  Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való.5:1  Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,

János apostol 1. levele 1:8-9.
8  Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.9  Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

János evangéliuma 5:14; 8:11; 15:4.
5:14  Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és monda néki: Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!8:11  Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!15:14  Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek.

Zsidókhoz írt levél 10:26-29.
26  Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,27  Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket.28  Aki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanubizonyságra irgalom nélkül meghal;29  Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?
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Szerda március 25.
4. MEgSZENTELŐDéS: ALKALMASSÁg A MENNYRE
a. Mit mond a Biblia a jellem tökéletességéről? Mt 5:46-48; 1Thes 5:23.

„Akit az igazság megszentel, az önfegyelmet gyakorol, az Krisztus 
nyomdokait követi és így a mennyei kegyelem teljesen átformálja. Az 
életszentségek Isten kegyelemből tulajdonítja nekünk, a megszentelő 
igazságnak pedig részeseivé leszünk. Az előbbi megadja a mennyek or-
szágára való jogcímet, az utóbbi pedig alkalmassá tesz arra.” – ÜI 14.

„Életünk megszentelődését úgy érhetjük el, ha kiéljük a szeretet alap-
elvét. „Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad 
és az Isten is ő benne.” (1Jn 4:16.) Aki szívébe fogadta Krisztust, vallását 
tetteivel bizonyítja. Jelleme megtisztul, finomodik, nemesebbé és tökéle-
tesebbé válik. A hittételek tisztasága kapcsolódik szent, igaz életmóddal; 
az isteni szabályok szent cselekedetekkel.” – AT 383.

„A Szentlélek munkája, a megszentelődés által a hívő alkalmassá 
válik a menny udvaraiba való belépésre, mert Krisztus munkálkodik 
bennünk és igazságának részesei vagyunk. Enélkül senki nem nyerhet 
jogcímet a mennyre. Nem lenne örömünk a mennyben, ha a Szentlélek 
befolyása és Krisztus igazsága nem készítene fel minket annak szent 
légkörére.” – 1Sz 362.
b. Mi az isteni tanács jellemünkre vonatkozólag, és hogyan teljesít-

hetjük az Ő követelményeit? 1Pt 1:15-16; Rm 13:14.
  

„Napról napra egyre többet kell megtanulnunk Krisztustól, hogy 
tanításaival összecsengő tapasztalatokat szerezzünk. Magasztos és szent 
célokat valósíthatunk meg. Isten azt akarja, hogy ismeretben és eré-
nyekben állandóan növekedjünk. Törvénye az Ő hangjának visszhangja, 
amely mindenkit hív: „Jöjjetek feljebb. Legyetek szentek, még szenteb-
bek!” Keresztény jellemünk napról napra tökéletesedhet.” – NOL 364.

„Csak akkor tudjuk megtartani a törvényt, ha Krisztus igazságossá-
gát magunkévá tesszük. Krisztus mondja: „Nálam nélkül semmit sem 
cselekedhettek.” (Jn 15:5.) Amikor megkapjuk a mennyei ajándékot, 
Krisztus igazságosságát, akkor megértjük, hogy az isteni kegyelem gon-
doskodott rólunk és hogy az emberi erő tehetetlen. Jézus Szentlelkének 
nagy mértékét adja a válságos helyzetekre, hogy az segítsen erőtlensé-
günkben, adjon erős vigaszt, megvilágosítsa értelmünket, megtisztítsa 
és megnemesítse szíveinket.” – RC 103.

Máté evangéliuma 5:46-48.
46  Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é?47  És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképen cselekesznek-é?48  Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

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

Péter apostol 1. levele 1:15-16.
15  Hanem a miképen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;16  Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

Rómabeliekhez írt levél 13:14.
Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.
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Csütörtök  március 26.
5. A SZENTEK IgAZSÁgOSSÁgA
a. Mit kell tennünk azért, hogy a valódi megszentelődés megvaló-

suljon? Fil 2:12-13; 2Pt 1:5-11.

„Ha az emberek készek arra, hogy a Lélek munkálkodjék bennük, 
akkor egész lényük megszentelődését véghezviszi. A Szentlélek az isteni 
jellemvonásokat vési be a lélekbe. Hatalma által oly világossá teszi az élet 
útját, hogy senki sem tévedhet el.” – AT 36.

„Mi a szentség? – Mindent az Isten dicsőségére cselekedni. A szent-
ség olyan élő, hogy az emberek látják jócselekedeteinket és azáltal, hogy 
azt látják, Istent dicsőítik.” – MM 1893. október 1.

„Mi nem élhetünk úgy, mint a világ. Nekünk be kell mutatnunk azt, 
hogy Krisztus kegyelme megszentelő befolyást gyakorol életünkre.” – ST 
1888. március 9.
b. Mit eredményez végül az, ha Jézusra tekintünk folytonosan? 2Kor 

3:18; Zsid 12:2; Jel 3:5; 19:7-9.

„Egy igaz hívő bemutatja, hogy jelleme átalakult azáltal, hogy él egy 
lelki életet, hogy él minden szóval amely Istennek szájából származik. 
Megszentelődését bizonyítják szavai, melyek ajkait elhagyják, valamint 
az, hogy buzgó a jócselekedetekben.” – RH 1898. január 25.

„Minden időben azok jelleme alakult át, akik engedelmességet tanú-
sítottak Istennek. Ezen utolsó napokban, amikor a gonoszság mindenütt 
jelen van, bölcsességünk és értelmi képességeink az igazság színvona-
lának való engedelmességünk szerint válik nyilvánvalóvá az emberek 
előtt.” – ST, 1888. január 6.
Péntek  március 27.
SZEMéLYES ÁTTEKINTŐ KéRDéSEK
a. Miért olyan romboló lelkiségünkre az önigazolás szokása?
b. Hogyan nyerhetjük el Krisztus igazságosságát?
c. Mit jelent a megigazulás?
d. Mit jelent a megszentelődés?
e. Hogyan változtathatja meg Krisztus igazságossága életünket, és miért 

kell megengednünk, hogy így legyen?

Filippibeliekhez írt levél 2:12-13.
12  Annakokáért, szerelmeseim, amiképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;13  Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.

Péter apostol 2. levele 1:5-11.
5  Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt,6  A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet,7  A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.8  Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.9  Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról.10  Annakokáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha.11  Mert ekképen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 3:18.
Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől.

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

Jelenések könyve 3:5; 19:7-9.
3:5  Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.19:7  Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát,8  És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.9  És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.



1-2Sz  Szemelvények, 1-2. kötet
1-9B  Bizonyságtételek, 1-9. kötet
AT  Apostolok Története
BL  Bizonyságtételek a Lelkészeknek
BO  Boldog Otthon
EÉ  Előtted az Élet
ESz  Az Evangélium Szolgái
Ev   Evangélizálás
ÉÉM  Az Én Életem Ma
GH   Gondolatok a Hegyibeszédről
JÉ  Jézus Élete
JVÚ  Jézushoz Vezető Út
KP  Krisztus Példázatai
MÉ  Megszentelt Élet
MT  A Megváltás Története
NK  A Nagy Küzdelem
NOL  A Nagy Orvos Lábnyomán
ÜI  Üzenet az Ifjúsághoz
PK  Próféták és Királyok
PP  Pátriárkák és Próféták
TII  A Te Igéd Igazság
TL  Tapasztalatok Látomások

4aSG  Spiritual Gifts, vol. 4a
1-4SP   The Spirit of Prophecy, vol. 1-4
1-21MR  Manuscript Releases, vol. 1-21
AG  God’s Amazing Grace
BEcho  The Bible Echo
CE  Christian Education
Con  Confrontation
CT  Counsels to Parents, Teachers, and Students
FE  Fundamentals of Christian Education
FW  Faith and Works
HP  In Heavenly Places
LHU  Lift Him Up
MM   Medical Ministry
RC  Reflecting Christ
RH  The Review and Herald
SpTA07  Special Testimonies for Ministers and Workers, No. 7
SpTB07  Special Testimonies, Series B, No. 7 
ST  The Signs of the Times
SW  The Southern Watchman
TDG  This Day With God
UL  The Upward Look
YI  The Youth’s Instructor

FÜGGELÉK
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