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ELŐSZÓ
Az e negyedévi leckesorozat, júliustól szeptemberig tart, melynek cí-

me: „Velünk az Isten”, az előző két lecke folytatása.
Az első negyedévi leckében tanultunk arról, hogyan fektette le Krisz-

tus az Atyával a megváltás tervét, hogyan volt Krisztus a pátriárkákkal, 
Mózessel, hogyan kötött szövetséget Izraellel, hogyan volt népével a szen-
télyben; hogyan beszélt népéhez a próféták által, és így tovább.

Nagyon fontos megértenünk Teremtőnk jellemét, s azt, hogy mit vár 
el tőlünk. Tervszerűen előkészített egy utat, mely által megérthetjük azt a 
csodálatos tervet, mely alapján mindenki, aki keresi Őt helyreállítja vele 
a szoros kapcsolatot. Erre az évre szóló, korábbi leckék tanulmányozása 
kulcs, a szentély szolgálatának tanának megértéséhez. „Oh Isten, a te utad 
a szentélyben van; kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten?” (Zsoltárok 
77:13. angolban).

„Isten népe, kit az Úr az Ő különös kincsének jelent ki, a kettős tör-
vényrendszer kiváltságában részesült; az erkölcsi és ceremoniális törvény-
ben. Az első visszafelé mutatott a teremtésre, hogy emlékezetben tartsa 
az élő Istent, Aki a világot teremtette, s Akinek a követelményei minden 
üdvrendben, mindenki számára kötelezőek, s minden időben mindvégig 
érvényesek lesznek, az örökkévalóságon át. A ceremoniális törvényt az 
erkölcsi törvény megszegése miatt adta. A ceremoniális törvény iránti 
engedelmesség a jövőben történő megváltást jelképező áldozatok feláldo-
zásából állt.” TII 184.

E negyedévben Krisztusról fogunk tanulni, amikor emberi testben, és 
emberként élt a földön. Isten emberi megjelenítésében „az Íge testté lett és 
lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjé-
nek dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal” (Jn 1:14).

Amikor Krisztus eltávozott e világból, tanítványainak a következő 
megbízatást adta: 

„Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden terem-
tésnek.” „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, … hogy 
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek” (Mk 16:15; Mt 28:19, 20). 

„Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az 
Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazo-
kat, amiket mondottam néktek.” (Jn 14:26.)

S nem sokkal azelőtt, hogy felemelkedett a mennybe, e biztosítékot adta: 
„Ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20).  

E leckék vonjanak közelebb bennünket Krisztushoz, és hozzanak ál-
dást szombatiskolai tanulóinkra az egész világon! 

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya 



2011. július 2.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
imaház vásárlására 
Chennai-ban, Indiában 

Chennai (korábban Madras) egy Dél-
Indiai, – a világ Információs technoló-
giájának (IT) vezető helye –, hagyomá-
nyos berendezkedésű, folyamatosan 
növekvő világváros, s több mint 8 millió 
lakója van. A 2001-es népesség 2009-re 
megduplázódott. A 17. században alapí-
tott város, Chennai gazdasági erőforrássá 
vált, és jelenleg az indiai Tamil Nadu állam 
fővárosa.

Tamás, az Üdvözítő tizenkét tanítványának egyike, itt élt, és prédi-
kált. Amikor meghalt, ide temették el.

Az ébredés és reformáció üzenete Chennai-ba az 1970-es évek vé-
gefelé jutott el, s ez akkor az ország más részein is elterjedt. Egy pár 
évvel később, ahogy a reformáció üzenetét elfogadták, egy ingatlanhoz 
jutottunk egy „haszonbérleti alapon” méghozzá az Indiai hadsereg in-
gatlanai közül, de ez a bérlet már régen lejárt. Nekünk itt kell lennünk 
e városban, mert ez létfontosságú művünk részére. Van régóta testvére-
ink tulajdonában egy épület, melyet az Úrnak ajánlottak fel, hogy ez vi-
lágító fényforrásként szolgáljon arra, hogy sok éhező és szomjazó lelket 
vonjon magához az igazság világossága, s hogy megszabadulhassanak 
a bűn szolgaságából, és az őscsaló hatalma alól.

Azon komoly felhívással fordulunk az egész világon élő hittestvére-
inkhez, hogy indítson benneteket az Úrnak Lelke, hogy adakozzatok 
nagylelkűen e tervre, hogy az Úr kincstára megtelhessen. Isten áldjon 
meg és gyarapítson mindnyájatokat, amint egyesültök velünk e nemes 
ügy támogatásában, önként, saját szívetek mélyéből. Előre is köszönjük 
e tervre adott önkéntes adományaitokat, hogy e vállalkozás megvaló-
sulhasson.    

„Bizonyára adj néki, és meg ne háborodjék azon a te szíved, mikor 
adsz néki; mert az ilyen dologért áld meg téged az Úr, a te Istened min-
den munkádban, és mindenben, a mire kezedet veted” (5Móz 15:10). 
„Az irgalmas szemű ember megáldatik” (Péld 22:9.) 

Testvéreitek és testvérnőitek Chennai-ból

INDIA

SRI LANKA

Bengáli -
öböl

Chennai 
(Madras)

Mangalore

Kavaratti

Ja� na

Bangalore

Tuticorin

Coimbatore

Trivandum

Colombo

Arab -
 tenger

Indiai-óceán
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51. Tanulmány - „VELÜNK AZ ISTEN”

„VELÜNK AZ ISTEN”
„És annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk 

az Isten.” (Mt 1:23)
„Ha alaposan tanulmányozni akarunk egy témát, rögzítsük gondo-

latainkat a legcsodálatosabb eseményre, mely valaha is történt a földön, 
vagy mennyben – Isten Fiának testté válására.” – TII 202.
Javasolt olvasmány:  Jézus Élete, 11-18. (Velünk az Isten)

Vasárnap   június 26.
1. ISTEN EMBERI MEGJELENÉSE
a. Miért van szükségünk Jézusra, mint személyes Üdvözítőnkre? 

Rm 5:12; 6:23. Mi fog történni azokkal, akik nem törődnek a 
bűntől való szabadulással és a bűn következményeivel? 2Th ess 
1:8,9; Jel 20:9,14.

„A tisztító lángokban [Isten végső ítéletében] a gonoszok – a gyökér 
és az ágak – végül megsemmisülnek. Sátán a gyökér, hívei az ágak..” – 
NK 597. 
b. Milyen próféciát olvashatunk Krisztus testté lételéről?  Zsid 10:5. 

Milyen neveket kapott még a születése előtt, és miért? Mt 1:21-23. 
Mi e nevek jelentése a megváltás tervével kapcsolatban? Lk 19:10; 
Zsid 7:25.  

„Elérkezett az ideje, hogy Krisztus világunkba jöjjön, és testet öltsön. 
Ő mondta: ’testet alkottál nekem’ (Zsid 10:5). Ha abban a dicsőségben 
jelenik meg, amely az Övé volt Atyja oldalán a világ létezése előtt, nem 
viselhettük volna el jelenlétének fényét. Hogy szemlélhessük Őt, és ne 
semmisüljünk meg, eltakarta dicsőségét. Istenségét emberi természet 
fedte – láthatatlan dicsőségét látható emberi formába rejtette.” – JÉ 14.

2011. július 2.
Szombat

Napnyugta: H  20:23
  Ro 21:03

1. Tanulmány

Máté evangéliuma 1:21-23.
21  Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.22  Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, aki így szól:23  Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.

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

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

Rómabeliekhez írt levél 6:23.
Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban

Zsidókhoz írt levél 10:5.
Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem,

Thessalonikabeliekhez írt 2. levél 1: 8,9.
8  Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangyéliomának.9  Akik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az ő hatalmának dicsőségétől,

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

Jelenések könyve 20:9,14.
9  És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.14  A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.
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Hétfő   június 27.
2. NAGY SZÜKSÉGÜNK VAN RÁ
a. Mi indította Istent arra, hogy elküldje Fiát megmentésünkre? Jn 

3:16.

„Nem Isten akarta a bűnt, de látta előre, hogy lesz, és gondoskodott 
ennek a rettenetes veszedelemnek a legyőzéséről. Oly nagy volt a világ 
iránti szeretete, hogy elkötelezte magát egyszülött Fia feláldozására, 
’hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen’ 
(Jn 3:16). – JÉ 14.
b. Milyen párhuzam látható a 2Móz 25:8. vers és Mt 1:23. vers kö-

zött? Jn 1:14. 

„Ugyanígy érintkezett Isten Izraellel nappal felhőoszlopban, éjjel tűz-
oszlopban; kinyilatkoztatta akaratát az embereknek, és megismertette 
velük kegyelmét. Isten elrejtette dicsőségét, eltakarta fenséges ragyogá-
sát, hogy a véges ember gyönge szemével rátekinthessen. Krisztusnak ’a 
mi nyomorúságos testünk’-ben (Fil 3:21) kellett eljönnie, ’emberekhez 
hasonlóvá lévén’ (Fil 2:7). A világ szemében nem volt ékessége, ami mi-
att vonzódtak volna hozzá, mégis Ő volt a testet öltött Isten, a menny és 
a föld világossága. Dicsőségét eltakarta, nagyságát és fenségét elrejtette, 
hogy közelébe juthasson a szomorú, megkísértett embernek.

Isten Mózes által parancsot adott Izraelnek: ’készítsenek nékem szent 
hajlékot, hogy őközöttük lakozzam’ (2Móz 25:8), és a szentélyben, népe 
között lakozott. A pusztában, fáradságos vándorlásuk egész ideje alatt 
velük volt jelenlétének szimbóluma. Hasonlóképpen állította fel szenté-
lyét Krisztus az emberiség táborának közepén. – JÉ 14. 15. 
c. Hogyan marad meg az „Immánuel” név, hogy valós legyen még 

Krisztus mennybemenetele után is? Mt 28:20.

„Krisztus mindent megtett azért, hogy egyháza a világ Világosságától 
fénylő, Immánuel dicsőségét hordozó, átalakult közösség legyen. Azt 
akarja, hogy minden keresztényt lelki légkör – világosságot és békességet 
árasztó légkör – vegyen körül. Vágyik arra, hogy életünkkel bizonyságot 
tegyünk a menny öröméről.” – KP 289. 290.

Mózes 2. könyve 25:8.
És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttök lakozzam.

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

Máté evangéliuma 28:20.
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

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 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.
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71. Tanulmány - „VELÜNK AZ ISTEN”

Kedd  június 28.
3. ÖRÖK ÉLET VAGY ÖRÖK HALÁL
a. Míg a második halál (amely pusztulás vagy megsemmisülés) 

azoknak van fenntartva, akik elutasítják Krisztus szeretetét, 
kegyelmét és nem törődnek gondoskodásával (hogy elküldte 
Krisztust), addig milyen biztosítékuk van azoknak, akik az életet 
választják? Jn 5:29 er; Rm 2:6,7; Jel 20:6; 21:4.

b. Mi az örök élet? Hol és mikor kezdődik az örök élet? Jn 17:3; 
3:36; 5:24. 1Jn 2:25; 5:11,12,20.

„Az örök élet nem más, mint a Szentírás élő tanításainak befogadá-
sa és Isten akaratának cselekvése. Ez annyit jelent, mint enni az Isten 
Fiának testét és inni az Ő vérét. Akik ezt cselekszik, azok számára az 
evangéliumon keresztül felragyog az élet és a halhatatlanság, mert Isten 
Igéje igazság, lélek és élet. A Jézus Krisztusban, mint személyes Megvál-
tójukban hívő emberek kiváltsága, hogy táplálkozhatnak Isten Igéjéből. 
A Szentlélek befolyása feltárja az Igét, a Bibliát, a halhatatlan igazságot, 
amely az imádkozó kutatónak lelki inakat és izmokat ad.

’Tudakozzátok az írásokat – jelentette ki Jézus – mert azt hiszitek, 
hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot 
tesznek rólam’ (Jn 5:39). Akik a felszín alá ásnak, rátalálnak az igazság 
elrejtett kincseire. A Szentlélek ott van a komoly kutató mellett. Megvi-
lágítja az Igét, és új értelmezését tárja fel az igazságnak. A kutatót soha 
nem tapasztalt öröm és béke tölti el.” – 2Sz 38.  

„Mivel Jézus által elnyerjük a nyugalmat, a menny már itt elkezdő-
dik. Engedünk hívásának – ’jöjjetek, tanuljatok tőlem’ – elindulunk, s 
ezzel elkezdődik számunkra az örök élet. A menny: szüntelen közeledés 
Istenhez Krisztus által. Minél többet időzünk a menny fényességében, 
annál nagyobb és nagyobb dicsőség tárul fel előttünk, és minél többet 
tudunk Istenről, annál inkább növekszik boldogságunk. Mivel már eb-
ben az életben Jézussal járunk, eltölthet szeretete, kielégíthet jelenléte. 
Amit csak befogadhat az emberi természet, azt itt megkaphatjuk. De mi 
ez ahhoz képest, ami ezután következik?” – JÉ 274. 275. 

Rómabeliekhez írt levél 2:6,7.
6  Aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint:7  Azoknak, akik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel;

János evangéliuma 5:29.er.
És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására...

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

János evangéliuma 3:36.
Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

János evangéliuma 5:24.
Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

János apostol 1. levele 2:25.
És az az ígéret, amelyet ő ígért nékünk: az örök élet.

János apostol 1. levele 5:11,12,20.
11  És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van.12  Akié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.20  De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.

Jelenések könyve 20:6.
Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.

Jelenések könyve 21:4.
 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.
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Szerda   június 29.
4. A VILÁG KÉT OSZTÁLYRA OSZTÓDIK
a. Mutasd be az emberek két lelki osztályát, és magyarázd meg a 

különbséget, amely csak akkor válik nyilvánvalóvá, amikor már 
túl késő lesz megváltozni! Mal 3:15-18.

„Mindenki, aki belép Isten városának gyöngykapuin, először Isten 
szavának cselekvője kell legyen. Az isteni természet részese lesz, meg-
menekül a romlottságtól, mely e világban a kívánság által uralkodik.” 
– TDG 94.  
b. Mit mond a Biblia arról a hitről, amely hitvalló keresztények 

millióit vezeti arra, hogy kedvezően vélekedjenek Krisztus ról, 
de soha nem fogadják el személyes Üdvözítőjükként? Jak 2:19, 
20; Mt 7:21-23. 

„Sokan névlegesen hisznek Krisztusban, de nem ismernek semmit 
a Jézusban való létfontosságú kapcsolatról, ami megragadja a megfe-
szített és feltámadt Megváltó érdemeit... Sokan elismerik, hogy Jézus 
Krisztus a világ Megváltója, ugyanakkor távol tartják tőle magukat, 
nem bánják meg bűneiket, és nem fogadják el Jézust személyes Meg-
váltójukként.” – 1Sz 357.
c. Mikor fog eldőlni a két osztály örök sorsa? Dán 12:1; Lk 13:23-25; 

Jel 22:11,12.

„Az ítélet után már nem lesz kegyelemidő. Amikor az evangélium 
munkája lezárul, a jókat és a gonoszakat különválasztják; és akkor 
mindkét osztály sorsa örökre eldől.” – KP 78.

„Az idő most, csakis most alkalmas a munkára, amíg tart a ma. Senki 
nem kaphatott olyan parancsot, hogy azért kutassa a Bibliát, hogy – ha 
lehetséges – kiderítse a próbaidő lejártának idejét. Istennek nincs ilyen 
üzenete egyetlen halandó számára sem. Nem akar megbízni egy halandót 
sem annak kijelentésével, amit az emberek elől rejtve őriz.” – 1Sz 183.

Dániel próféta könyve 12:1.
És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; aki csak beírva találtatik a könyvben.

Malakiás próféta könyve 3:15-18.
15  Sőt inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket; hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kisértik az Istent!16  Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét.17  És azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt.18  És megtértek és meglátjátok, [hogy különbség van] az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, aki nem szolgálja őt.

Máté evangéliuma 7:21-23.
21  Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.22  Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?23  És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

Lukács evangéliuma 13:23-25.
23  Monda pedig néki valaki: Uram, avagy kevesen vannak-é akik idvezülnek? Ő pedig monda nékik:24  Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni és nem mehetnek.25  Mikor már a gazda felkél és bezárja az ajtót, és kezdetek kívül állani és az ajtót zörgetni, mondván: Uram! Uram! nyisd meg nékünk; és ő felelvén, ezt mondja néktek: Nem tudom honnét valók vagytok ti;

Jakab apostol levele 2:19,20.
19  Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.20  Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?

Jelenések könyve 22:11,12.
11  Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is.12  És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.
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91. Tanulmány - „VELÜNK AZ ISTEN”

Csütörtök   június 30.
5. A TITOK: EGY LÉLEK ÉS EGY ÉLET KRISZTUSSAL 
a. Honnan tudjuk a Szentírásból, hogy győzelmi tapasztalatot kell 

nyernünk ahhoz, hogy ott legyünk a királyságban, – tudnunk 
kell hogy „Velünk az Isten” – s ez több, mint egy nézet, vagy véle-
mény? Gal 2:20; Jn 14:16-18,23; Jel 3:20.  

„Ember volta az emberi család közösségébe vonta Krisztust, isteni 
lénye pedig Isten trónjához kapcsolta. Mint ember Fia, példát adott az 
engedelmességre; mint Isten Fia, erőt ad, hogy engedelmeskedni tud-
junk… ’Velünk az Isten’ (Mt 1:23) – ez a záloga bűntől való szabadulá-
sunknak. Ezért bízhatunk abban, hogy erőt kapunk a menny törvénye 
iránti engedelmességhez.” – JÉ 16.
b. Hogyan kaphatjuk meg az örök életet, ha egyesülünk Krisztussal 

– s mondhatjuk: „velünk az Isten”? 1Kor 6:17; Rm 8:11. 

„Krisztus egy testté lett velünk, hogy mi egy lélek lehessünk Vele. 
Ezen egység ereje által kell majd előjönnünk a sírból – ez nem csak 
Krisztus erejének megnyilatkozása által történik, hanem hit által az Ő 
élete a miénk lesz. Aki meglátja Krisztus igaz jellemét, és szívébe fogadja 
Őt, annak örök élete van. Krisztus a Lélek által lakozik bennünk, és Isten 
Lelke, ha hittel befogadjuk szívünkbe, az örök élet kezdete.” – JÉ 323.

Péntek   július 1.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK 
1. Mi az Immánuel név jelentése, s hogyan kapcsolható a megváltás ter-

véhez?
2. Krisztusnak a Máté 28:20. versben tett ígérete hogyan erősíti meg az 

Immánuel név jelentését még ma is?
3. Magyarázd el Krisztusnak a Jn 3:36; 5:24,39. versekben tett ígéretét!
4. Hogyan különböztethetjük meg az igaz keresztényeket a névlegesektől?
5. Mutasd be az örök élet kezdetét!

János evangéliuma 3:36.
Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

Rómabeliekhez írt levél 8:11.
De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.

János evangéliuma 14:16-18,23.
16  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.18  Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.

János evangéliuma 5:24,39.
24 Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.39 Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam;

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 6:17.
Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele.

Galátziabeliekhez írt levél 2:20.
Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem.

Jelenések könyve 3:20.
Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.
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2011. július 9.
Szombat

Napnyugta:  H 20:40
Ro 21:01

KRISZTUS KINYILATKOZTATÁSA 
AZ ÓSZÖVETSÉGBEN

„[A Názáreti Jézusról] a próféták mind bizonyságot tesznek.” 
(Apcs 10:43)

 „Szükséges és elengedhetetlen volt [a tanítványoknak], hogy meg-
értsenek minden megjövendölt próféciát az Ótestamentumban Krisztus 
küldetésére vonatkozóan. Ezekre kellett hitüket felépíteni.” – SJ 163.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 169-171. (Bethesda és a Magas Tanács) 

         701-704. (Útban Emmaus felé a   feltámadottal)

Vasárnap  július 3.
1. HOL TALÁLHATÓ A NAGY ÁLDÁS?
a. Hogyan értékelte Jézus Isten Igéjét, amint az az Ószövetségben 

található? Lk 11:28; 24:25-27. Miért? Mt 4:4.

„Tanításaival – mialatt személyesen ott járt az emberek között – maga 
Jézus irányította az emberek fi gyelmét az Ótestamentumra. Ezt mondta 
a zsidóknak: ’Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban 
van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam’ 
(Jn 5:39). Ebben az időben az Ótestamentum könyvei voltak az egyedüli 
részei a Bibliának, amelyek már írásban léteztek.” – PP 326.
b. Milyen feddést kaptak a zsidók, mely sok hitvalló keresztényre is 

alkalmazható, akik megvetik, vagy tudatosan mellőzik az Ószö-
vetségi írásokat? Mk 12:24; Lk 16:31; Jn 5:38-40,45-47. 

„A zsidóknak birtokukban volt a Szentírás, s feltételezték, hogy a 
szavak puszta, felszínes ismerete alapján örök életre jogosultak. Azon-
ban Jézus így szólt: ’Az ő igéje sincs maradandóan bennetek’ (Jn 5:38). 
Miután szavakkal elutasították Krisztust, személyesen is elvetették…

A zsidó vezetők tanulmányozták a Messiás királyságára vonatkozó 
prófétai tanításokat, de ezt nem az igazság megismerése iránti őszinte 
vágyból tették, hanem azért, hogy bizonyítékot találjanak nagyravágyó 
reményeik fenntartására.” – JÉ 170. 

2. Tanulmány

Máté evangéliuma 4:4.
Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Istennek szájából származik.

Márk evangéliuma 12:24.
Jézus pedig felelvén, monda nékik: Avagy nem azért tévelyegtek-é, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát?

Lukács evangéliuma 11:28.
Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt.

Lukács evangéliuma 24:25-27.
25  És ő monda nékik: Óh balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhivésére, amiket a próféták szóltak!26  Avagy nem ezeket kellett-é szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe?27  És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázza vala nékik minden írásokban, amik ő felőle megirattak.

Lukács evangéliuma 16:31.
Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.

János evangéliuma 5:38-40,45-47.
38  Az ő ígéje sincs maradandóan bennetek: mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek.39  Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam;40  És nem akartok hozzám jőni, hogy életetek legyen!45  Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál; van aki vádol titeket, Mózes, akiben ti reménykedtetek.46  Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt ő.47  Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mimódon hisztek az én beszédeimnek?
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Hétfő   július 4.
2. A PRÓFÉTÁK SZAVAI
a. Mit jelentett ki Isten Mózes által, Jézus eljöveteléről, a megígért 

Üdvözítőről? 5Móz 18:15-19.

„Mózes, Izráel vezetője és tanítója közvetlenül működésének befe-
jezése előtt ugyanígy jövendölt a Messiásról az egész nép előtt érthető 
szavakkal: ’Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te 
atyádfiai közül, olyat mint én; azt hallgassátok.’ Biztosította az Izraeli-
tákat, hogy Isten nyilatkoztatta ki ezt előtte a Hóreb hegyén… [Idézve: 
5Móz 18:15,18.]” – AT 155.
b. Hogyan hangsúlyozta Péter és Pál apostol az ószövetségi prófé-

ták írásainak tanulmányozásának a fontosságát?  Apcs 3:22-24; 
2Pt 3:2; Ef 2:20. 

c. Mi szükséges a Szentírás helyes megértéséhez? Jn 16:13.

„Az egyetlen mód, ahogyan az igazság tökéletesebb megértésére 
juthatunk, ha Krisztus Lelke által szívünket szelíd, alárendelt állapotban 
őrizzük meg. Meg kell tisztítani a lelket a hiúságtól és büszkeségtől, meg 
kell üresíteni mindentől, ami addig birtokolta, s Krisztusnak kell ural-
kodnia benne.” – JÉ 417. 418.

„Tisztelnünk kell Isten Igéjét! Ne használjuk közönséges célra, és ne 
kezeljük soha hanyagul! A Szentírást soha ne idézzük tréfából, és ne 
használjuk fel humoros mondásokra!” – EÉ 242

„Egyik íráshelyet a másikkal kell egybevetnünk. A gondos kutatás és 
imával teljes elmélkedés a legfőbb feltételek.

Sohase tanulmányozzuk a Bibliát ima nélkül! Mielőtt kinyitnánk, 
kérjük a Szentlélek világosságát és megkapjuk… Jézus lát bennünket, 
amikor kis kamránkban leborulunk, és világosságot kérünk tőle, hogy 
az igazságot megérthessük.” – JVÚ 91. 92.

Mózes 5. könyve 18:15-19.
15  Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok!16  Mind a szerint, amint kérted az Úrtól, a te Istenedtől a Hóreben a gyülekezésnek napján mondván: Ne halljam többé az Úrnak, az én Istenemnek szavát, és ne lássam többé ezt a nagy tüzet, hogy meg ne haljak!17  Az Úr pedig monda nékem: Jól mondták amit mondtak.18  Prófétát támasztok nékik az ő atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, amit parancsolok néki.19  És ha valaki nem hallgat az én ígéimre, amelyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon!

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.

Apostolok cselekedetei 3:22-24.
22  Mert Mózes ezt mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai közül, mint engem; azt hallgassátok mindenben, amit csak szólánd néktek.23  Lészen pedig, hogy minden lélek, valamely nem hallgatánd arra a prófétára, ki fog irtatni a nép közül.24  De a próféták is mindnyájan Sámueltől és a következőktől fogva, akik csak szóltak, e napokról jövendöltek.

Efézusbeliekhez írt levél 2:20.
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,

Péter apostol 2. levele 3:2.
Hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról:
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Kedd    július 5.
3. HALLGASSUNK RÁ
a. Milyen célból segít Krisztus az Ószövetségi írások megértésé-

ben? Lk 24:27,44,45.

„Gyakran, amikor [Jézus] az Ótestamentumi Írásokat magyarázta, 
és megmutatta, hogy azok rá és engesztelő munkájára vonatkoznak, a 
tanítványokat áthatotta a Szentlélek, és mennyei légkörbe emelkedtek. 
Világosabban megértették a próféták által szólt lelki igazságokat, mint 
maguk az eredeti írók. Ezentúl úgy olvasták az Ótestamentumi Írásokat, 
mint Isten új kinyilatkoztatását, nem pedig mint az írástudók és farizeu-
sok tantételeit vagy mint halott bölcs emberek kijelentéseit.” – JÉ 417.
b. Mióta szól Krisztus az emberiséghez? Apcs 3:20,21; 1Pt 1:10,11. 

Honnan szól hozzánk napjainkban, és miért kell bölcsen figyel-
meznünk az Ő hangjára? Zsid 12:25,26. 

„Nincs-e sok ember, még vallási vezető is, aki megkeményíti szívét a 
Szentlélekkel szemben, s így lehetetlenné teszi Isten hangjának felisme-
rését? Nem utasítják-e el Isten Igéjét?” – JÉ 171.
c. Jézus Krisztus Isten Igéje, ahogyan a Jn 1:1. és Jel 19:13. versekben 

olvashatjuk. Mi lesz azokkal, akik nem hallgatnak szavára és önma-
gukat nem rendelik alá akaratának? Apcs 3:23; Zsid 2:2,3.

„Isten azt mondja: ’Adjad fiam a te szívedet nékem’. Kész vagy Őt 
elutasítani, bár nincs rá érdemed, mert érdeme csak Őneki van erre – s 
visszautasíthatod-e Őt a nélkül, hogy tönkre ne tennéd a saját lelkedet? 
Kéri a szívedet; add neki, mert ez az Övé. Kéri az értelmedet; add neki, 
mert ez az Övé, s te csak kölcsönkaptad megőrzésre. Kéri a pénzedet; ez 
is az Övé, add hát oda. ’Ti nem a magatokéi vagytok, mert áron vétette-
tek meg.’ 

Az Úr Jézus igényt tart szolgálatodra. Szeret téged. Ha kétségbe vo-
nod szeretetét, nézz a Golgotára. A keresztről visszasugárzó fény mutatja 
neked annak a szeretetnek mérhetetlen nagyságát, amelyet emberi nyelv 
nem képes kifejezni. ’Aki megtartja az én parancsolataimat, az szeret en-
gem.’ Isten parancsolatainak szorgalmas tanulmányozása által ismeretet 
kaptunk; s akkor mutatkozik meg, hogy Isten engedelmes gyermekei 
vagyunk..” – YI 1887. január 5.

Lukács evangéliuma 24:27,44,45.
7  Mondván: Szükség az ember Fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszíttetni, és harmadnapon feltámadni.44  És monda nékik: Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem.45  Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjöket, hogy értsék az írásokat.

Apostolok cselekedetei 3:20,21.
20  És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett.21  Kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míglen újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által eleitől fogva.

Apostolok cselekedetei 3:23.
Lészen pedig, hogy minden lélek, valamely nem hallgatánd arra a prófétára, ki fog irtatni a nép közül.

Zsidókhoz írt levél 12:25,26.
25  Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól; mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből vagyon,26  Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván: Még egyszer megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is.

Zsidókhoz írt levél 2:2,3.
2  Mert ha az angyaloktól hirdetett beszéd erős volt és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését:3  Mimódon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy idvességgel? amelyet, miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, biztosítottak számunkra,

Péter apostol 1. levele 1:10,11.
10  A mely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek:11  Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté [azt] ki a Krisztusnak ő bennök levő Lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről.

Jelenések könyve 19:13.
És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik.

János evangéliuma 1:1.
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.



132. Tanulmány - KRISZTUS KINYILATKOZTATÁSA AZ ÓSZÖVETSÉGBEN 

Szerda    július 6.
4. KRISZTUS KINYILATKOZTATÁSA AZ ÓTESTAMENTUMBAN
a. Milyen jelképeken keresztül és milyen néven nyilatkozott meg 

Jézus az ószövetségi időkben? Ésa 9:6; Jer 23:6; Agg 2:7. 

•	 Ábrahám	magva:	1Móz	22:18;	Gal	3:16.	
•	 Jákób	létrája:	1Móz	28:12;	Jn	1:51.
•	 A	valódi	húsvéti	Bárány:	2Móz	12:3,11,46;	Jn	19:36;	1Kor	5:7.
•	 A	felemelt	kígyó:	4Móz	21:4-9;	Jn	3:14.
•	 A	kőszikla:	2Móz	17:6;	4Móz	20:8;	1Kor	10:1-4.
•	 Az	élet	kenyere:	Jn	6:31-35.
•	 A	csillag	:	4Móz	24:17;	Mt	2:1,2.
•	 A	fő	szegletkő:	Zsolt	118:22;	Mt	21:42-44;	Ef	2:20.

b. Ki volt az utolsó próféta, aki a megígért Messiásról prófétált? Mt 
3:1,11,12; 11:13; Lk 16:16. Keresztelő János melyik kijelentése 
mutatott rá az eljövendő Üdvözítőről szóló összes prófécia végső 
beteljesedésére? Jn 1:29.

„A nép félelemmel vegyes csodálkozással tekintett arra, akit az imént 
Isten Fiának neveztek. Mélyen megrendültek János szavain. Isten nevé-
ben szólt hozzájuk. Nap mint nap erősödött meggyőződésűk, hogy ő a 
menny küldötte. De ki az, aki nagyobb Keresztelő Jánosnál? Ruházatá-
ban, viselkedésében semmi sem utalt rangra. Látszólag egyszerű ember, 
hozzájuk hasonlóan a szegények egyszerű öltözetét hordja…

Jézus szegénységben és alázatosságban jött el, hogy Ő lehessen példa-
képünk és Üdvözítőnk is. Ha királyi pompában jelenik meg, hogyan ta-
nulhatnánk tőle alázatot? Hogyan tárhatott volna fel olyan igazságokat, 
mint a Hegyi beszédben? Hová lett volna az alacsony sorsúak reménysé-
ge, ha Jézus királyként lakozik az emberek között?” – JÉ 106. 107.

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

Mózes 1. könyve 28:12.
És álmot láta: Ímé egy lajtorja vala a földön felállítva, melynek teteje az eget éri vala, és ímé az Istennek Angyalai fel-és alájárnak vala azon.

Mózes 2. könyve 12:3,11,46.
3  Szóljatok Izráel egész gyűlekezetének, mondván: E hónak tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt.11  És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálczáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskhája az.46  Egy házban egyék meg; a házból ki ne vígy a húsból, és csontot se törjetek össze abban.

Mózes 2. könyve 17:6.
 Ímé én oda állok te elődbe a sziklára a Hóreben, és te sujts a sziklára, és víz jő ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedék Mózes Izráel vénei szeme láttára.

Mózes 4. könyve 21:4-9.
4  És elindulának a Hór hegyétől a veres tengerhez vivő úton, hogy megkerüljék Edom földét. És a népnek lelke megkeseredék útközben.5  És szóla a nép Isten ellen és Mózes ellen: Miért hoztatok fel minket Égyiptomból, hogy meghaljunk e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt útálja ami lelkünk.6  Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosák a népet, és sokan meghalának Izráel népéből.7  Akkor méne a nép Mózeshez, és mondának: Vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened; imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozék Mózes a népért.8  És monda az Úr Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára: és ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben maradjon.9  Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltűzé azt póznára. És lőn, hogy ha a kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada.

Mózes 4. könyve 20:8.
Vedd ezt a vesszőt, és gyűjtsd össze a gyülekezetet te, és Áron, a te atyádfia, és szóljatok ím e kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet; és fakaszsz vizet nékik e kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és az ő barmaiknak.

Mózes 4. könyve 24:17.
Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálcza támad Izráelből; és általveri Moábnak oldalait, és összetöri Sethnek minden fiait.

Zsoltárok könyve 118:22.
A kő amelyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett!

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!

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

Máté evangéliuma 2:1,2.
1  A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:2  Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.

Máté evangéliuma 21:42-44.
42  Monda nékik Jézus: Sohasem olvastátok-é az írásokban: Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.43  Annakokáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét.44  És a ki e kőre esik, szétzúzatik; akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt.

Máté evangéliuma 3:1,11,12.
1  Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, aki prédikál vala Júdea pusztájában.11  Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.12  Akinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.

Máté evangéliuma 11:13.
 Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala.

Lukács evangéliuma 16:16.
A törvény és a próféták [Keresztelő] Jánosig [valának]: az időtől fogva az Istennek országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal tör abba.

János evangéliuma 3:14.
És amiképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie.

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.

Lukács evangéliuma 19:36.
Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az írás: Az ő csontja meg ne törettessék.

Lukács evangéliuma 6:31-35.
31  A mi atyáink a mannát ették a pusztában; amint meg van írva: Mennyei kenyeret adott vala enniök.32  Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret.33  Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ád a világnak.34  Mondának azért néki: Uram, mindenkor add nékünk ezt a kenyeret!35  Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 10:1-4.
1  Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által;2  És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;3  És mindnyájan egy lelki eledelt ettek;4  És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.

Lukács evangéliuma 1:51.
Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám néked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.

Galátziabeliekhez írt levél 3:16.
Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus.

Efézusbeliekhez írt levél 2:20.
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,

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

Aggeus próféta könyve 2:7.
És megindítok minden népet, és eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm e házat dicsőséggel, azt mondja a Seregeknek Ura.
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Csütörtök   július 7.
5. KÉT VEZÉRLŐMESTER
a. A tízparancsolaton kívül, amit Krisztus írt (2Móz 24:12) és a 

frigyládába helyeztek (2Móz 31:18; 5Móz 10:5), a zsidóknak más 
törvényük is volt (ceremoniális, polgári, és egészségügyi törvé-
nyek), melyeket Isten Mózes által közölt és e törvény iratait a 
frigyláda mellé helyezték (5Móz 31:26). Mi volt az áldozati rend-
tartásokról szóló törvény célja (3Móz 7:37; Zsid 10:1, 6, 8, 11)? 
Gal 3:21-24. Miért szüntek meg e törvények Krisztus keresztha-
lálával? Zsid 10:12-14.  

„Krisztus	volt	az	alapja	a	teljes	zsidó	rendszernek.	Ábel	halála	Kain	
engedetlenségének következménye volt, aki nem fogadta el Istennek azt 
a tervét, mely szerint Jézus Krisztus – áldozatokban elővetített – vére 
szerezhet számára szabadulást… A teljes szertartás Istentől származott, a 
rendszer alapja pedig Krisztus volt. A törvény tanítómesteri munkájának 
kezdete, hogy a bűnös embert elgondolkodtassa Krisztusról.” – 1Sz 221.
b. Hogyan működik Isten erkölcsi törvénye (a tíz parancsolat) még 

mindig vezérlőmesterként, hogy bűnösöket hozzon Krisztus-
hoz? Gal 3:24.

Szerkesztői jegyzet: „Mert a törvény vége [A görög telos szó: cél, ren-
deltetés, célpont.] Krisztus, minden hívőnek igazságára.” (Róma 10:4.) 
Hasonlítsd össze más bibliaversekkel, ahol a görög telos „vég”-nek van 
fordítva, mint például 1Tim 1:5; Jak 5:11; 1Pét 1:9.

„Melyik törvény a Krisztushoz vezérlő mester?’ – ’Mind a ceremo-
niális, mind pedig az erkölcsi törvény, azaz a Tízparancsolat’ – válaszo-
lom… 

„A törvény rámutat bűneinkre és Krisztusra szoruló állapotunkra. 
Arra indít, hogy Jézushoz meneküljünk…” – 1Sz 221. 222.
Péntek   július 8.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mit jelentett ki Krisztus az Ószövetségi írásokról?
2. Isten Lelke által vezetve, milyen lesz magatartásunk Igéjéhez?
3. Milyen értelemben beszél Krisztus, úgy az Ó, mint az Újszövetségben?
4. Milyen módon nyilatkoztatta ki Krisztust az Ószövetségi időszak?
5. Magyarázd el a vezérlőmester fogalmát!

Mózes 2. könyve 24:12.
És szóla az Úr Mózesnek: Jőjj fel én hozzám a hegyre és maradj ott. És átadom néked a kőtáblákat, és a törvényt és a parancsolatot, amelyeket írtam, hogy azokra megtaníttassanak.

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 3. könyve 7:37.
Ez az egészen égőáldozatnak, az ételáldozatnak, a bűnért és a vétekért való áldozatnak, a felavatási áldozatnak és a hálaáldozatnak törvénye,

Mózes 5. könyve 10:5.
 Akkor megfordulék és alájövék a hegyről, és betevém a táblákat a ládába, a melyet csináltam vala, hogy ott legyenek, amiképen az Úr parancsolta vala nékem.

Mózes 5. könyve 31:26.
Vegyétek e törvénykönyvet, és tegyétek ezt az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségládája oldalához, és legyen ott ellened bizonyságul;

Galátziabeliekhez írt levél 3:20-24.
20  A közbenjáró pedig nem egyé, Isten ellenben egy.21  A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-é? Távol legyen! Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság.22  De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.23  Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.24  Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.

Galátziabeliekhez írt levél 3: 24.
Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.

Zsidókhoz írt levél 10:1,6,8,11.
1  Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennélfogva azokkal az áldozatokkal, a melyeket esztendőnként szünetlenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat;6  Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél.8  Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél amelyeket a törvény szerint visznek,11  És minden pap naponként szolgálatban áll és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket.

Zsidókhoz írt levél 10:12-14.
12  Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára,13  Várván ímmár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei.14  Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.



153. Tanulmány - KRISZTUS AZ ALAP

2011. július 16.
szombat

Napnyugta:  H 20:26
Ro 20:57

KRISZTUS AZ ALAP
„Ezen a kősziklán [Jézus Krisztuson] építem fel az én anyaszentegy-

házamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.” (Mt 16:18)
„A hit hatezer éve Krisztusra épül. A sátáni harag árja és viharai 

hatezer éve ostromolják üdvösségünk Szikláját, de az áll rendületlenül.” 
– JÉ 349.
Javasolt olvasmány: Gondolatok a Hegyi Beszédről 129-133. (Bírálat helyett mutass jó 

példát!) 

Vasárnap   július 10.
1. A BÖLCS ÉPÍTŐK
a. Ki az egyedüli alap, amelyre odaállunk az ítéletben? 1Kor 3:11. 

Mire hívott el Isten bennünket, mivé váljunk ebben a világban? 
1Kor 3:9.

„Krisztus az Ige, Isten kinyilatkoztatása; jellemének, törvényének, 
szeretetének és életének megnyilatkozása az az alap, amelyre jellemün-
ket felépítjük, s az maradandó lesz…

Ha hitben fogadod el az Írás szavát, ez erőt ad az engedelmességre. 
Ha a megismert világosságot követed, mind több világosságot nyerhetsz. 
Isten szavára építesz, tehát jellemed Krisztus jellemének képmására épül 
fel.” – GH 130. 031.
b. Hogyan mutatja be Jézus a bölcs embert? Mt 7:24,25.

„Jézus azt mondotta, hogy aki beszédét elfogadja, s azt jellemének 
és életének alapjául tekinti, az hasonló ahhoz az emberhez, aki házát a 
sziklára [Jézusra] építette… Egyedül Isten szava maradandó e világon. 
Isten Igéje a legbiztosabb alap.” – GH 130.

3. Tanulmány

Máté evangéliuma 7:24,25
24  Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát:25  És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 3:11.
Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 3:9.
Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.
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Hétfő   július 11.
2. A BALGA ÉPÍTŐK
a. Hogyan beszél Krisztus a balga emberekről, akik keresztények-

nek vallják magukat? Mt 7:26,27. Mi a baj sok névleges keresz-
ténnyel, akik képtelenek felismerni veszélyes helyzetüket? Mt 
7:21-23. Megjegyzés: a „gonosztevők” szó az eredeti görögben 
”anomia”, és jelentése „törvénytelen”.

b. Milyen anyagokból kell felépíteni lelki házunkat , ha azt akarjuk, 
hogy minden próbát kiálljon? 1Kor 3:12,13.

„Ahogy a tűz kimutatja a különbséget az arany, ezüst és drágakövek, 
valamint a fa, a széna és a szalma között, úgy az ítélet napja próbára teszi 
a jellemet, megmutatja a különbséget Krisztus és az önző szívű emberek 
képmása között.” – 2ÉJE 360.

„Minden olyan épület azonban, melynek nem Isten szava az alapja, 
romba dől. Aki Krisztus kortársaihoz – a zsidókhoz – hasonlóan emberi 
eszmékre, véleményekre, külsőségekre és emberek által elrendelt cere-
móniákra, Krisztus kegyelmétől független érdemekre építi föl jelleme 
épületét, az futóhomokra épített. A kísértések vadul tovarohanó áradata 
magával ragadja a homokos talajt, s házát – mint hajóroncsot – vissza-
hagyja az idők vízárjának partján.” – GH 132.
c. Hogyan nyitnak ajtót a balga emberek Sátánnak? Mt 12:43-45.

„A felékesített ház az önigazult lelket ábrázolja…
Az önigazultság átok, emberi ékesség, melyet Sátán a maga dicső-

ségére használ. Akik öndicsérettel és hízelgéssel ékesítik lelküket, azok 
más hét gonosz léleknek készítik elő az utat, amelyek gonoszabbak az 
elsőnél. S ők azzal ámítják magukat, hogy befogadták az igazságot. Az 
önigazultság alapjaira építenek.” – TII 121.  

Máté evangéliuma 7:26,27.
26  És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát:27  És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.

Máté evangéliuma 7:21-23.
21  Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.22  Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?23  És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

Máté evangéliuma 12:43-45.
43  Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál:44  Akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, a honnét kijöttem. És oda menvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt.45  Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 3:12,13.
12  Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentomra;13  Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert [ama] nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg.
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Kedd    július 12.
3. MEGVIZSGÁLNI A FELTÉTELEKET
a. Milyen feltételek teljesítése mellett igényelhetjük azt, hogy 

Krisztus családjához tartozhassunk? Zsid 3:6; 10:23,36. 

„Nem elég vallanunk, hogy hiszünk. Türelmesen el kell viselnünk a 
próbákat, s bátran ellene kell állnunk a kísértéseknek. A hitet csak úgy 
tudjuk fenntartani, ha a keresztény vallást a gyakorlat próbájának vetjük 
alá, így mutatjuk meg annak átalakító hatalmát és ígéreteinek bizonyos-
ságát.” – TII 217.  
b. Milyen kapcsolatot akar látni Isten Ő és családtagjai között? Gal 

6:9,10; Rm 15:5-7.

„Kapcsolattartás a gyülekezettel nem könnyű dolog. Minden hívőnek 
teljes szívvel kell ragaszkodnia Isten egyházához. Az egyház növekedése 
és fejlődése kell legyen az első érdek… Senkinek sem kell kívülmaridna a 
gyülekezetből, mert talentuma kevés, vagy lehetősége korlátolt. Mindenki 
tehet valamit Isten művéért. Életükben és jellemükben szemléltethetik 
Krisztus tanításait azzal, hogy békeségben élnek egymással, s tökéletes 
összhangban működhetnek együtt. Gyakorolhatják apránként az ön-
megtagadást, így segíthetnek hordozni a gyülekezet pénzügyi terheit. Ne 
érezzék azt, hogy ezen cselekedetek nélkül  szabadon részesülhetnek a 
gyülekezeti közösség kiváltságaiban és előnyeiben.

Krisztus látta azt, hogy művének sikeréhez egység és keresztény test-
vériség szükséges, ezért tanítványainak lelkére kötötte, hogy gyakorolják e 
tulajdonságokat. A kereszténység történelme időről – időre meggyőzően 
bizonyítja, hogy csak egységben van az erő.” – ST 1888. szeptember 1.

„Némely Istent szerető és Neki engedelmeskedő ember körülményei 
miatt szegényedik el. Van, aki nem körültekintő, nem tud bánni a pénz-
zel. Mások betegség, vagy szerencsétlen véletlen folytán lettek szegények. 
Akármi legyen az ok, szükséget látnak, és megsegítésük a lélekmentő 
tevékenység fontos területe. 

Minden gyülekezet gondoskodjon szegényeiről. Isten iránti szeretetün-
ket fejezzük ki, ha jót teszünk a hívők családjának ínségeseivel és szenve-
dőivel, kiknek szüksége tudomásunkra jutott, s akik gondoskodásunkra 
szorulnak. Isten előtt minden lelket különös kötelezettség terhel, hogy gon-
doskodó könyörülettel vegye észre az arra méltó szegényeket.” – 6B 271.   

Rómabeliekhez írt levél 15:5-7.
5  A békességes tűrésnek és vígasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint:6  Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.7  Azért fogadjátok be egymást, miképen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.

Galátziabeliekhez írt levél 6:9,10.
9  A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.10  Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédeivel.

Zsidókhoz írt levél 10:23,36.
23  És testök meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett,36  Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.

Zsidókhoz írt levél 3:6.
 Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, akinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk.
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Szerda   július 13.
4. EGYMÁS SEGÍTÉSE
a. Krisztus családjának tagjaiként hogyan segítsük egymást? Gal 

6:1,2; Jak 5:19,20; Zsid 10:24; 12:13.

b. Hol, és hogyan ültessük át a gyakorlatba Pál apostolnak a 2Thess 
3:13. versében adott figyelmeztetését?  Ésa 58:7; Mt 25:34-40.

„Isten ügye magába foglal minden ínséges szenvedő szentet. Ne vá-
lasszunk ki önzőn néhány rokont és jó barátot, hogy azokat segítsük, 
hanem különösen az igazságért szenvedőket kell támogatnunk. Minden 
szükségben lévőt észre kell vennünk, és segítenünk kell, de különösen 
azokat, akik az igazságért szenvednek.” – TII 89. 
c. Milyen lelki állapotot kell elérnünk, mielőtt hatékonyan tudnánk 

segíteni másokon? 2Tim 2:20-26. Hogyan válhatunk Krisztus 
házának tisztességes edényeivé? 1Tim 4:12-16. 

„Egy jó példa többet mond el az igazságról, mint az ékesszólás, mely-
hez nem társul jól rendezett élet. Tisztítsd meg lelked lámpását, és töltsd 
meg a Szentlélek olajával! Kérd Krisztustól a kegyelmet, az értelemnek 
azt a világosságát, amely képessé tesz az eredményes munka elvégzésé-
re.” – ESz 65.

„Figyelj magadra! Ne beszélj mások hibáiról! Ha van valami prob-
lémád valakivel, menj el hozzá, s beszélj neki erről! Imádkozz vele és 
érte. Ha mindenki ezt tenné, hány lelket megmenthetnénk az Úr műve 
részére!…

Isten feddéseket és figyelmeztetéseket küldött. Ne felejtsétek el azon 
dolgokat, melyeket láttatok! Ne felejtsétek el a múlt történelmét, amikor 
Isten kinyilatkoztatta hatalmát és kegyelmét, győzelmet győzelem után 
adott, amikor reánk árasztotta áldásait és irgalmát, s megfeddte tévedé-
seinket és helytelenségeinket. A megrótt hibákat ne kövesd el újra! Ne  
várjátok azt, hogy Isten megmondja minden napra, mit kell tennetek. 
Amikor egyszer utasít benneteket, ez örökre szól. Alapozzátok bizodal-
matokat Istenre! Jöjjetek hozzá élő hittel!” – GCB 1903. április 2.

Ésaiás próféta könyve 58:7.
Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?

Máté evangéliuma 25:34-40.
34  Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.35  Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;36  Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.37  Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?38  És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?39  Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?40  És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.

Galátziabeliekhez írt levél 6:1,2.
1  Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.2  Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.

Thessalonikabeliekhez írt 2. levél 3: 13.
Ti pedig, atyámfiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben.

Timótheushoz írt 1. levél 4:12-16.
12  Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.13  Amíg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra.14  Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, amely adatott néked prófétálás által, a presbitérium kezeinek reád tevésével.15  Ezekről gondoskodjál, ezeken légy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt.16  Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.

Timótheushoz írt 2. levél 2:20-26.
 Nagy házban pedig nemcsak arany-és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók.

Zsidókhoz írt levél 10:24.
És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett,

Zsidókhoz írt levél 12:13.
És lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon.

Jakab apostol levele 5:19,20.
19  Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki,20  Tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez.
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Csütörtök  július 14.
5. „NE FÉLJ, TE KICSINY NYÁJ!”
a. Hogyan bánik a világgal a világegyetem Mestere? Milyen bánás-

módra kell számítanunk a világtól? Mt 10:24-26.

„Isten szolgáinak nem kell meglepődnie, hogy ezen időben nagy 
nehézségekkel és üldözésekkel kell szembenézniük. A világ Üdvözítője, 
Isten Fia az ő napjaiban szégyenteljes bánásmódot kapott az emberektől, 
akiket áldani jött. Városról-városra kellett Neki mennie, hogy bizton-
ságban legyen, és egészen addig üldözték, míg csak be nem végezte e 
földön az Ő munkáját.  

Nagyon hálás vagyok azért, hogy oly hitünk van, amely ki fogja állni 
a megpróbáltatásokat, és az üldözést. Amint a világban növekednek a 
bajok, az Úr gyermekeinek majd szenvedniük kell, de Isten Igéje vigasz-
talást és bátorítást fog nyújtani ezen időre.” – 21MR 101. 
b. Milyen feltétel alapján nyerhetjük el a biztosítékot, mialatt ül-

döztetést szenvedünk? Rm 8:35-37; Zsid 13:6; 2Krón 15:2.

„Isten hírnökeit minden korban megvetették, és üldözték, de épp 
szenvedéseik által terjedt el az istenismeret. Minden egyes tanítványnak 
soraikba kell beállni, és munkájukat végezni, tudván, hogy az ellenség 
semmit sem tehet az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Isten azt 
akarja, hogy az igazság közismert legyen, s hogy az emberek gondosan 
kutassák és megbeszéljék, még akkor is, ha ez a rájuk zúduló gyűlölet 
és megvetés árán történik. Az emberek gondolkodását fel kell rázni. 
A vallásszabadság korlátozására indított minden harc, üldöztetés és 
erőfeszítés eszköz Isten kezében oly lelkek felébresztésére, akik e nélkül 
tovább szunnyadnának.” – GH 34. 35.
Péntek   július 15.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mutasd be a bölcs lelki építőt!
2. Mutasd be a balga lelki építőt!
3. Hogyan azonosítható Krisztus családja?   
4. Mit fognak figyelembe venni az ítéletben?
5. Milyen biztosítékunk van az üldözés idejére?

Krónika 2. könyve 15:2.
Aki Asa elé lépett, és monda: Hallgassatok meg engem, Asa s egész Júda és Benjámin! Az Úr van veletek, ha ti is ő vele lesztek; ha őt keresénditek, megtaláljátok; de ha őt elhagyándjátok, ő is elhágy titeket.

Máté evangéliuma 10:24-26.
24  Nem fölebbvaló a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál.25  Elég a tanítványnak, ha olyan mint a mestere, és a szolga mint az ő Ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő házanépét?!26  Azért ne féljetek tőlök. Mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jőne; és oly titok, ami ki ne tudódnék.

Rómabeliekhez írt levél 8:35,37.
35  Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?37  De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett,

Zsidókhoz írt levél 13:6.
Underline
Úgy hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat én nékem?
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2011. július 23.
szombat

Napnyugta: H 20:29
Ro 20:51

KRISZTUS A MI ÜDVÖZÍTŐNK
„Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket.” 

(1Tim 1:15)
„Az egész Biblia Krisztus megnyilatkozása, s a Megváltó az Igéhez 

akarta erősíteni követőinek hitét. Amikor látható jelenléte visszavonul, 
az Ige lesz erejük forrása.” – JÉ 326.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 57-66. (A tanítványság próbaköve)

Vasárnap   július 17.
1. HIBÁS NÉZETEK KIIGAZÍTÁSA
a. Mi bizonyítja, hogy a zsidók ténylegesen azt hitték, hogy bűneik 

eltörlése az áldozati felajánlások eredményességétől függött? Ésa 
1:11; Jer 6:20; Mik 6:6,7. Hogyan értelmezték a megváltás tervét?

„Az emberek keveset tudtak a bűneikről, a bűnbocsánatról, a Krisz-
tusban való hit általi megigazulásról és arról a bukott helyzetükből 
adódó állapotról, mely szerint csak közbenjáró által mehetnek Istenhez. 
Istennek, és a Hozzá való közelítés egyetlen módjának ismeretét nagy-
mértékben elfelejtették. Majdnem minden érzékenységüket elvesztették 
a bűn és a szentség felismerésére.” – 1Sz 226.
b. Milyen üzenetet küldött Isten a zsidóknak a prófétákon keresz-

tül, hogy kiigazítsa helytelen nézeteiket? Ésa 1:15-19; 59:1,2; Jer 
6:16; 8:5, Mik 6:8. 

c. Hogyan magyarázta el Isten Pál apostol által a zsidó kereszté-
nyek számára az áldozati rendtartások jelentését? Zsid 10:1-4.

„Az Úr azért rendelte el az áldozatok jelképrendszerét, hogy így a 
bűnös felismerje Krisztust, a nagy áldozatot.” – FLB 106. 

4. Tanulmány

Ésaiás próféta könyve 1:11.
Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága? ezt mondja az Úr; megelégeltem a kosok egészen égőáldozatait és a hízlalt barmok kövérét; s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm;

Ésaiás próféta könyve 1:15-19.
15  És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek; sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel rakvák kezeitek.16  Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt cselekedni;17  Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.18  No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.19  Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek;

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.

Jeremiás próféta könyve 6:20.
Minek nékem ez a tömjén, a mi Sébából kerül, és a messze földről való jóillatú fahéj? A ti égőáldozataitok nincsenek kedvemre, sem a ti véres áldozataitok nem tetszenek nékem.

Jeremiás próféta könyve 6:16.
Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek! És azt mondták: Nem megyünk!

Jeremiás próféta könyve 8:5.
Miért fordult el ez a nép, Jeruzsálem [népe], örök elfordulással? A csalárdságnak adták magokat, visszafordulni nem akarnak.

Mikeás próféta könyve 6:6,7.
6  Mivel menjek eleibe az Úrnak? Hajlongjak-é a magasságos Istennek? Égőáldozatokkal menjek-é elébe, esztendős borjúkkal?!7  Kedvét leli-é az Úr ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olaj-patakokban? Elsőszülöttemet adjam-é vétkemért, vagy méhem gyümölcsét lelkemnek bűnéért?!

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

Zsidókhoz írt levél 10:1-4.
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;2  Különben megszűnt volna az áldozás, mivelhogy az egyszer megtisztult áldozók többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna.3  De azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek.4  Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket.
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Hétfő   július 18.
2. A MEGHAGYOTT ISTENI AKARAT
a. Hogyan magyarázta Pál apostol a két törvényrendszert, Krisz-

tus keresztre feszítése után a Zsolt 40:7-9. verse alapján? Zsid 
10:8,9. Mit értett az alatt, hogy eltörli az „elsőt” ? Hogyan ér-
tette azt, hogy meghagyja a „másodikat”? Zsid 10:10.

„Krisztus evangéliuma dicsőséget ragyogtat a zsidó korszakra. Fényt 
áraszt az egész zsidó üdvrendre, s jelentőséggel tölti meg a ceremóniális 
törvényt. Isten földi sátora vagy temploma a mennyei eredeti mása volt. 
A zsidó törvény összes szertartása prófétikus volt, a megváltás terve 
titkainak a jelképei.

A törvény rendtartásait maga Krisztus rendelte el, Aki a felhő és tűz-
oszlopban eltakarva Izrael seregeinek vezetője volt. Nagy tisztelettel kell 
hát viseltetnünk e törvény iránt, mert szent az. Akkor is, amikor már 
nem kellett azt többé megtartani, Pál úgy mutatta be a valódi helyzete és 
értéke szerint zsidóknak, hogy rámutatott e törvény megváltás tervében 
betöltött helyére, és Krisztus munkásságával való kapcsolatára. E nagy 
apostol dicsőnek, isteni szerzőjéhez méltónak jelenti ki ezt a törvényt. E 
törvénynek érvényét kellett vesztenie, bár dicső volt, de ez (az első) nem 
az a törvény volt, amit Isten az Ő mennyei és földi családjának kormány-
zására bevezetett, mert ez az isteni (második) törvény oly maradandó 
lesz, amíg a menny fennáll.” – TII 185.    
b. Mivel Krisztus azért jött, hogy kijelentse Isten akaratát, mit kell 

tennünk üdvösségünk érdekében? Kol 4:12; Rm 12:1,2; Hogyan 
nyilvánuljon meg akarata életünkben? Rm 2:17,18; Zsolt 40:9.

„Isten akarata szent törvényében jut kifejezésre. Törvényének alapel-
ve egyúttal a menny alapelve is.” – GH 97.

„Az az engedelmesség, amit Krisztus gyakorolt, pontosan ugyan az az 
engedelmesség, amit ma Isten minden embertől elvár. Ez a Fiú engedel-
messége. Atyját önként és szabad akaratból szolgálta, szeretettel, mert azt 
tartotta helyesnek, hogy így cselekedjen. [Idézve: Zsolt 40:9.] Így kell ne-
künk is Istent szolgálni. Engedelmességünknek szívből jövő szolgálatnak 
kell lennie, Krisztus mindig így cselekedett. Ha szeretjük Őt, nem találjuk 
nehéznek és megterhelőnek az engedelmességet.” – ST 1899. január 25.

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

Zsoltárok könyve 40:9.
Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.

Rómabeliekhez írt levél 12:1,2.
1  Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.2  És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Rómabeliekhez írt levél 2:17,18.
17  Ímé, te zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodol, és Istennel dicsekedel.18  És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek [attól], mivelhogy a törvényből megtaníttattál;

Kolossébeliekhez írt levél 4:12.
Köszönt titeket Epafrás, ki ti közületek való, Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában.

Zsidókhoz írt levél 10:8,9.
8  Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél amelyeket a törvény szerint visznek,9  Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat,

Zsidókhoz írt levél 10:10.
 Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által.
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Kedd    július 19.
3. MEGIGAZULÁS
a. Miért „bűnös Isten előtt” minden ember? Milyen értelemben 

van az egész világ a „törvény [kárhoztatása] alatt”? Rm 3:19. Mi 
a problémája mindannyiunknak? Rm 3:23.  

„Áthágtuk	 Isten	 törvényét,	 és	 a	 törvény	 cselekedetei	 által	 egy	 test	
sem igazulhat meg. Az ember legjobb törekvései is értéktelenek, ha azok 
saját erőből valók, és nem tudnak eleget tenni a megszegett szent és igaz 
törvény kívánalmainak.” – 1Sz 333.
b. Betudhatók lehetnének-e bűneink, ha Isten törvénye hatályát 

vesztené? Rm 4:15; 5:13.ur. Ebben az esetben szükségünk len-
ne-e még Üdvözítőre?

c. Mivel a törvény nem rendelkezik a törvényszegő bűnbocsána-
táról, s ha ő bűnben él, akkor nem tartja meg a törvényt, mi az 
egyedüli módja annak, hogy Isten megigazíthassa a hozzá fordu-
ló bűnösöket? Rm 3:21-25,28; 5:18-21; Ef 2:8,9.

„Krisztus által a megbékélés mellett helyreállítás is történt az embe-
rért. A Kálvária keresztje átívelte a bűn okozta szakadékot. Jézus teljesen 
megfizette a váltságot, s így a bűnös bűnbocsánatot nyerhet, a törvény 
igazsága pedig helyreáll. Mindenki Krisztushoz jöhet, és bűnbocsánatot 
nyerhet, aki hiszi, hogy Ő az engesztelő áldozat. Krisztus érdeme lehető-
séget nyitott az Isten és az ember közötti érintkezésre. Isten gyermekének 
fogadhat engem, én pedig szerető Atyámnak tartva Őt, örvendezhetek 
Benne. Mennyei reményeinket egyedül Krisztusra alapozhatjuk, mert Ő 
a mi helyettesünk és kezesünk.” – 1Sz 333.

„Mivel még a legjobb embereket sem menthetik meg a jó cseleke-
detek, senki nem üdvözülhet anélkül, hogy jó gyümölcsöt ne teremne. 
Krisztusnak a szívre gyakorolt megszentelő hatalma értékes gyümölcsö-
ket fog teremni, s az Ő Lelke és hatalma Isten előtt elfogadhatóvá teszi 
cselekedeteinket.” – ST 1898. január 6.  

Rómabeliekhez írt levél 3:19.
Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék.

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

Rómabeliekhez írt levél 4:15.
Mert a törvény haragot nemz: ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen.

Rómabeliekhez írt levél 5:13.ur.
...a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény.

Rómabeliekhez írt levél 5:18-21.
18  Bizonyára azért, miképen egynek bűnesete által minden emberre [elhatott] a kárhozat: azonképen egynek igazsága által minden emberre [elhatott] az életnek megigazulása.19  Mert miképen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.20  A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék; de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik:21  Hogy miképen uralkodott a bűn a halálra, azonképen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Rómabeliekhez írt levél 3:21-25,28.
21  Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;22  Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség,23  Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.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,28  Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.

Efézusbeliekhez írt levél 2:8,9.
8  Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;9  Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
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Szerda július 20.
4. EGY ÚJ ÉLET
a. Mutass be néhány példát, amikor Krisztus „törvény nélkül” 

igazított meg bűnösöket és bocsátott meg nekik! Lk 18:13,14; 
19:5-9; Jn 5:8,14; 8:10,11. 

b. Amikor a bűnös megigazult, bűnei megbocsáttattak, milyen vál-
tozás történik szívében és életében? 2Kor 5:17-19,21; Jn 3:3,5. 

„Ha a bűnbánó bűnös Isten előtt bevallja bűneit, szemléli Krisztus 
érette hozott engesztelését, és ezt elfogadja, akkor bűnei megbocsáttat-
tak, úgy a jelen, mint a jövő életére. Ez a hit általi megigazulás. Minden 
hívő lélek kész akaratát teljesen Isten akaratának alárendelni. Ebben a 
bűnbánó és töredelmes állapotban, hitet gyakorol a Megváltó engesztelő 
érdemeiben, előrehaladva erőről erőre, és dicsőségről dicsőségre.

A bűnbocsánat és megigazulás egy és ugyanaz. A hívő hit által a láza-
dó állapotából, Sátán gyermekéből Jézus Krisztus hűséges alattvalójává 
válik, de nem a benne rejlő jóság által, hanem mert Isten a saját gyer-
mekeként fogadja el őt. A bűnös bűnbocsánatban részesül, mert bűneit 
Helyettese és Kezese viseli.” – RC 74.  
c. Amikor Krisztus megigazítja vagy bűnbocsánatban részesíti a 

bűnbánó bűnöst, akkor ezt mondja neki: „Eredj el, és többé ne 
vétkezzél!” Mit jelent ez? Rm 3:20,31; 7:7; 1Jn 3:4.

d. Hogyan írja le Péter apostol egy megigazult lélek helyzetét, aki-
nek bűnei megbocsáttattak, hasonlóan a Jn 8:11. versben lévő 
asszonyhoz, aki elfelejtette Krisztus hozzá intézett utolsó szava-
it? 2Pt 2:20-22. 

Lukács evangéliuma 18:13,14.
13  A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek!14  Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.

Lukács evangéliuma 19:5-9.
5  És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus, látá őt, és monda néki: Zákeus, hamar szállj alá; mert ma nékem a te házadnál kell maradnom.6  És sietve leszálla, és örömmel fogadá őt.7  És mikor [ezt] látták, mindnyájan zúgolódának, mondván hogy: Bűnös emberhez ment be szállásra.8  Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe.9  Monda pedig néki Jézus: Ma lett idvessége ennek a háznak! mivelhogy ő is Ábrahám fia.

János evangéliuma 3:3,5.
3  Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.5  Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.

Rómabeliekhez írt levél 3:20,31.
20  Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.31  A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.

Rómabeliekhez írt levél 7:7.
Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.

János evangéliuma 5:8,14.
8  Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj!14  Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és monda néki: Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!

János evangéliuma 8:10,11.
10  Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?11  Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!

János evangéliuma 8:11.
Underline
 Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 5:17-19,21.
17  Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés [az]; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.18  Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;19  Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét.21  Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.

Péter apostol 2. levele 2:20-22.
20  Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsőnél.21  Mert jobb volna rájok nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól.22  De betelt rajtok az igaz példabeszéd [szava]: Az eb visszatért a saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fertőjébe.

János apostol 1. levele 3:4.
Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.



24 Szombati Bibliai Tanulmányok, 2011. július - szeptember

Csütörtök  július 21.
5. A MEGSZENTELŐDÉS
a. Kezdhet-e új életet Krisztusban egy megigazult, bűnbocsánat-

ban részesült bűnös, anélkül, hogy ne tisztult volna meg bű-
neitől, és ne engedelmeskedne Isten törvényének? Rm 2:13,23; 
6:1,2,22. Amikor a bűnös bűnbánattal Krisztushoz fordul, mi az 
a két dolog, amit az Üdvözítő tesz? 1Ján 1:9; 1Kor 6:11.

b. Miért igazulnak meg a bűnösök kegyelemből hit által? Ef 2:8-10; 
Tit 2:11-14.

„Ha Krisztus munkálkodik szívetekben, akkor ugyanaz a Lélek fog 
bennetek megnyilatkozni és ugyanazon munkát fogjátok végezni: tudni 
illik az igazság, az életszentség és az engedelmesség munkáját.” – JVÚ 65.
c. Mit nevez a Biblia a lelki tisztulási folyamatnak, ami akkor kez-

dődik, amikor a bűnbánó bűnös megigazult, bűnei megbocsát-
tattak? 1Thess 4:3-5; 2Thess 2:13.

d. Megláthatja-e valaki az Urat, anélkül hogy meg ne szentelődne? 
Mt 5:8; Zsid 12:14.

e. Mit mondott Jézus az asszonynak, miután megigazult (bűnbo-
csánatot nyert)? Jn 8:11. Mi történt volna, ha az asszony tovább 
folytatta volna korábbi bűnös életét? Zsid 10:26,27. Milyen fel-
tétellel fogja Isten elfogadni a hívőket a vizsgálati ítéletben? 1Jn 
1:7; Kol 2:6; Rm 2:13.  

Péntek   július 22.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen felismerést vesztettek el szemük elől a zsidók az üzenet figyel-

men kívül hagyásával?
2. Mutasd be a Zsid 10:8,9. verseit a Zsolt 40: 7-9. versek segítségével!
3. Milyen értelemben bűnös Isten előtt az egész világ?    
4. Mit mondott Jézus az asszonynak, megigazította-e, megbocsátotta-e 

bűneit a törvény nélkül? Mi volt az asszony kötelessége, miután megiga-
zult és bűnei megbocsáttattak? 

5. Mutasd be a kölcsönhatást a megigazulás és a megszentelődés között!

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

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

Rómabeliekhez írt levél 2:13,23.
13  (Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik.23  Ki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Istent gyalázod-é?

Rómabeliekhez írt levél 6:1,2,22.
1  Ezek után elméne Jézus a galileai tengeren, a Tiberiáson túl.2  És nagy sokaság követé őt, mivelhogy látják vala az ő csodatételeit, amelyeket cselekszik vala a betegeken.22  Másnap a sokaság, amely a tengeren túl állott vala, látva, hogy nem vala ott más hajó, csak az az egy, amelybe a Jézus tanítványai szállottak, és hogy Jézus nem ment be az ő tanítványaival a hajóba, hanem csak az ő tanítványai mentek el,

Rómabeliekhez írt levél 2:13.
(Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik.

János evangéliuma 8:11.
Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 6:11.
Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.

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.

Kolossébeliekhez írt levél 2:6.
Azért, amiképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, [akképen] járjatok Ő benne,

Thessalonikabeliekhez írt 1. levél  4:3-5.
3  Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok;4  Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét,5  Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent;

Thessalonikabeliekhez írt 2. levél 2: 13.
Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében;

Titushoz írt levél 2:11-14.
11  Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek,12  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.

Zsidókhoz írt levél 12:14.
Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat:

Zsidókhoz írt levél 10:26,27.
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.

Zsidókhoz írt levél 10:8,9.
8  Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél amelyeket a törvény szerint visznek,9  Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat,

János apostol 1. levele 1:7.
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
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AZ EGYEDÜLI ÚT KRISZTUS
„Én vagyok az út, az igazság és az élet: senki sem mehet az Atyá-

hoz, hanemha én általam.” (Jn 14:6)
„Krisztus az összekötő kapocs Isten és az ember között.” – ICsK 85.

Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 569-575. (Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!)

Vasárnap   július 24.
1. AZ EGYEDÜLI ÚT
a. Mit mondott Krisztus az egyedüli útról, amely Istenhez, az Atyá-

hoz visz? Jn 14:6. Mit hisznek valójában a keresztények e dologra 
nézve? Apcs 4:12; 1Tim 2:5.

„Nem sok út vezet a mennybe. Senki sem választhatja meg a maga út-
ját…	Krisztus	volt	az	Út,	mikor	Ádám	élt,	mikor	Ábel	Istennek	ajándékozta	
a leölt bárány vérét, ábrázolva a Megváltó vérét. Krisztus volt az Út, ame-
lyen Isten megvédte a pátriárkákat és a prófétákat. Számunkra is egyedül 
Krisztus az az Út, amelyen járva eljuthatunk az Atyához.” – JÉ 570.
b. Milyen felelősséget helyezett Isten azokra, akik ismerik a meg-

váltás útját? Apcs 17:16; 18:26; 1Kor 2:2. 

„Isten azokra támaszkodik, akik már ismerik az utat, hogy mások-
nak is megmutassák. Igazságának kincsét emberekre bízta… A belső 
kegyesség külső tettekben nyilvánul meg. Arra a lelkületre van szük-
ségünk, mely bebizonyítja az embereknek, hogy Krisztus iskolájában 
tanulunk, és követjük az elénk tárt példát. Olyan szívre van szükségünk, 
melyet nem fűt föl a hiúság: olyan gondolkodásra, mely nem gyökerezik 
az önzésben. Azon vágy kell állandóan eltöltsön bennünket, hogy má-
sok áldására éljünk. Isten megjegyzi szerény igyekezetünket, és nagyra 
becsüli azt.” – 5B 568.  

2011. július 30.
szombat

Napnyugta: H 20:20
Ro 20:43

5. Tanulmány

János evangéliuma 14:6.
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

Apostolok cselekedetei 4:12.
2  És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.

Apostolok cselekedetei 17:16.
Athénben pedig, mikor azokat várá Pál, lelke háborog vala ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele.

Apostolok cselekedetei 18:26.
És ez kezde nagy bátorsággal szólni a zsinagógában. Mikor pedig meghallgatta őt Akvila és Prisczilla, magok mellé vevék őt, és nyilvábban kifejtették előtte az Istennek útát.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 2:2.
Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.

Timótheushoz írt 1. levél 2:5.
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
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Hétfő   július 25.
2. AZ EGYEDÜLI GYÓGYÍTÓ
a. Hogyan fejezte ki Krisztus szeretetét az emberek iránt? Jn 10:14,15.

„Aki átadta magát Krisztusnak, az többet ér szemében, mint az egész 
világ. A Megváltó egy emberért is vállalta volna a Kálvária haláltusáját, 
hogy megmentse országa számára. Sohasem mond le egyről sem, akiért 
meghalt. Hacsak követői nem döntenek úgy, hogy elhagyják, szorosan 
tartja őket.” – JÉ 408.
b. Milyen leckére akarta Krisztus megtanítani Izrael gyermekeit a 

pusztában felemelt rézkígyó által? Jn 3:14,15; 12:32. 

„Az érckígyó felemeléséből fontos leckét kellett megtanulni Izraelnek. 
Nem tudták ugyanis magukat megmenteni a sebeikbe került méreg vég-
zetes hatásától. Egyedül Isten volt képes arra, hogy meggyógyítsa őket. 
Isten azonban megkövetelte tőlük, hogy higgyenek abban a gondosko-
dásban, amelyet elkészített számukra és ezt a hitüket mutassák is meg. 
Fel kellett nézniük az érckígyóra, hogy éljenek. Ez a hit volt elfogadható 
Isten számára. Azzal, hogy felnéztek az érckígyóra, megmutatták hitüket. 
Tudták, hogy magában az érckígyóban nem volt semmi gyógyító erő, de 
azt is tudták, hogy ez az érckígyó Krisztus jelképe volt.” – PP 398. 399.
c. Hogyan hangsúlyozza ki Jeremiás, hogy képtelenek vagyunk ön-

magunkat megmenteni? Jer 13:23.

d. Hogyan ismételte meg Krisztus ugyanezt földi életében? Jn 15:5. ur.

„Nekünk minden pillanatban Krisztusra van szükségünk. Rá kell 
felnéznünk, és tanulmányoznunk jellemét. Mit tenne Krisztus az én 
helyemben? – Ez legyen kötelességünk mérvadója... 

A kinyilatkoztatott Ige Krisztusunk fényképe. A világ csak úgy zárha-
tó ki a lélekből, ha Krisztus tölti ki az embert." – UL 258. 

Jeremiás próféta könyve 13:23.
Elváltoztathatja-é bőrét a szerecsen, és a párducz az ő foltosságát? [Úgy] ti is cselekedhettek jót, akik megszoktátok a gonoszt.

János evangéliuma 3:14,15.
14  És amiképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie.15  Hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen.

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

János evangéliuma 10:14,15.
14  Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem [is] ismernek az enyéim,15  Amiként ismer engem az Atya, és én [is] ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért.

János evangéliuma 15:5.ur.
...mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
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Kedd    július 26.
3. AZ EGYEDÜLI GYÓGYÍTÓ (FOLYTATÁS)
a. Melyik prófécia mutatja, hogy a nép vezetői semmibe vették a 

megígért Messiást? Ésa 53:3-5; Mt 9:11-13. Kitől függ teljesen a 
bűnbeteg lelkek gyógyulása? Zsolt 103:2,3; 147:3.

„Ma is ezrek szenvednek testi betegségekben… A bűn terhe, nyug-
hatatlan és kielégítetlen vágyai képezik betegségük alapját. Nem talál-
hatnak megnyugvást, míg el nem jönnek a lélek Gyógyítójához. Az a 
béke, amelyet egyedül Ő nyújthat, megélénkíti az értelmet, egészséget 
ad a testnek.” – JÉ 217.

„Az Úr Jézus kész meggyógyítani betegségeinket és gyengeségeinket. 
Az Ő tulajdona vagyunk. Az Övé vagyunk teremtés és megváltás által. 
Mindannyiunknak egyesülnünk kell Őbenne. Ő a gyógyulás egyedüli 
forrása. Minden gyógyító, helyreállító erő Tőle származik. Egy forrást 
fakasztott ’Jeruzsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság miatt.’ Minden 
embert hív a gyógyulásra, s arra, hogy igyanak az élet vizéből. Ne ma-
gunkban bízzunk, hanem Jézus Krisztusban.” – UL 141. 
b. Milyen üzenetet hirdetett Ésaiás az asszíriai fogság előtt, aminek 

egy másik értelmezése is volt Krisztus idejében? Ésa 6:9-11; Mt 
13:13-15. Hogyan alkalmazzuk ugyan ezt a mi időnkre is? 

„A farizeusok lelkileg egészségesnek tartották magukat, mint akik-
nek nincs szükségük orvosra, a vámszedőkre és pogányokra viszont úgy 
tekintettek, mint akik elvesznek a lelki betegségekben. Hát akkor nem az 
volt-e Jézus orvosi munkája, hogy ahhoz a réteghez menjen, amelyiknek 
szüksége van segítségére?

Bár a farizeusok igen jó véleményt alkottak magukról, valójában álla-
potuk rosszabb volt, mint az általuk megvetett személyeké.” – JÉ 222.

„Ugyanaz a lelkület, amely Krisztus napjaiban létezett, létezik napja-
inkban is. A Megváltó bár vágyik, hogy áldásait kiárassza, de mivel az 
emberek nem értékelik, ezért vissza kell hogy tartsa. Mert az emberek 
életükkel bizonyítják, hogy üdvösségükért tett minden figyelmeztetést, 
könyörgést és fáradozást elutasítanak. Nem ismerik fel a meglátogatásuk 
napját. Megvetik Isten szemmel látható munkálkodását, és a történelem 
megismétli önmagát.” – PC 11.

Zsoltárok könyve 103:2,3.
2  Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.3  Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.

Zsoltárok könyve 147:3.
Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.

Ésaiás próféta könyve 53:3-5.
3  Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint aki elől orczánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele.4  Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!5  És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.

Ésaiás próféta könyve 6:9-11.
9  És monda: Menj, és mondd ezt e népnek: Hallván halljatok és ne értsetek, s látván lássatok és ne ismerjetek;10  Kövérítsd meg e nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be: ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon.11  És én mondék: Meddig [lészen ez] Uram?! És monda: Míg a városok pusztán állanak lakos nélkül, és a házak emberek nélkül, s a föld is puszta lészen;

Máté evangéliuma 9:11-13.
11  És látva ezt a farizeusok, mondának az ő tanítványainak: Miért eszik ez a ti Mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?12  Jézus pedig ezt hallván, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek.13  Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hivogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre.

Máté evangéliuma 13:13-15.
13  Azért szólok velök példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek.14  És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, amely ezt mondja: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok, és ne ismerjetek:15  Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.
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Szerda   július 27.
4. A BÉKE EGYEDÜLI ALAPJA
a. Miért csak Krisztus adhatja a valódi békét? Ésa 9:6; Jn 14:27.

„[Idézve: Jn 14:27.] Ez a béke nem a világhoz való alkalmazkodás 
eredménye. Krisztus sohasem szerzett békét a gonosszal való kiegye-
zéssel. Krisztus tanítványaira hagyományozott béke inkább benső, mint 
külső béke; ez marad meg követőinek az eljövendő harcokban és küz-
delmekben is.” – AT 58.
b. Mielőtt megbékélhetnénk önmagunkkal, meg kell békélnünk 

Istennel. Hogyan? Rm 5:1. 

„Krisztus a ’Békefejedelem’ (Ésa 9:6). Küldetése a bűn által elveszí-
tett béke helyreállítása a mennyben és a földön. [Idézve: Rm 5:1.] Aki 
elhatározza magában, hogy bűneit elhagyja, és szívét megnyitja Krisztus 
szeretete előtt, az részesévé lesz a mennyei békességnek. 

Az igazi békesség alapja Krisztus! Krisztusnak a szívben munkál-
kodó kegyelme megszüntet minden ellenségeskedést, és lecsendesíti 
a civódást. Megtölti a lelket szeretettel. Aki Istennel és embertársaival 
békességben él, nem lehet szerencsétlen. Irigység nem lakhat szívében, 
gonosz szokások és gyűlölet sem találnak helyet.” – GH 30.
c. Milyen értelemben békeüzenet az evangélium s ugyanakkor 

kard is? Lk 2:13,14; Mt 10:34.

„Az evangélium a békesség üzenete. A kereszténység olyan életfor-
ma, amely – ha elfogadják és követik – békét, összhangot és boldogságot 
teremt az egész földön. Krisztus vallása szoros testvéri közösségbe vonja 
mindazokat, akik elfogadják tanításait. Jézus azért jött e földre, hogy 
megbékítse az embert Istennel, és ez által egymással is. A világ jórészt 
Sátánnak, Krisztus legelkeseredettebb ellenségének hódol. Az evangé-
lium olyan életelveket kínál az embereknek, amelyek homlokegyenest 
ellenkeznek szokásaikkal és vágyaikkal. Ezért szembefordulnak az 
evangéliummal. Gyűlölik a tisztaságot, amely leleplezi és elítéli bűnei-
ket. Üldözik és pusztítják azokat, akik hangoztatják az evangélium jogos 
és szent követelményeit. Az evangélium tehát azért nevezhető kardnak, 
mert magasztos igazságai gyűlöletet és ellenségeskedést váltanak ki kép-
viselői ellen.” – NK 42. 43.

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!

Máté evangéliuma 10:34.
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.

Lukács evangéliuma 2:13,14.
13  És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dícsérik és ezt mondják vala:14  Dicsőség a magasságos [mennyek]ben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!

János evangéliuma 14:27.
 Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

Rómabeliekhez írt levél 5:1.
Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,
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Csütörtök  július 28.
5. NINCS MÁS LEHETŐSÉG
a. Mi az egyedüli út, mely által a bűnösök Isten fiaivá és leányaivá 

válhatnak? Jn 1:12,13; Rm 8:14. 

„[Idézve: 1Pt 1:18,19.] Ezen egyszerű tény által, hogy Istenben 
hiszünk, a Szentlélek új életet szül szívünkben. Mint gyermekek, be-
leszületünk Isten családjába, és az Örökkévaló úgy szeret bennünket, 
ahogyan Fiát szereti.” – JVÚ 52.
b. Csak milyen feltétellel léphetünk be Isten királyságába? Mt 

5:20. Mit mondott Jézus Nikodémusnak? Jn 3:3,5,7; Gal 6:15. 
Mit jelent a Lélektől újjászületni? 

„Bár maga a szél láthatatlan, de hatásai láthatók, érezhetők. Ugyan-
így nyilvánvalóvá válik a Lélek szívben történő munkálkodása az olyan 
ember cselekedeteiben, aki átérezte a megmentő erőt. Amikor Isten 
Lelke átveszi az uralmat a szív felett, átalakítja az életet. Az ember elveti 
a bűnös gondolatokat, lemond a gonosz cselekedetekről; szeretet, alá-
zatosság és béke lép a harag, irigység és összeférhetetlenség helyébe. A 
bánatból öröm lesz, az arcon égi fény tükröződik.” – JÉ 134. 135.
c. Hogyan beszélt Jézus ugyanazon dologról egy más alkalommal? 

Mt 9:16.

„A keresztény élet nem a régi módosítása vagy továbbfejlesztése, 
hanem a természet átalakulása. Halál a bűnnek és az énnek, és egészé-
ben új élet. Ezt a változást csakis a Szentlélek hatékony munkálkodása 
hozhatja létre.” – JÉ 134.
Péntek   július 29.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan járulhatunk emberi közvetítők nélkül közvetlenül Istenhez?
2. Mutasd be, hogyan van összhangban a Jn 15:5, u.r. és a Filippi 4:13!
3. Mutasd be a Mt 9:11,12. verseket!   
4. Hogyan hozhatjuk összhangba a Mt 10:34. versét a Jn 14:27. versével?
5. Hogyan válhatnak a bűnösök Isten fiaivá és leányaivá?

Máté evangéliuma 5:20.
Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.

Máté evangéliuma 9:16.
Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára; mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából és nagyobb szakadás lesz.

Máté evangéliuma 9:11,12.
11  És látva ezt a farizeusok, mondának az ő tanítványainak: Miért eszik ez a ti Mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?12  Jézus pedig ezt hallván, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek.

Máté evangéliuma 10:34.
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.

János evangéliuma 3:3,5,7.
3  Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.5  Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.7  Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

János evangéliuma 1:12,13.
12  Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;13  Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.

János evangéliuma 15:5.ur.
...mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.

János evangéliuma 14:27.
Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

Rómabeliekhez írt levél 8:14.
Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

Galátziabeliekhez írt levél 6:15.
Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés.

Filippibeliekhez írt levél 4:13.
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.



 ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS 
Misszió iskolák részére

Hol vannak azok a férfiak 
és nők, akik készek „felemelni 
a zászlót a magas hegyen”? 
(Ésaiás 13:2.) Istennek kikép-
zett férfiak és nők seregére 
van szüksége, akik hirdetik a 
világnak szóló utolsó figyel-
meztetést. Biblia munkásokra, 
prédikátorokra és lelkészekre 
van szükség, mert új terüle-
tekre kell belépniük. Ki kell ké-
pezni őket, mielőtt Krisztus követeiként kilépnének munkaterületükre. 

A prófétaság lelke mondja: „Száz munkásra van szükség ott, ahol 
most egy dolgozik. Nagy elvégezendő munka áll előttünk, mielőtt a sá-
táni szembenállás le fogja zárni az utat, s a jelenlegi lehetőségeink meg 
fognak szűnni.” – (Counsels on Health 546.)  

Hogy a növekvő igényeknek eleget tehessünk, új misszionáriuso-
kat kiképző iskolákat alapítottunk több helyen, mint például Ambato 
(Ecuador), Angola (Afrika), Vera Cruz (Mexikó). Ezek működtetéséhez 
pénzügyi támogatásra van szükség. A régebbi iskolaépületek fenntartá-
sához is nélkülözhetetlen a pénz (mint például Haitin,) és más kiadáso-
kat is ki kell fizetni. Ezért a Generál Konferencia egy különös felhívással 
fordul nagylelkű adományokért a misszionáriusok kiképzéséhez.    

„Emeljétek fel a zászlót, s aki szerény, aki önfeláldozó, aki szereti Is-
tent és az embereket, s csatlakozzon e munkássereghez. Hadd jöjjenek, 
ne a könnyű élet reményében, hanem hogy bátrak legyenek, s emelt 
fővel viseljék el az elutasításokat és nehézségeket.” – 5B 406. 

Köszönjük az Úr szolgálatáért az ifjúság kiképzésére tett közreműkö-
déseteket. Ha ti szeretnétek ellátogatni misszióiskoláink egyikébe, vagy 
ismertek olyan fiatalt, aki szeretne ilyen misszióiskolába járni, kérünk, 
írjatok nekünk!  

Paul Balbach, a Generál Konferencia Titkára

2011. augusztus 6.
szombat
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AZ ISTENI TERMÉSZET 
RÉSZESÉVÉ VÁLNI

„Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizo-
dalmat mindvégig erősen megtartjuk.” (Zsid 3:14)

„[Isten] végtelen szeretetében megadta az embernek azt a kiváltságot, 
hogy részese legyen az isteni természetnek.” – CS 23. 
Javasolt olvasmány:  Jézus Élete, 133-138. (Nikodémus)

Vasárnap   július 31.
1. A RÉGI TÖRVÉNYRENDSZER DICSŐSÉGE
a. Mit kell megtanulnunk abból, ahogyan Mózes az isteni termé-

szet részesévé vált? 2Móz 33:18-20; 34:4-8,28,35; 2Kor 3:18. 

„Testvéreink közül sokan nem szemlélik azon csodálatos dolgokat, 
amelyek Isten törvényében láthatók. Nem látják azt, amit Isten Mózes-
nek nyilatkoztatott ki…

Mózesnek Isten jelleme mint az Ő dicsősége nyilatkozott meg. Mi is 
hasonló módon láthatjuk Krisztus dicsőségét azáltal, hogy az Ő jellemét 
szemléljük.” – 9MR 296.

„A mennyei fény, amely a Golgotáról sugárzik, képezi Isten törvé-
nyének dicsőségét, mint azt a fényt is, amely Mózes arcáról ragyogott.” 
– PP 287.
b. Miért félt a nép, mikor meglátta Mózes arcát? 2Móz 34:30.

„[Az Izraeliták] nem tudták elviselni a mennyei világosság fényét, 
amely, ha engedelmesek lettek volna Istennek, akkor örömmel töltötte 
volna el őket. Az a lélek, amely szabad a bűntől, nem kíván elrejtőzködni 
a mennyei fény elől.” – PP 287. 

2011. augusztus 6.
szombat

Napnyugta: H  20:10
 Ro 20:34

6. Tanulmány

Mózes 2 könyve 33:18-20.
18  És mondá [Mózes]: Kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet.19  És monda az Úr: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orczád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, a kinek kegyelmezek.20  Orczámat azonban, mondá, nem láthatod; mert nem láthat engem ember, élvén.

Mózes 2. könyve 34:4-8,28,35.
4  Vágott azért két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és felkelvén reggel, felméne Mózes a Sinai hegyre, amint az Úr parancsolta néki, és kezébe vevé a két kőtáblát.5  Az Úr pedig leszálla felhőben, és ott álla ő vele, és nevén kiáltá az Urat:6  És az Úr elvonula ő előtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.7  Aki irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt: de nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyedíziglen.8  És Mózes nagy sietséggel földre borula, és lehajtá fejét.28  És ott vala az Úrral negyven nap és negyven éjjel: kenyeret nem evett, vizet sem ivott. És felírá a táblákra a szövetség szavait, a tíz parancsolatot.35  És az Izráel fiai láták a Mózes orczáját, hogy sugárzik a Mózes orczájának bőre; és Mózes a leplet ismét orczájára borítá, mígnem beméne, hogy Ővele szóljon.

Mózes 2. könyve 34:30.
És a mint Áron és az Izráel minden fiai meglátták Mózest, hogy az ő orczájának bőre sugárzik: féltek közelíteni hozzá.

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.
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Hétfő   augusztus 1.
2. AZ ÚJ TÖRVÉNYRENDSZER DICSŐSÉGE
a. Hogyan osztozhatunk Mózes tapasztalatában, hogy Krisztus ré-

szesévé váljunk? Zsid 3:14; Fil 2:5; 1Kor 2:16. u.r. 

„A Mózes arcáról visszatükröződő dicsőség szemlélteti azokat az 
áldásokat, amelyeket mindazok kapnak, akik megtartják Isten paran-
csolatait a Jézus Krisztus közbenjárása által. Ez azt a tényt bizonyítja, 
hogy minél szorosabb közösségbe kerülünk Istennel, minél világosabb 
ismereteink vannak Isten követelményeiről; annál teljesebben fogunk 
majd hasonlítani isteni képmásunkhoz és annál készségesebben válunk 
az isteni természet részeseivé.” – PP 287. 288.
b. Mit eredményez Isten dicsőségének szemlélése? 2Kor 3:18; 4:6.

„Ezrek néztek fel az Úrra, és Őt szemlélve átalakultak ’ugyanazon 
ábrázatra’ (2Kor 3:18).” – KP 86.

„A bűn elsötétíti értelmünket és elhomályosítja felfogóképességünket. 
Ha kitisztítjuk szívünkből a bűnt, a Jézus Krisztus arcán ragyogó isteni 
dicsőség ismeretének fénye, mely megvilágítja Igéjét, és a természetből 
is visszatükröződik, teljesebben, egyre teljesebben jelenti ki Őt: ’Irgal-
mas és kegyelmes Isten az Úr, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú 
és igazságú’ (2Móz 34:6).

Az Ő világosságában látni fogjuk a világosságot, míg gondolkodá-
sunk, szívünk és lelkünk át nem alakul szentségének képmására…

Ha Isten jóságán, könyörületén és szeretetén időzünk, egyre tisztáb-
ban fogjuk fel az igazságot, szívünk és gondolkodásunk tisztasága utáni 
vágyunk hőbb és szentebb lesz… Az igazság olyan csodálatos, olyan 
messze ható, olyan mély és olyan széles, hogy szem elől veszítjük ma-
gunkat. Szívünk meglágyul, alázatossá, szeretetteljessé válik.” – 8B 249.     
c. Hogyan lesz látható e tapasztalat különös erővel az utolsó napok-

ban? Jel 18:1.

„Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a 
másikra, hogy hirdessék [az evangélium nagy művének] mennyei üze-
netét.” – NK 544.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 2:16.ur.
Bennünk pedig Krisztus értelme van.

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.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 4:6.
Mert az Isten, aki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett.

Filippibeliekhez írt levél 2:5.
Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,

Zsidókhoz írt levél 3:14.
Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.

Jelenések könyve 18:1.
És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.
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Kedd    augusztus 2.
3. A SZENTLÉLEK MUNKÁJA BENNÜNK
a. Mutasd be gyakorlati példákon, hogyan gondolkodjunk el 

Krisztus dicsőségéről? Kol 3:1,2; Fil 4:8. Hogyan munkálkodik a 
Szentlélek bennünk, miközben gondolataink az Úrnál időznek?  

„Jézus megígérte, hogy elküldi a vígasztaló Szentlelket, aki átala-
kítja jellemünket Krisztus képmására. Amikor ez megtörténik, vissza-
tükrözzük az Úr dicsőségét. Ilyenné válik annak a jelleme, aki Krisz-
tust szemléli, hasonlóvá válik Őhozzá. Ha valaki egy ilyen emberre 
rátekint, Krisztus jellemét tükörként sugározza vissza. Elhagyva a saját 
útjainkat, rálépve Krisztus útjára az Ő akarata szerint, mi magunk is 
napról napra észrevétlenül változunk át jellemének szépségére. Így 
növekedünk fel Krisztusban, és önkéntelenül is visszasugározzuk az Ő 
képmását.” – HP 337.
b. Mit tesz a Szentlélek bennünk a mi hozzájárulásunkkal és bele-

egyezésünkkel? Rm 8:11-13; 2Thess 2:13.

„A megszentelődés annyit jelent, hogy a Szentlélek Krisztus ter-
mészetét emberi lényünkbe oltja. Az evangéliumi vallás élő, cselekvő 
alapelv – Krisztus jelenléte életünkben, jellemének megmutatkozása 
jellemünkben és cselekedeteinkben. Az evangélium elveit életünk sem-
milyen területétől sem lehet elvonatkoztatni. A keresztény embernek 
minden élethelyzetében Krisztust kell bemutatnia.” – KP 267.

„Az üdvösséget társulás, együttmunkálkodás útján nyerjük el. A 
megtért bűnös és Isten között együttmunkálkodás létesül. Ez elenged-
hetetlen a jellem felépítéséhez, helyes alapelvek kialakításához. Az em-
bernek komoly erőfeszítéseket kell tennie, hogy legyőzze azt, ami a töké-
letesség elérésében akadályozza. Az eredmény azonban teljesen Istentől 
függ; csupán emberi erőfeszítések nem elegendők. Isten segítsége nélkül 
teljesen értéktelenek. Isten munkálkodik, és az ember is. Az embernek 
kell ellenállnia a kísértésnek, de az erőt ehhez Istentől nyeri.” – AT 332.

Rómabeliekhez írt levél 8:11-13.
11  De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.12  Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:13  Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.

Filippibeliekhez írt levél 4:8.
Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.

Kolossébeliekhez írt levél 3:1,2.
1  Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,2  Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.

Thessalonikabeliekhez írt 2. levél 2: 13.
Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében;
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Szerda   augusztus 3.
4. MI AZ IGAZSÁG?
a. Mi az igazság, mely által megszentelődünk? Jn 14:6; 17:17,19; 

Zsolt 119:142.

„Krisztus, az Ő jelleme és munkája minden igazság középpontja és 
határa. Ő a lánc, amin a tantételek drága gyöngyszemei összekapcsolód-
nak. Benne található meg az igazság teljes rendszere.

Azok, akik engedelmességben járnak, tudni fogják, mi az igazság… 
Hogy megismerhessük az igazságot, készségesen kell engedelmesked-
nünk. Akik a világot szeretik, azok nem lesznek hajlandóak felcserélni 
szándékaikat Krisztus tervére. Ők a sötétségben járnak, s nem tudják, 
hová mennek. 

Az igazság drága világossága mindazok ösvényére ráragyog, aki azt 
kutatja.” – OHC 16.

„Isten megfogja kezünket, és segít, hogy hittel megragadjuk Krisztus 
istenségét, és tökéletes jellemet öltsünk magunkra. 

Hogy ezt miként érhetjük el, azt Krisztus megmutatta nekünk. Mi-
lyen eszközökkel győzött Jézus a Sátánnal szembeni küzdelemben? Isten 
szavával.” – JÉ 94. 95.   
b. Hogyan jön Krisztus hozzánk (Isten törvényével vagy a nélkül)? 

Zsolt 40:8,9. Mit vár el tőlünk? Lk 11:28; Mt 22:36-40; Zsid 5:9.

„A törvény tökéletes engedelmességet igényel: ’Mert ha valaki az 
egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában 
bűnös’ (Jak 2:10). A Tízparancsolat egyike sem hágható át anélkül, hogy 
a menny Istenéhez hűtlenné ne válnánk. Az előírásoktól való legkisebb 
elhajlás is bűn, legyen az mulasztás vagy tudatos törvényszegés, és min-
den bűn Isten haragját vonja maga után. Az engedelmesség volt az egye-
düli feltétele annak, hogy az ősi Izrael életében beteljesedjenek azok az 
ígéretek, melyek Isten választott népévé tették őket. A törvénynek való 
engedelmesség ma is hatalmas áldásokat hozhat egyének és nemzetek 
életében, éppen úgy, mint ahogy a zsidóknak hozhatott volna.

A törvénynek való engedelmességre nem csak megváltásunk ér-
dekében van szükség, hanem személyes boldogságunk és a körülöt-
tünk élők boldogsága miatt is.” – 1Sz 207.

Zsoltárok könyve 119:142.
 A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz.

Zsoltárok könyve 40:8,9.
8  Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem,9  Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.

Máté evangéliuma 22:36-40.
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.39  A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.40  E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.

Lukács evangéliuma 11:28.
Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt.

János evangéliuma 14:6.
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

János evangéliuma 17:17,19.
17  Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.19  És én ő érettök [oda] szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek [az] igazságban.

Zsidókhoz írt levél 5:9.
És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek,
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356. Tanulmány - AZ ISTENI TERMÉSZET RÉSZESÉVÉ VÁLNI 

Csütörtök  augusztus 4.
5. GYŐZELEM A VILÁG, A TEST, ÉS AZ ÖRDÖG FELETT
a. Hogyan nézett szembe Krisztus a kísértővel, Isten törvényével a 

szívében (Zsolt 40:9; Jn 15:10)? Jn 14:30.

„Jézust nem befolyásolták Sátán mesterkedései. Nem egyezett bele a 
bűnbe. Még gondolatban sem hajlott a kísértésre. Ez történhet velünk 
is.” – JÉ 94.
b. Hogyan fegyverkezhetünk fel a kísértések ellen, Krisztussal 

egyesülve (Jn 15:4; 1Jn 3:24.), Isten törvényével a szívünkben 
(Zsid 8:10.)? Jak 4:7.

„Az embernek a maga emberi erejével is törekednie kell, Krisztus 
isteni hatalmától támogatottan, hogy ellenálljon és győzzön, bármi árat 
is kell fizetnie érte. Röviden: Az embernek győznie kell, amint Krisztus 
is győzött. S akkor a győzelem által melyet Jézus mindenható nevében 
előjoga kivívni, Isten örököse, Jézus Krisztus örököstársa lehet. Ez nem 
lenne lehetséges, ha Krisztus sajátmaga ki nem vívta volna az összes 
győzelmet. Az embernek is meg kell tennie a maga részét, győzővé kell 
válnia az ő saját hasznára, s neki is azzal az erővel és kegyelemmel kell 
győznie, amit Krisztus ad részére.” – 4B 32. 33.
c. Mit nyilvánít ki a Krisztussal való egységünk? Gal 5:22-25; Rm 

8:3, 4. Ezután milyen ígéretet nyerünk? Rm 8:16,17.

„Akik győznek a világ, a test és az ördög felett, részesülnek az élő 
Isten pecsétjében” – BL 210. 
Péntek   augusztus 5.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mikor és hogyan nyilvánult meg az isteni jelenlét Mózesen keresztül? 
2. Hogyan fog Mózes tapasztalata megismétlődni a késői eső alatt? 
3. Mi mutatja azt, vajon be vagyunk-e telve Szentlélekkel, vagy nem?
4. Hol mutatja be azt a Szentírás, hogy senki nem fogadhatja el valójában 

Krisztust addig, amíg elutasítja az Ő törvényét, és senki nem fogadhatja 
el valóban az Ő törvényét addig, amíg elutasítja Krisztust?  

5. Milyen bizonyíték győz meg másokat, hogy Krisztus Lelke bennünk él? 

Zsoltárok könyve 40:9.
Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.

János evangéliuma 15:10.
Ha [a]z én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

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

János evangéliuma 15:4.
Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok.

Rómabeliekhez írt levél 8:3,4.
3  Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.4  Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.

Rómabeliekhez írt levél 8:16,17.
16  Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.17  Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.

Galátziabeliekhez írt levél 5:22-25.
22  De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.23  Az ilyenek ellen nincs törvény.24  Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.25  Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.

Zsidókhoz írt levél 8:10.
 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.

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

János apostol 1. levele 3:24.
És a ki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, amelyet nékünk adott.
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KRISZTUS „A SZOMBATNAK URA”
„Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is Ura.” (Mk 2:28)
„Mivel a szombat a Teremtés művének emlékünnepe, ez Krisztus 

szeretetének és hatalmának jele.” – FLB 32.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 229-234. (A szombat)

Vasárnap  augusztus 7.
1. KRISZTUS AZ „ÉN NYUGALMAM”- NAK NEVEZTE 
a. Kinek adta a szombatot Krisztus – aki mindent teremtett (Jn 1:3) – 

csak a zsidóknak, vagy az egész emberiségnek? 1Móz 2:1-3; Mk 2:27.

„A szombat nemcsak Izráelnek adatott, hanem az egész világnak. Az 
ember Édenben ismerte meg.” – JÉ 230.

„Mert a szombatnak is Ura az embernek Fia. E szavak tanítanak, 
vigasztalnak. Mivel a szombat az emberért rendeltetett, az Úr napja. 
Krisztusé, mert ’minden Őáltala lett és nála nélkül semmi sem lett, ami 
lett’ (Jn 1:3). Mivel Ő teremtett mindeneket, Ő a szombat szerzője is. 
Ő különítette el, mint a teremtés emlékünnepét. A szombat Rá mutat 
tehát, Teremtőjére és Megszentelőjére.” – JÉ 235. 236.
b. Mit nevezett Krisztus szombatnapi nyugalomnak? Zsid 4:3-5. 

Mit ajánl fel Jézus, a munka egy napig tartó szüneteltetése mel-
lett? Mt 11:28-30; Ésa 11:10.

„Mivel Jézus által elnyerjük a nyugalmat, a menny már itt elkez-
dődik. Engedünk hívásának – ’jöjjetek, tanuljatok tőlem’ – megyünk, 
s ezzel elkezdődik számunkra az örök élet. A menny: szüntelen köze-
ledés Istenhez Krisztus által. Amennyivel többet időzünk a menny fé-
nyességében, annyival nagyobb és nagyobb dicsőség tárul fel előttünk, 
s minél többet tudunk Istenről, annál inkább növekszik boldogságunk. 
Mivel már ebben az életben Jézussal járunk, eltölthet szeretete, kielé-
gíthet jelenléte.” – JÉ 274. 275.

2011. augusztus 13.
szombat

Napnyugta: H  19:59
Ro 20:24

7. Tanulmány

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.

Ésaiás próféta könyve 11:10.
És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zászlója lészen, eljőnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen.

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

Márk evangéliuma 2:27.
És monda nékik: A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért.

János evangéliuma 1:3.
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.

Zsidókhoz írt levél 4:3-5.
3  Mert mi, hívők, bemegyünk a nyugodalomba, miképen megmondotta: Amint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalmamba; jóllehet munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte.4  Mert valahol a hetedik napról ekképen szólott: És megnyugovék Isten a hetedik napon minden ő cselekedeteitől.5  És ugyanabban ismét: Nem mennek be az én nyugodalmamba.



377. Tanulmány - KRISZTUS „A SZOMBATNAK URA”

Hétfő  augusztus 8.
2. MI KRISZTUS NYUGALMA?
a. Mi Krisztus igája (Mt 11:29), ami nekünk valódi nyugalmat ad? 

Jer 6:16; Ésa 48:16-18.  

„Ha az Urat keresed és minden napon újból megtérsz, ha saját lelki 
választásod alapján szabadon és örömmel kívánsz Istenben maradni; 
ha kegyelmi hívását örvendő szívvel követed, s ha Krisztus igáját – az 
engedelmesség és szolgálat igáját – hordod, akkor összes panaszod elcsi-
tul, minden viszontagságod megszűnik, és minden zavaros problémád, 
amellyel szembe kell nézned, megoldódik.” – GH 90.  

„Aki Isten parancsolatainak útján jár, az Krisztussal jár, s az Ő szere-
tetében megnyugszik a szív.” – JÉ 274.
b. A keresztség az újjászületés belső tapasztalata, melyet külsőleg 

vízben, alámerítéssel erősítünk meg (1Pt 3:21). Az Úr szombat-
jának nyugalma a megszentelődésnek szintén egy belső tapasz-
talata, s ezt a hetedik napi szombat (Ez 20:12.) külső jelének 
megünneplésével erősítjük meg. Mindkét esetben a két dolog 
együtt jár. Mit jelent a belső tapasztalat nélküli külső jel? 2Móz 
31:13; 1Pt 1:15,16.  

„A szombat Krisztus hatalmának a jele, amely szentté tesz minket. 
Mindenkinek megadatik, akit Krisztus megszentel – szentté teszem őket. 
A szombat mindenkinek megadatik, mint az Ő megszentelő erejének 
jele, aki Krisztus által részesévé válik Isten Izraelének.” – JÉ 236.
c. Hogyan szentelhet meg az Úr bennünket (beleegyezésünkkel és 

együttműködésünkkel), hogy felvehessük az Ő igáját, és részese-
ivé válhassunk az Ő nyugalmának? Jn 8:32. 

„Aki megtanulja Jézustól a szelídséget és alázatosságot, az nyugalmat 
talál [lelkiismeretes, komoly, a készséges szolgálatról szóló] tanításai 
gyakorlásának tapasztalatában.” – TII 219.

„Akik Krisztus szavát megfogadják, lelküket vele őriztetik, életüket 
parancsainak alávetik, azok békességet, nyugalmat lelnek. A világon 
semmi sem képes elszomorítani őket, ha Jézus boldogít jelenlétével. A 
tökéletes belenyugvásban tökéletes a béke.” – JÉ 274.

Mózes 2. könyve 31:13.
Te szólj az Izráel fiainak, mondván: Az én szombatimat bizony megtartsátok; mert jel az én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek.

Ésaiás próféta könyve 48:16-18.
16  Közelgjetek hozzám, halljátok ezt, nem szóltam eleitől fogva titkon! mióta ez történik, ott vagyok! És most az Úr Isten engem küldött, és az ő lelkét.17  Így szól az Úr, Megváltód, Izráelnek Szentje: Én vagyok az Úr, Istened, ki tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, a melyen járnod kell.18  Vajha figyelmeztél volna parancsolataimra! olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habjai;

Jeremiás próféta könyve 6:16.
Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek! És azt mondták: Nem megyünk!

Ezékiel próféta könyve 20:12.
És adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttök; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjök.

Máté evangéliuma 11:29.
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

János evangéliuma 8:32.
 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

Péter apostol 1. levele 3:21.
Ami minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, ami nem a test szenyjének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által;

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.
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Kedd  augusztus 9.
3. NYUGALOM – NAPONKÉNTI MEGHÍVÁS
a. Hogyan hangsúlyozza Pál apostol a megszentelődést, Krisztus 

szombatnapi nyugalmával kapcsolatban? Zsid 4:3-12. „Annak 
okáért megvan a szombatja (görögül: sabbatizmos) az Isten 
népének” (Zsid 4:9). Mi jellemzi e tapasztalatot? Ésa 26:3. 

„Bár Üdvözítőnk állandó küzdelmet folytatott, élete mégis békességes 
volt. A dühös ellenség állandóan üldözte, de Ő így szólt: ’Aki elküldött 
engem, énvelem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én 
mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek’ (Jn 8:29). Isten-
nel való tökéletes közösségének békéjét sem emberi, sem sátáni harag 
meg nem bonthatja. Így szól hozzánk: ’Békességet hagyok néktek; az én 
békességemet adom néktek’ (Jn 14:27).  

Csak az önszeretet rontja meg békénket. Amíg önző énünk él, min-
dig készek vagyunk minden bántalom és sérelem ellen védekezni. Ha 
azonban önző lényünk már halott, és életünket elrejtettük Krisztussal 
Istenben, akkor a mellőzés és megaláztatás nem fáj többé. Süketek és 
vakok leszünk a gúnnyal és szemrehányással szemben.” – GH 21.

„Életünk összekuszálódhat, de ha alávetjük magunkat a bölcs Mes-
terművesnek, Ő olyan mintázatú életet és jellemet alakíthat ki, amely az 
Ő dicsőségére szolgál. Az olyan jellemet, amely Krisztus dicsőségét – jel-
lemét – fejezi ki, befogadják Isten Paradicsomába. Megújult nemzetség 
fog Vele járni fehérben, mert méltó lesz rá.” – JÉ 274.
b. Miért veszítette el Isten nyugalmát, az Istent bosszantó lázadó 

zsidó nemzedék a pusztában? Zsolt 95:7-11. Hogyan figyelmeztet 
Pál apostol arra, hogy meg ne ismételjük cselekedeteiket? Zsid 
3:7-13.

c. Hogyan magyarázza Pál apostol a „más nap”, azaz „ma” jelen-
tését amelyen az Úr, az Ő kegyelméből, újabb alkalmat ad, hogy 
hozzá forduljunk és örvendjünk az Ő nyugalmának? Zsid 4:7,8.

Zsoltárok könyve 95:7-11.
7  Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az ő szavát.8  Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Maszszáh napján a pusztában:9  Ahol megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem, jóllehet látták az én cselekedetemet.10  Negyven esztendeig bosszankodtam [e] nemzetségen, és mondám: Tévelygő szívű nép ők, és nem tudják ők az én útamat!11  Akiknek megesküdtem haragomban: Nem mennek be az én nyugalmam [helyére].

Ésaiás próféta könyve 26:3.
Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik;

Zsidókhoz írt levél 4:3-12.
3  Mert mi, hívők, bemegyünk a nyugodalomba, miképen megmondotta: Amint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalmamba; jóllehet munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte.4  Mert valahol a hetedik napról ekképen szólott: És megnyugovék Isten a hetedik napon minden ő cselekedeteitől.5  És ugyanabban ismét: Nem mennek be az én nyugodalmamba.6  Mivelhogy annakokáért áll az, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek először hirdettetett az evangyéliom, nem mentek be engedetlenség miatt:7  Ismét határoz egy napot: Ma, szólván Dávid által annnyi idő multán, amint előbb mondva volt. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket.8  Mert ha őket Józsué nyugodalomba helyezte volna, nem szólana azok után más napról.9  Annakokáért megvan a szombatja az Isten népének.10  Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, amiképen Isten is a magáéitól,11  Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék.12  Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

Zsidókhoz írt levél 4:9.
Annakokáért megvan a szombatja az Isten népének.

Zsidókhoz írt levél 4:7,8.
7  Ismét határoz egy napot: Ma, szólván Dávid által annnyi idő multán, amint előbb mondva volt. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket.8  Mert ha őket Józsué nyugodalomba helyezte volna, nem szólana azok után más napról.

Zsidókhoz írt levél 3:7-13.
7  Annakokáért a mint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok,8  Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában,9  Ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem és látták az én cselekedeteimet negyven esztendeig.10  Azért megharagudtam arra a nemzetségre és mondám: mindig tévelyegnek szivökben; ők pedig nem ismerték meg az én útaimat.11  Úgy hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba.12  Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon;13  Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által:



397. Tanulmány - KRISZTUS „A SZOMBATNAK URA”

Szerda  augusztus 10.
4. AZONOSÍTÓ JEL
a. Milyen jel azonosítja be Isten népét, mint az igaz Istennek, a menny 

és a föld Teremtőjének imádóit? 2Móz 31:13-17; Ez 20:19,20. 

„A zsidókra vonatkozó rendelkezések közül egyik sem különböztette 
meg őket olyan tökéletesen a környező népektől, mint a szombat. Isten 
terve szerint a szombat megtartása az Őt imádók megjelölése lesz. Elkü-
lönülésük jele a bálványimádástól, és jele az igaz Istennel való kapcsola-
tuknak is. A szombat megszenteléséhez azonban az embernek magának 
is szentnek kell lennie, hogy hit által Krisztus igazságosságának része-
sévé váljék. Amikor az Úr a parancsot adta Izraelnek: ’Megemlékezzél a 
szombatnapról, hogy megszenteljed azt’ (2Móz 20:8), ezt is hozzátette: 
’Szent emberek legyetek énelőttem’ (2Móz 22:31). Csakis így különböz-
tethette meg a szombat Izraelt, mint Isten imádóit.” – JÉ 231.

„A szombat jel Isten és népe között; s nekünk a szombat megünnep-
lésével kell láthatóvá tenni az Isten törvényéhez való engedelmességün-
ket. A szombat a megkülönböztető jel Isten választott népe és a világ 
között.” – TII 230.
b. Mi bizonyítja, hogy ez a jel vagy pecsét Isten törvényében talál-

ható? Ésa 8:16. [angolban - pecsételd be e törvényt tanítványa-
imban.] (Hasonlítsd össze: 5Móz 6:6-8; 28:45,46.) Hogyan foglal 
magába ez a Biblia vers tettre kész felhívást mindazoknak, akikre 
a jelenvaló igazság bízatott?

„Az az Úr szava népéhez, hogy emeljük a zászlót mindig magasabbra 
és magasabbra. Ha engedelmeskedünk az Ő hangjának, akkor velünk 
dolgozik, s erőfeszítéseinket sikerrel koronázza. Munkánkra felülről 
gazdag áldást nyerünk, s kincseket gyűjtünk Isten trónjához. 

Bárcsak tudnánk, mi vár ránk, nem halogatnánk az Úr munkáját. A 
rostálás idejében élünk, abban az időben, amikor minden rostálandó meg 
lesz rostálva. Az Úr nem fogja elnézni, hogy azok, akik ismerik az igazságot 
szavaikkal és cselekedeteikkel nem engedelmeskednek parancsolatainak. 
Ha nem igyekszünk lelkeket nyerni Krisztusnak, akkor felelősek vagyunk 
azért, amit megtehettünk volna, de lelki hanyagságunk miatt nem tettük. 
Akik az Úr királyságához tartoznak, azoknak buzgón kell fáradozniuk a 
lelkek megmentésén. Feltétlenül el kell végezzék azon munkarészüket, 
hogy bekötik és bepecsételik a törvényt a tanítványokba.” – 6B 331. 332.   

Mózes 2. könyve 31:13-17.
13  Te szólj az Izráel fiainak, mondván: Az én szombatimat bizony megtartsátok; mert jel az én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek.14  Megtartsátok azért a szombatot; mert szent az ti néktek. Aki azt megrontja, halállal lakoljon. Mert valaki munkát végez azon, annak lelke írtassék ki az ő népe közül.15  Hat napon munkálkodjanak, a hetedik nap pedig a nyugodalomnak szombatja az Úrnak szentelt [nap]: valaki szombatnapon munkálkodik, megölettessék.16  Megtartsák azért az Izráel fiai a szombatot, megszentelvén a szombatot nemzetségről nemzetségre, örök szövetségül.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.

Mózes 5. könyve 6:6-8.
6  És ez ígék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.7  És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.8  És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között.

Mózes 5. könyve 28:45,46.
45  És ez átkok mind reád szállanak, és üldöznek téged és megteljesednek rajtad, míglen elpusztulsz; mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartottad volna az ő parancsolatait és rendeléseit, amelyeket parancsolt néked;46  És rajtad lesznek jelül és csudául, és a te magodon mind örökké.

Ésaiás próféta könyve 8:16.
Kösd be e bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimban!

Ezékiel próféta könyve 20:19,20.
19  Én vagyok a ti Uratok, Istentek: az én parancsolatimban járjatok, az én törvényimet tartsátok meg, és azokat cselekedjétek.20  És az én szombatimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
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Csütörtök  augusztus 11.
5. A MEGJÖVENDÖLT KRISZTUSI SZOMBAT HELYREÁLLÍTÁSA
a. Honnan tudjuk, hogy az Ésaiás 56. fejezet próféciája a keresz-

tény korszakra mutat? Mikor nyilatkoztatta ki az Úr a megváltás 
tervét? 1Pt 1:5,10-12. Mikor fedte fel Isten igazságosságát? Rm 
3:21. (Hasonlítsd össze Ésa 56:1)  

b. Milyen ígéretet adott Isten minden pogánynak, aki Hozzá fordul, 
és megtartja a szombatot? Ésa 56:3-8.

„[Idézve: Ésa 56:1,2,6,7.versek.] Ezek a szavak – ahogy a szövegösz-
szefüggésből kitűnik a keresztény korszakra vonatkoznak. ’Így szól az 
Úr Isten, aki összegyűjti Izrael elszéledt fiait: még gyűjtök őhozzá, az ő 
egybegyűjtötteihez!’ (Ésa 56:8) A próféta áldást mond azokra, akik tisz-
telik a szombatot, és előre jelzi, hogy az evangélium a pogányok között 
is gyümölcsöt terem. Tehát a negyedik parancsolat érvényes Krisztus 
kereszthalála, feltámadása és mennybemenetele után is, amikor szolgái-
nak minden nemzethez el kell vinniük az örömüzenetet.” – NK 402.
c. Mit mondott még Krisztus – Ésaiás prófétán keresztül – az Ő 

szombatjáról a keresztény korszakra vonatkozóan? Ésa 58:12-14. 
(Hasonlítsd össze Ésa 61:1-4)

„[Idézve: Ésa 58:12-14.] Ez a prófécia a mi korunknak is szól. A rést 
Isten törvényén akkor ütötték, amikor a római hatalom megváltoztatta 
a szombatot. Elérkezett azonban e mennyei rendelkezés visszaállításá-
nak az ideje. A törést ki kell javítani, és az emberöltők alapzatait fel kell 
állítani.” – NK 403. 
Péntek  augusztus 12.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan kaphatjuk meg a Krisztus által alapított nyugalom áldásait?
2. Mutasd be a krisztusi nyugalom belső és külső formáit! Miért kapcsolódik egybe a 

kettő? Miért nem elegendő a Krisztus nyugalmába való belépéshez az, ha szombat 
napon csupán külsőleg tartózkodunk a világi munkától?

3. Miért nem léphettek be Krisztus nyugalmába azok a zsidók, akik pontosan 
megtartották a szombatot?  

4. Mi Isten pecsétje? Hogyan lehet ez egy megkülönböztető ismertető jel?
5. Honnan tudjuk azt, hogy Ésa 56:1-7. versei és Ésa 58:13. verse napjainkra szól? 

Ésaiás próféta könyve 56. fejezet
1  Így szól az Úr: Őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljőjjön, és igazságom, hogy megjelenjék:2  Boldog ember, aki ezt cselekszi, és az ember fia, aki ahhoz ragaszkodik! a ki 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!8  Így szól az Úr Isten, aki összegyűjti Izráel elszéledt fiait: Még gyűjtök ő hozzá, az ő egybegyűjtötteihez!9  Mezőnek minden vadai! jertek el enni, erdőnek minden vadai!10  Őrállói vakok mindnyájan, mitsem tudnak, mindnyájan néma ebek, nem tudnak ugatni; álmodók, heverők, szunnyadni szeretők!11  És ez ebek telhetetlenek, nem tudnak megelégedni, pásztorok ők, akik nem tudnak vigyázni; mindnyájan a magok útára tértek, kiki nyeresége után, mind együtt!12  Jertek, hadd hozzak bort, és igyunk részegítő italt! és legyen a holnap olyan, mint a ma, nagy [és] dicső felettébb!

Ésaiás próféta könyve 56:3-8.
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!8  Így szól az Úr Isten, aki összegyűjti Izráel elszéledt fiait: Még gyűjtök ő hozzá, az ő egybegyűjtötteihez!

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!

Ésaiás próféta könyve 61:1-4.
1  Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;2  Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót;3  Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!4  És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a puszta városokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságait.

Rómabeliekhez írt levél 3:21.
Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;

Péter apostol 1. levele 1:5,10-12.
5  Akiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.10  A mely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek:11  Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté [azt] ki a Krisztusnak ő bennök levő Lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről.12  Akiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek néktek azok, akik prédikálták néktek az evangyéliomot az egekből küldött Szent Lélek által; amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni.
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AZ IGAZ SZOMBATÜNNEPLÉS 
HELYREÁLLÍTÁSA

„Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni.” (Mt 12:12) 
„A megszáradt kezű ember meggyógyításával Jézus elítélte a zsidók 

szokását, és visszahelyezte a negyedik parancsolatot oda, ahová azt Isten 
állította.” – BLJ 145. 
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 234-236. (A szombat)

Vasárnap  augusztus 14.
1. JELENTŐS KÜLÖNBSÉGEK
a. Mit mondott Krisztus az erkölcsi törvényről, amit Ő írt a két 

kőtáblára? 2Móz 24:12; Mt 5:17-20; Lk 16:17.

b. Hogyan erősítették meg az apostolok a Tízparancsolatot az Új-
szövetségi korszakra vonatkozóan is? Rm 3:20,31; Jak 2:10-12.

c. Mikor törölték el a ceremóniális törvényt – s ezzel együtt a zsidó 
évenkénti szombatokat? Gal 3:1; 4:9,10; Kol 2:14,16,17.

„Két különböző törvény látható. Az egyik, a jelképek és árnyékok törvé-
nye, amely Krisztus földi életéig volt érvényben, és amikor a jelkép Krisztus 
halálában találkozott a valósággal, megszűnt. A másik, Jahve törvénye, és ez 
megingathatatlan és változhatatlan, mint az Ő örökkévaló trónja. Krisztus 
keresztre feszítése után a zsidók azzal tagadták meg Őt, hogy folytatták az 
égőáldozati szertartásokat, s a többi ceremoniális rendtartás gyakorlását, 
amelyek egyértelműen Jézus halálára mutattak. Ezzel azt fejezték ki a világ 
számára, hogy várják a Megváltó eljövetelét, s nem hittek Krisztusban, aki 
életét adta a világ bűneiért. Innentől – azaz Krisztus halálától – kezdve, 
szükségszerűen megszűnt a ceremóniális törvény.” – ST 1886. július 29.    
d. Az ideiglenesen létező dolgok helyett, melyek csak „árnyékai az 

eljövendőknek” (Kol 2:17) s a jövőre mutatnak, mire mutat az er-
kölcsi törvény hetedik napi szombatja? 2Móz 20:11. 

2011. augusztus 20.
szombat

Napnyugta: H  19:47
  Ro 20:13

8. Tanulmány

Mózes 2. könyve 24:12.
És szóla az Úr Mózesnek: Jőjj fel én hozzám a hegyre és maradj ott. És átadom néked a kőtáblákat, és a törvényt és a parancsolatot, amelyeket írtam, hogy azokra megtaníttassanak.

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.

Máté evangéliuma 5:17-20.
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.19  Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.20  Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.

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

Rómabeliekhez írt levél 3:20,31.
20  Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.31  A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.

Galátziabeliekhez írt levél 3:1.
Óh balgatag Galátziabeliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, [mintha] ti köztetek feszíttetett [volna] meg?

Galátziabeliekhez írt levél 4:9,10.
9  Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akartok?10  Megtartjátok a napokat és hónapokat és időket, meg az esztendőket.

Kolossébeliekhez írt levél 2:14,16,17.
14  Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;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.

Kolossébeliekhez írt levél 2:17.
17  Melyek [csak] árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.

Jakab apostol levele 2:10-12.
10  Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.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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Hétfő  augusztus 15.
2. KRISZTUS TANÍTOTTA A HELYES SZOMBATTARTÁST
a. Mi a bizonyíték arra, hogy Jézus tanította a helyes szombatün-

neplést? Lk 13:11-17. 

„Krisztus arra akarta tanítványait, ellenségeit tanítani, hogy az Isten-
nek való szolgálat a legelső. Isten munkájának célja e világon az ember 
megváltása, ezért amit meg kell tenni szombaton e munka teljesítéséhez, 
az összhangban áll a szombat-paranccsal.” – JÉ 233.
b. Amikor Krisztus azt mondta: „Az én Atyám mind ez ideig mun-

kálkodik, én is munkálkodom” mit jelentett ezzel ki? Jn 5:17. 
Hol látható Isten folyamatosan munkálkodó keze? 1Móz 8:22; 
Mt 5:45; 6:28-30. Mit kell megtanulnunk Krisztus farizeusoknak 
adott tanításából? Lk 6:7-9.

„Megtiltaná Isten a Napnak, hogy feladatát elvégezze szombaton, 
megakadályozná langyos sugarait abban, hogy melegítsék a földet és 
táplálják növényeit? Nyugodnia kell a világok rendszerének is ama szent 
napon?…

Isten a pillanat kedvéért nem állíthatja meg kezét, különben az ember 
elerőtlenedne és meghalna. Az embernek is van elvégezni való munkája 
ezen a napon. Az életszükségleteket ki kell elégíteni, a beteget kezelni 
kell, a szűkölködőt el kell látni. Nem fogják bűntelennek tartani, aki 
megtagadja, hogy könnyítsen a szenvedőn szombatnapon. Isten szent 
pihenőnapja az emberért rendeltetett, az irgalmasság cselekedetei töké-
letes összhangban vannak ezzel a szándékkal. Isten nem kívánja, hogy 
teremtményei akár csak egy órát is szenvedjenek olyan fájdalom miatt, 
amit szombaton vagy bármely más napon enyhíteni lehet.

Mégis, Isten magasabb követelményeket állít szombaton, mint más 
napokon. Népe felhagy szokásos tevékenységével, és imádkozással, el-
mélkedéssel tölti az időt. Nagyobb kegyet kérhetnek Tőle szombaton, 
mint	a	többi	napon.	Isten	különös	figyelmét	igénylik.	Áldásának	legja-
váért könyörögnek. Isten nem várja meg a szombat elmúltát e kérések 
teljesítésével. A menny munkája sohasem szűnik meg, és az embernek 
sem kell megpihennie a jó cselekedetek munkálásában. A szombat nem 
a haszontalan semmittevés idejéül rendeltetett.” – JÉ 164. 165.

Mózes 1. könyve 8:22.
 Ennekutánna míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szünnek.

Máté evangéliuma 5:45.
Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

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?

Lukács evangéliuma 13:11-17.
11  És ímé vala [ott] egy asszony, kiben betegségnek lelke vala tizennyolcz esztendőtől fogva; és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni.12  És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te betegségedből!13  És reá veté kezeit; és azonnal felegyenesedék, és dicsőíté az Istent.14  Felelvén pedig a zsinagógafő, haragudva, hogy szombat[nap]on gyógyított Jézus, monda a sokaságnak: Hat nap van, amelyen munkálkodni kell; azokon jőjjetek azért és gyógyíttassátok magatokat, és ne szombatnapon.15  Felele azért néki az Úr, és monda: Képmutató, szombat[nap]on nem oldja-é el mindenitek az ő ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi-é itatni?16  Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a Sátán megkötözött ímé tizennyolcz esztendeje, nem kellett-é feloldani e kötélből szombatnapon?17  És mikor ezeket mondta, megszégyenülének mindnyájan, kik magokat néki ellenébe veték; és az egész nép örül vala mind azokon a dicsőséges dolgokon, amelyek ő általa lettek.

Lukács evangéliuma 6:7-9.
7  Az írástudók és farizeusok pedig leselkedének ő utána, ha vajjon gyógyít-e majd szombatnapon, hogy vádat találjanak ellene.8  Ő pedig tudván azoknak gondolatait, monda a száradt kezű embernek: Kelj fel és állj elő! És felkelvén, előálla.9  Monda azért nékik Jézus: Valamit kérdek tőletek: Szabad-é szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? az életet megtartani, vagy elveszteni?

János evangéliuma 5:17.
ézus pedig felele nékik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.
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Kedd  augusztus 16.
3. KRISZTUS TANÍTÁSA MEGERŐSÍTI (A SZOMBATÜNNEPLÉST)
a. Hogyan erősítette meg Jézus a szombatünnepléssel kapcsolatos 

tanítását, amikor figyelmeztette egész Júdeában élő tanítványait? 
Hogyan emlékeztek erre, mikor menekülniük kellett? Mt 24:20. 

„[Idézve: Mt 24:20] Ő, aki a szombatot elrendelte nem érvénytelení-
tette azt kereszthalálával. Nem tette a szombat parancsát érvénytelen-
né. Krisztus keresztre feszítése után negyven esztendővel még mindig 
szentnek tekintették ezt a napot. Negyven évig a tanítványoknak kellett 
imádkozniuk, hogy a menekülésük ne szombatnapon legyen.” – JÉ 534.
b. Mit tanulhatunk Krisztus példaértékű szombatünnepléséből? 

Mt 12:8-12. Nevezz meg néhány gyakorlati példát! Ésa 58:13,14.  

„A törvény megtiltja a világi munkát az Úr pihenőnapján; a megél-
hetés érdekében végzett mindennapi tevékenységet szüneteltetni kell, a 
világi 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 cselekedeteknek 
szentelnie e szent órákat.” – JÉ 165.

„A szombat szentségének megtartásához, nem kell a négy fal közé 
zárkózzunk, távol a természet szépségeitől és a szabad, éltető levegőtől. 
Semmi esetre se engedjük meg, hogy gondok és hétköznapi ügyek te-
reljék el gondolatainkat az Úr megszentelt szombatjáról. Ne engedjük 
meg magunknak azt sem, hogy világias gondolatok foglalkoztassanak… 
A szombat az emberért lett, hogy áldására váljék, amikor a hétközna-
pi munkáról Isten jóságára és dicsőségére tereli gondolatait. Szükséges 
ugyan, hogy Isten népe egybegyűljön, hogy Őróla beszéljenek, kicse-
réljék gondolataikat és nézeteiket az Ő szavában foglalt igazságokról, s 
hogy imára szenteljék idejük egy részét. De ezen alkalmakat még szom-
batnapon sem szabad fárasztóvá tenni, azért mert hosszúra nyújtják, és 
unalmassá teszik. 

A nap folyamán mindenki szakítson időt a szabadban való tartózko-
dásra. Hogyan kaphatnának a gyermekek helyesebb ismeretet Istenről, 
és lelkileg jobb befolyást, mintha idejük egy részét a szabadban töltik, 
nem játékkal, hanem szüleik társaságában?” – 2B 583. 

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!

Máté evangéliuma 24:20.
Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon:

Máté evangéliuma 12:8-12.
8  Mert a szombatnak is Ura az embernek Fia.9  És távozván onnan, méne az ő zsinagógájukba.10  És ímé, vala ott egy elszáradt kezű ember. És megkérdék őt, mondván: Ha szabad-é szombatnapon gyógyítani? hogy vádolhassák őt.11  Ő pedig monda nékik: Kicsoda közületek az az ember, akinek van egy juha, és ha az szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja és ki nem vonja azt?12  Mennyivel drágább pedig az ember a juhnál! Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni.
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Szerda  augusztus 17.
4. KRISZTUS TANÍTÁSA ÉS AZ ELSŐ TANÍTVÁNYOK
a. Mondj egy példát arra, hogy a zsidók hamis vádjaikkal nem tudták 

bebizonyítani azt, hogy Jézus szombatrontó volt! Mt 26:59-65.  

b. Miután az újszövetséget Jézus a saját vérével megpecsételte (Zsid 
9:16,17), a tanítványok folytatták a helyes szombatünneplést. 
Lk 23:56. Van-e valami bizonyíték arra, hogy feltámadása után 
Jézus megváltoztatta volna a helyes szombatünneplésről szóló 
korábbi tanítását? Mt 28:20; Gal 3:15.

c. Mit akar nekünk Krisztus felajánlani a szombat által? Jn 14:27. 

„Mindazoknak, akik a szombatot Krisztus teremtő és megváltó ha-
talmának jeleként fogadják el, örömük lesz benne. Krisztust látják általa, 
Őbenne gyönyörködnek. A szombat rávilágít a teremtés művére, mint 
az Ő hatalmas, megváltó erejének bizonyítékára. Az elvesztett édeni bé-
kére emlékeztet, és az Üdvözítő által helyreállított békéről beszél.

A szombat Krisztus hatalmának a jele, amely szentté tesz minket. 
Mindenkinek megadatik, akit Krisztus megszentel, mint az Ő megszen-
telő hatalmának jele, s így Krisztus által részesévé válik Isten Izraelének.” 
– JÉ 236.
d. Mit olvashatunk Anániásról, aki egy gyülekezeti vezető volt? 

Apcs 22:12. Ha Pál apostol nem tartotta volna meg törvény 
szerint a szombatot (Apcs 16:13; 25:8), akkor mit nem tehetett 
volna meg a zsidók zsinagógájában? Apcs 18:4,11. 

e. Mit tanítottak a zsidó származású keresztények – különösen a 
megtért farizeusok – a pogányokból lett keresztényeknek? Apcs 
15:1-5. Miután a vezető apostolok összegyűltek Jeruzsálemben, 
hogy megbeszéljék e felmerült problémát, mit írtak a pogány 
megtérteknek? Apcs 15:20,23-29. 

Máté evangéliuma 26:59-65.
59  A főpapok pedig és a vének és az egész tanács hamis bizonyságot keresnek vala Jézus ellen, hogy megölhessék őt;60  És nem találának. És noha sok hamis tanú jött vala elő, még sem találának. Utoljára pedig előjövén két hamis tanú,61  Monda: Ez azt mondta: Leronthatom az Isten templomát, és három nap alatt felépíthetem azt.62  És fölkelvén a főpap, monda néki: Semmit sem felelsz-é? Micsoda tanúbizonyságot tesznek ezek ellened?63  Jézus pedig hallgat vala. És felelvén a főpap, monda néki: Az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy-é a Krisztus, az Istennek Fia?64  Monda néki Jézus: Te mondád. Sőt mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljőni az égnek felhőiben.65  Ekkor a főpap megszaggatá a maga ruháit, és monda: Káromlást szólott. Mi szükségünk van még bizonyságokra? Ímé most hallottátok az ő káromlását.

Máté evangéliuma 28:20.
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Lukács evangéliuma 23:56.
Visszatérvén pedig, készítének fűszerszámokat és keneteket.

János evangéliuma 14:27.
Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

Apostolok cselekedetei 22:12.
 Egy bizonyos Ananiás pedig, ki a törvény szerint istenfélő férfiú, kiről az ott lakó zsidók mind jó bizonyságot tesznek,

Apostolok cselekedetei 16:13.
És szombatnapon kimenénk a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni; és leülvén, beszélgeténk az egybegyűlt asszonyokkal.

Apostolok cselekedetei 25:8.
Mivelhogy ő a maga mentségére ezt feleli vala: Sem a zsidók törvénye ellen, sem a templom ellen, sem a császár ellen semmit sem vétettem.

Apostolok cselekedetei 8:4,11.
4  Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni.11  És ott lakozék egy esztendeig és hat hónapig, tanítva köztük az Isten ígéjét.

Apostolok cselekedetei 15:1-5.
1  Némelyek pedig, kik Júdeából jöttek alá, így tanítják vala az atyafiakat: Ha körül nem metélkedtek Mózes rendtartása szerint, nem idvezülhettek.2  Mikor azért Pálnak és Barnabásnak nagy háborúsága és vetekedése lőn azok ellen, azt végezék, hogy Pál és Barnabás és némely mások ő közülök menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe e kérdés ügyében.3  Ők tehát kikísértetvén a gyülekezettől, általmentek Fenicián és Samárián, elbeszélve a pogányok megtérését; és nagy örömet szerzének az összes atyafiaknak.4  Mikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, a gyülekezet és az apostolok és a vének fogadák őket, és [ők] elbeszélék, mily nagy dolgokat cselekedék az Isten ő velök.5  Előállának azonban némely hivők a farizeusok szerzetéből valók közül, mondván, hogy körül kell metélni őket, és megparancsolni, hogy a Mózes törvényét megtartsák.

Apostolok cselekedetei 15:20,23-29.
20  Hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértől.23  Megírván azok keze által ezeket: Az apostolok, a vének, és az atyafiak az Antiókhiában, Siriában és Czilicziában levő, a pogányok közül való atyafiaknak üdvözletüket!24  Mivelhogy meghallottuk, hogy némelyek mi közülünk kimenvén, megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelketeket, azt mondván, hogy körülmetélkedjetek és a törvényt megtartsátok; kiknek mi parancsot nem adtunk:25  Tetszék nékünk, miután egyértelemre jutottunk, hogy férfiakat válaszszunk ki és elküldjük ti hozzátok a mi szeretteinkkel, Barnabással és Pállal,26  Oly emberekkel, kik életüket tették koczkára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért.27  Küldöttük azért Júdást és Silást, kik élőszóval szintén tudtotokra adják ugyanezeket.28  Mert tetszék a Szent Léleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül,29  Hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fúlvaholt állattól, és a paráznaságtól; melyektől ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben!

Galátziabeliekhez írt levél 3:15.
Atyámfiai! ember szerint szólok. Lám az embernek megerősített testámentomát senki erőtelenné nem teszi, sem ahhoz hozzá nem ád.

Zsidókhoz írt levél 9:16,17.
16  Mert ahol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék.17  Mivel a végrendelet holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, épen nem érvényes.
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Csütörtök  augusztus 18.
5. AZ ÚR EGYEDÜLI NAPJA
a. Hol kaptak további tanításokat az első keresztények üdvössé-

gükkel kapcsolatban? Apcs 15:21; 22:19; Mt 23:1-3. 
 

b. Ismersz-e további okot is, amiért Krisztus arra utasította tanít-
ványait, hogy továbbra is járjanak el a zsinagógákban tartott 
istentiszteletekre? Lk 24:49; Jn 16:1-3. 

c. Melyik napot ünnepelték meg az apostolok és az első nem zsidó 
keresztények? Apcs 13:42-44; 14:1; 16:13; Jel 1:10.

„Az Úrnak napja, amelyet itt János apostol megemlít, a szombatnap 
volt, amelyen Jahve megnyugodott a teremtés munkája után, s amelyet 
Ő megáldott, és megszentelt, mert e napon nyugodott meg.” – RC 95.

„Hogyan magyarázható meg a hitvalló keresztények többsége által 
hét első napjának megünneplése, ha erre a változtatásra a Biblia nem 
hatalmaz fel, sem Krisztus sem tanítványai példamutatása. Csak azon 
ténnyel magyarázható ez, hogy a világ emberi hagyományokat követ az 
’Így szól az Úr’ helyett. Sátán törekvése mindig is az volt, hogy eltérítse 
az embereket Isten parancsolataitól, hogy a világ hagyományait értékel-
jék és kövessék.” – BLJ 161.
Péntek  augusztus 19.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mutasd be a különbséget a kétféle szombat között, amit Krisztus az „én 

szombatjaim”-nak nevezett és a zsidó évenkénti szombatok között, amit 
a „ti szombatjaitok”-nak jelölt! 

2. Hogyan tanította Jézus a törvény szerinti szombatünneplést? Ismertess 
példákat!

3. Hogyan állította Krisztus helyre a szombatünneplést?
4. Milyen bizonyítékok mutatják, hogy az első tanítványok, az apostolok, a 

megtért farizeusok, és a keresztény vezetők megünnepelték a szombatot?
5. Mit állapíthatunk meg, a következő versek alapos összehasonlításával? 

Mt 23:1-3; Apcs 15:21; 18:4,11; 22:12,19. 

Máté evangéliuma 23:1-3.
1  Akkor szóla Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak,2  Mondván: Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek:3  Annakokáért amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik.

Máté evangéliuma 23:1-3.
1  Akkor szóla Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak,2  Mondván: Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek:3  Annakokáért amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik.

Lukács evangéliuma 24:49.
És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.

János evangéliuma 16:1-3.
1  Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok.2  A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.3  És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem.

Apostolok cselekedetei 15:21.
Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivelhogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák.

Apostolok cselekedetei 22:19.
És én mondék: Uram, ők magok tudják, hogy én tömlöczbe vetettem és vertem zsinagógánként azokat, a kik hisznek vala te benned:

Apostolok cselekedetei 13:42-44.
42  Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérék a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nékik ezen beszédeket.43  Mikor pedig eloszlott a gyülekezet, sokan a zsidók közül és az istenfélő prozelitusok közül követék Pált és Barnabást; akik szólván hozzájuk, biztaták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében.44  A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűle az Isten ígéjének hallgatására,

Apostolok cselekedetei 14:1.
 Lőn pedig Ikóniumban, hogy ők együtt menének be a zsidók zsinagógájába, és prédikálának, úgyannyira, hogy mind zsidóknak, mind görögöknek nagy sokasága lőn hívővé.

Apostolok cselekedetei 16:13.
Miután pedig ők elhallgattak, felele Jakab, mondván: Atyámfiai, férfiak, hallgassatok meg engem!

Apostolok cselekedetei 15:21.
Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivelhogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák.

Apostolok cselekedetei 8:4,11.
4  Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni.11  És ott lakozék egy esztendeig és hat hónapig, tanítva köztük az Isten ígéjét.

Apostolok cselekedetei 22:12,19.
12  Egy bizonyos Ananiás pedig, ki a törvény szerint istenfélő férfiú, kiről az ott lakó zsidók mind jó bizonyságot tesznek,19  És én mondék: Uram, ők magok tudják, hogy én tömlöczbe vetettem és vertem zsinagógánként azokat, akik hisznek vala te benned:

Jelenések könyve 1:10.
Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét,
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A KERESZTEN LETT ELTÖRÖLVE 
A KÉZÍRÁS

„[Krisztus] eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, 
amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén 
azt a keresztfára.” (Kol 2:14) 

„A három vezető apostol… a gyűlés elé terjesztette a kérdést, s kivív-
ta valamennyiük hozzájárulását, hogy a pogányokat fel kell menteni a 
ceremóniális törvény kötelezettségei alól.” – TII 193.   
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 322-329. (A törvény és a szövetségek) 

Vasárnap  augusztus 21.
1. AZ ÁRNYÉK TALÁLKOZIK A VALÓSÁGGAL
a. Miért csak a keresztrefeszítésig volt érvényben Mózes „parancso-

latokban” lévő „kézírása”? Kol 2:14,17. 

„A szertartási törvények rendszere olyan jelképekből áll, amelyek 
Krisztusra mutatnak, az ő áldozatára és papságára. Ezt a szertartási 
törvényt, áldozataival és rendeleteivel együtt a hébereknek addig kel-
lett végrehajtaniuk, míg a jelkép nem találkozott a valósággal Krisztus 
halálában, aki Isten bárányaként elveszi a világ bűneit. Ezután az összes 
áldozati felajánlásoknak meg kellett szűnniük. Ezt a törvényt Krisztus 
’eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára’ (Kol 2:14).” – PP 324.
b. Mit jelentettek a rendelések (Ef 2:15; Zsid 10:1,8), amelyek csak az 

„elkövetkezendő dolgok árnyékai” voltak? Zsid 9:11,12; 10:12.

„Az áldozati szertartás Isten Krisztusban megnyilvánuló szerete-
tének példázata szenvedéséről, haláláldozatáról, a bűnös emberiség 
vétkeinek felvállalásáról, valamint arról, hogy az ártatlan bűnössé lett 
érettünk.” – 1Sz 221.

2011. augusztus 27.
szombat

Napnyugta: H  19:34 
Ro 20:01

9. Tanulmány

Efézusbeliekhez írt levél 2:15.
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;

Zoli
Underline
14  Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;17  Melyek [csak] árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.

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;17  Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.

Zsidókhoz írt levél 10:1,8.
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;8  Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél amelyeket a törvény szerint visznek,

Zsidókhoz írt levél 10:12.
Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára,

Zsidókhoz írt levél 9:11,12.
11  Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül,12  És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.
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Hétfő  augusztus 22.
2. A KIVÁLTSÁGOS ÉS MÉGIS BÜSZKE NÉP
a. Miért volt Mózes törvénye Izráel népe számára olyan, mint egy 

ellenük szóló bizonyság? 5Móz 31:24-26.

b. Isten előrelátása szerint mit tesznek a zsidók, miután birtokba 
veszik az ígéret földjét? 5Móz 31:16,29.  

c. Mózes törvényének mely rendelése okozott különösen ellenséges-
kedést a zsidók és a pogányok között? 4Móz 3:38; 16:40; 18:4,7. 

d. Hogyan tették még rosszabbá a helyzetet hagyományaikkal az 
írástudók és farizeusok? Mt 23:4. Mit kellett tenniük az embe-
reknek miután visszatértek a piacról, annak érdekében hogy a 
pogányokkal való érintkezésükből eredő szennytől megszaba-
duljanak? Mk 7:1-4.

„A rendeletek közül a legkitartóbban a rituális tisztaságot erőltették. 
Az evés előtt végrehajtott formaságok semmibevevése förtelmes bűnnek 
minősült, amelyet mind ezen, mind az eljövendő világon meg kell bün-
tetni. A törvényszegő megsemmisítését erénynek tekintették.

A tisztálkodással kapcsolatosan számtalan szabály létezett. Egy élet is 
kevés volt valamennyi megtanulásához. Akik megpróbálták megtartani 
a rabbinikus követelményeket, azok élete egyetlen hosszú harc volt a ri-
tuális tisztátalanság ellen – a mosakodások és tisztálkodások véget nem 
érő sorával. Mialatt az emberek az elenyésző különbségekkel, Isten által 
meg nem kívánt szabályokkal voltak elfoglalva, figyelmük elterelődött 
Isten törvényének nagy alapelveiről.” – JÉ 331.
e. Milyen veszély leselkedik még ma is mindazokra, akikre Isten 

próféciái bízattak? Lk 18:9-14. 

„Testvérek, ha megalázzátok szíveteket Isten előtt, akkor majd meg-
látjátok, hogy a farizeizmus veszélye minden gyülekezetben ott van, 
ahol az önigazult farizeushoz hasonlóan gondolkodnak és imádkoznak. 
[Idézve: Lk 18:11]” – 11MR 267.  

Mózes 4. könyve 3:38.
A hajlék előtt keletre, a gyülekezet sátora előtt naptámadat felől, Mózes, Áron és az ő fiai járjanak tábort, akik felügyelnek a szenthely szolgálatára, [és] Izráel fiainak ügyeire; ha pedig idegen járulna oda, haljon meg.

Mózes 4. könyve 16:40.
Emlékeztetőül Izráel fiainak, hogy senki idegen, aki nem az Áron magvából való, ne járuljon az Úr elé füstölő szerrel füstölögtetni, hogy úgy ne járjon, mint Kóré és mint az ő gyülekezete, amiképen megmondotta vala néki az Úr Mózes által.

Mózes 4. könyve 18:4,7.
4  És melletted legyenek, és ügyeljenek a gyülekezet sátorának ügyére, a sátornak minden szolgálatja szerint; de idegen ne járuljon ti hozzátok.7  Te pedig és a te fiaid te veled, ügyeljetek a ti papságotokra mindenben, amik az oltárhoz tartoznak, és a függönyön belől vannak, hogy azokban szolgáljatok; a ti papságotoknak tisztét adtam néktek ajándékul, azért az idegen, aki oda járul, haljon meg.

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;

Mózes 5. könyve 31:16,29.
16  És monda az Úr Mózesnek: Ímé te elaluszol a te atyáiddal, és ez a nép felkél, és idegen istenek után [jár és] paráználkodik azon a földön, a melyre bemegy, hogy lakozzék azon; és elhágy engem, és felbontja az én szövetségemet, a melyet én ő vele kötöttem.29  Mert tudom, hogy halálom után mind inkább-inkább megromoltok és eltértek az útról, amelyet parancsoltam néktek; és utólér majd titeket a veszedelem a későbbi időben, mivelhogy gonoszt cselekesztek az Úrnak szemei előtt, bosszantván őt kezeiteknek csinálmányával.

Máté evangéliuma 23:4.
Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik; de ők az ujjokkal sem akarják azokat illetni.

Márk evangéliuma 7:1-4.
1  És hozzá gyűlének a farizeusok és némelyek az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek vala.2  És látván, hogy az ő tanítványai közül némelyek közönséges, azaz mosdatlan kézzel esznek kenyeret, panaszkodának.3  Mert a farizeusok és a zsidók mind, a régiek rendelését követve, nem esznek, hanemha kezöket erősen megmossák;4  És piaczról jövén sem esznek, ha meg nem mosakodnak; és sok egyéb is van, aminek megtartását átvették, poharaknak, korsóknak, rézedényeknek és nyoszolyáknak megmosását.

Lukács evangéliuma 18:9-14.
9  Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá:10  Két ember méne fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus, és a másik vámszedő.11  A farizeus megállván, ily módon imádkozék magában: Isten! hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is.Luk 18:12  Bőjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenből, a mit szerzek.13  A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek!14  Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.



48 Szombati Bibliai Tanulmányok, 2011. július - szeptember

Kedd  augusztus 23.
3. A LEDÖNTÖTT VÁLASZFAL
a. Mit jelentett ki Keresztelő János és Jézus azon kiváltságról, ami 

kiterjedt a nem zsidókra is? Mt 3:9; 8:11,12; Jn 1:29. 

„Krisztus tudta – országa létrejön, s kiterjed az egész világra. Hely-
reállítóként fog munkálkodni, s Lelke győzedelmeskedik. Egy pillanatra 
a jövőbe tekintett, s hallotta a hangokat, melyek a föld minden részén 
hirdetik: ’Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit” (Jn 
1:29). Ezekben az idegenekben a nagy aratás zsengéjét látta, amikor le-
omlanak a zsidók és pogányok közti válaszfalak, s minden nemzet, nyelv 
és nép meghallja az üdvösség üzenetét… A pogányok begyűjtésének az 
Ő közelgő halála után kellett bekövetkeznie.” – JÉ 526.
b. Isten hogyan mutatta be Péternek a pogányokkal való tervét, 

annak alapján, ahogyan Isten ezt részére feltárta? Apcs 11:4-12; 
15:7-9.

„[Péter apostol] elbeszélte nekik látomásával [Apcs 10:9-16.] kapcso-
latos tapasztalatait. Hivatkozott arra, hogy ezt Isten felszólításának tart-
ja, hogy ne tegyen különbséget körülmetélkedés és körülmetéletlenség 
között, és ne tekintse a pogányokat tisztátalanoknak.” – AT 99.

„Sokan úgy vélik, hogy Isten válaszfalat helyezett a héberek és a kül-
világ közé; hogy gondoskodását és szeretetét nagymértékben megvonta 
a népektől, és ebben kizárólag csak Izraelt részesítette. Istennek azonban 
nem az volt a szándéka, hogy népe válaszfalat építsen fel önmaga és 
embertársai közé. Isten végtelen szeretetének keze kinyúlt a föld minden 
lakosa felé. Bár elfordultak tőle és visszautasították közeledését, Isten 
állandóan arra törekedett, hogy feltárja magát előttük és kegyelmének, 
szeretetének részeseivé tegye őket. Választott népét azért ajándékozta 
meg áldásával, hogy áldássá válhassanak más népek számára.” – PP 326.
c. Miről nem szabad sohasem elfeledkeznünk, figyelembe véve, 

hogy a hármas angyali üzenet jelen időre szóló értékes igazságá-
ban hiszünk? Gal 3:26-29.  

Máté evangéliuma 3:9.
És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.

Máté evangéliuma 8:11,12.
11  De mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában:Máté 8:12  Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre; holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása.

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

Apostolok cselekedetei 11:4-12.
4  Elkezdvén pedig Péter, megmagyarázta nékik rendre, mondván:5  Én Joppé városában imádkozám; és láték elragadtatásban egy látást, valami alászálló edényt, mint egy nagy lepedőt, négy sarkánál fogva leeresztve az égből; és egészen hozzám szálla:6  Melyre szememet rávetve megnézém, és látám a földi négylábú állatokat, a vadakat és a csúszómászókat és az égi madarakat.7  Hallék pedig szót [is], mely ezt mondja vala nékem: Kelj fel Péter, öljed és egyél!8  Mondék azonban: Semmiképen sem, Uram; mert soha semmi közönséges vagy tisztátalan nem ment be az én számba.9  Felele pedig nékem a szózat másodszor az égből: A miket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak.10  Ez pedig három ízben történt; és ismét felvonaték az egész az égbe.11  És ímé, azonnal három férfiú érkezék a házhoz, melyben valék, kik Czézáreából küldettek én hozzám.12  Mondá pedig nékem a Lélek, hogy menjek el velök minden kételkedés nélkül. Eljöve pedig velem ez a hat atyafi is; és bemenénk annak az embernek a házába:

Apostolok cselekedetei 15:7-9.
7  És mikor nagy vetekedés támadt, felkelvén Péter, monda nékik: Atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott [engem] mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangyéliomnak beszédét, és higyjenek.8  És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nékik a Szent Lelket, miként nékünk is;9  És semmi különbséget sem tett mi köztünk és azok között, a hit által tisztítván meg azoknak szívét.

Galátziabeliekhez írt levél 3:26-29.
26  Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.27  Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.28  Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.29  Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.



499. Tanulmány - A KERESZTEN LETT ELTÖRÖLVE A KÉZÍRÁS 

Szerda  augusztus 24.
4. KÉT KÜLÖNBÖZŐ TÖRVÉNYRENDSZER
a. Hogyan magyarázta Pál a zsidókat és pogányokat elválasztó régi 

és eltörölt törvényt? Ef 2:11-19. Hogyan mutatta be, hogy az új-
szövetségi időben Isten szemében minden ember egyenlő? Rm 
3:22,23; 9:24-26,30.

„Pál hirdette az emberiség testvériségének magasztos igazságát, hogy 
Isten ’az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakoz-
zanak a földnek egész színén’ (Apcs 17:26). Isten előtt mindannyian 
egyenlőek vagyunk, és minden emberi lény teljes engedelmességgel 
tartozik Teremtőjének.” – AT 165.
b. Milyen további rituális törvény szűnt meg Krisztus keresztre 

feszítésekor , amely az igazságosság és a zsidó nemzethez való 
tartozás jele volt? Rm 4:9-11; Apcs 15:1,5,10,11. 

c. Változott-e bármiben is (eltörlés, mérséklés, megváltoztatás) az 
erkölcsi törvény Tízparancsolata, amelyet Krisztus írt le (5Móz 
4:13; 9:9,10) Mt 5:17-20; 22:36-40; Lk 16:17.   

d. Milyen tanúlságot vonhatunk le abból, ahogyan Pál bemutatta 
az ellentétet a törvényszegő zsidók és a törvénytisztelő megtért 
pogányok között? Rm 2:23-27; 8:7; 1Kor 7:19. 

„Az érzéki szív viaskodik, és lázad Isten akarata ellen…
Ha Isten népe felismerné az Ő velük való bánásmódját, elfogadná 

tanítását, egyenes ösvényen járnának, és világosság vezetné őket a sötét-
ségen és csüggedésen át.” – RC 64.

Mózes 5. könyve 4:13.
 És kijelenté néktek az ő szövetségét, amelyre nézve utasított titeket a tíz ige teljesítésére, és felírá azokat két kőtáblára.

Mózes 5. könyve 9:9,10.
9  Mikor felmegyek vala a hegyre, hogy átvegyem a kőtáblákat, a szövetségnek tábláit, amelyet az Úr kötött vala veletek, és a hegyen maradtam vala negyven nap és negyven éjjel: kenyeret nem ettem, sem vizet nem ittam vala.10  Akkor átadá nékem az Úr a két kőtáblát, amelyek az Isten ujjával valának beírva, és rajtok valának mind amaz ígék, a melyeket mondott vala az Úr néktek a hegyen a tűz közepéből, a gyülekezésnek napján.

Máté evangéliuma 5:17-20.
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.19  Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.20  Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.

Máté evangéliuma 22:36-40.
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.39  A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.40  E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.

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

Apostolok cselekedetei 15:1,5,10,11.
1  Némelyek pedig, kik Júdeából jöttek alá, így tanítják vala az atyafiakat: Ha körül nem metélkedtek Mózes rendtartása szerint, nem idvezülhettek.5  Előállának azonban némely hivők a farizeusok szerzetéből valók közül, mondván, hogy körül kell metélni őket, és megparancsolni, hogy a Mózes törvényét megtartsák.10  Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, melyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk?11  Sőt inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hiszszük, hogy megtartatunk, miképen azok is.

Rómabeliekhez írt levél 3:22,23.
22  Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség,23  Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.

Rómabeliekhez írt levél 9:24-26,30.
24  Akikül el is hívott minket nemcsak a zsidók, hanem a pogányok közül is,25  Amint Hóseásnál is mondja: Hívom a nem én népemet én népemnek; és a nem szerettet szeretettnek.26  És lészen, hogy azon ahelyen, a hol ez mondatott nékik: Ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fognak hívatni.30  Mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, még pedig a hitből való igazságot;

Rómabeliekhez írt levél 4:9-11.
9  Ez a boldogság tehát a zsidónak, vagy a pogánynak is [tulajdoníttatik]-é? Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdoníttaték igazságul.10  Miképen tulajdoníttaték tehát? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotában? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotában.11  És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében [tanusított] hite igazságának pecsétjéül nyerte: hogy atyja legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létökre hisznek, hogy azoknak is tulajdoníttassék az igazság;

Rómabeliekhez írt levél 2:23-27.
23  Ki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Istent gyalázod-é?24  Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint meg van írva.25  Mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod; de ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenséggé lett.26  Ha tehát a körülmetéletlen pogány megtartja a törvénynek parancsolatait, az ő körülmetéletlensége nem körülmetélkedésül tulajdoníttatik-é néki?27  És a természettől fogva körülmetéletlen ember, ha a törvényt megtartja, megítél téged, aki a betű és körülmetélkedés mellett is a törvényeknek megrontója vagy.

Rómabeliekhez írt levél 8:7.
Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 7:19.
 A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi; hanem Isten parancsolatainak megtartása.

Efézusbeliekhez írt levél 2:11-19.
11  Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett [s] a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,12  Hogy ti, [mondom], abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;13  Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.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;16  És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.17  És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.18  Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.19  Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
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Csütörtök  augusztus 25.
5. A HOZZÁÁLLÁSON MÚLIK MINDEN!
a. Hasonlítsd össze „Péter apostol létráját” (2Pt 1:1-7) – amely által 

isteni természet részesévé válhatunk – a Sátán hamisítványával, 
amely az önbizalom, a kételkedés, az érzelmekre hagyatkozás, 
az étvágy, a büszkeség, a megalkuvás, az ítélkező magatartás és 
végül az indulatosság. Milyen gyümölcsöt terem az, ha ítélkező 
magatartás lép a testvéri szeretet és könyörületesség helyébe? 
Gal 6:1-3,10. 

 
„Kérve kérlek testvéreim, ne legyetek olyanok, mint a farizeusok, 

akiket elvakított a lelki kevélység, az önigazultság, az önelégültség, s aki-
ket Isten ezért magukra hagyott. Évek óta kapom a figyelmeztetéseket és 
intéseket, hogy ez a veszély fenyegeti népünket.” – 1KB 207.

„Semmi más nem tudja tökéletesíteni az egységet a gyülekezetben, 
csakis a krisztusi béketűrés lelkülete. Sátán csupán viszályt tud kelteni, 
egyedül Krisztus képes összehangolni az ellentétes dolgokat. Foglaljon 
hát helyet mindenki Krisztus iskolájában, tanuljunk Krisztustól, aki 
bizonyságot tett a szelídségről és alázatosságról…

Isten igéjének nagyszerű igazságai olyan világosak, hogy senkinek 
sem kell féreértenie. Ha a gyülekezet tagjaiként Istent szeretitek min-
denek felett, felebarátotokat pedig mint magatokat, akkor már nem lesz 
szükség erőltetett erőfeszítésekre, hogy egység jöjjön létre, hiszen Krisz-
tusban magától értetődően egység lesz. A fül akkor már nem lesz többé 
nyitva olyan hírekre, melyek ártanak, sértik embertársunkat. Akkor már 
senki nem fog rosszat mondani felebarátjára.” – 11MR 266. 267.

„Melyik anya szereti úgy gyermekét, ahogy Jézus szereti gyermeke-
it? Mélyebb bánattal tekint az eltorzult jellemre, mint bármelyik anya. 
Tudja, mi lesz a gonosz cselekedetek következménye. Tegyünk hát meg 
minden tőlünk telhetőt az elhanyagolt lelkekért!” – 6B 287.
Péntek  augusztus 26.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Miért nem szabad összekeverni az erkölcsi és a ceremoniális törvényt?
2. Mely törvény okozott ellenségeskedést a zsidók és pogányok között, s ho-

gyan tették ezt a zsidók még rosszabbá ellenszenves hagyományaikkal? 
3. Hogyan jövendölt Krisztus arról, hogy Ő mindenki számára elérhetővé válik? 
4. Miért lett ledöntve a zsidókat és a pogányokat elválasztó fal?  
5. Mit erősített meg Krisztus, azzal ellentétben, amit odaszegezett a ke-

resztfára?

Galátziabeliekhez írt levél 6:1-3,10.
1  Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.2  Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.3  Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg.10  Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédeivel.

Péter apostol 2. levele 1:1-7.
1  Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában:2  Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében.3  Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;4  A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.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.



Cahul városa a Moldovai Köztársaság 
déli részén helyezkedik el, s egyike az or-
szág legfejlettebb részeinek. Cahul vá-
rosának több mint 20 000 lakosa van. 
Több iskola is található itt valamint egy 
egyetem, ahová az ország különböző 
területeiről jönnek a fi atalok tanulni. 
A városban lévő természetgyógyászati 
klinikára mindenhonnan érkeznek be-
tegek gyógyulást keresve az itteni mód-
szerekkel. A gyógyítás mellett célunk az 
evangélium hirdetése, úgy igehirdetésekkel, 
mint szórólapok és más irodalom terjesztésével.

A reformáció üzenete nagyon korán elért Cahul-ba. Egy megszervezett 
gyülekezetet alapítottak, de mivel országunkban nem volt vallásszabadság, 
a testvéreink magánlakásokban gyűltek össze. Idővel tagjaink létszáma 
csökkent. Mivelhogy ma már Moldovában is vallásszabadság van a testvérek 
arra vágynak, hogy élhessenek ezzel és építsenek egy imaházat. A szűkös 
anyagiak ellenére nagy volt a vágy.

Amikor e probléma megoldására felhívást intéztünk testvéreinkhez, az 
egyszerű gyülekezeti tagok hoztak egy döntést – fel fognak „kelni”, és épí-
teni fognak. Az egyik testvérnő elhatározta, hogy az ő földterületének egy 
részét a gyülekezeti épület építésére adományozza. Az Úr kegyelme által és a 
testvérek segítségével építőanyagot vásároltunk, és hozzákezdtünk az építke-
zéshez. Így 2009-ben a helyi testvéreink és barátaink hittel léptek egyet előre, 
s kezdték a falakat rakni, s még a tetőt is feltették az épületre.

Az építkezés ezen állapotánál fordulunk segítségért a Szombatiskolát 
tanulmáyozó testvérekhez és barátkozókhoz. Kérünk benneteket, hogy ezen 
felkérésre támogassátok anyagi eszközeitekkel és áldásaitokkal a Cahul-i ima-
ház befejezését.

Köszönjük bőkezű adományaitokat és hogy imáitokkal segítetek ben-
nünket a munka folytatásában. Az Úr áldja meg minden fáradozásotokat a 
cahuli testvéreink megsegítéséért! 

Testvéreitek a Moldovai Unióból

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS 
A Cahul-i gyülekezet részére 
Moldovában

2011. szeptember 3.
szombat
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Kárpát-hegység
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A SZENT ÉS A SZENTSÉGTELEN
„Hogy különbséget tehessetek a szent és közönséges között, a tisz-

ta és tisztátalan között.” (3Móz 10:10)
„Isten meg akarta tanítani a népet, hogy hódolattal és félelemmel 

közeledjen hozzá az általa előírt módon. Isten nem fogadhat el részleges 
engedelmességet.” – CC 100.  
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 317-321. (Nádáb és Abihu bűne)

Vasárnap  augusztus 28.
1. KÜLÖNLEGES MEGKÜLÖNBÖZTETÉS
a. Mit követelt meg Isten a papoktól az ószövetségi időkben? 3Móz 

10:10,11.

„Isten átkot mondott azokra, akik eltérnek parancsolataitól és nem 
tesznek különbséget a közönséges és a szent között… Senki se csalja 
meg magát azzal a hiedelemmel, hogy Isten parancsolatainak egy része 
nem lényeges, vagy azzal, hogy Isten valami változtatást is elfogad a 
megkövetelt helyett… Isten semmiféle olyan parancsolatot nem rögzí-
tett Igéjében, amelynek az emberek akaratuk szerint engedelmeskednek 
vagy nem engedelmeskednek, és ne viselnék el ennek következményeit.” 
– PP 318. 319.
b. Mi történt Áron két fi ával, akik nem vették fi gyelembe Isten kö-

vetelményeit? 3Móz 10:1,2. Mi idézte elő, hogy nem különböz-
tették meg a szentet a szentségtelentől? 3Móz 10:9.

„Nádáb és Abihu sohasem követték volna el ezt a végzetes bűnt, ha 
előzőleg nem részegedtek volna meg a bőségesen fogyasztott bortól… 
Értelmük zavarossá lett és erkölcsi érzékenységük annyira eltompult, hogy 
nem tudtak különbséget tenni a szent és a közönséges között.” – PP 320.

2011. szeptember 3.
szombat

Napnyugta: H 19:20
Ro 19:49

10. Tanulmány

Mózes 3. könyve 10:10,11.
10  Hogy különbséget tehessetek a szent és közönséges között, a tiszta és tisztátalan között.11  És hogy taníthassátok Izráel fiait mindazokra a rendelésekre, amelyeket az Úr szólott vala nékik Mózes által.

Mózes 3. könyve 10:1,2.
1  Nádáb pedig és Abihu, Áronnak fiai, vevék egyen-egyen az ő temjénezőjöket, és tőnek azokba szenet és rakának arra füstölő szert, és vivének az Úr elé idegen tüzet, amelyet nem parancsolt vala nékik.2  Tűz jöve azért ki az Úr elől, és megemészté őket, és meghalának az Úr előtt.

Mózes 3. könyve 10:9.
Bort és szeszes italt ne igyatok te és a te fiaid veled, mikor bementek a gyülekezet sátorába, hogy meg ne haljatok. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeitekben.
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5310. Tanulmány - A SZENT ÉS A SZENTSÉGTELEN

Hétfő  augusztus 29.
2. NAGYFOKÚ VAKSÁG
a. Milyen mértékben keverték össze a szent és közönséges dolgokat 

(a világosságot és a sötétséget, a helyest és a helytelent) a zsidó ve-
zetők Ésaiás, Jeremiás és Ezékiel idejében? Ésa 5:20-24; Ez 22:26.

b. Beszélj a Krisztus napjaiban élő zsidó vezetők zavart felfogá-
sáról a helyes és helytelen dolgokkal kapcsolatban! Mt 12:7; 
23:1-5, 23-26. Mennyire általános ma ez a magatartás?  

„Krisztus farizeusokhoz szóló feddése mindazoknak szól, akik elvesz-
tették szívükből az első szeretetet. Egy hideg, törvényeskedő vallás soha 
nem vezetheti a lelkeket Krisztushoz, mivel az szeretet és Krisztus nélkül 
való. Gyűlöletes Isten előtt, amikor a böjtöt és az imádságot önigazoló 
módon gyakorolják.” – 1Sz 356.
c. Milyen parancsot adott Isten Mózesen keresztül a Tízparancso-

lattal kapcsolatban? 5Móz 6:6-8. Mit kell megértenünk a farize-
usok azon eljárásából, ahogyan a 8. verset betű szerint alkalmaz-
ták, de nem vették figyelembe annak lelki jelentését? 

„[Idézve: 5Móz 6:8.]… A Mózesnek adott parancsot úgy értelmezték 
(a farizeusok), hogy a Szentírás előírásait az embernek viselnie kell ma-
gán. Ennek megfelelően pergamen csíkokra írták azokat, és feltűnően 
fejükre és csuklójukra csavarták. Ettől azonban Isten törvénye még nem 
kapcsolódott szorosabban értelmükhöz és szívükhöz. Ezeket a pergame-
neket csak jelként, figyelemfelhívásra használták. Úgy gondolták, hogy 
azok viselőjüknek az odaszentelődés légkörét kölcsönzik, ami tiszteletet 
parancsol a nép részéről. Jézus félresöpörte ezt a hiú tettetést.” – JÉ 516.

„A rituális szolgálat értéktelen, ha nincs kapcsolatban Krisztussal élő 
hit által. Még az erkölcsi törvény is elveszti célját, ha nem a Megváltóval 
összefüggésben értelmezik. Krisztus ismételten megmutatta, hogy Aty-
jának törvénye mélyebb pusztán irányadó parancsoknál. A törvényben 
ugyanaz az elv testesül meg, ami az evangéliumban is megnyilatkozik. A 
törvény rámutat az ember kötelességére, megmutatja bűneit. Krisztusra 
kell tekintenie megbocsátásért, erőért, hogy tehesse, amit a törvény ma-
gában foglal.” – JÉ 512.

Mózes 5. könyve 6:6-8.
6  És ez ígék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.7  És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.8  És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között.

Ésaiás próféta könyve 5:20-24.
20  Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!21  Jaj azoknak, akik magoknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön magok előtt!22  Jaj azoknak, akik hősök borivásban és híresek részegítő ital vegyítésében;23  Akik a gonoszt ajándékért igaznak mondják, és az igazak igazságát elfordítják tőlük:24  Ezért, mint a polyvát megemészti a tűznek nyelve, és az égő széna összeomlik: gyökerök megrothad, virágjok mint a por elszáll, mert a seregek Urának törvényét megvetették, és Izráel szentjének beszédét megútálták.

Ezékiel próféta könyve 22:26.
Papjai erőszakot tettek törvényemen, s megfertéztették, ami nékem szenteltetett! különbséget nem tettek a között, ami szent és ami köz, s a tisztátalan és tiszta között különbséget nem tanítottak, s szombataimtól elrejtették szemeiket, úgyhogy megszentségtelenítettek engem.

Máté evangéliuma 12:7.
Ha pedig tudnátok, mi ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat.

Máté evangéliuma 23:1-5, 23-26.
1  Akkor szóla Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak,2  Mondván: Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek:3  Annakokáért amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik.4  Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik; de ők az ujjokkal sem akarják azokat illetni.5  Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek: mert megszélesítik az ő homlokszíjjaikat; és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét;23  Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok a mik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.24  Vak vezérek, akik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek.25  Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belől pedig rakvák azok ragadománnyal és mértékletlenséggel.26  Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen.



54 Szombati Bibliai Tanulmányok, 2011. július - szeptember

Kedd  augusztus 30.
3. AZ IGAZSÁG ÉS A BŰN KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG
a. Jézus egy új vallással jött – vagy azért jött, hogy a Sátán mun-

káját lerontsa, aki zavart idéz elő a helyes és a helytelen között? 
Krisztus megerősítette-e és támogatta-e Isten és mások iránti er-
kölcsi kötelességünket – a törvény és a próféták kifejtése szerint, 
valamint a tízparancsolat előírásainak megfelelően – vagy pedig 
eltörölte és megszüntette? Mt 5:17-19; 22:38-40.

„[Idézve: Mk 12:30.31] Mindkét parancsolat a szeretet alapelvének 
kifejezése. Nem lehet az elsőt megtartani és a másodikat megszegni, sem 
a másodikat megtartani és közben az elsőt megszegni.” – JÉ 511.
b. Mivel „az egész törvény és a próféták” az Isten és embertársaink 

iránti szeretet alapelvére épül, hogyan határozza meg világosan 
a Biblia, mi a bűn? Rm 3:20; 4:15; 7:7; 1Jn 3:4. Ismertesd az ellen-
tétet azok között, akik ellenszegülnek Isten törvényének, és akik 
megtartják azt!  

„Sokan hirdetik azt, hogy Isten törvénye megszűnt, és életük hitük-
kel van összhangban. Ha nincs törvény, akkor nincs törvényszegés, tehát 
bűn sincs, hiszen a bűn a törvény megszegése.

Az ember érzéki szíve ellentétben áll Istennel, s lázad akarata ellen. 
Csak hadd vesse le egyszer az engedelmesség jármát, máris önkéntelenül 
a büntettek törvénytelenségébe csúszik le. Elszaporodott a gonoszság azok 
között, akik nagyhangon az egyszerű és teljes vallásos kötetlenségről, sza-
badságról beszélnek. Viselkedésük gyűlöletes az Úr előtt, s ők a lelkek el-
lenségének munkatársai. Szemüket elfordítják a kinyilatkoztatott igazság 
világosságától, s az életszentség szépségei csupán árnyak előttük…

Megmutatták nekem, hogy az ember nem ismeri Isten akaratát. Bűn-
tettek és gonoszságok töltik be életének mértékét. De amikor Isten Lelke 
kijelenti neki a törvény teljes jelentését, mekkora változás is megy végbe 
a szívében! Belsazárhoz hasonlóan akkor már értelmesen el tudja olvasni 
a Mindenható kézírását, és meggyőződés tölti el a lelkét. Isten szavának 
mennydörgő hangja felriasztja őt közönyéből, s a kegyelemért esedezik 
a Jézus nevében. Isten mindig készségesen hallgatja meg az alázatos kö-
nyörgést. Soha vigasz nélkül el nem utasítja a bűnbánó embert.” – 4B 14.

Máté evangéliuma 5:17-19.
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.19  Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.

Máté evangéliuma 22:38-40.
38  Ez az első és nagy parancsolat.39  A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.40  E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.

Rómabeliekhez írt levél 3:20.
Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.

Rómabeliekhez írt levél 4:15.
Mert a törvény haragot nemz: ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen.

Rómabeliekhez írt levél 7:7.
Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.

János apostol 1. levele 3:4.
Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.
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Szerda  augusztus 31.
4. A FARIZEUSI VALLÁS LEGYŐZÉSE
a. Hogyan feddte meg Jézus a zsidók vezetőket Isten törvényének 

áthágásáért, és magyarázta meg azokat az ószövetségi írásokból? 
Mt 15:3,13; 23:23; Jn 7:19. 

„A szadduceusok azzal hízelegtek maguknak, hogy a világon a legszi-
gorúbban ragaszkodnak az Írásokhoz. Jézus azonban megmutatta, hogy 
nem ismerik azok valódi értelmét. A tudást csak a Szentlélek világossága 
teheti helyére a szívben. Zavaros hitük és értelmi sötétségük oka Jézus sze-
rint, hogy nem ismerik sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát.” – JÉ 510.
b. Pál apostol hogyan látta sajátmagát s a törvényre alapult önigazult-

ságát a megtérése előtt? Fil 3:4-6. Mikor ébredt a tudatára annak, 
hogy ő valójában a törvény áthágója? Rm 7:7-9; 8:7; Fil 3:7-9.

c. Megtérése után Pál apostol hogyan szemlélte a törvényt? Rm 
7:10-16. A törvényt hibáztatta vagy sajátmagát, azért mert el-
múlt életében megszegte annak szabályait? Rm 7:22,25; 8:1-4. 

d. Miután a bűnét megbánó bűnös szabaddá vált a törvény kár-
hoztatásától, visszatérhet-e korábbi életének bűneihez, hiszen ő 
most már kegyelem alatt áll? Rm 6:1,2,15; Jn 8:11.

„Az újjászületés által a szív összhangba kerül Istennel és törvényével. 
E hatalmas változás nyomán a bűnös átment a halálból az életbe; a bűnös 
szent, a törvényszegő és lázadó pedig engedelmes és hűséges lett. Véget 
ért a régi, az Istentől elidegenedett élet; megkezdődött az új, a megbékélt 
élet, a hit és szeretet élete.” – NK 417.

Máté evangéliuma 15:3,13.
3  Ő pedig felelvén monda nékik: Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által?13  Ő pedig felelvén, monda: Minden plánta, amelyet nem az én mennyei Atyám plántált, kitépetik.

Máté evangéliuma 23:23.
 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.

János evangéliuma 7:19.
Nem Mózes adta-é néktek a törvényt? és senki sem teljesíti közületek a törvényt. Miért akartok engem megölni?

János evangéliuma 8:11.
Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!

Rómabeliekhez írt levél 7:7-9.
7  Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.8  De a bűn alkalmat vévén, a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot; mert törvény nélkül holt a bűn.9  Én pedig éltem régen a törvény nélkül: de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn,

Rómabeliekhez írt levél 8:7.
Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.

Rómabeliekhez írt levél 7:10-16.
10  Én pedig meghalék; és úgy találtaték, hogy az a parancsolat, mely életre való, nékem halálomra van.11  Mert a bűn alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa.12  Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó.13  Tehát a jó nékem halálom lett-é? Távol legyen: sőt inkább a bűn [az], hogy megtessék a bűn, mely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által.14  Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve.15  Mert amit cselekeszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekeszem.16  Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó.

Rómabeliekhez írt levél 7:22,25.
22  Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint;25  Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok.

Rómabeliekhez írt levél 8:1-4.
1  Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.2  Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.3  Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.4  Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.

Rómabeliekhez írt levél 6:1,2,15.
1  Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?2  Távol legyen: akik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?15  Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.

Filippibeliekhez írt levél 3:4-6.
4  Jóllehet énnékem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább;5  Körülmetéltettem nyolczadnapon, Izráel nemzetségéből, Benjámin törzséből való [vagyok], zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus,6  Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam.

Filippibeliekhez írt levél 3:7-9.
7  De a melyek nékem [egykor] nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem.8  Sőt annakfelette [most] is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,9  És találtassam Ő benne, mint a kinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján:
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Csütörtök  szeptember 1.
5. MEGTÉRÉS 
a. Pál apostol tanította, hogy a törvény ítéli el a bűnöst. Így a törvény-

ből a törvényszegő a törvény (kárhoztatása) alatt nem számíthat 
bűnei bocsánatára (a megigazulásra). Gal 2:16. Megigazulhat-e a 
hívő hit által, ha továbbra is bűnt követ el? Gal 2:17,18.   

„[Az ősellenség] korunkban arra késztet hitvalló keresztyéneket, 
hogy Krisztus tiszteletének ürügye alatt az erkölcsi törvényt megvessék; 
tanítsák azt, hogy parancsait büntetlenül áthághatják. Isten valameny-
nyi szolgájának kötelessége tehát, hogy ezen hithamisítókkal szemben 
szilárdan és határozottan lépjen fel és az igazság szava alapján tévelygé-
seiket bátran felfedje.” – AT 262.
b. Miután Pál növekedett a Krisztusban (Gal 1:11,12), hogyan szem-

lélte még mindig a törvényt és a prófétákat? Apcs 24:14; 28:17.  

„Sokan keresztényeknek vallják magukat, mivel keresztény hitvallást 
tettek.	Ám	az	igazságot	nem	valósítják	meg	a	gyakorlati	életben.	Hiány-
zik belőlük a hitből való szeretet, ezért nem is nyertek erőt és kegyelmet, 
amely az igazság szentségéből fakad. Az ember megvallhatja hitét az 
igazságban, de ha ez a hit nem teszi őszintévé, kedvessé, türelmessé, 
elnézővé, mennyei lelkületűvé, akkor az igazság átokká válik számára, 
befolyása által pedig átokká a világ számára.

A Krisztus által tanított igazság a szív és az élet alkalmazkodását je-
lenti Isten kinyilatkoztatott akaratához.” – JÉ 253. 254.
Péntek  szeptember 2.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan vagyunk figyelmeztetve azon felfogás ellen, hogy Isten elfogad-

ja a részleges engedelmességet?
2. Beszélj a zsidó vezetők elvakultságáról Krisztus idejében!
3. Összhangban vannak-e a Mt 22:36-40. versek a Tízparancsolattal?
4. Miért változott meg Pál látásmódja Isten törvényéről?  
5. Mi hiányzik mindazokból, akik úgy érzik, hogy pusztán a hit elég a val-

láshoz? 

Máté evangéliuma 22:36-40.
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.39  A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.40  E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.

Apostolok cselekedetei 24:14.
Erről pedig vallást teszek néked, hogy én a szerint az út szerint, melyet felekezetnek mondanak, úgy szolgálok az én atyáim Istenének, mint aki hiszek mindazokban, amik a törvényben és a prófétákban meg vannak írva.

Apostolok cselekedetei 28:17.
Lőn pedig, hogy három nap mulva magához hívatá Pál a zsidók között való főembereket. Mikor pedig egybegyűltek, monda nékik: Atyámfiai,férfiak, én jóllehet semmit sem vétkeztem a nép ellen, vagy az ősi szokások ellen, mindazáltal foglyul adattam át Jeruzsálemből a rómaiak kezébe.

Galátziabeliekhez írt levél 2:16.
Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem.

Galátziabeliekhez írt levél 2:17,18.
17  Ha pedig Krisztusban keresvén a megigazulást, mimagunk is bűnösöknek találtatunk, avagy Krisztus bűnnek szolgája-é? Távol legyen.18  Mert, ha amiket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé.

Galátziabeliekhez írt levél 1:11:12.
11  Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangyéliom, melyet én hirdettem, nem ember szerint való;12  Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.
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A KÉT SZÖVETSÉG
„Mikor [Isten] újról beszél, óvá tette az elsőt.” (Zsid 8:13)
„Jóllehet a fejlődésnek különböző fokozatai vannak, valamint Isten 

hatalmának különböző megnyilvánulásai a különböző korokban élő 
emberek szükségleteinek megfelelően, de az Ő munkája minden időben 
ugyanaz.” – EÉ 48.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 329-333. (A törvény és a szövetségek) 

Vasárnap  szeptember 4.
1. AZ ÓSZÖVETSÉG
a. Ki volt az Úr, Aki szövetséget kötött Izraellel? Mal 3:1; Jn 1:1-3,14; 

Apcs 7:37,38. Mi volt a törvény, amit Krisztus írt a két kőtáblára? 
2Kor 3:3; Gal 6:2.

„Az Atya Krisztus kezébe adta a világot, hogy az Ö közbenjárói tevé-
kenysége útján megválthassa az embert és igazolhassa Isten törvényének 
tekintélyét és szent voltát. A menny és a bűnbe esett emberi nemzetség 
közötti közösség csak Krisztus útján jöhetett létre.” – PP 325.
b. Hogyan lett az Ószövetség megerősítve, és milyen törvényen 

alapult? 2Móz 24:3,7,8; Zsid 9:18-20.

c. Mit jelentett „az Úr minden beszéde” (2Móz 24:3), vagy „minden 
parancsolat” „a törvény szerint” (Zsid 9:19), Istennek népével 
kötött szövetségére vonatkozóan? 2Móz 34:28; 5Móz 4:13; 9:10. 

d. Miután Isten a törvény minden parancsolatát kihirdette, mint a 
szövetség alapját (5Móz 5:2), adott-e még többet annál, amit a 
két kőtáblára írt? 5Móz 5:22. Van-e arra felhatalmazásunk, hogy 
valamit is ehhez hozzátegyünk, vagy elvegyünk? 5Móz 4:2.    

2011. szeptember 10.
szombat

Napnyugta: H 19:06
Ro 19:36

11. Tanulmány

Mózes 2. könyve 24:3,7,8.
3  Elméne azért Mózes, és elbeszélé a népnek az Úr minden beszédét és minden rendelését; az egész nép pedig egyező szóval felele, mondván: Mindazokat a dolgokat, amelyeket az Úr parancsolt, megcselekeszszük.7  Azután vevé a szövetség könyvét, és elolvasá a nép hallatára; azok pedig mondának: Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk.8  Mózes pedig vevé a vért, és ráhinté a népre, és monda: Ímé a szövetségnek vére, melyet az Úr kötött ti veletek, mindama beszédek szerint.

Mózes 2. könyve 34:28.
És ott vala az Úrral negyven nap és negyven éjjel: kenyeret nem evett, vizet sem ivott. És felírá a táblákra a szövetség szavait, a tíz parancsolatot.

Mózes 5. könyve 4:13.
És kijelenté néktek az ő szövetségét, amelyre nézve utasított titeket a tíz ige teljesítésére, és felírá azokat két kőtáblára.

Mózes 5. könyve 9:10.
Akkor átadá nékem az Úr a két kőtáblát, a melyek az Isten ujjával valának beírva, és rajtok valának mind amaz ígék, amelyeket mondott vala az Úr néktek a hegyen a tűz közepéből, a gyülekezésnek napján.

Mózes 5. könyve 5:2.
Az Úr, ami Istenünk szövetséget kötött velünk a Hóreben.

Mózes 5. könyve 5:22.
Ez ígéket szólá az Úr a ti egész gyülekezeteteknek a hegyen a tűz, a felhő és a homályosság közepéből nagy felszóval, és nem többet; és felírá azokat két kőtáblára, és adá azokat nékem.

Mózes 5. könyve 4:2.
Semmit se tegyetek az ígéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek.

Malakiás próféta könyve 3:1.
Ímé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az útat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura.

János evangéliuma 1:1-3,14.
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.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.

Apostolok cselekedetei 7:37,38.
37  Ez ama Mózes, ki az Izráel fiainak ezt mondotta: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istentek, a ti atyátokfiai közül, mint engem: azt hallgassátok.38  Ez az, aki [ott] volt a gyülekezetben a pusztában a Sinai hegyen vele beszélő angyallal és a mi atyáinkkal: ki élő igéket vőn, hogy nékünk adja;

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 3:3.
Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával, hanem az élő Isten Lelkével írva; nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira.

Galátziabeliekhez írt levél 6:2.
Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.

Zsidókhoz írt levél 9:18-20.
18  Innét van, hogy az első sem szenteltetett meg vér nélkül.19  Mert mikor Mózes a törvény szerint minden parancsolatot elmondott az egész népnek, vevén a borjúknak és a bakoknak vérét, vízzel és vörös gyapjúval meg izsóppal együtt, magát a könyvet is és az egész népet meghintette,20  Mondván: Ez azon szövetség vére, amelyet Isten számotokra rendelt.
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Hétfő  szeptember 5.
2. A NYILVÁNVALÓ HASONLÓSÁG
a. Van-e az újszövetségnek is szentélye? Ha igen, hol van? Ki épí-

tette? Ki végzi ott Főpapként szolgálatát? Zsid 8:1,2.

b. Mije volt az Ószövetségnek is? Zsid 9:1.

„[Idézve: Zsid 9:1-5] A szenthely, amelyre Pál itt utal, az a sátortemp-
lom volt, amelyet Mózes Isten parancsára a Magasságos földi lakóhelyéül 
épített.” – NK 368.
c. Milyen hasonlóságot találhatunk még a Szentírásban, összeha-

sonlítva a két szövetséget? Találunk-e párhuzamot a két szentély 
szolgálatában? Zsid 8:5. Ugyanaz az Üdvözítő-e a két szövetség 
közbenjárója? 

„[A Zsid 8:1,2. versekben] utalást találunk az újszövetség szenthelyé-
re. Az első szövetség szenthelyét ember építette: Mózes. Ezt azonban az 
Úr építette, nem ember. Abban a templomban a földi papok végezték 
szolgálatukat; ebben pedig Krisztus, a mi nagy Főpapunk szolgál Isten 
jobbján. Az első templom a földön volt, a második pedig a mennyben 
van.” – NK 413.

„A zsidó törvény által előírt szokásokban és szertartásokban kiábrázolt 
Krisztus ugyanaz, mint aki az evangéliumban feltárja magát előttünk. Azok 
a felhők, amelyek beborították isteni formáját, elvonultak: a köd eloszlott 
és az árnyék eltűnt, így most a világ Megváltója önmagát kinyilatkoztatva 
áll előttünk. Az a Krisztus, aki a Sínai hegyről jelentette ki a törvényt, és 
aki Mózesnek átadta a szertartási törvény előírásait, ugyanaz a Krisztus, 
mint aki elmondta a Hegyi Beszédet. Az Isten iránti szeretet alapelvei, 
amelyek a törvény és a próféták alapja, csak megismétlései azoknak, ami-
ket Mózes útján mondott a zsidó népnek… Mindkét rendelkezésben a 
tanító egy és ugyanazon Úr, a mi Urunk Jézus Krisztus. Isten követelései 
és uralkodásának alapelvei is ugyanazok. Minden őtőle ered, ’akinél nincs 
változás, vagy változásnak árnyéka’ (Jak 1:17).” – PP 333.

Zsidókhoz írt levél 9:1.
Annakokáért voltak ugyan az első [szövetségnek] is istentiszteletei rendtartásai, mint szintén világi szenthelye.

Zsidókhoz írt levél 8:1,2.
1  Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle,2  Mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és nem ember épített

Zsidókhoz írt levél 8:5.
Akik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak, amint Isten mondotta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort: Meglásd, úgymond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, amely a hegyen mutattatott néked.
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Kedd  szeptember 6.
3. A TÖRVÉNY ÉS A KÉT SZÖVETSÉG
a. Az ószövetségi időben Mózes honnan kapta meg Isten törvényé-

nek másolatát? 2Móz 31:18. Hol látjuk Isten törvényét az újszö-
vetségi időben? Zsid 8:2,5; 9:3,4; Jel 11:19. 

b. Hova írta Isten a törvényét? 5Móz 33:2; 2Móz 24:12. Mit gon-
doltak az önelégült zsidók, hogy képesek megtenni? 2Móz 24:7.
ur; Józs 24:24. Azáltal, hogy nem bíztak Krisztus kegyelmének 
hatalmában, hogyan mutatták meg, hogy még sem képesek meg-
tenni? Rm 9:31,32; Zsolt 78:5,10. 

„A törvény szent, Izrael fiai azonban mégsem igazulhattak meg álta-
la, mert követelményeit saját erejükkel akarták megtartani.” – GH 52.   
c. Az újszövetségi korban, hova írja Krisztus a Szentlélek által 

Isten törvényét? Jer 31:31-33. (Zsid 8:10) Csak hogyan engedel-
meskedhetünk eredményesen? Ez 36:26,27; Fil 4:13.

„Ugyanazt a törvényt, amelyet a kőtáblákra véstek, a Szentlélek a szív 
tábláira írta. Ahelyett, hogy saját igazságunk létrehozásán fáradozunk, 
inkább fogadjuk el Krisztus igazságát! Az ő vére engesztelés bűneinkért. 
Engedelmességét nekünk tulajdonítja Isten. Azután a Szentlélek által meg-
újított szív megtermi majd ’a Lélek gyümölcseit’. Krisztus kegyelme útján az 
Isten törvénye iránti engedelmességben élünk, amely törvényt a szívünkbe 
írta. Ha már Krisztus Lelke lakozik bennünk, akkor éppen úgy járunk és 
lakozunk ezen a földön, ahogy Ő járt és lakozott.” – PP 332. 333.

„Akik az engedelmesség útján járnak, számos akadályba ütköznek. 
A világ erős, szövevényes befolyásával magához kötheti őket. De az Úr 
hatástalanítani tud minden olyan erőt, amely választottai elbuktatására 
irányul. Az Ő erejével győzhetnek minden kísértésen, küzdhetnek le 
minden nehézséget.” – PK 302. 

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 2. könyve 24:12.
És szóla az Úr Mózesnek: Jőjj fel én hozzám a hegyre és maradj ott. És átadom néked a kőtáblákat, és a törvényt és a parancsolatot, amelyeket írtam, hogy azokra megtaníttassanak.

Mózes 2. könyve 24:7. ur.
Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk.

Mózes 5. könyve 33:2.
Monda ugyanis: Az Úr a Sinai [hegyről] jött, és Szeirből támadt fel nékik; Párán hegyéről ragyogott elő, tízezer szent közül jelent meg, jobbja felől tüzes törvény vala számukra.

Józsué könyve 24:24.
És monda a nép Józsuénak: Az Úrnak, a mi Istenünknek szolgálunk, és az ő szavára hallgatunk.

Zsoltárok könyve 78:5,10.
5  Mert bizonyságot állított Jákóbban, és törvényt rendelt Izráelben; amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat;10  Nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében;

Jeremiás próféta könyve 31:31-33.
31  Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával.32  Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr.33  Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.

Ezékiel próféta könyve 36:26,27.
26  És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.27  És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Rómabeliekhez írt levél 9:31,32.
31  Izráel ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére.32  Miért? Azért, mert nem hitből [keresték], hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe,

Filippibeliekhez írt levél 4:13.
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.

Zsidókhoz írt levél 8:2,5.
2  Mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, a melyet az Úr és nem ember épített.Akik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak, amint Isten mondotta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort: Meglásd, úgymond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, amely a hegyen mutattatott néked.

Zsidókhoz írt levél 9:3,4.
3  A második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentének,4  Melyben vala az arany füstölő oltár és a szövetség ládája beborítva minden felől arannyal, ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje meg a szövetség táblái,

Zsidókhoz írt levél 8:10.
Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.

Jelenések könyve 11:19.
És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában; és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső.
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Szerda  szeptember 7.
4. A BIZONYSÁG SÁTORA
a. Miért nevezték a földi szentélyt a „bizonyság sátorának”? 2Móz 

38:21; 4Móz 1:50,53. Mi a „bizonyság”? 2Móz 25:16; 31:18; 
34:27-29.

b. Hogyan nevezi a Biblia a mennyei szentélyt? Jel 15:5. A mennyei 
szentélyben mit tartalmaz „az ő szövetségének ládája”? Jel 11:19. 
Mik Isten „szövetségének szavai”? 2Móz 34:28; 5Móz 4:13.

„És ’megnyilatkozék az Isten temploma’ (Jel 11:19), és János bepil-
lantott a belső függönyön túl levő szentek szentjébe. Itt látta ’az Ő szö-
vetségének ládáját’, amelyet a Mózes által készített és az Isten törvényét 
magában foglaló szent láda szimbolizált.” – NK 371.
c. Amikor Mózes azt mondta, „mind azzal él az ember, a mi az 

Úrnak szájából származik” (5Móz 8:3), mire utalt közvetlenül? 
5Móz 8:1,6; 30:14-16.

„Kezében Isten Igéjével, minden emberi lény – bárhová sodorja is sorsa 
– közösségben maradhat Istennel, ha maga is úgy akarja. A Szentírás lapja-
in beszélgetést folytathat az emberiség legnemesebb és legjobb tagjaival, és 
hallgathatja az Örökkévaló szavát, amint szól az emberekhez.” – EÉ 125.
d. Hogyan erősítette meg Jézus azt, amit Ő sugallt Mózesnek, hogy 

mondja el? Mt 4:4. (hasonlítsd össze: Apcs 7:38; 1Kor 10:4,9) 

„Ne éljünk csupán egy-két parancsolat szerint, hanem mindazon 
igék által, melyek Isten szájából származnak. Egyetlen szót sem szabad 
figyelmen kívül hagynunk – amelyre látszólag talán nincs is szükségünk 
–, ha a pusztulástól menekülni akarunk. Minden egyes parancsolat az 
ember boldogságát szolgálja, úgy a jelen időben, mint az elkövetkezen-
dő életben.” – GH 50.  

Mózes 2. könyve 38:21.
Ezek a hajléknak, a bizonyság hajlékának részei, amint megszámláltattak a Mózes meghagyásából, a Léviták szolgálatára, Ithamár, az Áron pap fia által.

Mózes 2. könyve 25:16.
 És a bizonyságot, amelyet néked adok, tedd a ládába.

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 2. könyve 34:27-29.
27  És monda az Úr Mózesnek: Írd fel ezeket a szavakat; mert ezeknek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled és Izráellel.28  És ott vala az Úrral negyven nap és negyven éjjel: kenyeret nem evett, vizet sem ivott. És felírá a táblákra a szövetség szavait, a tíz parancsolatot.29  És lőn, amikor Mózes a Sinai hegyről leszálla, (a Mózes kezében vala a bizonyság két táblája, mikor a hegyről leszálla) Mózes nem tudta, hogy az ő orczájának bőre sugárzik, mivelhogy Ővele szólott.

Mózes 2. könyve 34:28.
 És ott vala az Úrral negyven nap és negyven éjjel: kenyeret nem evett, vizet sem ivott. És felírá a táblákra a szövetség szavait, a tíz parancsolatot.

Mózes 4. könyve 1:50,53.
50  Hanem a lévitákat rendeld a bizonyság hajlékához, és minden edényéhez, és minden ahhoz valókhoz; ők hordozzák a hajlékot, és annak minden edényét, és ők szolgáljanak mellette, és a hajlék körül táborozzanak.53  A léviták pedig tábort járjanak a bizonyság hajléka körül, hogy ne legyen harag Izráel fiainak gyülekezetén; és megtartsák a léviták a bizonyság hajlékának őrizetét.

Mózes 5. könyve 4:13.
És kijelenté néktek az ő szövetségét, amelyre nézve utasított titeket a tíz ige teljesítésére, és felírá azokat két kőtáblára.

Mózes 5. könyve 8:3.
És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik.

Mózes 5. könyve 8:1,6.
1  Mind azt a parancsolatot, amelyet én e mai napon parancsolok néked, tartsátok meg és teljesítsétek, hogy élhessetek és megsokasodhassatok, bemehessetek és bírhassátok a földet, amely felől megesküdött az Úr a ti atyáitoknak.6  És őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed.

Mózes 5. könyve 30:14-16.
14  Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.15  Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt.16  Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, amelyre bemégy, hogy bírjad azt.

Máté evangéliuma 4:4.
Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Istennek szájából származik.

Apostolok cselekedetei 7:38.
38  Ez az, aki [ott] volt a gyülekezetben a pusztában a Sinai hegyen vele beszélő angyallal és a mi atyáinkkal: ki élő igéket vőn, hogy nékünk adja;

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 10:4,9.
4  És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.9  Se a Krisztust ne kísértsük, amint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt.

Jelenések könyve 15:5.
És ezeknek utána látám, és ímé megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma,

Jelenések könyve 11:19.
 És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában; és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső.
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Csütörtök  szeptember 8.
5. ISTEN SZAVA SZERINT ÉLNI 
a. Az Újszövetség idejében mit kell tenniük Krisztus követőinek 

Isten törvényével (a bizonysággal)? Ésa 8:14-16,20; (angolban: a 
törvényre és bizonyságtételre hallgassatok…) 1Pét 2:6-8.  

„Krisztus földi küldetése nem a törvény eltörléséből állt, hanem ab-
ból, hogy kegyelme által az emberiséget az isteni szabályok iránti enge-
delmességre visszavezesse.” – GH 47. 
b. Az élet küzdelmeiben, mit kell megértsünk Isten kegyelmének 

hatalmáról? 1Kor 15:57; 2Kor 12:9,10.

„Lehetetlen volt Isten követelményeit teljesíteni azoknak, akik egy-
szer elgyengítették magukat a törvényszegés által. A bűn büntetésének 
következményei sújtották az emberi fajt; de Isten Báránya lefizette a 
büntetést a múlt törvényszegéseiért, és kész erőt adni a Benne hívőknek, 
hogy Isten gyermekeivé váljanak. Erőt ad a törvény parancsolatainak 
megtartásához. A mi Úr Jézus Krisztusunk kegyelme által győzhetünk 
a ’világgal, a testtel és az ördöggel’ vívott küzdelemben. Jézus mondja: 
’Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek’; napról napra Tőle függünk 
isteni kegyelemért és segítségért… 

Jézus irántunk kinyilvánított szeretet úgy indítsa meg szívünket, hogy 
ne törődjük az e világi gondokkal. Ha Krisztus lakozik szívünkben, és he-
lyes meglátásunk lesz áldozatáról, akkor arra késztet, hogy arról beszéljünk. 
Megértjük majd a törvény tökéletességének nagyszerűségét, és hogy Ő azt 
megerősíteni és megdicsőíteni jött a földre. Az engedelmesség kiváltsága 
értékes és nagyra becsült lesz lelkünknek.” – ST 1888. február 10.
Péntek  szeptember 9.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mióta békíti Krisztus a (bukott) embert Istennel? 
2. Mit foglal magába a két szövetség összehasonlítása (Zsid 9:1)?
3. Ha összehasonlítjuk a Zsid 9:4. verset a Jel 11:19. versével, mit láthatunk 

hit által?  
4. Miért méltó Isten szava a mi bizalmunkra? 
5. Mit erősített meg Krisztus (a Mt 4:4. versben) az 5Móz 8:3. versből?

Mózes 5. könyve 8:3.
És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik.

Ésaiás próféta könyve 8:14-16,20.
14  És Ő néktek szenthely lészen; de megütközés köve és botránkozás sziklája Izráel két házának, s tőr és háló Jeruzsálem lakosainak.15  És megütköznek köztük sokan, s elesnek és összetöretnek; tőrbe esnek és megfogatnak!16  Kösd be e bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimban!20  A tanításra és bizonyságtételre [hallgassatok]! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnalok:

Máté evangéliuma 4:4.
Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik.

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

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 12:9,10.
9  És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.10  Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős.

Zsidókhoz írt levél 9:1.
Underline
Annakokáért voltak ugyan az első [szövetségnek] is istentiszteletei rendtartásai, mint szintén világi szenthelye.

Zsidókhoz írt levél 9:4.
Melyben vala az arany füstölő oltár és a szövetség ládája beborítva minden felől aranynyal, ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje meg a szövetség táblái,

Jelenések könyve 11:19.
 És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában; és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső.

Péter apostol 1. levele 2:6-8.
6  Azért van meg az Írásban: Ímé szegeletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses; és aki hisz abban, meg nem szégyenül.7  Tisztesség azért néktek, akik hisztek; az engedetleneknek pedig: A kő, a melyet az építők megvetettek, az lett a szegeletnek fejévé és megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává;8  Akik engedetlenek lévén, megütköznek az ígében, amire rendeltettek is.
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KÉT KÜLÖNBÖZŐ 
TÖRVÉNYSZOLGÁLAT

„Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább 
dicsőséges az igazság szolgálata?” (2Kor 3:9)

„Mózes előtt feltárult a jelképek és árnyékok jelentése, amelyek Krisz-
tusra mutattak. Látta a beteljesülést, amikor Krisztus halálában a jelkép 
találkozott a valósággal.” – RH 1902. április 22.
Javasolt olvasmány: Szemelvények, 1. kötet, 224-228. (Krisztus igazsága a törvényben) 

Vasárnap  szeptember 11.
1. A LÉVITAI SZOLGÁLAT ÉS A HALÁL SZOLGÁLATA
a. Hogyan kapcsolódott a lévitai szolgálat Isten törvényéhez – az 

élet szolgálataként, vagy a halál szolgálataként? 2Kor 3:7. 

„A törvény betűkkel kövekbe vésett szolgálata a halál szolgálata volt. 
Krisztus nélkül a bűnös annak átka alatt maradt, a megbocsátás reménye 
nélkül.” – 1Sz 225.
b. Hogyan mutatja a papok naponkénti szolgálata azt, hogy a bű-

nös a törvény halálbüntetése alatt volt? Mivel a törvény „betűje” 
„megöli” a törvényszegőt, hogyan gondoskodott a ceremóniális 
törvény (Gal 3:19) helyettesről? 3Móz 5:17-19; Zsid 10:11. (ha-
sonlítsd össze: 2Kor 3:6.ur.)

„A Sínai-hegyről ünnepélyesen kijelentett isteni törvény a bűnös 
ítéletének kinyilvánítása. Az ugyan a törvény feladata, hogy ítéljen, a 
megbocsátásra vagy megváltásra azonban nincs hatalma.” – 1Sz 224.

2011. szeptember 17.
szombat

Napnyugta: H  18:52 
Ro 19:23

12. Tanulmány

Mózes 3. könyve 5:17-19.
17  Hogyha vétkezik valaki, és cselekszik valamit az Úrnak valamely parancsolata ellen, amit nem kell cselekedni, ha nem tudta is: vétkessé lesz, és hordozza az ő vétségének terhét:18  Vigyen azért a nyájból egy ép kost a paphoz, a te becslésed szerint, bűnért való áldozatul, és szerezzen néki engesztelést a pap az ő tévedéséért, amellyel tudatlanságból tévedett, és megbocsáttatik néki.19  Bűnért való áldozat ez, mivelhogy bűnt követett el az Úr ellen.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 3:7.
Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges vala, úgyhogy Izráel fiai nem is nézhettek Mózes orczájára arczának elmúló dicsősége miatt:

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 3:6.ur.
...hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít.

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 10:11.
És minden pap naponként szolgálatban áll és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket.
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Hétfő  szeptember 12.
2. KÉT PAPSÁG - A FÖLDIT MENNYEI KÖVETI
a. Mi szűnt meg a kereszten, Isten törvénye, vagy a lévitai dicsősé-

ges szolgálat, amely jelképekben a halálbüntetés szolgálata volt? 
2Kor 3:7,11; Zsid 10:1-3.   

„Miután Krisztus bűnért való áldozatként meghalt a kereszten, a 
ceremóniális törvény nem lehetett többé érvényben, noha addig össze-
köttetésben volt az erkölcsi törvénnyel, és dicsőséges is volt. Az egész 
az istenség pecsétjét hordozta és Isten szentségét és igazságát fejezte ki. 
Ha pedig az árnyékszolgálat dicsőséges volt, mennyivel inkább dicsősé-
gesnek kellett lennie annak a valóságban, amikor Krisztus eljött, hogy 
életadó, megszentelő Lelkét adja a benne hívőknek?” – 1Sz 225.
b. Ki, és kinek a leszármazottai lettek kijelölve a papságra? 2Móz 

28:1; 4Móz 16:40. Hogyan szentelték fel Áront és az ő fiait? 2Móz 
40:12-15. 

c. Mivel Krisztus nem Áron leszármazottja volt, és nem tartozott a 
Lévi törzséhez sem, mit kellett tenni a papságra vonatkozó tör-
vénnyel? Zsid 7:28,19,12.  

d. Kinek a rendje szerint lett Krisztus a mi Nagy Főpapunk? Zsid 
7:14-17,21-26.

„Isten soha sem hagyta magát tanúk nélkül a földön. Azon időben 
Melkisédek képviselte az Úr Jézust, hogy kinyilatkoztassa a mennyei 
igazságot és fenntartsa Isten törvényét.

Krisztus volt az, Aki szólt Melkisédek, a magasságos Isten papján 
keresztül. Melkisédek nem Krisztus volt, hanem ő volt a világban Isten 
hangja, az Atya képviselője.” – TII 10.
e. Található-e valami a zsidó nemzetségi feljegyzésekben Melkisé-

dek elődeiről vagy származásáról? Zsid 7:3.

Mózes 2. könyve 28:1.
Te pedig hívasd magadhoz a te atyádfiát Áront, és az ő fiait ő vele az Izráel fiai közűl, hogy papjaim legyenek: Áron, Nádáb, Abihu, Eleázár, Ithamár, Áronnak fiai.

Mózes 2. könyve 40:12-15.
12  Azután állítsd Áront és az ő fiait a gyülekezet sátorának nyílásához, és mosd meg őket vízzel.13  És öltöztesd fel Áront a szent ruhákba, és kend fel őt; így szenteld fel, és legyen papom.14  Fiait is állítsd elő és öltöztesd fel őket köntösökbe;15  És kend fel őket, amint az ő atyjokat felkenéd, hogy legyenek papjaim, és lészen az ő megkenetésök nékik örökös papság, az ő nemzetségökben.

Mózes 4. könyve 16:40.
Emlékeztetőül Izráel fiainak, hogy senki idegen, aki nem az Áron magvából való, ne járuljon az Úr elé füstölő szerrel füstölögtetni, hogy úgy ne járjon, mint Kóré és mint az ő gyülekezete, amiképen megmondotta vala néki az Úr Mózes által.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 3:7,11.
7  Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges vala, úgyhogy Izráel fiai nem is nézhettek Mózes orczájára arczának elmúló dicsősége miatt:11  Mert ha dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad.

Zsidókhoz írt levél 10:1-3.
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;2  Különben megszűnt volna az áldozás, mivelhogy az egyszer megtisztult áldozók többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna.3  De azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek.

Zsidókhoz írt levél 7:28,19,12.
28  Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes Fiút.19  Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, a mely által közeledünk az Istenhez.12  Mert a papság megváltozásával szükségképen megváltozik a törvény is.

Zsidókhoz írt levél 7:14-17,21-26.
14  Mert nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júdából támadott, amely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról.15  És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap,16  Aki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett.17  Mert ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint.21  De ez esküvéssel, az által, aki azt mondá néki: Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint:22  Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus.23  És amazok jóllehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak:24  De ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága.25  Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök.26  Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lőn,

Zsidókhoz írt levél 7:3.
Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké.
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Kedd  szeptember 13.
3. A KERESZTÉNY SZOLGÁLAT ÉS AZ ÉLET SZOLGÁLATA
a. Hívőkként (az Újszövetség szolgáiként), hol hordozzuk „Krisz-

tus levelét” (a Tízparancsolat törvényét) – a kőtáblákon, vagy a 
szívnek tábláin? 2Kor 3:2,3; Jer 31:33.  

b. Hogyan vezethet életre az igazság szolgálata (2Kor 3:9)? 2Kor 
5:17-21; Rm 8:1-7,13.

„A törvény tökéletes összhangban van az evangéliummal. Az egyik 
a másik támogatására szolgál. A dicsőséges törvény ütközteti a lelkiis-
meretet, s arra indítja a bűnöst, hogy érezze át Krisztusra, mint a bűn 
kiengesztelőjére való szükségét. Az evangélium felismeri a törvény 
hatalmát és változhatatlanságát. ’A bűnt nem ismertem, hanem csak a 
törvény által, – mondja Pál (Rm 7:7). A törvény által kialakult bűntudat 
Krisztushoz vezeti a bűnöst. Nyomorúságában az ember rámutathat a 
Kálvária keresztjén hozott hatalmas érvekre. Hivatkozhat Krisztus igaz-
ságára, mert abban minden bűnbánó bűnös részesül.” – 1Sz 228.
c. Kiknek nyílt ki Krisztus házának ajtaja? Zsid 3:6; Mal 1:11; Rm 

9:24-26.

„Ha Izráel hű marad megbízatásához, a föld minden népe részesül 
azokban az áldásokban, amelyeket ő kapott. De azok szíve, akikre Isten 
a megmentő igazság ismeretét bízta, érzéketlen volt a körülöttük levők 
szükségleteivel szemben. Mivel Isten szándékát szem elől tévesztették, 
úgy kezelték a pogányokat, mint akiket Isten kizárt kegyelméből. Az 
igazság világosságát elrejtették, és így sötétség uralkodott. A tudatlanság 
fátyola borult a népekre. Nem sokat tudtak Isten szeretetéről. Burjánzott 
a tévelygés és a babona.

Ez a kép fogadta Ésaiást, amikor Isten elhívta a prófétai szolgálatra. 
Mégsem csüggedt el, mert fülében csengett az Isten trónját körülvevő 
angyalok diadalmas kórusa: ’Teljes mind a széles föld az Ő dicsőségével’ 
(Ésa 6:3).” – PK 231.

Jeremiás próféta könyve 31:33.
Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.

Malakiás próféta könyve 1:11.
Hiszen napkelettől fogva napnyugotig nagy az én nevem a pogányok között, és minden helyen tömjénnel áldoznak az én nevemnek és tiszta ételáldozattal! Bizony nagy az én nevem a pogányok között! azt mondja a Seregeknek Ura.

Rómabeliekhez írt levél 8:1-7,13.
1  Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.2  Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.3  Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.4  Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.5  Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.6  Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.7  Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.

Rómabeliekhez írt levél 9:24-26.
24  Akikül el is hívott minket nemcsak a zsidók, hanem a pogányok közül is,25  Amint Hóseásnál is mondja: Hívom a nem én népemet én népemnek; és a nem szerettet szeretettnek.26  És lészen, hogy azon a helyen, ahol ez mondatott nékik: Ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fognak hívatni.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 5:17-21.
17  Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés [az]; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.18  Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;19  Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét.20  Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.21  Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 3:2,3.
2  A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember;3  Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával, hanem az élő Isten Lelkével írva; nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 3:9.
Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata?

Zsidókhoz írt levél 3:6.
Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, akinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk.
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Szerda  szeptember 14.
4. KRISZTUS HÁZA - EGYETLEN HÁZ MINDENKINEK
a. Mi volt mindig Isten terve minden ember részére, akiket Ő oly 

szeretettel alkotott? 2Krón 6:32,33. Ésa 56:3-7.  

„Isten nem ismer el semmiféle nemzetiségi, faji vagy társadalmi kü-
lönbséget. Az egész emberiségnek Ő az Alkotója. A teremtés által min-
den ember egy közös családhoz tartozik, a megváltás pedig mindenkit 
eggyé kovácsol. Krisztus azért jött, hogy ledöntsön minden válaszfalat. 
Kitárta a templom minden helyiségét, hogy mindenki szabad utat ta-
láljon Istenhez.” – PK 230.
b. Mit mond a Biblia azon hívőkről, akik az újszövetségi papságot 

alkotják? Ésa 61:1-6; 1Pt 2:5,9. 

„A zsidó templomot a hegyekből bányászott faragott kövekből építet-
ték, s minden követ a templom megfelelő helyére készítették el, faragták, 
csiszolták, kipróbálták, mielőtt Jeruzsálembe szállították volna. S mikor 
az összes követ odaszállították az építkezéshez, az épületet kalapácsok 
zaja nélkül állították össze. Ez az épület Isten lelki templomát példázza, 
mely minden nemzetből, nyelvből és népből, minden társadalmi osz-
tályból – úgy előkelőekből, mint alacsonyabb osztályokból, gazdagokból 
és szegényekből, tanultakból és tanulatlanokból összegyűjtött anyagból 
– áll. Ők nem élettelen anyagok, amit kalapáccsal és vésővel állítanak 
össze, hanem élő kövek, amiket az igazság termelt ki a világból, s a Mes-
terépítész, a templom Ura most faragja és csiszolja, illeszti a helyükre 
lelki templomában. Mikor elkészül, ez a lelki templom tökéletes lesz 
minden részletében.” – 9B 180.   
c. Hogyan épült fel Isten örökségének lelki temploma? Ef 2:19-22. Mi 

van kinyilatkoztatva eredményeinkről ezen nagyméretű tervben? 

„Akik Jézus lelkületében és szeretetében eggyé válnak Vele, azok 
egymással is szoros testvériségben lesznek, a szeretet selyemkötelékével 
összefűzve. Így az emberi testvériség kötelékei nem lennének mindig 
pattanásig feszülve semmilyen provokációra. ’Ti mindnyájan testvérek 
vagytok,’ ez lesz a hit minden gyermekének elve. Ha Krisztus követői egy-
gyé válnak Vele, akkor nem lesz köztük első és utolsó, nem lesz lenézet-
tebb vagy jelentéktelenebb. Egy áldott testvéri közösség fogja egybekötni 
erős eltéphetetlen hűségbe őket Krisztussal.” – RH 1897 október 5.   

Krónika 2. könyve 6:32,33.
32  Sőt még az idegent is, aki nem a te néped, az Izráel közül való, ha eljövend messze földről a te nagy nevedért és a te hatalmas kezedért és a te kiterjesztett karodért, mikor ide jutván, könyörögnek e házban:33  Te hallgasd meg a mennyből, a te lakóhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög hozzád, hogy megismerjék a földnek minden népei a te nevedet, és tiszteljenek téged úgy, mint a te néped, az Izráel, és ismerjék meg, hogy a te nevedről neveztetik e ház, amelyet én építettem.

Ésaiás próféta könyve 56:3-7.
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 61:1-6.
1  Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;2  Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót;3  Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!4  És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a puszta városokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságait.5  És ott állnak az idegenek, és legeltetik juhaitokat, és a jövevények szántóitok és vinczelléreitek lesznek.6  Ti pedig az Úr papjainak hívattattok, Istenünk szolgáinak neveztettek; a népek gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekedtek.

Efézusbeliekhez írt levél 2: 19-22.
19  Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,20  Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,21  A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik 22  Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.

Péter apostol 1. levele 2:5,9.
5  Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.9  Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
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Csütörtök  szeptember 15.
5. A MEGJÖVENDÖLT ÖSSZEGYŰJTÉS 
a. Milyen prófécia fog hamarosan nagymértékben beteljesedni? Jn 

10:16.

„Ha az üldözés vihara valóban ránk tör, akkor az igazi bárányok meg-
hallják az igaz Pásztor hangját. Önmegtagadó erőfeszítéseket tesznek 
majd az elveszettek megmentéséért, és a nyájtól elkóboroltakból sokan 
visszajönnek, hogy kövessék a Nagy Pásztort.” – ChS 166. 
b. Mi fogja felébreszteni Krisztus hűséges bárányait, akik más 

aklokban vannak? Jel 18:1,2,4. Milyen felelősségünk van, látva 
Isten szívből jövő azon vágyát, hogy a pusztulásban levő minden 
lélek megbánja bűneit? 1Pt 2:9.

„Gyülekezetünk tagjai végezzenek több házról házra való munkát; 
tartsanak bibliaórát és terjesszék irodalmunkat! Kiegyensúlyozott, tö-
kéletes keresztényi jellemet csak akkor fejleszthetünk, ha önzetlenül és 
örömmel munkálkodunk az igazság terjesztésében és támogatjuk Isten 
ügyét javainkkal. Vessünk „minden vizek mellett’ (Ésa 32:20), és őrizzük 
meg szívünket Isten szeretetében. Munkálkodjunk, amíg nappal van, és 
használjuk fel az Úrtól kapott javainkat, hogy elvégezzük legközelebb 
eső kötelességeinket.” – LHU 312.
Péntek  szeptember 16.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért, és hogyan volt a lévitai szolgálat a halál szolgálata?
2. Miért kellett a papság törvényének megváltoznia?
3. Mi a jelentőségteljes a Melkisédeki papságban?  
4. A keresztényi élet miért és hogyan lehet az igazságról szóló és megbékí-

tő szolgálat? 
5 Mi a kötelességünk látva Krisztus „más juhait”, akik Babilonba téved-

tek?

János evangéliuma 10:16.
Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol [és] egy pásztor.

Péter apostol 1. levele 2:9.
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

Jelenések könyve 18:1,2,4.
1  És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.2  És kiálta [teljes] erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé.4  És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
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DÁVID SÁTORA ISMÉT FELÉPÜL
„Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent elkészített, 

az Isten az.” (Zsid 3:4)
„[Isten] elvárja, hogy szolgálatában a földi szentsátor építésében 

megkívánt pontosságot, hozzáértést, ügyességet, bölcsességet, és tökéle-
tességet vigyük mindenbe.” – 7B 99.   
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 438-448. (Izráel háza)

Vasárnap  szeptember 18.
1. IZRAEL PUSZTAI VÁNDORLÁSA TANULSÁG SZÁMUNKRA 
a. A szentsátor felépítésével kapcsolatban melyik két nevet ne fe-

ledjük el soha? Zsid 3:1,2; 1Kor 10:1-4; Apcs 7:44.  

„Mózes próféta volt, akin keresztül Isten a pusztai egyházzal érintke-
zett. De bár Mózes nagy (próféta) volt, Isten Fia, a ház építője, nálánál is 
nagyobb.” – TII 216. 
b. Hogyan takarta jelenlétét Izrael láthatatlan vezetője? Neh 9:12.

„Jézus Krisztus jelenléte elleplezve követte népének pusztai vándor-
lását, éjjel tűz, nappal felhőoszlopban. A szövetség Angyala Isten ne-
vében jött, Izrael láthatatlan vezetőjeként. Isten Fia tulajdon háza felett 
nagyobb Mózesnél, nagyobb a legmagasabb angyalnál.” – TII 216. 

Napnyugta: H 18:38
 Ro 19:10

2011. szeptember 24.
szombat

13. Tanulmány

Nehémiás könyve 9:12.
És felhőnek oszlopában vezetéd őket nappal s tűznek oszlopában éjjel, hogy megvilágosítsd nékik az utat, melyen menjenek.

Apostolok cselekedetei 7:44.
A bizonyságnak sátora a mi atyáinknál volt a pusztában, amint parancsolta az, aki mondotta Mózesnek, hogy azt arra a mintára csinálja, melyet látott vala.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 10:1-4.
1  Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által;2  És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;3  És mindnyájan egy lelki eledelt ettek;4  És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.

Zsidókhoz írt levél 3:1,2.
1  Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra,2  Aki hű ahhoz, aki őt rendelte, valamint Mózes is az ő egész házában.
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Hétfő  szeptember 19.
2. KÉT HŰSÉGES ÉPÍTŐ
a. Hogyan hangsúlyozza ki a Biblia Mózes hűségét? 4Móz 12:7; 

Zsid 3:5.  

„A mostani és az eljövendő élet minden eredménye a kis dolgokkal 
szemben tanúsított lelkiismeretességtől és gondosságtól függ. Isten leg-
kisebb munkáját is ugyanaz a tökéletesség jellemzi, mint a legnagyobbat. 
A kéz, amely felfüggesztette a világokat az űrben, ugyan az a kéz az, mely 
mezők liliomait finoman kidolgozta. És amiképpen Isten az ő hatásköré-
ben tökéletes, azonképpen kell nekünk is tökéleteseknek lennünk a mi 
körünkben. Az arányos emberi jellem szépsége a személyes kötelességek 
végzéséből formálódik. Ezért életünket a legnagyobb és legkisebb rész-
leteiben hűség kell jellemezze. A kicsiny dolgokban való becsületesség, 
a hűség és szívélyesség gyakorlása beragyogja az élet ösvényét, és ha 
munkánkat e földön bevégeztük, kitűnik majd, hogy minden hűséggel 
végzett kicsiny feladat valahol jó hatást váltott ki, mely nem évül el soha 
örökké!” – PP 535.
b. Hogyan fejezték be Izrael gyermekei és Mózes a pusztai sátor-

templom építését? 2Móz 39:43; 40:33-35. 

„Körülbelül fél évig voltak elfoglalva a sátor felépítésével. Amikor az 
építkezést befejezték, Mózes ellenőrizte az építők minden munkáját és 
a szent sátort összehasonlította azzal a mintával, amit a hegyen mutat-
tak meg neki és azokkal az utasításokkal, amelyeket Istentől kapott. ’És 
megtekinte Mózes minden munkát, és ímé elkészíték azt, úgy készíték 
el, a mint az Úr parancsolta vala, és megáldá őket Mózes’ (2Móz 39:43). 
Izrael sokasága buzgó érdeklődéssel gyűlt össze, hogy megtekintse a 
szent épületet. Mialatt tiszteletteljes megelégedéssel elmélkedtek azon, 
amit láttak, a felhőoszlop a szentély fölé vonult és leereszkedve bebur-
kolta azt.” – PP 307.
c. Jézus hogyan juttatta kifejezésre hűségét a reá bízott munkában 

míg a földön volt? Jn 5:19,36; 17:4. 

Mózes 2. könyve 40:33-35.
33  Azután felállítá a pitvart a hajlék és az oltár körül, és a pitvar kapujára feltevé a leplet. Így végezé el Mózes a munkát.34  És a felhő befedezé a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölté a hajlékot.35  És Mózes nem mehete be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugovék, és az Úrnak dicsősége tölté be a hajlékot.

Mózes 2. könyve 39:43.
És megtekinte Mózes minden munkát, és ímé elkészíték azt, úgy készíték el, amint az Úr parancsolta vala, és megáldá őket Mózes.

Mózes 4. könyve 12:7.
Nem így az én szolgámmal, Mózessel, aki az én egész házamban hív.

János evangéliuma 5:19,36.
19  Felele azért Jézus, és monda nékik: Bizony, bizony mondom néktek: a Fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert amiket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképen a Fiú is cselekszi.36  De nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál: mert azok a dolgok, amelyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, amelyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem.

János evangéliuma 17:4.
Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt.

Zsidókhoz írt levél 3:5.
Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára,
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Kedd  szeptember 20.
3. A SZENTSÁTOR – A KERESZTÉNY EGYHÁZ JELKÉPE
a. Hogyan építsünk az egyedüli biztos alapra? Ésa 28:16; Lk 6:47,48; 

11:28.

„Akkor építünk Jézusra, ha Igéjére hallgatunk. Nem az az igaz ember, 
aki pusztán csak örül az igazságnak, hanem aki gyakorolja. Az életszent-
ség nem az elragadtatás érzelme, hanem az Isten iránti tökéletes odaadás 
következménye, s a mi mennyei Atyánk akaratának teljesítése. Amikor 
Izrael fiai az ígéret földjének határán táboroztak, nem volt elégséges, 
hogy az országot megismerték és Kánaánról énekeltek, mert ez nem 
segítette volna őket a dicső ország szőlőskertjeinek és olajfaligeteinek 
birtokba vételére. Csak úgy juthattak birtokába, hogy elfoglalták, hogy 
valamennyi feltételnek eleget tettek, hogy Istenbe vetett élő hitük volt, 
ígéreteit magukra alkalmazták, s utasításainak engedelmeskedtek.

Az igaz vallás Krisztus szavainak cselekvéséből áll. Nem azért, hogy 
ezáltal Isten kegyelmét kiérdemeljük, hanem: Viszontszeretetként, sze-
retetének érdemtelenül elfogadott ajándékáért. Krisztus az emberek üd-
vösségét nem szóbeli vallomásaiktól, hanem a megszentelt élet cseleke-
deteiben megnyilatkozó hittől teszi függővé. Követőitől Krisztus tetteket 
vár, nemcsak szóbeszédet, mert csupán a cselekedetek tökéletesbítik a 
jellemet. ’Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai’ (Rm 8:14). Nem 
azok az Isten gyermekei, akiknek a szívét a Lélek érinti, de csak néha 
engednek erejének, hanem azok, akiket Isten Lelke vezérel.” – GH 131.         
b. Miért épített Krisztus lelki templomot ezen a világon? Apcs 

15:16; Ef 2:19-22; 1Pt 2:5,9.

„A zsidó sátortemplom a keresztény egyház jelképe volt… A földi 
egyház, mely Isten hűségeseiből tevődik össze – ez az igazi szenthely, 
ahol a Megváltó szolgálatot végez…

Ez a sátortemplom a Krisztus teste. Északról, délről, keletről és nyu-
gatról egybegyűjti azokat, akik segítenek a szenthelyet fölépíteni… A 
szent sátortemplom azokból épül, akik elfogadják Krisztust személyes 
Üdvözítőjüknek… Ő az igazi szentély papja. Azok főpapja, akik szemé-
lyes Megváltóként hisznek Őbenne.” – TII 218. 

Ésaiás próféta könyve 28:16.
Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki [benne] hisz, az nem fut!

Lukács evangéliuma 6:47,48.
47  Valaki én hozzám jő és hallgatja az én beszédimet és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló.48  Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentomot: mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta: mert kősziklán épült.

Lukács evangéliuma 11:28.
Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt.

Apostolok cselekedetei 15:16.
 Ezek után megtérek és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát; és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállatom azt:

Efézusbeliekhez írt levél 2: 19-22.
19  Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,20  Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,21  A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik 22  Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.

Péter apostol 1. levele 2:5,9.
5  Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.9  Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
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Szerda  szeptember 21.
4. FIGYELMEZTETÉS A HŰSÉGRE
a. Hogyan figyelmeztet bennünket az Építőmester, hogy óvakod-

junk a zsidók engedetlenségétől? Zsid 3:7,8. Hogyan kapcsolódik 
ez a figyelmeztetés szorosan Pál apostol 2Kor 13:5,6. versekben 
megfogalmazott figyelmeztetéséhez, különösen amikor az igaz-
ságot hirdetjük másoknak?  

„Magunkat kiismerni hatalmas dolog. A valódi önismeret alázatos-
ságra vezet, amely kész megnyitni az utat az Úrnak, hogy fejlessze ér-
telmünket, formálja és fegyelmezze a jellemet. Egy tanító sem végezhet 
elfogadható munkát, ha nem ismeri fel a saját hiányosságait, s nem tesz 
félre minden olyan tervet, ami gyengítheti a lelki életet. Ha a tanítók 
készek félretenni minden olyat, ami lényegtelen az örök élethez, akkor 
elmondható róluk, hogy félelemmel és rettegéssel munkálkodnak a saját 
üdvösségükért, s hogy bölcsen építenek az örökkévalóságra.” – CT 419. 
b. Mit vár el az Úr tőlünk ma? Jn 12:35,36; 1Thess 5:4-8.

„Az Úr együttműködik az emberi akarattal és tevékenységgel. Az 
ember előjoga és kötelessége szaván fogni Istent, hinni Jézusban, mint 
személyes Üdvözítőjében, és készségesen azonnal engedelmeskedni Isten 
kegyelmes javaslatainak. A Szentírás isteni utasításait azért tanulmányoz-
za, hogy elhiggye, és engedelmeskedjen azoknak. Ne érzéseire alapozza 
hitét, hanem Isten szavára, és annak bizonyítékaira.” – TII 216.

„Napjainkra jellemző az élvezetek túlzott szeretete, az erkölcstelen-
ség és kicsapongás félelmetes növekedése, s minden tekintély lenézése, 
semmibe vétele. Nemcsak a világiakat, hanem a hitvalló keresztényeket is 
jobban uralják hajlamaik, mint kötelességtudatuk. Krisztus szavai hang-
zanak végtelen végig a korszakokon át: ’Vigyázzatok, és imádkozzatok!’ 
(Mt 26:41)… [Idézve: 1Thess 5:4,6] Az idők jelei arra intenek bennünket, 
hogy közeledik Urunk megjelenése. Valóban igaz az, hogy a világtörténe-
lem vége közel van? Hogy Krisztus az ajtónál áll? Elő vagyunk-e készülve 
a nagy ítélkezés jeleneteire?” – RH 1881. december 20.  

János evangéliuma 12:35,36.
35  Monda azért nékik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.36  Míg a világosságotok megvan, higyjetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, elrejtőzködék előlük.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 13:5,6.
5  Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.6  De reménylem, hogy megismeritek, hogy mi nem vagyunk méltatlanok.

Thessalonikabeliekhez írt 1. levél  5:4-8.
4  De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy [az] a nap tolvaj módra lephetne meg titeket.5  Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!6  Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.7  Mert akik alusznak, éjjel alusznak; és akik részegek, éjjel részegednek meg.8  Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.

Zsidókhoz írt levél 3:7,8.
7  Annakokáért amint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok,8  Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában,
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Csütörtök  szeptember 22.
5. EGY KOMOLY FIGYELMEZTETÉS 
a. Mikor és miért vesztette el jelentőségét a zsidó templom és an-

nak szolgálata? Mt 23:38.

„Krisztus volt a templom alapja és életadója. A szolgálatok Isten Fia 
áldozatának előképei voltak. A papság arra rendeltetett, hogy Krisztus 
közbenjárói munkáját, jellemét képviselje. Az áldozati istentisztelet 
egész felépítése az Üdvözítő világot megváltó halálát vetíti előre. Semmi 
értelme többé ezeknek az áldozatoknak, amikor a nagy esemény, amely-
re korszakokon át előremutattak, beteljesedik.

Mivel az egész rituális rendtartás Krisztust jelképezte, nélküle érték-
telenné válik. Amikor a zsidók Krisztust halálra adták, megpecsételték 
tagadásukat, és ezzel mindent elvetettek, ami értelmet adott a temp-
lomnak és a szolgálatoknak. A templomot megfosztották szentségétől. 
Lerombolásra ítéltetett. Attól a naptól fogva az áldozatok és a velük ösz-
szefüggő szolgálatok értelmetlenek voltak. Csakúgy, mint Kain áldozata, 
ezek sem fejezték ki a Megváltóba vetett hitet. Krisztus halálra adásával 
a zsidók gyakorlatilag elpusztították a templomukat.” – JÉ 165.
b. Milyen tanulságot vonjunk le a zsidók hibáiból? Zsolt 81:12-14; 

1Pt 2:6-8.

„Vigyázzatok, nehogy belopakodjék az önelégültség, és saját erőtök-
kel munkálkodjatok Mesteretek lelke és ereje helyett.” – JÉ 416.
Péntek  szeptember 23.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan hangsúlyozza ki a Biblia Mózes hűségét? 
2. Hogyan tanúsított hűséget Jézus munkájának végzésében?  
3. Mitől függ ezen élet eredményessége és az örökélet elnyerése? 
4. Miért alapította meg Jézus e világ „pusztájában” a szent papságot és a 

lelki templomot? 
5. Milyen figyelmeztetés segít nekünk elkerülni a zsidók hibáit, ha figyel-

mezünk arra?

Zsoltárok könyve 81:12-14.
12  De nem hallgatott népem az én szómra, és Izráel nem engedelmeskedett nékem.13  Ott hagytam azért őt szívöknek keménységében, hogy járjanak a magok tanácsa szerint.14  Oh, ha az én népem hallgatna reám, [s] Izráel az én utaimon járna!

Máté evangéliuma 23:38.
 Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok.

Péter apostol 1. levele 2:6-8.
6  Azért van meg az Írásban: Ímé szegeletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses; és aki hisz abban, meg nem szégyenül.7  Tisztesség azért néktek, akik hisztek; az engedetleneknek pedig: A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegeletnek fejévé és megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává;8  Akik engedetlenek lévén, megütköznek az ígében, amire rendeltettek is.
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1-2 ÉJE  – Értelem, Jellem, Egyéniség 1-2. kötet
1-3Sz  – Szemelvények 1-3. kötet 
1-9B  – Bizonyságtételek a Gyülekezetnek 1-9. kötet
AT  – Apostolok Története
BL  – Bizonyságtételek a Lelkészeknek
EÉ  – Előtted az Élet
ESz  – Az Evangélium Szolgái
GH  – Gondolatok a Hegyi Beszédekről
ICsK  – Isten Csodálatos Kegyelme
JÉ  – Jézus Élete
JVÚ  – Jézushoz Vezető Út
KP  – Krisztus Példázatai
NK  – A Nagy Küzdelem
PK  – Próféták és Királyok
PP – Pátriárkák és Próféták
TII  – A Te Igéd Igazság

1-21MR  –Manuscript Releases vol. 1-21.
BE  – The Bible Echo
BLJ  – To Be Like Jesus
CC  – Conflict and Courage
CT  – Counsels to Parents, Teachers, and Students
CS  – Christian Service 
FLB  – Faith I Live By
FW  – Faith and Works 
GCB  – General Conference Bulletin
HP  – In Heavenly Places
LHU  – Lift Him Up
OHC  – Our High Calling
PC  – The Paulson Collection
RC  – Reflecting Christ
RH  – The Review and Herald
SJ  – The Story of Jesus
ST  – The Signs of the Times
TDG  – This Day With God
TMK  – That I May Know Him
UL  – The Upward Look
YI  – The Youth’s Instructor
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