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ELŐSZÓ

A 2014. évre szóló leckesorozat címe: A Világ Világossága.
Jézus mondta: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem 

járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága” (Jn 8:12). Ez 
igaz volt a világ kezdete óta. A Mindenható szolgái soha nem hagyattak 
sötétségben. 

„Amikor csak Isten megnyilatkozott népének, a világosság mindig 
jelenlétének szimbóluma volt. Kezdetben a világot megteremtő szó már 
fényt sugárzott szét a sötétségben. Világosságot foglalt magába a felhő-
oszlop nappal és a tűzoszlop éjjel, ez vezérelte Izrael hatalmas seregeit. 
Félelmetes fenségben ragyogott a világosság az Úr körül a Sínai hegyen. 
Világosság nyugodott a sátorban a szövetség ládája felett. Világosság 
töltötte be Salamon templomát a felszenteléskor. Világosság borította 
Betlehem dombjait, amikor angyalok hozták a megváltás üzenetét az 
őrködő pásztoroknak.

Isten a világosság. Krisztus szavaival: ’Én vagyok a világ világossá-
ga’ (Jn 8:12), egységét jelentette ki Istennel, rokonságát az egész emberi 
családdal. Ő szólt kezdetben, hogy a ’sötétségből világosság ragyogjon’ 
(2Kor 4:6)…

Egészen addig nyomon követhetjük a világ nagy tanítóit, amíg visz-
szanyúlnak az emberi feljegyzések, de a Világosság előttük létezett. Aho-
gyan a hold és a naprendszer csillagai (azaz: bolygói) visszatükrözik a 
nap fényét, úgy, amennyiben tanításuk igaz, a világ nagy gondolkodói 
is visszatükrözik az Igazság Napjának sugarait. A gondolatok minden 
gyöngyszeme, az értelem minden felvillanása a világ Világosságától szár-
mazik.” – JÉ 392.

Tanulmányainkban az olvasó megfigyelheti, hogy Krisztus követőinek 
jelleme, befolyása és munkája van hangsúlyozva, akik az évszázadokon 
keresztül Őt szolgálták. 

„Amint a nap megkezdi szeretetútját, hogy az éjszaka árnyait tovaűz-
ze, a világot új életre ébressze, hasonlóképpen kell Krisztus követőinek is 
küldetésüket teljesíteniük; mennyei világosságot kell árasztaniuk mind-
azokra, akik a tévedések és bűnök homályában élnek.” – GH 39.

Imádkozunk azért, hogy a szombatiskolai tanulóink részesüljenek 
áldásban, amint e negyedévi leckét tanulmányozzák, mely arról beszél, 
hogyan használt fel Isten választott emberi eszközöket, hogy szétsu-
gározzák a világosságot oda, ahol arra sürgősen szükség volt, egészen 
Ádám idejétől kezdve Izráel pusztai vándorlásának a végéig.    

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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2014. január 4.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
A Bulgáriai Misszió Terület részére

Kedves testvérek és testvérnők a Krisztusban! 
Üdvözlünk benneteket a Zsidók 13:16. versével: 
„A jótékonyságról pedig és az adakozásról el 
ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban 
gyönyörködik az Isten.”

A Bulgár Köztársaság hivatalos tagállama 
az Európai Uniónak, ez egy balkáni ország a 
Fekete-tenger nyugati partvidékén. Északról 
Románia, nyugatról Szerbia és Macedónia, délről 
Görögország és Törökország, keletről a Fekete-tenger 
határolja. Ez az ország egy történelmi kereszteződési pon-
ton helyezkedik el, már a legkorábbi időktől a különféle civilizációk találkozási 
helye. Ma 7,36 millió fő a népessége, s az emberek főképpen az ország városaiban 
laknak. A lakosság több mint háromnegyede keleti ortodox vallásúnak vallja 
magát. 

A Reformáció üzenete már a huszadik század első évtizedében meggyöke-
rezett az országban. Sok évtized telt el úgy, hogy gyülekezetünk illegálisan élte 
a hitéletét. A demokrácia eljövetelekor be tudtuk hivatalosan jegyeztetni a gyü-
lekezetünket, s most törvényesen és szabadon működhetünk. Sok erőfeszítéssel 
és Isten segítségével a törvényes bejegyzésünk óta vásárolhattunk két imaházat, 
egyet Dél Bulgáriában, s a másikat az ország északi részén, bár Bulgária egy sze-
gény ország, kevés bevétellel. A globális pénzügyi válság országunkat még sokkal 
súlyosabb mértékben sújtotta. Az imaházaink fenntartására félretett pénzügyi 
alapok úgy merültek ki, hogy közben az épületeinket még javítani is kellene.

Szeretnénk evangélizálni is sok helyen az országunkban, s ehhez szükségünk 
lenne eszközökre, nyomtatott könyvekre, és más irodalomra. Idáig kevés anya-
got nyomtattunk rendszeresen, mert így engedték a lehetőségeink. De ezek az 
anyagok nem elegendőek a nagyobb mértékű megszervezett missziómunkához, 
amely nemcsak könyvevangélista munka lenne, hanem Biblia ismertető előadá-
sok megszervezése is bizonyos közintézményekben.

Ezen célok megvalósításáért felhívunk minden szombatiskolai tanulót arra, 
hogy adakozzanak bőkezűen, amikor az Első Szombati Adományokat össze fog-
ják gyűjteni. 

Előre is köszönjük az adományaitokat. Isten áldjon meg bőségesen benneteket!  

Testvéreitek Bulgáriából

Fekete - 
tenger

BULGÁRIA

ROMÁNIA

Szófia Burgasz

Várna

MACEDÓNIA

JUGOSZLÁVIA

GÖRÖG-
ORSZÁG

TÖRÖK -
ORSZÁG

Sztara Zagora

Pleven

Duna
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551. Tanulmány - AZ ELSŐ EVANGÉLISTÁK

AZ ELSŐ EVANGÉLISTÁK
„Mert miképen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösök-

ké lettek: azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesz-
nek” (Rm 5:19).

„Amint betette a lábát a bűn, már volt Megváltó is. Krisztus tudta, hogy 
szenvedés vár rá, mégis az ember helyettese lett. Amint Ádám elkövette a 
bűnt, Isten Fia máris kezesnek ajánlkozott az ember számára.” – TII 5. 
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 37-44. (A megváltás terve) 

Vasárnap   december 29.
1. ÁDÁM – AZ ELSŐ EVANGÉLISTA
a. Hogyan szólt az evangélium üzenete, amely Ádám és Éva számára 

hangzott először? 1Móz 3:15; (Vö. Gal 3:16.) 

„Bár homály és sötétség takarta szemfödélként a jövőt, a Megváltó ígérete 
által mégis a remény Csillaga világította be a sötét jövőt…

Mily szeretet ez! Milyen csodálatos ez a leereszkedés! A dicsőség Királya 
fölajánlja, hogy megalázza magát a bukott emberi fajig! Hogy Ádám lábnyo-
mába fogja helyezni a lábát! Magára fogja venni az ember bukott természetét, 
s harcba bocsátkozik az erős ellenféllel, aki diadalt aratott Ádámon. Le fogja 
győzni Sátánt, s ezzel utat nyit az Ádám bukása miatti gyalázat megváltásá-
hoz, jóvátételéhez azoknak, akik készek Őbenne hinni.” – TII 5.        
b. Mint az evangélium üzenetének első hordozója, hogyan osztotta 

meg Ádám ezt az üzenetet a gyermekeivel? 5Móz 6:6,7. 

„Isten megparancsolta [Ádámnak], hogy tanítsa utódait az Úr útjára, s ő 
kincsként gondosan őrizte, és az egymást követő nemzedékeknek elismételte 
azt, amit Isten kinyilatkoztatott neki.” – PP 54.   

2014. január 4.
Szombat

Napnyugta: H  16:06
  Ro 16:49

1. Tanulmány

Mózes 5. könyve 6:6,7.
6  És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok neked, 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.

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.

Mózes 1. könyve 3:15.
És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
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Hétfő december 30.
2. ÁBEL ÉS SÉTH
a. Kik voltak Istennek emberei Ádám leszármazottai között?

„Az eluralkodó gonoszság ellenére számos szent ember, az Istennel való 
közösség által megjobbultan és nemesülten úgy élt, mintha a menny társa-
ságában lenne. Nagy elmék, csodálatos képességekkel megáldott emberek 
voltak. Nagyszerű és szent küldetésük volt, hogy igaz jellemet alakítsanak 
ki; hogy a kegyesség leckéit tanítsák nemcsak koruk emberei, de a későbbi 
nemzedékek számára is.” – PP 56.     
b. Milyen módon volt Ábel hűséges tanúja az evangélium üzenetének? 

1Móz 4:4,10; 1Jn 3:12; Zsid 11:4. 

„Ábel felfogta és magáévá tette a megváltás nagyszerű alapelveit. Tudta, 
hogy bűnös. Látta, hogy Isten és közte ott van a bűn és büntetése: a halál. 
Bemutatta a megölt áldozatot, a feláldozott életet. Így ismerte el a törvény 
követelményeit, amelyet áthágott. A kiontott véren keresztül az eljövendő 
áldozatra, a Golgotán haldokló Krisztusra tekintett. Bízva az ott történő 
engesztelésben, tudta, hogy Isten őt igaznak tartja és elfogadta áldozatát.” 
– PP 46. 
c. Milyen bátorítást nyerhetünk Séth életéből? 1Móz 4:25. 
 

„Séth még szebb volt, mint Kain vagy Ábel, és jobban hasonlított Ádám-
ra, mint a két másik fiú. Szép jellemű volt; Ábel nyomdokába lépett, de nem 
volt több öröklött jó tulajdonsága, mint Kainnak. Ádám teremtéséről ezt 
olvassuk: ’Isten képére teremté őt’ (1Móz 1:27), de a bukás után az ember 
’nemze fiat az ő saját képére és hasonlatosságára’ (1Móz 5:3). Míg Ádámot 
Isten bűntelennek teremtette a saját képére, Séth, akárcsak Kain, örökölte 
szülei bukott természetét. Ő is tudott a Megváltóról és tanulta azt, hogyan 
kell igaz életet élni. Isten kegyelme által szolgálta és tisztelte Istent; igyeke-
zett, ahogy Ábel is tette volna, ha életben marad, hogy a bűnös embereket 
megtanítsa tiszteletet adni és engedelmeskedni Teremtőjüknek.” – PP 52.

 
 

Mózes 1. könyve 4:4,10.
4  És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.10  Monda pedig az Úr: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről.

Mózes 1. könyve 4:25.
Ádám pedig ismét ismeré az ő feleségét, és az szüle neki fiat, és nevezé annak nevét Séthnek: mert adott [úgymond], énnekem az Isten más magot Ábel helyett, kit megöle Kain.

János apostol 1. levele 3:12.
Nem úgy, mint Kain, [aki] a gonosztól vala, és meggyilkolá az ő testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszok valának, a testvéreié pedig igazak.

Zsidókhoz írt levél 11:4.
Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél.
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771. Tanulmány - AZ ELSŐ EVANGÉLISTÁK

Kedd december 31.
3. ÉNÓKH
a. Milyen prófétai igazságokat hirdetett Énókh? Júd 1:14,15.

„Énókh az igazság prédikátora lett. Elmondta az embereknek, amit Isten 
kinyilatkoztatott neki.” – PP 58. 
b. Mi volt az alapja Énókh hűségének – mint az evangélium hirdető-

jének? 1Móz 5:22. Hogyan értsük ezt a kijelentést: „Énókh Istennel 
járt”?   

„Énók Istennel járása nem valami révület vagy látomás volt, hanem az ő 
naponkénti élete minden feladatában Istennel járt. Nem lett belőle remete, 
aki teljesen elzárkózik a világtól; mert volt egy feladata, amit el kellett a vi-
lágban végeznie Istenért. A családban és emberi kapcsolataiban, mint férj és 
apa, mint barát és polgártárs, az Úr állhatatos, rendíthetetlen szolgája volt. 
Szíve együtt dobbant Isten akaratával, mert ’járnak-é ketten együtt, ha nem 
egyeztek meg egymással?’ (Ám 3:3)…

Énókhot aggasztotta az istentelenek növekvő gonoszsága, és félt attól, 
hogy hitetlenségük csökkentheti az Isten iránti tiszteletét, ezért kerülte tár-
saságukat. Sokat volt egyedül, és elmélkedett, imádkozott. Az Úr előtt várva 
igyekezett jobban megismerni akaratát, hogy teljesíthesse azt.” – PP 57.
c.   Milyen párhuzam vonható Énókh és a Krisztus eljövetelekor élő iga-

zak között? 1Móz 5:24; Zsid 11:5; 1Thess 4:17. 

„Ennek az istenfélő prófétának a jelleme ábrázolja azt a szentséget, amit 
mindazoknak el kell érniük, akik Krisztus második eljövetelekor ’áron vétet’-
nek ’meg a földről’ (Jel 14:3). Akkor, miként az özönvíz előtt, eluralkodik a 
gonoszság…

De Énókhoz hasonlóan Isten népe igyekszik szívét megtisztítani, Isten 
akaratát követni, mígnem visszatükrözik Krisztus képmását. Mint Énók 
is tette, figyelmeztetni fogják a világot az Úr második eljövetelére és a tör-
vényszegőket sújtó ítéletre. Megszentelt szavaikkal és példájukkal elítélik az 
istentelenek bűneit. Miként Énók mennybe szállt, mielőtt a világ víz által 
elpusztult, az élő igazak is a földről az égbe ragadtatnak, mielőtt az tűz által 
elpusztul.” – PP 61.

Mózes 1. könyve 5:22.
És járt Énókh az Istennel, minekutána Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.

Mózes 1. könyve 5:24.
És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé.

Thessalonikabeliekhez írt 1. levél  4:17.
Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.

Zsidókhoz írt levél 11:5.
Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek.

Júdás apostol levele 1:14,15.
14  Ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Íme eljött az Úr az ő sok ezer szentjével,15  Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentelenek, istentelenségüknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene.
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Szerda január 1.
4. NOÉ – AZ IGAZSÁG TANÍTÓJA
a. Kiket nevez a Biblia úgy mint  „Isten Fiai”? Milyen az ő magatartá-

suk? Rm 8:14; 1Jn 3:1,2; 2Kor 6:14,17,18. 

b. Ádám halála után „Isten fiainak” mely tévedése mutatja, hogy az 
Urat szolgálók és a Sátánt szolgálók közötti különbség gyorsan el-
tűnt? 1Móz 6:1,2.

„Séth gyermekeit lebilincselte a Kain utódaitól született lányok szépsége, 
és velük kötött házasságukkal megharagították az Urat. Isten számos hívő 
gyermekét bűnre csábították az őket állandóan kísértő hatások, és különleges, 
szent jellegük eltorzult. Összekeveredtek az erkölcsileg romlott emberekkel, 
lelkületük és cselekedeteik az övékéhez hasonult. Nem vették figyelembe a 
hetedik parancsolatot, ’és vevének magoknak feleségeket mind azok közül, 
kiket megkedvelnek’ (1Móz 6:2). Séth gyermekei ’a Kain útján indultak el’ 
(Júd 1:11). Világi jólétre és élvezetekre összpontosították figyelmüket, és 
mellőzték az Úr parancsolatait.” – PP 53. 54. 
c. Mivel az emberi gonoszság nagyon megsokasodott, kit hívott el Is-

ten, hogy hirdesse a figyelmeztetés üzenetét? 1Móz 6:5-8; 2Pt 2:5. 
Hogyan vonható ez párhuzamba a mi napjainkkal? Mt 24:37-39; 2Pt 
3:3-6. 

„Az özönvíz bekövetkezte előtt Isten elküldte Noét, hogy figyelmeztesse 
a világot, és megtérítse az embereket, s így megmeneküljenek a fenyegető 
pusztulástól… Az igazság prédikátora százhúsz éven át figyelmeztette a vilá-
got a közelgő pusztulásra, de üzenetét elutasították és semmibe vették.

Ma is elkövetik azokat a bűnöket, amelyek az özönvíz előtti világban 
bosszúért kiáltottak. Az emberek szívéből eltűnt az istenfélelem. Isten tör-
vényét közömbösen kezelik és megvetik. A most élő nemzedék mérhetetlen 
világiassága felér az akkorival.” – PP 71. 72.     

Mózes 1. könyve 6:1,2.
Mózes 1. könyve 6:1,2.
1  Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének.2  És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének maguknak feleségeket mind azok közül, kiket megkedvelnek vala.

Mózes 1. könyve 6:5-8.
5  És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.6  Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében.7  És monda az Úr: Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem.8  De Noé kegyelmet talála az Úr előtt.

Máté evangéliuma 24:37-39.
37  Amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.38  Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne.39  És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.

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

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 6:14,17,18.
14  Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?17  Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,18  És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.

Péter apostol 2. levele 2:5.
És [ha] a régi világnak sem kedvezett, de Nóét az igazság hirdetőjét, nyolcad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát;

Péter apostol 2. levele 3:3-6.
3  Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak,4  És ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva.5  Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára;6  Amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett:

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

Csütörtök január 2.
5. NOÉ – KRISZTUS SZÓVIVŐJE
a. Ki, és hogyan beszélt Noén keresztül? Zsid 1:1; 2Pt 1:21.

 „[Idézve: 1Jn 3:8.] Krisztus Noé napjaiban is kivette részét a küzdelem-
ből. Az Ő hangja szólt a figyelmeztetés, a feddés, és meghívás üzenetein át a 
régi, özönvíz előtti világ lakosaihoz. Krisztus százhúsz év próbaidőt adott az 
embereknek, mely alatt megtérhettek volna. Ők azonban a Sátán ámításait 
választották, ezért odavesztek az özönvíz hullámaiban.” – TII 8.     
b. Mit ír a Biblia a Szentlélek indíttatására prédikáló Noé hallgatóiról? 

1Pt 3:18-20; 4:6; Ésa 42:7.    

c. Mit tehetett volna az evangélium üzenete Noé hallgatóiért, és mit 
fog tenni értünk, ha elfogadjuk? Ésa 61:1; Ef 2:1-5. 

„Ahogyan Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, hogy életet és hal-
hatatlanságot hozzon világosságra az evangéliumon keresztül, s ekképpen 
mentse meg az Ő népét a bűneikből, így támasztja fel Krisztus is a bukott 
embert lelki életre, megelevenítve őket az Ő életével, szívüket reménnyel, és 
örömmel töltve be.” – RH 1904. március 31.       

Péntek   január 3.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan őrizték meg Ádám utódai az utókornak a teremtés történetét, Ádám 

és Éva bukását? 
2. Hogyan használhatjuk fel életünkben ma Ádám evangélizációs módszerét?     
3. Mi volt Énókh üzenete az ő nemzedéke részére?  
4. Hogyan figyelmeztette Krisztus Noén keresztül a bűnhöz láncolt embereket?  
5. Mennyi ideig igyekezett a Szentlélek munkálkodni a Noé napjaiban azokért, 

akik „halottak voltak vétkeikben és bűneikben”?

Ésaiás próféta könyve 42:7.
Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöcből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket.

Ésaiás próféta könyve 61:1.
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

Efézusbeliekhez írt levél 2:1-5.
1  Titeket is [megelevenített], akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,2  Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;3  Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is:4  De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett,5  Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)

Zsidókhoz írt levél 1:1.
Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,

Péter apostol 1. levele 3:18-20.
18  Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint;19  Amelyben elmenvén, a tömlöcben lévő lelkeknek is prédikált,20  Amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz nyolc lélek tartatott meg víz által;

Péter apostol 1. levele 4:6.
Mert azért hirdettetett az evangélium a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben.

Péter apostol 2. levele 1:21.
Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.
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2014. január 11.
Szombat

Napnyugta:  H 16:14
Ro 16:57

ISTEN ELSŐ HÍRNÖKEI
„És hozzá járula Ábrahám és monda: Avagy elveszted-é az igazat is a 

gonosszal egybe?” (1Móz 18:23.)
 „Noha Ábrahám valódi alázatossággal bírt – olyan alázatossággal, amit 

Isten minden gyermekének birtokolnia kellene – mégis nagyfokú érdeklő-
dést tanúsított a bűnösök iránt… Ábrahám érdeklődése és aggodalma Sodo-
máért arra tanít bennünket, hogy mi is tanúsítsunk nagyfokú érdeklődést a 
körülöttünk élők iránt.” – CTr 75. 
 Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 106-108. (Ábrahám Kánaánban),  

              124-128. (Sodoma pusztulása)

Vasárnap január 5.
1. ÁBRAHÁM ELHÍVÁSA
a. Kit hívott el Isten Séth után, hogy különleges hírnöke legyen, és ho-

gyan válaszolt ő a hívásra? 1Móz 12:1-4; Zsid 11:8,9.    

„Isten mindig megőrzött egy maradékot az Ő szolgálatára. Ádám, Séth, 
Énók, Methusélah, Noé, Sém korszakról korszakra töretlenül megőrizte 
Isten akaratának drága kinyilatkoztatásait… Isten közölte akaratát Ábra-
hámmal; világosan megismertette törvénye kívánalmaival és a Krisztus által 
megvalósuló megváltással.” – PP 93.
b. Miért kellett Ábrahámnak elhagyni a rokonságát és barátait? Mt 

10:37,38; Apcs 7:2-4; Ám 3:3.

„Ábrahámnak előbb el kellett szakadnia ifjúkori társaitól. A rokonok és 
barátok befolyása gátolta volna azt a nevelést, amelyet Isten akart szolgájá-
nak adni… Most is sokaknak Ábrahámhoz hasonló próbája van.” – PP 94.

2. Tanulmány

Mózes 1. könyve 12:1-4.
1  És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok neked.2  És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.3  És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.4  És kiméne Ábrám, amint az Úr mondotta vala neki, és Lót is kiméne ő vele: Ábrám pedig hetvenöt esztendős vala, mikor kiméne Háránból.

Ámós próféta könyve 3:3.
Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?

Máté evangéliuma 10:37,38.
37  Aki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és aki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám.38  És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám.

Apostolok cselekedetei 7:2-4.
2  Ő pedig monda: Férfiak, atyámfiai és atyák, halljátok meg! A dicsőségnek Istene megjelenék a mi atyánknak, Ábrahámnak, mikor Mezopotámiában vala, minekelőtte Háránban lakott,3  És monda neki: Eredj ki a te földedből és a te nemzetséged közül, és jer arra a földre, amelyet mutatok neked.4  Akkor kimenvén a káldeusok földéből, lakozék Háránban: és onnét, minekutána megholt az ő atyja, kihozta őt e földre, amelyen ti most laktok:

Zsidókhoz írt levél 11: 8,9.
8  Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.9  Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.
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Hétfő január  6.
2. ÁBRAHÁM – ISTEN BARÁTJA
a. Milyen követendő példát adott Ábrahám nekünk? 1Móz 12:7,8; 

13:4,18.

 

„[Ábrahám] mindig oltárt épített ott, ahol felverte sátorát; reggel és este 
áldozatra hívta össze egész táborát. Amikor sátorát lebontotta, az oltár ott-
maradt. Az elkövetkező években Ábrahámtól tanult vándorló kananeusok 
közül, aki eljutott az oltárhoz, tudta, ki volt ott előtte; és amikor felverte 
sátorát, kijavította az oltárt, és imádta ott az élő Istent.” – PP 96.
b. Milyennek szeretné látni Isten az Ő gyermekeit? Mt 5:14-16. Említs 

példákat amelyek Ábrahám igaz keresztény voltáról tanúskodnak! 
1Móz 14:21-24; 18:19.   

„Ha Krisztus lakik a szívben, lehetetlen elrejteni vagy elhomályosítani 
jelenlétének fényét. Ellenkezőleg, egyre ragyogóbbá válik, amint a lelket kö-
rülvevő önzés és bűn ködét napról napra szétoszlatják az igazság napjának 
fényes sugarai.

Isten népe az Ő képviselője a földön, és Ő azt akarja, hogy e nép minden 
tagja fény legyen a világ erkölcsi sötétségében.” – PP 102. 
c. Miért nevezték Ábrahámot Isten barátjának? Jak 2:21-23; 1Móz 26:5. 

Hogyan válhatunk Krisztus barátaivá? Jn 15:14; Fil 2:15. 

„A keresztény jelleme és élete feltűnően ellentétes e világ irányzatával. 
A keresztény nem leli kedvét a világ szórakozásaiban és a különböző mu-
latságaiban. Magasztosabb és szentebb hatások kötik le.  A keresztények az 
engedelmességük által mutatják ki, hogy ők Isten barátai.” – OHC 149. 

Mózes 1. könyve 12:7,8.
7  És megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda neki: A te magodnak adom ezt a földet. És Ábrám oltárt építe ott az Úrnak; aki megjelent vala neki.8  Onnan azután a hegység felé méne Bétheltől keletre és felüté sátorát: Béthel vala nyugatra, Hái pedig keletre, és ott oltárt építe az Úrnak, és segítségül hívá az Úr nevét.

Mózes 1. könyve 13:4,18.
4  Annak az oltárnak helyére, melyet ott elsőben készített vala: és segítségül hívá ott Ábrám az Úrnak nevét.18  Elébb mozdítá azért sátorát Ábrám, és elméne, és lakozék Mamré tölgyesében, mely Hebronban van, és oltárt építe ott az Úrnak.

Mózes 1. könyve 14:21-24.
21  És monda Szodoma királya Ábrámnak: Add nekem a népet, a jószágot pedig vedd magadnak.22  És monda Ábrám Szodoma királyának: Felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a Magasságos Istenhez, ég és föld teremtőjéhez:23  Hogy én egy fonalszálat, vagy egy sarukötőt sem veszek el mindabból, ami a tiéd, hogy ne mondjad: Én gazdagítottam meg Ábrámot.24  Semmi egyebet, csupán a legények élelmét, és ama férfiak részét, kik én velem eljöttek volt: Áner, Eskhol, Mamré, ők vegyék ki az ő részüket.

Mózes 1. könyve 18:19.
Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utána, hogy megőrizzék az Úrnak útját, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle.

Mózes 1. könyve 26:5.
Mivelhogy hallgata Ábrahám az én szavamra: és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet.

Máté evangéliuma 5:14-16.
14  Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.15  Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak.16  Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

János evangéliuma 15:14.
 Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek.

Filippibeliekhez írt levél 2:15.
Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.

Jakab apostol levele 2:21-23.
21  [Avagy] Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-e meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?22  Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;23  És beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.
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Kedd január 7.
3. EGY VENDÉGSZERETŐ OTTHON
a. Mi volt Ábrahám fő jellemvonása? 1Móz 18:1-8. 

„Egy forró nyári napon, délidőben a pátriárka sátra ajtajában ült a csendes 
tájat szemlélve, amikor a távolból három vándort látott közeledni. Az idege-
nek, mielőtt a sátorhoz értek, megálltak, mintha azt beszélték volna meg, 
hogy merre menjenek. Nem várva, hogy szívességet kérjenek, Ábrahám 
gyorsan felállt, és amikor úgy tűnt, hogy az idegenek más irányba térnek, 
utánuk sietett és udvariasan kérte őket, tiszteljék meg és pihenjenek meg 
nála. Saját maga hozott vizet, hogy lemoshassák lábukról az út porát, ő maga 
választott nekik ételt, és amíg az árnyékban pihentek, az étel el is készült. 
Tisztelettel állt mellettük, amíg vendégszeretetében részesültek.” – PP 106.

b. Milyen tanulságot vont le Pál apostol Ábrahám tapasztalatából? 
Zsid 13:2.

c. Milyen módon követhetjük ma Ábrahám példáját? Ésa 58:7; Mt 
25:35; Lk 14:12-14.

„Társas összejöveteleinket, vendéglátásainkat ne a világ szokásai irá-
nyítsák, hanem Krisztus Lelke és Isten Igéjének tanításai! A zsidók minden 
ünnepükbe bevonták a szegényt, az idegent, valamint a lévitát is, aki egyrészt 
segített a papnak a szentélyben, másrészt vallási tanító és misszionárius volt. 
Mindezeket a nép vendégeinek tekintették, akikkel minden társadalmi és 
vallási örvendezéskor megosztották vendégszeretetüket, és gyengéden gon-
doskodtak róluk a betegség és a szükség idején. Ők azok, akiket szívesen kell 
látnunk otthonunkban. Ez a meleg fogadtatás sokat tehet a misszionárius 
ápoló vagy tanító, a gonddal terhelt, dolgos anya vagy az oly sok hajléktalan, 
szegénységgel és csüggedéssel küzdő gyenge és idős ember megvidámítására 
és bátorítására.” – NOL 245.  

Mózes 1. könyve 18:1-8.
1  Megjelenék pedig ő neki az Úr a Mamré tölgyesében, és ő ül vala a sátor ajtajában, a hő napon.2  És felemelé az ő szemeit, és látá, hogy íme három férfiú áll őelőtte. És látván, eléjük siete a sátor ajtajából, és földig meghajtá magát.3  És monda: Jó Uram, ha kedves vagyok te előtted, kérlek, ne kerüld el a te szolgádat.4  Hadd hozzanak, kérlek, egy kevés vizet, és mossátok meg a ti lábaitokat, és dőljetek le a fa alatt.5  Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy erősítsétek meg a ti szíveteket, azután menjetek tovább, mert azért tértetek be a ti szolgátokhoz. És mondának: Cselekedjél, amint szólál.6  És besiete Ábrahám a sátorba Sárához, és monda: Siess, gyúrj meg három mérték lisztlángot, és csinálj pogácsát.7  A baromhoz is elfuta Ábrahám, és hoza egy gyenge kövér borjút, és adá a szolgának, az pedig siete azt elkészíteni.8  És vőn vajat és tejet, és a borjút, melyet elkészített vala, és eléjük tevé: és ő mellettük áll vala a fa alatt, azok pedig evének.

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

Máté evangéliuma 25:35.
Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;

Lukács evangéliuma 14:12-14.
12  Monda pedig annak is, aki őt meghívta: Mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat; nehogy viszont ők is meghívjanak téged, és visszafizessék neked.13  Hanem mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat:14  És boldog leszel; mivelhogy nem fizethetik vissza neked; mert majd visszafizettetik neked az igazak feltámadásakor.

Zsidókhoz írt levél 13:2.
A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtukon kívül, angyalokat vendégeltek meg.
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Szerda január 8.
4. ÁBRAHÁM – EGY KITARTÓ KÖZBENJÁRÓ
a. Ki mondta el személyesen Ábrahámnak Sodoma gonoszságát és el-

pusztításának tervét? 1Móz 18:16,17,20-22.      

„Két mennyei követ eltávozott, és egyedül hagyták Ábrahámot Vele, akiről 
most már tudta, hogy Isten Fia. A hit embere könyörgött Sodoma lakóiért. 
Egyszer megmentette őket kardjával, most imával igyekezett megmenteni 
őket.” – PP 107.
b. Hogyan könyörgött Ábrahám Istenhez kegyelemért? 1Móz 18:23-33. 

Milyen lelkülettel mondta el imáját? Jn 15:12,13,17.

 „Mélységes tisztelettel és alázattal tárta fel kérését: ’Immár merészkedtem 
szólani az én Uramnak, noha én por és hamu vagyok’ (1Móz 18:27). Nem 
volt magabízó, nem kérkedett a saját igazságával. Nem kért kegyet engedel-
mességéért, vagy Isten akaratát teljesítő áldozataiért. Mint aki maga is bűnös, 
úgy könyörgött a bűnösért. Ilyen lelkületet kell tanúsítaniuk mindazoknak, 
akik Istenhez közelednek.

A pusztuló lelkek iránti szeretet ihlette Ábrahám imáját. Gyűlölte a 
romlott város bűneit, de arra vágyott, hogy a bűnösök megmeneküljenek. 
Sodomáért való mélységes aggodalma mutatja, hogyan kellene aggódnunk a 
megrögzött bűnösökért. Gyűlölnünk kell a bűnt, de szánnunk és szeretnünk 
kell a bűnöst.” – PP 107. 108.
c. Mi legyen minden keresztény legfőbb célja, miközben a körülöttük 

lévő embereket igyekeznek elérni? 1Kor 9:19-23; 2Kor 5:14,15.  

„Sokkal levesebbet kell vitáznunk, és sokkal többet kell beszélnünk Krisz-
tusról. A Megváltónk a hitünk és reményünk legfőbb középpontja. Azok, 
akik bemutathatják az Ő páratlan szeretetét, s arra ösztönzik a szíveket, hogy 
adják Neki a legmagasztosabb és legszentebb érzelmeiket, azt a munkát vég-
zik, ami nagyszerű és szent.” – CM 42.  

   

Mózes 1. könyve 18: 16,17,20-22.
16  Azután felkelvén onnan azok a férfiak, Szodoma felé tartanak vala. Ábrahám is velük méne, hogy elkisérje őket.17  És monda az Úr: Eltitkoljam-e én Ábrahámtól, amit tenni akarok?20  Monda azután az Úr: Mivelhogy Szodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivelhogy az ő bűnük felettébb megnehezedett:21  Alámegyek azért és meglátom, vajon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-e vagy nem? tudni akarom.22  És elfordulának onnan a férfiak, és menének Szodomába: Ábrahám pedig még az Úr előtt áll vala.

Mózes 1. könyve 18:23-33.
23  És hozzá járula Ábrahám és monda: Avagy elveszted-e az igazat is a gonosszal egybe?24  Talán van ötven igaz abban a városban, avagy elveszted-e, és nem kedvezel-e a helynek az ötven igazért, akik abban vannak?25  Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz mint a gonosz: Távol legyen tőled! Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna-e igazságot?26  És monda az Úr: Ha találok Szodomában a városon belül ötven igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek azokért.27  És felele Ábrahám, és monda: Immár merészkedtem szólani az én Uramnak, noha én por és hamu vagyok.28  Ha az ötven igaznak talán öt híja lesz, elveszted-e az öt miatt az egész várost? És monda: Nem vesztem el, ha találok ott negyvenötöt.29  És ismét szóla hozzá és monda: Hátha találtatnak ott negyvenen? És monda Ő: Nem teszem meg a negyvenért.30  Mégis monda: Kérlek, ne haragudjék meg az én Uram ha szólok: Hátha találtatnak ott harmincan? És Ő felele: Nem teszem meg, ha találok ott harmincat.31  És ő monda: Immár merészkedtem szólani az én Uramnak: Hátha találtatnak ott húszan? Felele: Nem vesztem el a húszért.32  És monda: Ne haragudjék kérlek az én Uram ha szólok még ez egyszer: Hátha találtatnak ott tízen? És Ő monda: Nem vesztem el a tízért.33  És elméne az Úr, minekutána elvégezte Ábrahámmal való beszélgetését; Ábrahám pedig megtére az ő helyére.

János evangéliuma 15:12,13,17.
12  Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.13  Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.17  Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 9:19-23.
19  Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem.20  És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem;21  A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg.22  Az erőtleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket.23  Ezt pedig az evangéliumért művelem, hogy részestárs legyek abban.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 5:14,15.
14  Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket,15 Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámasztatott.
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Csütörtök január 9.
5. LÓT – EGY MISSZIONÁRIUS SODOMA KAPUJÁBAN 
a. Hogyan igyekezett Lót missziós felelősségét betölteni? 1Móz 19:1-3. 

„Látva, hogy az idegenekkel mily durván bánnak Sodomában, Lót kö-
telességének tartotta, hogy befogadja őket házába. A város kapujában ült, 
amikor a vándorok közeledtek, és megpillantva őket felállt, s eléjük ment.” 
– PP 124.
b. Milyen állapotok zaklatták fel Lót lelki békéjét, amikor Sodomában 

élt? 2Pt 2:7,8. Hogyan tekintettek Sodoma lakói Ábrahám és Lót val-
lására? Lk 17:28-30; Júd 1:17,18.  

„Ábrahám nem volt idegen Sodoma népe előtt, és maguk között kinevet-
ték, amiért a láthatatlan Istent imádta.” – PP 123.
c. Miért veszélyes a nagyvárosi élet? Milyen intő példa áll előttünk 

még ha Lóthoz hasonlóan missziós lelkülettel élünk is ott? 1Móz 
19:14-17,26.

Péntek január 10.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan tudta Ábrahám az evangéliumot prédikálni kortársai számára, még 

akkor is, amikor nem volt velük személyesen? 
2. Honnan tudjuk, hogy Ábrahám kitartó közbenjáró volt?    
3. Mennyire volt fontos Ábrahám életében a vendégszeretet? 
4. Mint keresztényeknek, mi legyen a legfőbb célunk? 
5. Hogyan lehetett volna hatékonyabb Lót bizonyságtevése misszionáriusként 

Sodoma lakosainak?   

Mózes 1. könyve 19:1-3.
1  Mikor a két angyal estére Szodomába jutott, Lót Szodoma kapujában ül vala, és amint meglátá őket Lót, felkele eléjük, és arccal a földre borult.2  És monda: Íme én Uraim kérlek, térjetek be a ti szolgátok házához, és háljatok ott, és mossátok meg lábaitokat; reggel korán felkelhettek és indulhattok utatokra. Azok pedig mondának: Nem, hanem az utcán hálunk meg.3  De nagyon unszolá őket, és betérének hozzá, és bemenének az ő házába; ő pedig szerze nekik vendégséget, és pogácsát is süte, és evének.

Mózes 1. könyve 19:14-17,26.
14  Kiméne azért Lót, és szóla az ő vőinek, kik az ő leányait elvették vala, és monda: Keljetek fel, menjetek ki e helyből, mert elveszti az Úr e várost; de az ő vőinek úgy tetszék, mintha tréfálna.15  És mikor a hajnal feljött, sürgetik vala az Angyalok Lótot, mondván: Kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlevő két leányodat, hogy el ne vessz a városnak bűne miatt.16  Mikor pedig késedelmeskedék, megragadák a férfiak az ő kezét és az ő feleségének kezét és két leánya kezét, az Úrnak iránta való irgalmából, és kivivék őt: és ott hagyák a városon kívül.17  És lőn mikor kivivék őket, monda az [egyik]: Mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken; a hegyre menekülj, hogy el ne vessz.26  És hátra tekinte az ő felesége, és sóbálvánnyá lőn.

Lukács evangéliuma 17:28-30.
28  Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek;29  De amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett:30  Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik.

Péter apostol 2. levele 2:7,8.
7  És [ha] megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt;8  (Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról - napra gyötri vala az ő igaz lelkét):

Júdás apostol levele 1: 17,18.
17  Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak.18  Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, akik az ő istentelen kívánságai szerint járnak.
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2014. január 18.
Szombat

Napnyugta:  H 16:24 
Ro 17:05

JÓZSEF EGYIPTOMBAN
„Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy műveljem a ti megma-

radásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadí-
tással” (1Móz 45:7).  

„… sokan kerülnek próba elé. Jóllehet nem hallják Isten hangját a 
mennyből, Igéjének tanítása és gondviselésének működése által azonban 
hívja őket.” – KSz 190. 
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 172-180. (József Egyiptomban)

Vasárnap január 12.
1. ISTEN GONDVISELÉSE
a. Hogyan fejezte ki József a hitét, Isten gondviselésének tartva azt, 

hogy elhurcolták Egyiptomba? Isten mely tervét látta ő megvalósul-
ni? 1Móz 45:5,7; 50:20.

„József által Egyiptom királyának és nagy embereinek figyelme az igaz 
Isten felé fordult.” – PP 179.
b. Mivel Ábrahám utódai arra hívattak el, hogy a „világ világossága” le-

gyenek, s így váljanak áldásul „minden nemzet” számára, hol volt a 
legjobb lehetőségük arra, hogy rövid idő alatt nagy néppé váljanak? 
Zsol 105:17,23,24.   

„Egyiptom azokat a feltételeket kínálta, amelyek szükségesek az isteni 
szándék megvalósításához. Az ország bővizű és termékeny szakasza állt 
rendelkezésükre a letelepedésre, mindazokkal az előnyökkel, amelyek elen-
gedhetetlenek voltak gyors növekedésükhöz. Az a tény, hogy foglalkozásuk 
miatt elkerülhetetlenül szembe találják magukat az egyiptomiak ellenszen-
vével – ’mert minden juhpásztor utálatos az Egyiptombeliek előtt’ (1Móz 
46:34) – arra volt jó, hogy egyrészt megmaradjanak külön és elkülönített 
népnek, másrészt védte őket az Egyiptomban gyakorolt bálványimádástól.” 
– PP 190. 191.

3. Tanulmány

Mózes 1. könyve 45:5,7.
5  És most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok; mert a ti megmaradástokért küldött el engem Isten ti előttetek.7  Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy műveljem a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással.

Mózes 1. könyve 50:20.
Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, [de] Isten azt jóra gondolta [fordítani], hogy cselekedjék úgy amint ma, hogy sok nép életét megtartsa.

Zsoltárok könyve 105:17,23,24.
17  Elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, aki rabul adatott vala el;23  És beméne Izrael Egyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék.24  És igen megszaporítá az ő népét, és erősebbé tevé elnyomóinál.
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Hétfő január 13.
2. JÓZSEF SIKERES SZOLGÁLATA
a. Miről tett bizonyságot József rabszolgaként Potifár házában? 1Móz 

39:1,2.

„Egyiptomba érkezvén eladták Józsefet Potifárnak, a királyi testőrség 
főhadnagyának, és az ő szolgálatában maradt tíz évig. Itt rendkívüli kísérté-
seknek volt kitéve. Bálványimádók közé került. A hamis istenek tiszteletéhez 
minden királyi pompát igénybe vettek, és ezt az akkori világ legcivilizáltabb 
nemzete támogatta gazdagságával és kultúrájával… De ő [József] nem szé-
gyellte atyái vallását, és nem rejtette el Jahve imádatának tényét.” – PP 173.

   
b. Hogyan értette meg Potifár József sikerének eredetét? 1Móz 39:3. 

Mire indította ez Potifárt? 1Móz 39:4, 5. 

„Az a feltűnő siker, ami Józsefet a gondjaira bízott dolgokban kísérte, 
nem közvetlen csoda eredménye volt, hanem munkáját, gondosságát és 
szorgalmát Isten áldásával koronázta be. József Isten kegyének tulajdonította 
sikerét, és még bálványimádó gazdája is elismerte, hogy ez a titka páratlan 
sikerének. Állhatatos, jóra használt erőfeszítés nélkül nincs eredmény.” – PP 
173. 174.
c.   Milyen ígérete van minden hűséges és szorgalmas személynek? Zsol 

1:1-3; 128:1,2; Péld 12:23; 22:29.  
 
 

„Senki se becsülje alá a felelősségét! Emlékezz arra, hogy Isten áldása 
nyugszik a lankadatlan igyekezeten, még akkor is, ha csak kevés van rád 
bízva és nem sok. Isten nem hagyja figyelmen kívül a naponkénti kis dol-
gokat. A kevés bölcs felhasználása csodálatos növekedést eredményez. Egy 
talentum bölcs felhasználása kettőt fog hozni Istennek.” – CS 48. 

Mózes 1. könyve 39:1,2.
1  József pedig aláviteték Egyiptomba és megvevé őt az ismáelitáktól, kik őt oda vitték vala, egy egyiptomi ember Pótifár, a fáraó főembere, a testőrök főhadnagya.2  És az Úr Józseffel vala, és szerencsés ember vala és az ő egyiptomi urának házában vala.

Mózes 1. könyve 39:3.
 Látá pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az Úr mindent szerencséssé tesz az ő kezében.

Mózes 1. könyve 39:4,5.
4  Kedvessé lőn azért József az ő ura előtt, és szolgál vala neki; és háza felvigyázójává tevé, és mindenét, amije vala, kezére bízá.5  És lőn az időtől fogva, hogy házának és amije volt, mindenének gondviselőjévé tevé, megáldá az Úr az egyiptomi embernek házát Józsefért; és az Úr áldása vala mindenen, amije csak volt a házban és a mezőn.

Zsoltárok könyve 1:1-3.
1  Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;2  Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.3  És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.

Zsoltárok könyve 128:1,2.
1  Grádicsok éneke.; Mind boldog az, aki féli az Urat; aki az ő utaiban jár!2  Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod.

Példabeszédek 12:23.
23 A gyorsaknak keze uralkodik; a rest pedig adófizető lesz.

Példabeszédek 22:29.
Láttál-e az ő dolgában szorgalmatos embert? A királyok előtt álland, nem marad meg az alsó rendűek között.
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Kedd január 14.
3. JÓZSEF BECSÜLETESSÉGE
a. Hogyan volt megpróbálva József hite és becsületessége a Potifár há-

zában, és hogyan reagált József a kísértésre? 1Móz 39:7-9. 

„József válasza a vallási elv hatalmát bizonyította. Nem akart visszaélni 
földi gazdája bizalmával, és – bármi is a következménye – hű akart maradni 
mennyei Urához. Sokan Isten és a szent angyalok figyelő tekintete előtt meg-
engednek maguknak olyan cselekedetet, amit nem tennének meg embertár-
saik előtt. De József első gondolata Isten volt.” – PP 174.
b. Annak ellenére, hogy József hűséges maradt Potifárhoz, hogyan cse-

lekedett mégis Potifár? Miért? 1Móz 39:20; Zsol 105,17,18.  

„József megszenvedett becsületességéért, mert kísértője súlyos bűnnel 
vádolva és börtönbe juttatva állt bosszút rajta. Ha Potifár elhiszi feleségének 
József elleni vádját, az ifjú héber életét veszti, de változatlan szerénysége és 
becsületessége, amely viselkedését jellemezte, bizonyította ártatlanságát. 
Mégis, hogy gazdája házának jó hírén ne essen csorba, József kegyvesztett 
lett és börtönbe került.” – PP 175.
c. Hol volt a börtön? Hasonlítsd össze 1Móz 39:1 és 41:9, 10. verseket! 

Hogyan használta fel Isten és Potifár is Józsefet, mialatt ő a börtön-
ben volt? 1Móz 40:1,2,5,8,12-19,23.   

„A király pohárnoka nagyon hálálkodott Józsefnek, egyrészt álmának 
kedvező magyarázatáért, másrészt a sok figyelmességéért. József válaszul 
megindítóan elmondta, milyen igazságtalanul vetették fogságba, és kérte a 
főpohárnokot, hogy vigye ügyét a király elé… A [főpohárnok] amikor újra a 
király kegyeibe került, nem gondolt többé jótevőjére.” – PP 176.

 

Mózes 1. könyve 39:7-9.
7  És lőn ezek után, hogy az ő urának felesége Józsefre veté szemeit, és monda: Hálj velem.8  Ő azonban vonakodék s monda az ő ura feleségének: Íme az én uramnak én mellettem semmi gondja nincs az ő háza dolgaira, és amije van, mindenét az én kezemre bízá.9  Senki sincs nálamnál nagyobb az ő házában; és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivelhogy te felesége vagy; hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot és [hogyan] vétkezném az Isten ellen?

Mózes 1. könyve 39:20.
Vevé azért Józsefet az ő ura és veté őt a tömlöcbe, melyben a király foglyai valának fogva, és ott vala a tömlöcben.

Mózes 1. könyve 39:1.
József pedig aláviteték Egyiptomba és megvevé őt az ismáelitáktól, kik őt oda vitték vala, egy egyiptomi ember Pótifár, a fáraó főembere, a testőrök főhadnagya.

Mózes 1. könyve 41:9, 10.
9  Szóla azért a főpohárnok a fáraónak, mondván: Az én bűneimről emlékezem e napon.10  A fáraó megharagudt vala az ő szolgáira, és fogságba vettetett vala engem a testőrök főhadnagyának házába, engem és a fősütőmestert.

Mózes 1. könyve 40:1,2,5,8,12-19,23.
1  És lőn ezek után, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkezének az ő uruk ellen, az egyiptomi király ellen.2  Megharaguvék azért a fáraó az ő két főemberére, a főpohárnokra, és a fősütőmesterre.5  És az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, akik a tömlöcben fogva valának, látának álmot mindketten; mindegyik külön álmot, azon egy éjjel, mindegyik az ő álmának értelme szerint.12  És monda neki József: Ez annak a megfejtése: a három vesszőszál, három nap.13  Harmadnap múlva a fáraó felmagasztalja a te fejedet, és visszahelyez téged hivatalodba, és adod a fáraó kezébe az ő poharát, az előbbi tiszted szerint, mikor az ő pohárnokja valál.14  Csakhogy azután megemlékezzél rólam, mikor neked jól lesz dolgod, és cselekedjél, kérlek, irgalmasságot velem, emlékezzél meg rólam a fáraó előtt és szabadíts meg engem e házból.15  Mert lopva hoztak el engem a héberek földéről, és itt sem cselekedtem semmit, hogy a tömlöcbe vessenek.16  És látá a fősütőmester, hogy jól magyaráz vala és monda Józsefnek: Álmodtam én is, hogy íme három kosár kalács vala fejemen.17  A felső kosárban pedig valának a fáraónak mindenféle süteményei, és a madarak eszik vala azokat a kosárból, az én fejemről.18  És felele József és monda: Ez annak a magyarázata: a három kosár, három nap.19  Harmadnap múlva fejedet véteti a fáraó és fára akasztat fel téged, és a madarak leeszik rólad húsodat.23  És nem emlékezék meg a főpohárnok Józsefről, hanem elfelejtkezék róla.

Zsoltárok könyve 105:17,18.
17  Elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, aki rabul adatott vala el;18  A lábait béklyóba szorították, ő maga vasban járt vala,
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Szerda január 15.
4. JÓZSEF A FÁRAÓ ELŐTT
a. Hogyan gondoskodott Isten arról, hogy kihozza Józsefet a börtön-

ből? 1Móz 41:1-7. Hogyan nyilatkoztatta ki az igaz Isten önmagát a 
Fáraónak? 1Móz 41:9,12,14-16. 

b. Hogyan hívta fel József a Fáraó figyelmét az igaz Istenre, az álom 
értelmezése előtt? 1Móz 41:25. Foglald össze az álom magyarázatát! 
1Móz 41:26-31.  

c.   Milyen tanácsot adott József a Fáraónak? 1Móz 41:33-36. 

„A magyarázat olyan ésszerű és következetes volt, és a javasolt eljárás 
olyan józan és értelmes, hogy helyességéhez nem férhetett kétség.” – PP 178.
d. Milyen bizonyítékunk van arra, hogy a Fáraó elkezdett hinni az igaz 

Istenben? 1Móz 41:38-41.

„A pohárnok, akit most vádolt a lelkiismeret, jótevőjének lelkes dicsé-
résével próbálta jóvátenni korábbi hálátlanságát. Miután a király tovább 
érdeklődött, meggyőződött arról, hogy a főpohárnok igazat mondott. Az 
egész birodalomban egyedül József volt olyan bölcs, hogy jelezni tudta a bi-
rodalmat fenyegető veszélyt, és azt, hogy milyen intézkedésekre van szükség 
a veszély elhárításához. A király biztos volt abban, hogy ő a legalkalmasabb 
ember az általa javasolt tervek végrehajtásához. Nyilvánvalóan Isten ereje 
volt vele. A király állami hivatalnokai közül pedig senki sem volt alkalmas 
arra, hogy ebben a válságban a nemzet ügyeit intézze. József bölcsességével 
és józan ítélőképességével szemben nem sokat számított az, hogy héber és 
rabszolga. ’Találhatnánk-é ehhez hasonló férfit, akiben az Isten lelke van?’ 
(1Móz 41:38) – mondta a király tanácsadóinak.” – PP 178.

Mózes 1. könyve 41:1-7.
1  Lőn pedig két esztendő múlván, hogy a fáraó álmot láta, s íme áll vala a folyóvíz mellett.2  És íme a folyóvízből hét szép és kövér tehén jő vala ki, és legel vala a nádasban.3  S íme azok után más hét tehén jő vala ki a folyóvízből, rútak és ösztövérek, és oda állanak vala ama tehenek mellé a folyóvíz partján.4  És elnyelék a rút és ösztövér tehenek a hét szép és kövér tehenet; és felserkene a fáraó.5  És elaluvék és másodszor is álmot láta, és íme hét gabonafej nevekedik vala egy száron, mind teljes és szép.6  És íme azok után hét vékony s keleti széltől kiszáradt gabonafej nevekedik vala.7  És elnyelék a vékony gabonafejek a hét kövér és teljes gabonafejet. És felserkene a fáraó, és íme álom [vala].

Mózes 1. könyve 41: 9,12,14-16.
9  Szóla azért a főpohárnok a fáraónak, mondván: Az én bűneimről emlékezem e napon.12  És [vala] velünk ott egy héber ifjú, a testőrök főhadnagyának szolgája; elbeszéltük vala neki, és ő megfejté nékünk a mi álmainkat; mindegyikünknek az ő álma szerint fejté meg.14  Elkülde azért a fáraó és hívatá Józsefet, és hamarsággal kihozák őt a tömlöcből, és megborotválkozék, ruhát válta és a fáraóhoz méne.15  És monda a fáraó Józsefnek: Álmot láttam és nincs aki megmagyarázza azt: Én pedig azt hallottam rólad beszélni, hogy ha meghallod az álmot, meg is magyarázod azt.16  És felele József a fáraónak, mondván: Nem én, Isten jelenti meg, ami a fáraónak javára van.

Mózes 1. könyve 41:25.
És monda József a fáraónak: A fáraó álma egy és ugyanaz; amit Isten cselekedni akar, azt jelentette meg a fáraónak.

Mózes 1. könyve 41: 26-31.
26  A hét szép tehén, hét esztendő, a hét szép gabonafej az is hét esztendő; az álom egy és ugyanaz.27  A hét ösztövér és rút tehén pedig, melyek amazok után jöttek ki, az is hét esztendő, és a hét vékony, keleti széltől kiszáradt gabonafej, az az éhségnek hét esztendeje.28  Ez az amit mondék a fáraónak, [hogy] amit Isten cselekedni akar, megmutatta a fáraónak.29  Íme hét esztendő jő, [és] nagy bőség lesz egész Egyiptomban.30  Azok után pedig következik az éhség hét esztendeje, s minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földén, és megemészti az éhség a földet.31  És nem ismerszik meg az előbbi bőség e földön az utána következő éhség miatt, mert igen nagy lesz.

Mózes 1. könyve 41:33-36.
33  Most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs férfit, és tegye Egyiptom földén gondviselővé.34  Cselekedje [ezt a] fáraó és rendeljen tiszttartókat az országnak, és szedjen ötödöt Egyiptom földén a hét bő esztendőben.35  És takarítsák be a következő jó esztendők minden termését, és gyűjtsenek gabonát a fáraó keze alá, élelmül a városokban, és tartsák meg,36  És legyen az élelem tartalékban az ország számára az éhség hét esztendejére, melyek elkövetkeznek Egyiptom földére, hogy el ne vesszen e föld az éhség miatt.

Mózes 1. könyve 41: 38-41.
38  Monda azért a fáraó az ő szolgáinak: Találhatnánk-e ehhez hasonló férfit, akiben az Isten lelke van?39  És monda a fáraó Józsefnek: Mivelhogy Isten mind ezeket neked jelentette meg, nincs hozzád fogható értelmes és bölcs ember.40  Te légy az én házamon főgondviselő, és minden népem a te szavadra hallgasson, csak a királyi szék tesz engem nálad nagyobbá.41  Monda továbbá a fáraó Józsefnek: Íme fejedelemmé tettelek az egész Egyiptom földén.
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Csütörtök január 16.
5. JÓZSEF – A MÉLTÓ PÉLDAKÉP
a. Mi József életének egyike legnagyobb tanulsága, amit a leendő lélek-

mentőknek el kell sajátítaniuk? Lk 16:10.

[József] minden kötelességének – a legkisebbtől a legnagyobbig – lelki-
ismeretes teljesítése által gyakorlatot szerzett a legmagasabb megbízatások 
ellátására. Aki a Teremtő akaratával összhangban él, annak jelleme igazzá és 
nemessé fejlődik. ’Az Úrnak félelme: az a bölcsesség, és az értelem: a gonosz-
tól való eltávozás’ (Jób 28:28). 

Csak kevesen ismerik fel, hogy milyen hatással vannak az élet kicsiny 
dolgai a jellem fejlődésére. Semmi sem jelentéktelen, amivel foglalkozunk. A 
változó körülmények, amelyekkel napról napra találkozunk, próbára teszik 
becsületességünket, és nagyobb megbízatásokra tesznek alkalmassá ben-
nünket. A hétköznapi élet ügyeinek intézésében tanúsított elvhűségünkkel 
hozzászoktatjuk magunkat ahhoz, hogy a kötelességet a kedvteléseink és a 
kívánságaink fölé helyezzük. Az így fegyelemhez szokott ember nem inga-
dozik szélben hajladozó nádként a jó és rossz között. Becsületesen teljesíti 
kötelességét, mert arra nevelte magát, hogy hű és igaz legyen. A legkisebb 
dolgokban való becsületességgel erőt nyer ahhoz, hogy a nagyobb dolgok-
ban is becsületes legyen.” – PP 179.

Péntek január 17.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mikor értette meg József, hogy az isteni terv része volt, hogy Egyiptomba 

kerüljön ?
2. Milyen áldásokban részesítheti egy keresztény alkalmazott a vállalatát azál-

tal, hogy lelkiismeretesen végzi a munkáját? 
3. Az isteni gondviselés által hogyan hívta fel József az igaz Istenre a Fáraó fi-

gyelmét?   
4. Milyen javaslatok késztették a Fáraót arra, hogy kezdett Istenben hinni? 
5. Mi az egyik legfőbb lecke, amit a lélekmentők megtanulhatnak József példá-

jából?

Lukács evangéliuma 16:10.
Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.
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2014. január 25.
Szombat

Napnyugta: H 16:34  
Ro 17:15

MÓZES
„Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Fáraó le-

ánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együtt-
nyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét; Egyiptom 
kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a 
megjutalmazásra tekintett” (Zsid 11:24-26).

„Mózes túltekintett a káprázatos palotán, a koronán, és tekintetét arra a 
nagy megtiszteltetésre, irányította, amellyel a Magasságos az ő szentjeit aján-
dékozza majd meg bűntől mentes országában.” – PP 205.
Javasolt olvasmányok: Pátriárkák és Próféták, 200-214. (Mózes)

Vasárnap január 19.
1. OTTHON – AZ ELSŐ EVANGÉLIZÁCIÓS TERÜLET
a. Milyen felelősséget érzett Jokébed az ő fiának (Mózesnek) a nevelé-

sével kapcsolatban? 2Móz 2:7-9; Apcs 7:20,21. 

„Isten meghallgatta az anya imáját és hite elnyerte jutalmát… Hűsége-
sen kihasználta ezt az alkalmat arra, hogy gyermekét Isten számára nevelje. 
Erősen hitte, hogy gyermekét Isten valami nagy feladatra őrizte meg… Azt 
is tudta azonban, hogy gyermeke ezzel olyan környezetbe kerül, amelynek 
befolyása eltérítheti és elfordíthatja Istentől… Elméjét Isten félelmével és az 
igazság szeretetével telítette. Komolyan imádkozott azért, hogy gyermekét 
őrizze meg Isten a királyi udvar minden romlott befolyásától.” – PP 203.
b. Hogyan neveljék gyermekeiket a szülők? Péld 22:6. 

„Mózes életének egész jövője, a nagy misszió, amelyet Izrael vezetőjeként 
betöltött, tanúskodik a keresztény édesanyák munkájának fontosságáról. 
Semmiféle más munka jelentősége nem érhet fel ehhez.” – PP 203. 

4. Tanulmány

Mózes 2. könyve 2:7-9.
7  Az ő nénje pedig monda a fáraó leányának: Elmenjek-e s hívjak-e egy szoptatós asszonyt a héber asszonyok közül, hogy szoptassa neked a gyermeket?8  És a fáraó leánya monda neki: Eredj el. Elméne azért a leányzó, és elhívá a gyermek anyját.9  És monda neki a fáraó leánya: Vidd el ezt a gyermeket és szoptasd fel nekem, és én megadom a te jutalmadat. És vevé az asszony a gyermeket és szoptatá azt.

Példabeszédek 22:6.
Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.

Apostolok cselekedetei 7: 20,21.
20  Akkor születék Mózes, és ékes vala az Isten előtt. Ez három hónapig atyja házában tartaték.21  Mikor pedig kitétetett, a fáraó leánya felvevé, és felnevelé őt a saját fia gyanánt.
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Hétfő január 20.
2. MÓZES MÁSODIK ISKOLÁJA: A KIRÁLYI UDVAR
a. Milyen nevelésben részesült Mózes Egyiptom királyának az udvará-

ban? Apcs 7:22. 

„A fáraó udvarában Mózes a legmagasabb állami és katonai kiképzésben 
részesült. Az uralkodó úgy határozott, hogy örökbefogadott fiúunokáját 
teszi meg utódjának a trónon, és az ifjút ennek a magas pozíciónak meg-
felelő betöltésére nevelték. ’És Mózes taníttaték az Egyiptombeliek minden 
bölcsességére; és hatalmas vala beszédben és cselekedetben’ (Apcs 7:22). 
Vezetői képessége a hadviselés területén az egyiptomi hadsereg kedveltjévé 
tette. Általában figyelemre méltó jellemű embernek tartották.” – PP 204.
b. Beszélj azon nevelés hatásáról, ami Mózest körülvette héber ottho-

nában!

„Az egyiptomi törvények szerint mindazoknak, akik elfoglalták a fára-
ók trónját, a papi rendnek is tagjaivá kellett lenniük. Ez azt jelentette, hogy 
Mózest is – a trón nyilvánvaló örökösét – be kellett avatni a nemzet és az 
államvallás titkaiba. Beavatása feladatával a papokat bízták meg. Mózest 
azonban – ámbár lelkes tanítvány volt – semmiképpen sem tudták rávenni 
arra, hogy részt vegyen a bálványistenek imádásában és szolgálatában… 
Mózes… továbbra is kitartott elhatározása mellett, hogy az egy Istenen, a 
menny és a föld Teremtőjén kívül senki és semmi mást nem imád és nem 
tisztel.” – PP 204. 205.
c. Amikor Mózest megfenyegették a korona elvesztésével, milyen dön-

tést hozott? Miért? Zsid 11:24-26.

„Mózes alkalmas volt arra, hogy a föld nagyjai között kimagasló helyet 
foglaljon el, hogy a legdicsőbb ország királyi udvarában tündököljön, és 
megmutassa hatalma erejét. Nagy műveltségével kimagaslik minden idők 
nagy emberei közül. Páratlan történetíró, költő, filozófus, hadvezér és tör-
vényadó volt.” – PP 205.

Apostolok cselekedetei 7:22.
És Mózes taníttaték az egyiptombeliek minden bölcsességére; és hatalmas vala beszédben és cselekedetben.

Zsidókhoz írt levél 11:24-26.
24  Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják,Zsid 11:25  Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét;26  Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.
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Kedd január 21.
3. MÓZES HARMADIK ISKOLÁJA: A JUHOK GONDOZÁSA
a. Miért volt elengedhetetlenül szükséges a juhok gondozásának har-

madik iskolája annak az embernek, akit így akart Isten felkészíteni 
az előtte lévő nagy munkára? 2Móz 2:15,16,21; 3:1; Zsid 11:27.   

„[Mózesnek] az önmegtagadás és viszontagságok iskolájában meg kellett 
tanulnia a türelmet és indulatai megfékezését. Mielőtt bölcsen tudna kor-
mányozni, uralkodni, meg kell tanulnia az engedelmességet. Saját szívének 
teljes összhangban kellett lennie Isten akaratával, mielőtt a népet tanítaná 
meg Isten akaratának ismeretére. Saját tapasztalatai alapján fel kell készülnie 
az atyai gondoskodás gyakorlására mindenki iránt, akinek csak szüksége 
lehet segítségére.” – PP 207.
b. Mi volt az eredmény Mózes jellemében a pusztai negyven éves iskola 

végén? 4Móz 12:3.

c. Mielőtt valaki elfogadható munkát végezhetne Istenért, ahol alapve-
tő követelmény, hogy emberekkel tudjon bánni, mit kell neki megta-
nulnia? Rm 12:18.

„Azokban, akiket Isten tervének véghezvitelére választott ki, az emberi 
gyengeségek is láthatókká váltak. Mégsem voltak sablonos szokásokkal és 
jellemmel rendelkező emberek, akik elégedetten megmaradtak előbbi ál-
lapotukban. Komolyan törekedtek az isteni bölcsesség elnyerésére, és meg 
akartak tanulni ügyéért munkálkodni. Az apostol azt mondja: ’Ha pedig 
valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek 
készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki’ (Jak 1:5). Isten 
azonban nem részesíti mennyei világosságban azokat, akik megelégedetten 
megmaradnak a sötétségben. Azért, hogy megkapjuk Isten segítségét, el 
kell ismernünk gyengeségünket és elégtelenségünket; elménket azokra a 
nagy változásokra kell irányítanunk, amelyek bennünk végbe mennek. El 
kell kezdenünk komolyan és kitartóan imádkozni. El kell vetni magunktól a 
rossz szokásokat; a győzelmet csak akkor nyerhetjük el, ha határozott erőfe-
szítéssel igyekszünk tévedéseink kiigazítására és a helyes alapelvekhez való 
alkalmazkodásra. Sokan azért nem érnek el magas szintet – amelyet pedig 
elérhetnének – mert Istenre várnak, hogy majd megcselekszi helyettük azt, 
aminek a megtételéhez elegendő erőt és képességet adott nekik.” – PP 208. 

Mózes 2. könyve 2:15,16,21.
15  A fáraó is meghallá azt a dolgot és Mózest halálra keresteti vala: de elfuta Mózes a fáraó elől és lakozék Midián földén; leüle pedig egy kútnál.16  Midián papjának pedig hét leánya vala, és oda menének és vizet húzának és tele merék a vályúkat, hogy megitassák atyjuknak juhait.21  És tetszék Mózesnek, hogy ott maradjon e férfiúnál, és ez feleségül adá Mózesnek az ő leányát, Cipporát.

Mózes 2. könyve 3:1.
Mózes pedig őrzi vala az ő ipának, Jethrónak a Midián papjának juhait és hajtá a juhokat a pusztán túl és juta az Isten hegyéhez, Hórebhez.

Mózes 4. könyve 12:3.
(Az az ember pedig, Mózes, igen szelíd vala, minden embernél inkább, akik e föld színén vannak.)

Rómabeliekhez írt levél 12:18.
Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.

Zsidókhoz írt levél 11: 27.
Hit által hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.
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Szerda  január 22.
4. NEM MENTSÉG AZ EMBERI GYENGESÉG
a. Hogyan hárította el Isten Mózes félénk és önbizalomhiányos mente-

getőzését, azt állítva magáról, hogy ő „nehéz ajkú”? 2Móz 4:10-12.  

„Ha elfogadjuk az Isten által ránk helyezett felelősséget és teljes szívünk-
kel eleget teszünk, akkor elnyerjük az ahhoz szükséges erőt és képességet. 
Bármilyen szerény legyen is a tisztség, de ha Isten erejében bízva hűen törek-
szünk munkája végzésére, elérjük az igazi nagyságot.” – PP 213.
b. Mózes mely gyengesége ingerelte haragra Istent? Mivel gyengesége 

miatt engedett a feleségének, milyen következménye lett az engedet-
lenségének? 2Móz 4:24,25. 

   

„Midiánból eltávozva, Mózes az Úr nemtetszésének megdöbbentő és 
rettenetes figyelmeztetését kapta. Fenyegető módon egy angyal jelent meg, 
mintha el akarná őt pusztítani. Az angyal semmi magyarázatát nem adta 
megjelenésének, azonban Mózesnek azonnal eszébe jutott, hogy Isten egyik 
követelményét semmibe vette. Felesége rábeszélésére nem hajtotta végre 
kisebbik fián a körülmetélés szertartását… A kiválasztott vezető részéről 
tanúsított mulasztás csökkenthette volna a nép szemében az isteni előírások 
erejét.” – PP 213, 214.
c. Hogyan van szemléltetve, hogy az Úr művében való szolgálatra el-

hívottaknak kötelességüket alaposan kell ismerniük és végezniük? 
1Sám 15:22; Jak 4:17.  

„Hányan vannak, akik nem hajlandók Isten rendeletei szerint cselekedni, 
de ragaszkodnak tiszteletének külső formájához! De Isten Lelke nem vála-
szol az ilyen tiszteletre. Ha valamely parancsolatát tudatosan megszegik, az 
Úr nem fogadhatja el tőlük a legájtatosabb tiszteletet sem.” – PP 590.

Mózes 2. könyve 4:10-12.
10  És monda Mózes az Úrnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesenszóló sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy szólottál a te szolgáddal; mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok.11  Az Úr pedig monda neki: Ki adott szájat az embernek? Avagy ki tesz némává vagy siketté, vagy látóvá vagy vakká? Nemde én, az Úr?12  Most hát eredj és én leszek a te száddal, és megtanítlak téged arra, amit beszélned kell.

Mózes 2. könyve 4:24,25.
24  És lőn az úton, egy szálláson, eleibe álla az Úr és meg akarja vala őt ölni.25  De Cippora egy éles követ veve és lemetszé az ő fiának előbőrét és lába elé veté mondván: Bizony, vérjegyesem vagy te nekem!

Sámuel 1. könyve 15:22.
Sámuel pedig monda: Vajon kedvesebb-e az Úr előtt az égő- és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Íme, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél!

Jakab apostol levele 4:17.
Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak.
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Csütörtök január 23.
5. A KERESZTÉNY SZOLGÁLAT NÉLKÜLÖZHETETLEN JELLEMZŐJE
a. Mi az első és legfontosabb tulajdonság, ami kell hogy jellemezzen 

minden lélekmentőt? Jn 21:15-17. 

„Az a kérdés, amelyet Krisztus tett fel Péternek, jelentős kérdés volt. 
Krisztus csak egyetlen feltételét említette meg a tanítványságnak és a tanít-
ványi szolgálatnak: ’Szeretsz-é engem?’ (Jn 21:15.) Ez lényeges feltétel. Bár 
Péternek lehet sok más képesítése, de Krisztus iránt érzett szeretete nélkül 
nem lehetne hűséges pásztora az Úr nyájának. Tudás, jó szándék, ékesszólás, 
hála és buzgalom mind segítséget jelentenek a jó munka végzésében, de ha 
a Jézus iránt érzett szeretet nincs meg a szívben, akkor a keresztény lelkész 
munkája csak kudarccal végződhet.” – JÉ 719.
b. Mi a bizonyítéka annak, hogy Mózesnek meg volt ez a nélkülözhetet-

len tulajdonsága? 2Móz 32:9-12,32,33. El akarta-e Isten ténylegesen 
pusztítani Izraelt, vagy csak Mózest akarta megpróbálni?    

„Ha Istennek az volt a szándéka, hogy elpusztítsa Izraelt, vajon ki esedez-
hetett volna értük?… Amikor Mózes közbenjárt Istennél Izraelért, félénksé-
ge feloldódott mély felindultságában és szeretetében azokért, akikért Isten 
vezetésével olyan sok mindent megtett. Az Úr meghallgatta könyörgését, és 
elfogadta önzetlen imáját. Isten próbára tette szolgáját. Megpróbálta tévelygő 
és hálátlan népe iránt érzett hűségét és szeretetét. Mózes nemesen hordozta 
el ezt a próbatételt.” – PP 276. 277.

Péntek január 24.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mi volt Mózes első iskolája?     
2. Mi volt Mózes második iskolája?
3. Mi volt Mózes harmadik iskolája?
4. Miért volt szükséges ezen iskolák mindegyike Mózes élete munkájához? 
5. Mi a legfőbb kérdés minden lélekmentő számára?

Mózes 2. könyve 32:9-12,32,33.
9  Monda ismét az Úr Mózesnek: Látom ezt a népet, bizony keménynyakú nép.10  Azért hagyj békét nekem, hadd gerjedjen fel haragom ellenük, és töröljem el őket: Téged azonban nagy néppé teszlek.11  De Mózes esedezék az Úrnak, az ő Istenének színe előtt, mondván: Miért gerjedne Uram a te haragod néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál vala ki Egyiptomnak földéről?12  Miért mondanák az egyiptomiak, mondván: Vesztükre vivé ki őket, hogy elveszítse a hegyek között, és eltörölje őket a föld színéről? Múljék el a te haragod tüze, és hagyd abba azt a néped ellen való veszedelmet.32  De most bocsásd meg bűnüket; ha pedig nem: törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál.33  És monda az Úr Mózesnek: Aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből.

János evangéliuma 21:15-17.
15  Mikor aztán megebédelének, monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának [fia]: jobban szeretsz-e engem ezeknél? Monda neki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Monda neki: Legeltesd az én bárányaimat!16  Monda neki ismét másodszor is: Simon, Jónának [fia], szeretsz-e engem? Monda neki: Igen, Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda neki: Őrizd az én juhaimat!17  Monda neki harmadszor [is]: Simon, Jónának [fia], szeretsz-e engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor [is] mondotta vala neki: Szeretsz-e engem? És monda neki: Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda neki Jézus: Legeltesd az én juhaimat!
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
A Világ Katasztrófáinak Következményeit 
Enyhítő Alap részére

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

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

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

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

       
A Generál Konferencia Jótékonysági Osztálya 

2014. február 1.
Szombat
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FELKÉSZÜLÉS,  
HOGY FÉNYHORDOZÓ LÉGY (I)

„Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok 
az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyé-
im; mert enyém az egész föld. És lesztek ti nékem papok birodalma és 
szent nép” (2Móz 19:5,6).

 „[Isten] kihozta [Izraelt] Egyiptomból, és vállalta nevelésüket, hogy 
olyan nép legyen, amelyet sajátjának nevezhet. Általuk akarta megáldani és 
tanítani a világot. Olyan táplálékkal látta el őket, amely ezt a célt a legjobban 
szolgálta. Nem hússal, hanem mannával; ’mennyei kenyérrel’.” – NOL 216,
Javasolt olvasmányok: Pátriárkák és Próféták, 337-343. (A Sínaitól Kádesig) 

Vasárnap január 26.
1. EGY VESZÉLYES HELYZET
a. Az Izraeliták mely tette mutatta meg, hogy nem voltak előkészülve 

arra, hogy Isten fényhordozóként használja fel őket? 2Móz 16:2,3.  

„[Az Izraelitáknak] azonban szükségük volt a nehézségekre, a szűköl-
ködés elhordozására. Isten az emberi méltóságtól megfosztott állapotukból 
hozta ki őket, hogy megtisztelő helyet foglaljanak el a népek és nemzetek 
között, és átvehessék fontos és szent megbízatásukat. Ha lett volna hitük 
Őbenne mindazért, amit érettük cselekedett, akkor szívesen elhordoztak 
volna minden kényelmetlenséget, éhséget, még a szenvedést is. Azonban 
nem bíztak az Úrban továbbra sem, bár látták hatalmának és jóságának je-
leit.” – PP 247. 248.
b. Válaszul a sokaság zúgolódására, milyen utasítást adott az Úr Mózes 

által, hogy átnevelje megromlott étvágyukat? 2Móz 16:4,12-15,31,35.

2014. február 1.
Szombat

Napnyugta: H  16:48 
Ro 17:25

5. Tanulmány

Mózes 2. könyve 16:2,3.
2  És zúgolódék Izrael fiainak egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a pusztában.3  S mondának nekik Izrael fiai: Bár megholtunk volna az Úr keze által Egyiptom földén, amikor a húsos fazék mellett ülünk vala, amikor jól lakhatunk vala kenyérrel; mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy mind e sokaságot éhséggel öljétek meg.

Mózes 2. könyve 16:4,12-15,31,35.
4  És monda az Úr Mózesnek: Íme én esőképpen bocsátok néktek kenyeret az égből; menjen ki azért a nép és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem: akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem?12  Hallottam az Izrael fiainak zúgolódását, szólj nekik mondván: Estennen húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr a ti Istenetek.13  És lőn, hogy este fürjek jövének fel és ellepék a tábort, reggel pedig harmatszállás lőn a tábor körül.14  Mikor pedig a harmatszállás megszűnék, íme a pusztának színén apró gömbölyegek valának, aprók mint a dara a földön.15  Amint megláták az Izrael fiai, mondának egymásnak: Mán ez! mert nem tudják vala mi az. Mózes pedig monda nekik: Ez az a kenyér, melyet az Úr adott néktek eledelül.31  Az Izrael háza pedig Mánnak nevezé azt; olyan vala az mint a koriandrom magva, fehér; és íze, mint a mézes pogácsáé.32  És monda Mózes: Ezt parancsolja az Úr: Egy teljes ómernyit tartsatok meg abból maradékaitok számára, hogy lássák a kenyeret, amellyel éltettelek titeket a pusztában, mikor kihoztalak titeket Egyiptom földéről.
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Hétfő január 27.
2.   ISTEN TERVE
a. Mire kell nekünk mindig gondolnunk azért, hogy a világ világossá-

ga lehessünk? 1Kor 10:31. Mi volt Ádám és Éva eredeti étrendje az 
Édenben? 1Móz 1:29. 

„Újra és újra megmutatták nekem, hogy Isten vissza szeretné vezetni né-
pét az Ő eredeti tervéhez, hogy ne táplálkozzanak a kimúlt állatok húsával. 
Azt akarja, hogy jobb táplálkozási szokásokra tanítsuk az embereket… Ha a 
húst elhagyják, és az ízlést nem a húsevésre szoktatják, ha a gyümölcsök és a 
gabonaneműek szeretetére serkentik magukat, hamarosan elérik, amit Isten 
kezdetben szánt az embernek. Az Ő népe nem fog húst fogyasztani.” – Gy 267.   
b. Mire kellett mindig Izraelnek emlékezni, mint az Isten által kiválasztott 

nemzetnek, hogy a világosságot vihessék a világnak? 5Móz 6:24; 7:6.

„Isten azért hozta ki az Izraelitákat Egyiptomból, hogy tiszta, szent és 
boldog népként honosíthassa meg őket Kánaán földjén. Ennek a célnak a 
megvalósítása érdekében fegyelmezési, nevelési folyamatnak vetette őket 
alá saját és leszármazottaik javára. Ha készek lettek volna megtagadni étvá-
gyukat és engedelmesen elfogadják Isten bölcs megszorításait, akkor a testi 
gyengeség és betegség ismeretlen lett volna közöttük… Az a tény azonban, 
hogy Isten korlátozásainak, követelményeinek nem voltak hajlandók ma-
gukat alávetni, nagyon megnehezítette a számukra kilátásba helyezett isteni 
eszmény elérését és a nekik szánt áldások elnyerését.” – PP 339.
c. Miért keményítette meg Sátán az Izraeliták szívét, és idézte elő azt, 

hogy „a tiltott dolgok után vágyakozzanak”? Zsol 78:18. 
    

„Sátán persze megkísértette őket, hogy ezt a korlátozást tekintsék igaz-
ságtalannak és kegyetlennek. Rávette őket, hogy a megtiltott dolgok után 
vágyakozzanak, mert jól tudta, hogy az étvágy korlátlan élvezete az érzékisé-
get segíti elő. Az érzékiség eszközével pedig könnyebben hatalmába kerítheti 
az embereket. A nyomorúság és a betegség szerzője mindig ott támad, ahol a 
legnagyobb sikert érheti el. Az étvágynak címzett kísértésekkel Sátán mindig 
nagymértékben vezette bűnbe az embereket attól az időtől fogva, amikor a 
tiltott gyümölcsből való evésre vette rá Évát.” – PP 338. 339.

Mózes 1. könyve 1:29.
És monda Isten: Íme néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.

Mózes 5. könyve 6:24.
5Móz 6:24  És megparancsolta nékünk az Úr, hogy cselekedjünk mind e rendelések szerint, hogy féljük az Urat, a mi Istenünket, hogy jó dolgunk legyen teljes életünkben, hogy megtartson minket az életben, mint e mai napon.

Mózes 5. könyve 7:6.
5Móz 7:6  Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te; téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy neki, minden nép közül e föld színén.

Zsoltárok könyve 78:18.
És megkísérték Istent az ő szívükben, enni valót kérvén az ő kívánságuk szerint.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 10:31.
Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek.
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Kedd január 28.
3. NYÍLT LÁZADÁS 
a. Mit tettek az izraeliták nem sokkal azután, hogy elhagyták a Sínai-

hegyet, és hogyan válaszolt erre Isten? 4Móz 11:1.  

b. Ezen alkalommal, miért tekintette Isten az ő zúgolódásukat úgy, 
mint bűnös lázadást? Zsol 78:17,18; Zsid 10:26. 

„[Az Izraeliták] gyakran zúgolódtak és lázongtak a Vörös-tengertől a 
Sínai-hegyig tartó vándorlás alatt, de Isten megszánta tudatlanságukat és 
vakságukat, bűnüket nem látogatta meg ítélettel. Közben a Hóreben kijelen-
tette magát nekik. Ennek következtében nagy világosságot kaptak, ami által 
tanúi lettek Isten fenségének, hatalmának és dicsőségének. Ezután azonban 
elégedetlenségükkel és hitetlenségükkel még nagyobb bűnt vettek magukra, 
és vétkesebbé lettek Isten előtt. Továbbá ők szövetségben kötelezték magukat 
arra, hogy elfogadják Jahvét királyuknak, és elismerik az Ő tekintélyét. Zúgo-
lódásuk most már lázadás volt, és mint ilyent, meg kellett kapják az azonnali 
és kiemelkedő büntetést, ha Izraelt meg akarta őrizni az Úr az anarchiától 
és az összeomlástól. ’És felgyullada ellenük az Úrnak tüze és megemészté a 
tábornak szélét’ (4Móz 11:1). A panaszkodók legbűnösebbjeit elpusztította a 
felhőből előcikázó villám.” – PP 339. 340.
b. A túlélők, hogyan folytatták a lázadásukat? 4Móz 11:4-6.

„Nemsokára azonban rosszabb lett a helyzet, mint előzőleg. Ez a félel-
metes ítélet ahelyett, hogy a túlélőket alázatosságra és bűnbánatra késztette 
volna, látszólag csak még szaporította zúgolódásukat. A nép minden irány-
ból sírva és jajgatva sátrai nyílásához gyülekezett…. Így nyilatkoztatták ki 
azzal az eledellel szembeni elégedetlenségüket, amelyet Teremtűjük adott 
nekik. Pedig állandóan nyilvánvaló volt előttük, hogy ez az eledel megfelelt 
szükségüknek; mert mindazon nehézségek ellenére, amelyeket el kellett hor-
dozniuk, törzseikben nem akadt egyetlen egy beteg sem.” – PP 340. 

„Minden lélek próbára lesz téve. Fontolja meg mindenki, hogy miként 
szívleli meg Isten Lelkének a figyelmeztetéseit, feddéseit és kérlelését! Akik 
visszautasítják a világosságot, mert nincs összhangban hajlamaikkal, a sötét-
ségben lesznek hagyva, hogy a kedvelt dolgaikkal maradjanak – amik miatt 
ki fognak esni Isten kegyéből.” – RH 1883. szeptember 6.   

 

Mózes 4. könyve 11:1.
És lőn, hogy panaszolkodék a nép az Úr hallására, [hogy] rosszul [van dolga]. És meghallá az Úr, és haragra gerjede, és felgyullada ellenük az Úrnak tüze és megemészté a tábornak szélét.

Mózes 4. könyve 11:4-6.
4  De a gyülevész nép, amely köztük vala, kívánságba esék, és Izrael fiai is újra siránkozni kezdének, és mondának: Kicsoda ad nékünk húst ennünk?5  Visszaemlékezünk a halakra, amelyeket ettünk Egyiptomban ingyen, az ugorkákra és dinnyékre, a párhagymákra, vereshagymákra és a foghagymákra.6  Most pedig a mi lelkünk eleped, mindennek híjával lévén; szemünk előtt nincs egyéb mint manna.

Zsoltárok könyve 78:17,18.
17  Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a Felségest a pusztában;18  És megkísérték Istent az ő szívükben, enni valót kérvén az ő kívánságuk szerint.

Zsidókhoz írt levél 10:26.
Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,
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Szerda január 29.
4. MÓZES SEGÍTSÉGÉRT KÖNYÖRÖG
a. Hogyan kérlelte Mózes Istent, aggódva e veszélyes helyzet miatt? 

4Móz 11:11-15. Miről gondoskodott most Isten? 4Móz 11:16.

„Az Úr azt is megengedte Mózesnek, hogy a leghűségesebb és legtevéke-
nyebb férfiakat válassza ki, hogy ezek osszák meg vele a felelősséget. Mózes 
azt hitte, hogy az általa kiválasztott férfiak befolyása segít majd neki fékezni 
az emberek hevességét és elnyomni a felkelést. Megválasztásukból azonban 
végül is komoly bajok keletkeztek. Mózes sohasem választotta volna ki őket, 
ha megélt hite megfelelt volna azoknak a bizonyítékoknak, amelyek támoga-
tásával tanúbizonyságot tett Isten hatalmáról és jóságáról.” – PP 341. 
 b. Mire utasította Isten Mózest, mit mondjon, válaszul a nép panaszaira? 

4Móz 11:18-20. 

c. Hogyan feddte meg az Úr Mózes hitének a hiányát, s az elégedetlen-
ségét? 4Móz 11:21-23.

d. Bár Isten biztosított a népnek a kívánságuk miatt húsételt, hogyan 
büntette meg őket a lázadásukért? 4Móz 11:31-33; Zsol 106:13-15.

„Isten megadta a népnek azt az eledelt, amely nem szolgálta a javát. 
Megadta nekik, mert állhatatosan kitartottak a hús kívánása mellett. Nem 
elégedtek meg azokkal az ételekkel, amelyek a javukat és egészségüket szol-
gálták volna. Isten eleget tett lázadással fenyegető kívánságuknak, de most el 
kellett szenvedniük ennek következményét. Féktelen lakmározásba kezdtek, 
de kicsapongásukért hamarosan meg kellett bűnhődniük. ’Megveré az Úr 
a népet igen nagy csapással’ (4Móz 11:33). Nagyon sokat közülük égető láz 
vert le lábáról. A legbűnösebbek pedig abban a pillanatban elpusztultak, 
amikor megérintették azt az ételt, amely után áhítoztak.” – PP 343.

Mózes 4. könyve 11:11-15.
11  És monda Mózes az Úrnak: Miért nyomorítád meg a te szolgádat? és miért nem találék kegyelmet a te szemeid előtt, hogy ez egész népnek terhét én reám vetéd?12  Avagy tőlem fogantatott-e mind ez egész nép? avagy én szültem-e őt, hogy azt mondod nekem: Hordozd őt a te kebleden, amiképpen hordozza a dajka a csecsemőt, arra a földre, amely felől megesküdtél az ő atyáinak?13  Hol vegyek én húst, hogy adjam azt mind ez egész népnek? mert reám sírnak, mondván: Adj nékünk húst, hadd együnk!14  Nem viselhetem én magam mind ez egész népet; mert erőm felett van.15  Ha így cselekszel velem, kérlek ölj meg engemet, ölj meg ha kedves vagyok előtted, hogy ne lássam az én nyomorúságomat.

Mózes 4. könyve 11:16.
Monda azért az Úr Mózesnek: Gyűjts egybe nekem hetven férfiút Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy vénei a népnek és annak elöljárói, és vidd őket a gyülekezet sátorához, és álljanak ott veled.

Mózes 4. könyve 11:18-20.
18  A népnek pedig mondd meg: Készítsétek el magatokat holnapra, és húst esztek; mert sírtatok az Úr hallására, mondván: Kicsoda ad nékünk húst ennünk? mert jobban vala nékünk dolgunk Egyiptomban. Azért az Úr ad néktek húst és enni fogtok.19  Nem csak egy napon esztek, sem két napon, sem öt napon, sem tíz napon, sem húsz napon;20  Hanem egy egész hónapig, míglen kijön az orrotokon, és utálatossá lesz előttetek; mivelhogy megvetettétek az Urat, aki közöttetek van; és sírtatok őelőtte mondván: Miért jöttünk ide ki Egyiptomból?

Mózes 4. könyve 11:21-23.
21  És monda Mózes: Hatszáz ezer gyalogos e nép, amely között én vagyok, és te azt mondod: Húst adok nekik, és esznek egy egész hónapig?!22  Nemde juhok és ökrök vágattatnak-e nekik, hogy elég legyen nekik? vagy a tengernek minden hala összegyűjtetik-e nekik, hogy elég legyen nekik?23  Akkor monda az Úr Mózesnek: Avagy megrövidült-e az Úrnak keze? Majd meglátod: beteljesedik-e neked az én beszédem vagy nem?

Mózes 4. könyve 11:31-33.
31  És szél jöve ki az Úrtól, és hoza fürjeket a tengertől, és bocsátá a táborra egynapi járásnyira egy felől, és egynapi járásnyira más felől a tábor körül, és mintegy két sing magasságnyira a földnek színén.32  Akkor felkele a nép [és] azon az egész napon, és egész éjjel, és az egész következő napon gyűjtének maguknak fürjeket, aki keveset gyűjtött is, gyűjtött tíz hómert, és kiteregeték azokat maguknak a tábor körül.33  A hús még foguk között vala, és meg sem emésztették vala, amikor az Úrnak haragja felgerjede a népre és megveré az Úr a népet igen nagy csapással.

Zsoltárok könyve 106:13-15.
13  Hirtelen elfeledék cselekedeteit; nem várák az ő tanácsát!14  Epekedés epeszté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon.15  És megadá nekik, amit kívántak; és ösztövérséget bocsáta lelkükbe.



3030 Szombati Bibliai Tanulmányok, 2014. január - március

Csütörtök január 30.
5. VÁLASZTÁS A VILÁGOSSÁG ÉS SÖTÉTSÉG KÖZÖTT!
a. Hogyan bánik Isten azokkal, akik sohasem látták a világosságot, 

soha nem ismerték akaratát, s tervét? Apcs 17:30.

„Akkor váltják ki Isten kárhoztatását és rosszallását, ha világosságot kap-
nak, s ezt mellőzik, vagy elvetik. Mielőtt azonban a világosság megérkezne, 
nem bűnösök, mert nincs világosság, amit visszautasíthatnának.” – 1B 70.  
b. Hogyan bánik Isten azokkal, akik akkor sem engedelmeskednek mi-

után megismerték akaratát? Lk 12:47,48; Jak 4:17; 1Sám 15:23. 

„Hányan vannak, akik nem hajlandók Isten rendeletei szerint cseleked-
ni, de ragaszkodnak tiszteletének külső formájához! De Isten Lelke nem 
válaszol az ilyen tiszteletre. Ha valamely parancsolatát tudatosan megsze-
gik, nem fogadhatja el tőlük a legájtatosabb tiszteletet sem.” – PP 590. 

Péntek január  31.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mi volt Izrael válasza Isten egészségügyi átnevelő tervére?
2. Miért tekintette Isten ezt a zúgolódást lázadásnak?   
3. Hogyan adta meg Isten azt az ételt, amit az Izraeliták kívántak?    
4. Hogyan bánik Isten azokkal, akik szándékosan semmibe veszik az iga-

zságot? 
5. Hogyan bánik Isten azokkal, akik készakarva ellene szegülnek kinyilat-

koztatott akaratának?  

Sámuel 1. könyve 15:23.
Mert, [mint] a varázslásnak bűne, [olyan] az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király.

Lukács evangéliuma 12:47,48.
47  És amely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg;48  Aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.

Apostolok cselekedetei 17:30.
E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:

Jakab apostol levele 4:17.
Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak.
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FELKÉSZÜLÉS,  
HOGY FÉNYHORDOZÓ LÉGY (II)

„Óh, ha az én népem hallgatna reám, s Izráel az én útaimon járna! 
Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem” 
(Zsol 81:14,15).

„Azok, akikre [a reformáció] munkájának a terhe nehezedik, nem hall-
gathatnak a gonoszság láttán, és nem takarhatják be a bűnt a hamis könyö-
rület köpenyével.” – PK 415.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 124-127. (A bűnösök menedéke) 

Vasárnap   február 2.
1. AZ ALACSONYABBRÓL A MAGASABB SZÍNVONALRA
a. Hogyan segítette volna Isten Izráel népét azon tervében, hogy ők le-

gyenek a világ világossága Kánaánban, ha engedtek volna Isten azon 
szándékának, hogy Ádám eredeti étrendje szerint táplálkozzanak? 
Zsol 78:23-25; 81:14,15.   

„[Az Úr az Izraeliták] hajlamai megváltoztatásáért és az értelmük maga-
sabb képességei serkentéséért megvonta tőlük a kimúlt állatok húsát. An-
gyalok eledelét, mannát adott nekik táplálékul az égből.” – TII 23.  
b. Ha Isten ideiglenesen megengedte a vízözön után a húsevést az 1Móz 

9:3; 18:7; 27:9. versek szerint, akkor miért büntette meg az Izraeliták 
hús utáni vágyakozását? 4Móz 11:33; Zsol 78:27-32; 106:14,15.

„Ha valaki világosan látja kötelességét, akkor ne merészeljen Isten elé 
járulni, hogy mentse fel őt annak teljesítése alól! Sőt inkább alázatos és enge-
delmes lélekkel kérjen Istentől erőt és bölcsességet szavának teljesítéséhez.” 
– PP 411. 

2014. február 8.
Szombat

Napnyugta: H  16:56
Ro 17:34

6. Tanulmány

Mózes 1. könyve 9:3.
1Móz 9:3  Minden mozgó állat, amely él legyen nektek eledelül; amint a zöld füvet, nektek adtam mindazokat.

Mózes 1. könyve 18:7.
1Móz 18:7  A baromhoz is elfuta Ábrahám, és hoza egy gyenge kövér borjút, és adá a szolgának, az pedig siete azt elkészíteni.

Mózes 1. könyve 27:9.
1Móz 27:9  Menj el, kérlek, a nyájhoz, és hozz nekem onnan két kecskegödölyét a javából, hogy csináljak azokból a te atyádnak kedve szerint való ételt, amint ő szereti.

Mózes 4. könyve 11:33.
A hús még foguk között vala, és meg sem emésztették vala, amikor az Úrnak haragja felgerjede a népre és megveré az Úr a népet igen nagy csapással.

Zsoltárok könyve 78:23-25.
23  És ráparancsolt a felhőkre ott fenn, és az egek ajtajait megnyitotta.24  És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nekik.25  Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nekik eleséget,

Zsoltárok könyve 81:14,15.
14 Oh, ha az én népem hallgatna reám, s Izrael az én utaimon járna!15 Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem.

Zsoltárok könyve 78:27-32.
27  És hullata rájuk annyi húst, mint a por, és annyi madarat, mint a tenger fövénye.28  És leszállítá azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz körös-körül.29  Evének azért és igen megelégedének, és amit kívántak, azt hozá nekik.30  Még fel sem hagytak a kívánságukkal; az étel még a szájukban vala:31  Mikor az Isten haragja felgerjede ellenük, és főbbjeik közül [sokakat] megöle, és Izraelnek ifjait levágá;32  Mindamellett is újra vétkezének, és nem hivének az ő csodadolgaiban.

Zsoltárok könyve 106:14,15.
14  Epekedés epeszté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon.15  És megadá nekik, amit kívántak; és ösztövérséget bocsáta lelkükbe.
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Hétfő   február 3.
2. KEGYELEM A MEGKEMÉNYEDETT SZÍVEK IRÁNT
a. Hogyan gyakorolt az Úr bizonyos fokig türelmet és elnézést az Ő 

népe vezetésében, amikor nem voltak felkészülve arra, hogy maga-
sabb színvonalra jussanak? Zsol 81:12,13; Ez 14:4,5.     

b. Az Izraeliták „szívének keménysége” miatt végül milyen táplálékot 
engedett meg Isten a fogyasztásra? Milyen korlátozásokat adott az 
engedély mellé, egészségügyi okok miatt? 3Móz 1:1-4,9,10; 3:17; 22:8.   

„Kánaánba való belépésekor Izrael engedélyt kapott a hús fogyasztására, 
de óvatos korlátozásokkal, amelyeknek csökkenteniük kellett a húsevés ká-
ros következményeit.” – NOL 216.
c. Milyen törvényeket és határozatokat engedett meg Isten, hogy Mó-

zes adja azokat az Izraelitáknak, mivel nem voltak előkészülve arra, 
hogy magasabb színvonalra jussanak? Ez 20:23-25. Milyen taná-
csokról nem kellene soha megfeledkezniük a gyülekezet vezetőinek 
és az evangélistáknak? Jn 14:17; 16:13. 

„Nem szabad sebesebben haladnunk, mint ahogy magunkkal tudjuk 
vinni azokat, akiknek a lelkiismerete és értelme meggyőződött az igazság-
ról, amit hirdettünk. Ott kell találkoznunk az emberekkel, ahol vannak. Né-
melyikünknek sok évig eltartott, míg az egészségügyi reform terén eljutott a 
jelen álláspontig. Az étrendünk megreformálása lassú folyamat. Követelőző 
étvággyal kell szembeszegülnünk, mert a világ a has imádatának a rabságá-
ban van. Ha annyi időt engednénk az embereknek, ameddig nekünk eltar-
tott, hogy eljussanak a reform mai előrehaladott állapotáig, akkor nagyon 
türelmesek lennénk velük, és hagynánk, hogy lépésről-lépésre haladjanak, 
mint mi tettük, míg csak szilárdan az egészségügyi reform alapzatára nem 
helyeznék a lábukat. Nagyon vigyázzunk, nehogy túl sebesen haladjunk, 
nehogy majd kénytelenek legyünk visszafelé lépegetni. A reformoknál jobb, 
ha lépésnyivel lemaradunk, mintha egy lépéssel túlhaladnánk. S ha netalán 
tévedésbe esünk, essünk inkább népünk oldalán.” – 3B 20. 21.   

  

Mózes 3. könyve  1:1-4,9,10.
1  Szólítá Mózest és beszéle vele az Úr a gyülekezet sátorából, mondván:2  Szólj Izrael fiainak, és mondd meg nekik: Ha valaki közületek áldozni akar az Úrnak: barmokból, tulok- és juhfélékből áldozzatok.3  Ha tulokféléből áldozik egészen égőáldozattal: hímmel és éppel áldozzék. A gyülekezet sátorának ajtajához vigye azt, hogy kedvessé legyen az Úr előtt.4  És tegye kezét az égőáldozat fejére, hogy kedves legyen őérette, hogy engesztelést szerezzen az ő számára.9  A belét pedig és lábszárait mossa meg vízben, és füstölögtesse el a pap az egészet az oltáron egészen égőáldozatul. Ez a tűzáldozat kedves illatú az Úrnak.10  Ha pedig a juhfélékből: bárányokból vagy kecskékből akar valaki áldozni égőáldozatul, hímmel és éppel áldozzék.

Mózes 3. könyve  3:17.
3Móz 3:17  Örökkévaló rendtartás legyen a ti nemzetségeiteknél minden ti lakhelyeteken: semmi kövért és semmi vért meg ne egyetek!

Mózes 3. könyve 22:8.
3Móz 22:8  Elhullott vagy széttépett állatot ne egyék, hogy tisztátalanná ne legyen általa. Én vagyok az Úr.

Zsoltárok könyve 81:12,13.
12 De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nekem.13  Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint.

Ezékiel próféta könyve 14:4,5.
4  Ez okáért szólj velük, és mondjad nekik: Ezt mondja az Úr Isten: Valaki az Izrael házából bálványait szívébe fölveszi, és vétkének botránkozását teszi orcái elé, és megy a prófétához: én, az Úr felelek meg annak énmagam által bálványainak sokasága miatt;5  Hogy megragadjam Izrael házát az ő szívükben, akik elfordultak tőlem bálványaik miatt mindnyájan.

Ezékiel próféta könyve 20:23-25.
23  Föl is emelém én kezemet nekik a pusztában, hogy elszélesztem őket a pogányok közé, és szétszórom őket a tartományokba;24  Mivelhogy törvényeimet nem cselekedték, s parancsolataimat megvetették, és szombatjaimat megfertőztették, s atyáik bálványai után voltak szemeik.25  És én is adtam nekik nem jó parancsolatokat, s törvényeket, amelyek által ne éljenek.

János evangéliuma 14:17.
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.

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.
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Kedd február 4.
3. A KÁNAÁNBA VALÓ BELÉPÉS ELŐTT
a. Mielőtt Izrael belépett volna Kánaánba, az eredeti (édeni) étrend 

mellett mely más eredeti intézményeket kellett visszaállítani közöt-
tük, hogy képesek legyenek a világ világosságává válni?  

1) Isten nyugalomnapja – a szombat 1Móz 2:2,3; 2Móz 16:29,30; 
Zsid 4:1-3,9-11. Miért nem voltak ők képesek belépni Isten nyu-
galmába teljes értelemben (úgy betű szerint, mint lelkileg)? Zsid 
3:18,19. 

2) A házasság intézménye. Bár Mózes helyre akarta állítani a há-
zasság intézményét, miért voltak a fáradozásai sikertelenek? Mt 
19:4,7,8; Ez 20:25. Milyen későbbi próbálkozások történtek ezzel 
kapcsolatban? Mal 2:14-16.

b. Látva a hajdani Izrael keménységét, hogyan vagyunk sokszor arra 
kísértve, hogy megismételjük az ő példájukat? 

„Izrael pusztai életének történetét Isten Izraelének tanulságára jegyezték 
fel az idők végezetéig. A feljegyzések arról, hogy Isten milyen bánásmódban 
részesítette a pusztában vándorlókat, – amikor éhségnek, szomjúságnak és 
fáradtságnak voltak kitéve, és amikor tapasztalták Isten hatalmának enyhíté-
sükre történt meglepetésszerű megnyilvánulásait, – mind figyelmeztetéssel 
és utasítással teljesek azok Isten minden időben élő népe számára az idők 
végezetéig. Mert a héberek tapasztalata előkészítő iskola volt a megígért ká-
naáni otthonuk számára. Isten azt akarja, hogy népe ezekben a napokban 
alázatos szívvel és tanítható lelkülettel tekintse át azokat a próbatételeket, 
amelyeken a hajdani Izrael keresztül ment, hogy így felkészülésük során 
oktatást nyerjenek és elkészülhessenek a mennyei Kánaánra. 

Sokan azok közül, akik visszatekintenek Izraelre, elcsodálkoznak hitet-
lenségükön és gyakori zúgolódásaikon, és úgy érzik, hogy ők maguk nem 
lettek volna ilyen hálátlanok. De amikor a hitüket valami megpróbálja, ak-
kor ők sem tanúsítanak több hitet vagy nagyobb türelmet, mint amennyit a 
hajdani Izrael tanúsított. Valahányszor nehéz helyzetbe kerülnek, azonnal 
elkezdenek zúgolódni azért az eljárásért, amelyet Isten csak azért alkalma-
zott velük szemben, hogy megtisztítsa őket.” – PP 248.

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

Mózes 2. könyve 16: 29,30.
29  Lássátok meg! az Úr adta néktek a szombatot; azért ad ő néktek hatodnapon két napra való kenyeret. Maradjatok veszteg, ki-ki a maga helyén; senki se menjen ki az ő helyéből a hetedik napon.30  És nyugoszik vala a nép a hetedik napon.

Ezékiel próféta könyve 20:25.
És én is adtam nekik nem jó parancsolatokat, s törvényeket, amelyek által ne éljenek.

Malakiás próféta könyve 2:14-16.
14  És azt mondjátok: Miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged!15  Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok!16  Mert gyűlölöm az elbocsátást, ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene, és [azt], aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a Seregeknek Ura. Őrizzétek meg azért lelketeket és ne csalárdkodjatok!

Máté evangéliuma 19:4,7,8.
4  Ő pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremté őket,7  Mondának neki: Miért rendelte tehát Mózes, hogy válólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt?8  Monda nekik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok; de kezdettől fogva nem így volt.

Zsidókhoz írt levél 4:1-3,9-11.
1  Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne láttassék.2  Mert nékünk is hirdettetett az evangélium, miképpen azoknak: de nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották.3  Mert mi, hívők, bemegyünk a nyugodalomba, miképpen megmondotta: Amint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalmamba; jóllehet munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte.9  Annak okáért megvan a szombatja az Isten népének.10  Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól,11  Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék.

Zsidókhoz írt levél 3:18,19.
18  Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek?19  Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.
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Szerda február 5.
4. ELŐKÉSZÜLET AZ ÚJ FÖLDRE
a. Az idők végén, mielőtt belépnénk a mennyei Kánaánba, helyre lesz-

nek-e állítva Isten eredeti intézményei? Mt 17:11; Apcs 3:20,21. Mik 
ezek az intézmények?   

1) Isten nyugalomnapja, a szombat. Ésa 56:1,6-8; 58:12-14.
2) A házasság intézménye. 1Kor 7:1,2,10,11,24,29,39.
3) A hús nélküli étrend, amely eredetileg Ádámnak és Évának rendel-
tetett. 1Kor 10:5,6,11; Ésa 22:12-14.

„A vég idején minden isteni intézményt helyre kell állítani. Azt a rést, 
amelyet a szombat megváltoztatásakor ütöttek a törvényen, ki kell javítani. 
Isten maradék népének – amelynek tagjai reformátorokként állnak a világ 
előtt – meg kell mutatnia, hogy Isten törvénye minden maradandó reform 
alapja, és hogy a negyedik parancsolat szombatja a teremtés emlékműveként, 
Isten hatalma állandó emlékeztetőjeként érvényben marad. Világosan és ért-
hetően meg kell magyarázniuk, hogy a Tízparancsolat minden előírásának 
engedelmeskedni kell. Krisztus szeretetének késztetésére együtt működnek 
vele a puszta helyek felépítésében. A romlás kijavítóinak és ösvények helyre-
állítóinak kell lenniük, hogy ott lakhassanak.” – PK 419. 
b. Megértvén azt, hogy Isten tervében „minden isteni intézményt hely-

re kell állítani”, mi jellemzi azokat, akik hirdetik az utolsó evangéli-
umi üzenetet? Ésa 58:12; 61:4.

„[Ésaiás] próféta itt olyan népet jellemez, amely az igazságtól és jogos-
ságtól való általános elhajlás idején igyekszik helyreállítani azokat az elveket, 
amelyek Isten országának alapját képezik. Ez a nép javítja ki az Isten törvé-
nyén ütött rést azon a falon, amelyet Isten védelemül emelt választott népe 
köré.” – PK 419.

 „Feltűnő ellentétet mutat a sokasággal szemben álló kicsiny csapat, akik 
hűségesek maradtak Istenhez. ’Itt vannak azok, akik megtartják az Isten pa-
rancsolatait, és a Jézus hitét!’ (Jel 14:12.) Ők azok, akikről Ésaiás így beszél: 
’És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és ne-
veztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak’ 
(Ésa 58:12).” – ST 1910. február 10.

Ésaiás próféta könyve 56:1,6-8.
1  Így szól az Úr: Őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljöjjön, és igazságom, hogy megjelenjék:6  És az idegeneket, akik az Úrhoz adák magukat, hogy neki szolgáljanak és hogy szeressék az Úr nevét, hogy Ő neki szolgái legyenek; mindenkit, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat:7  Szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvidámítom őket imádságom házában; egészen égő és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon; mert házam imádság házának hívatik minden népek számára!8  Így szól az Úr Isten, aki összegyűjti Izrael 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 művelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!

Ésaiás próféta könyve 22:12-14.
12  És fölhív az Úr, a seregek Ura ama napon sírásra és gyászolásra, ti magatok megkopaszítására és gyászruha-öltésre,13  És íme öröm és vigasság; barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás; együnk, igyunk, mert holnap meghalunk!14  És megjelenté magát füleimben a seregek Ura: Meg nem bocsáttatik e bűn tinéktek, míg meg nem haltok; szól az Úr, a seregek Ura.

Ésaiás próféta könyve 58:12.
És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.

Ésaiás próféta könyve 61:4.
És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a puszta városokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságait.

Máté evangéliuma 17:11.
Jézus pedig felelvén, monda nekik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít;

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.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 7:1,2,10,11,24,29,39.
1  Amik felől pedig írtatok nekem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni.2  De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje.10  Azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék.11  Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét.24  Ki-ki amiben elhívatott, atyámfiai, abban maradjon meg az Isten előtt.29  Ezt pedig azért mondom, atyámfiai, mert az idő rövidre van szabva ezentúl, azért akiknek van is feleségük, úgy legyenek, mintha nem volna.39  Az asszonyt törvény köti, míg férje él, de ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, akihez akar, csakhogy az Úrban.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 10:5,6,11.
5  De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.6  Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak.11  Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk; megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett.
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Csütörtök február 6.
5. „HALLOTTUK AZ Ő HANGJÁT” 
a. Kire bízta az angyal Isten igéit a Sínai-hegyre leszállva, hogy adja azt 

tovább nekünk? Apcs 7:37-39; 3:22,23; 1Kor 10:1-4.

b. Honnan tudjuk azt, hogy Krisztus nem azért jött erre a világra, hogy 
egy új vallást vezessen be, hanem inkább azt állítsa helyre, ami elve-
szett a Sátán működésén keresztül? Lk 19:10; 1Jn 3:8; Mt 5:17.

„A megváltás nagy terve eredményeképpen a világ teljes mértékben visz-
szakerül Isten kezébe. Mindaz, ami a bűn által elveszett, eredeti formájában 
áll helyre.” – PP 301.
c. Krisztus munkatársaiként, milyen felelősség van rajtunk? Hason-

lítsd össze Jn 16:13. verset Ám 4:12. versével!
  

„Nagyobb és ünnepélyesebb igazságunk van, mint amilyet valaha bíz-
tak halandókra. Ezért felelősek vagyunk, hogyan bánunk az igazsággal. 
Mindegyikünknek igyekeznie kell embereket menteni. Életünkkel kell 
bizonyítanunk az igazságnak szívünkre és jellemünkre gyakorolt hatalmát, 
s ugyanakkor megtennünk minden tőlünk telhetőt, hogy másokat is az igaz-
ság szeretetére nyerjünk meg.” – 5B 223.     

Péntek február 7.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan reagáljunk, ha egyértelművé vált kötelességünk?  
2. Hogyan vezeti Isten gyakorta az Ő népét, amikor nem akarják a magasabb 

színvonalat?  
3. Nevezd meg azt a három eredeti intézményt, amit Isten helyre akart állítani, 

mielőtt bevezette volna népét Kánaánba?    
4. Mi lesz helyreállítva, mielőtt még belépnénk a mennyei Kánaánba?  
5. Azért jött Krisztus a mi világunkba, hogy egy új vallást vezessen be, vagy 

hogy helyreállítsa azt, ami elveszett?     

Ámós próféta könyve 4:12.
Azért hát ekképpen cselekeszem veled Izrael! Minthogy pedig ekképpen cselekeszem veled, készülj Istened elé, oh Izrael!

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

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

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: 22,23.
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.

Apostolok cselekedetei 7:37-39.
37  Ez ama Mózes, ki az Izrael fiainak ezt mondotta: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istenetek, 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;39  Akinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszíták maguktól, és szívükben Egyiptom felé fordulának,

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.

János apostol 1. levele 3:8.
Aki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
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ISTEN OKTATÁSA A ZÚGOLÓDÁS ELLEN
„És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, 

a te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy megsanyar-
gasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szí-
vedben; vajjon megtartod-é az ő parancsolatait vagy nem?” (5Móz 8:2.)

„Mivel az Izraeliták a zúgolódás és a lázadás lelkületét táplálták, még azon 
áldásokban is készek voltak hibát találni, melyeket Isten könyörületesen jut-
tatott nekik.” – ST 1880. október 28.   
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 395-401. (Vándorlás Edom körül)

Vasárnap február 9.
1. AZ IZRAELITÁK ÚJRA PANASZKODNAK
a. Hogyan panaszkodott a nép Isten és Mózes ellen még a pusztai ván-

dorlásuk végén is? 4Móz 21:5. 

b. Hogyan próbálta Mózes meggyőzni a népet, hogy a panaszaik igaz-
ságtalanok voltak? 5Móz 8:3,4,14-16. 

„Vándorlásuk minden napján az isteni irgalom csodája tartotta meg [az 
Izraelitákat]. Minden úton, amelyen Isten vezette őket, találtak vizet szom-
júságuk oltására, kenyeret a mennyből éhségük csillapítására, békességet és 
biztonságot az árnyékot nyújtó felhő alatt nappal, és tűznek oszlopát éjjel. 
Angyalok szolgálták őket a sziklás magaslatok megmászása közben, vagy 
amikor a puszta göröngyös ösvényeit taposták. A nehézségek ellenére, ame-
lyeket elhordoztak, beteg vagy gyenge nem akadt soraikban. A lábuk nem 
dagadt meg a hosszú vándorlás közben és a ruhájuk sem kopott meg.” – PP 
396. 397.

2014. február 15.
Szombat

Napnyugta: H  17:07  
Ro 17:44

7. Tanulmány

Mózes 4. könyve 21:5.
És szóla a nép Isten ellen és Mózes ellen: Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt utálja a mi lelkünk.

Mózes 5. könyve 8:3,4,14-16.
3  És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja neked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik.4  A te ruházatod le nem kopott rólad, sem a te lábad meg nem dagadott immár negyven esztendőtől fogva.14  Fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földéből, a szolgaságnak házából;15  Aki vezérlett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak, és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, amelyben víz nem vala; aki vizet ada neked a kemény kősziklából;16  Aki mannával étete téged a pusztában, amit nem ismertek a te atyáid, hogy megsanyargasson és hogy megpróbáljon téged, és jól tegyen veled azután:
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Hétfő február 10.
2. A RÉZKÍGYÓ
a. Hogyan válaszolt az Úr a nép panaszkodására? 4Móz 21:6.

„Mivel az isteni hatalom pajzsként védelmezte Izraelt, ezért számtalan 
veszedelmet, amely folyamatosan körülvette őket, nem is fogtak fel és nem 
is ismertek meg. Hálátlanságukban és hitetlenségükben előre jelezték, sőt 
siettették halálukat és most az Úr megengedte, hogy a halál rájuk törjön. A 
mérges kígyókat, amelyek elárasztották a pusztát, tüzes kígyóknak nevezték 
marásuk szörnyű következményei miatt. A marás magas lázat, heves gyul-
ladást és gyors halált okozott. Most, amikor Isten elvette védelmező kezét 
Izraelről, ezek a veszedelmes, mérges állatok sok embert megtámadtak és 
megmartak.” – PP 397.
b. Mit tett a nép, amikor megértették, hogy a panaszaikra nem volt 

semmi ok, s most Isten valóban adott nekik okot a panaszkodásra? 
4Móz 21:7. Milyen módon lecke ez részünkre is? 

„Rettegés és zavar kerítette hatalmába az egész tábort. Majdnem minden 
sátorban volt már halott vagy haldokló. Senki sem volt biztonságban… Min-
denki a szenvedők ápolásával volt elfoglalva vagy kétségbeesett igyekezettel 
próbálták megoltalmazni azokat, akiket még nem martak meg a kígyók. 
Most semmiféle morgolódás nem hagyta el ajkukat. Mikor összehasonlítot-
ták jelenlegi szenvedésüket előző nehézségeikkel és megpróbáltatásaikkal, 
úgy találták, hogy az előzőek még említésre sem méltók az utóbbiak, az 
újabbak mellett.

A nép most megalázkodott Isten előtt. Mózeshez mentek vallomásaikkal 
és esedezéseikkel: ’Vétkeztünk’ – mondták – ’mert szólottunk az Úr ellen és te 
ellened’ (4Móz 21:7). Röviddel ezelőtt azzal vádolták Mózest, hogy ő a legna-
gyobb ellenségük és ő az oka minden nyomorúságuknak és szenvedésüknek. 
De amikor a szavak már az ajkukon voltak, tudták, hogy vádjuk hamis. A 
valódi baj bekövetkeztekor azonnal odamenekültek hozzá, mint ahhoz az 
egyetlen egyhez, aki közben tudott járni értük Istennél.” – PP 397. 398.

„Ha meglátjuk, felismerjük és beismerjük bűnös voltunkat, akkor nem 
kell többé kétségbeesnünk és félnünk attól, hogy nincs Megváltónk, vagy 
attól, hogy Krisztus nem kegyelmes irántunk. Éppen ebben az időben és 
tehetetlenségünkben hív bennünket, hogy menjünk hozzá és ő megment 
minket.” – PP 400.

Mózes 4. könyve 21:6.
Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosák a népet, és sokan meghalának Izrael népéből.

Mózes 4. könyve 21:7.
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.
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Kedd február 11.
3. „NÉZZ FEL ÉS ÉLSZ”
a. Mire utasította Isten Mózest, mit tegyen, hogy megoldja a problémát 

a kígyókkal, és mi volt az eredmény? 4Móz 21:8,9.

„Néhányan nem hitték el, hogy a rézből készített képmásra való puszta 
feltekintés meggyógyíthatja őket. Ezek az emberek elvesztek hitetlenségük-
ben. Sokan voltak azonban, akik hittek abban a gondoskodásban, amit Isten 
nyújtott nekik. Apák, anyák, fitestvérek és nővérek buzgón igyekeztek a 
kígyók által megmart szeretteik szenvedésén úgy segíteni, hogy a félig ájult, 
már-már haldokló szeretteik bágyadt szemét a rézkígyóra irányították. Ha 
sikerült ezt elérniük, akkor a megmartak tökéletesen meggyógyultak.

A nép jól tudta, hogy a rézkígyóban nem volt semmiféle hatalom és gyó-
gyító erő és nem a rézkígyó okozott ily csodálatos gyógyulást azoknál, akik 
feltekintettek rá. A gyógyító erő egyedül Istentől származott. Bölcsességében 
Isten ezt a módszert választotta hatalmának bemutatására. Ezzel az egyszerű 
eszközzel értette meg a néppel, hogy ezt a csapást saját bűneik hozták rájuk. 
Isten azonban arról is biztosította őket, hogy amíg engedelmeskednek néki, 
addig nincs semmi okuk a félelemre, mert Ő megőrzi őket.” – PP 398.
b. Milyen tanácsot adjanak napjainkban a lelkészek a megrögzött pa-

naszkodók részére? Fil 2:14; Ésa 45:22; 1Pt 5:6,7. 

„A rézkígyó felemeléséből fontos leckét kellett megtanulni Izraelnek. 
Nem tudták ugyanis magukat megmenteni a sebeikbe került méreg végzetes 
hatásától. Egyedül Isten volt képes arra, hogy meggyógyítsa őket. Isten azon-
ban megkövetelte tőlük, hogy higgyenek abban a gondoskodásban, 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 a 
rézkígyóban nem volt semmi gyógyító erő, de azt is tudták, hogy ez a rézkí-
gyó Krisztus jelképe volt. A Krisztus érdemeiben való hit szükséges voltát 
Isten így véste be elméjükbe…

Jóllehet a bűnös nem képes megmenteni önmagát, mégis hozzájárulását 
kell adnia ahhoz, hogy Isten üdvözíthesse ’Azt, aki hozzám jő’ – mondja Krisz-
tus – ’semmiképpen ki nem vetem’ (Jn 6:37). Igen, de nekünk oda kell men-
nünk hozzá, és ha megbánjuk bűneinket, akkor el kell hinnünk, hogy elfogad 
bennünket, és megbocsát nekünk. A hit Isten ajándéka, de a mi dolgunk, hogy 
gyakoroljuk ezt az ajándékot. A hit az a kéz, amellyel a lélek megragadhatja azt 
a kegyelmet és irgalmat, amit Isten felajánl nekünk.” – PP 398. 399.

Mózes 4. könyve 21:8,9.
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.

Ésaiás próféta könyve 45:22.
Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több!

Filippibeliekhez írt levél 2:14.
Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;

Péter apostol 1. levele 5:6,7.
6  Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.7  Minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok.
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Szerda február 12.
4. „NINCS MÁS NÉV”
a. Milyen leckét tanított meg nagyon világosan Jézus a rézkígyóval 

kapcsolatban, amikor a tanítványai között volt? Jn 3:14-17. 

„Mindazok, akik valaha is éltek a föld színén, megérezték halálos fullánk-
ját ’ama régi kígyónak, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak’ (Jel 12:9). A 
bűn végzetes hatását csak az Isten által létesített óvintézkedés távolíthatja el. 
Az Izraeliták azzal mentették meg életüket, hogy felnéztek a felemelt érckí-
gyóra. A feltekintés hitüket jelentette. Azért éltek, mert elhitték Isten szavát, 
és bíztak abban az eszközben, amelyet Isten a gyógyulásukra rendelt. Így 
tekinthet fel a bűnös Krisztusra, és élhet. Bocsánatot kap Istentől Krisztus 
Jézus engesztelő áldozatába vetett hite által; azonban az élettelen jelképpel 
ellentétben Krisztusnak elegendő hatalma és ereje van önmagában ahhoz, 
hogy meggyógyítsa a bűnbánó bűnöst.” – PP 399. 
b. Egyedül ki által válhatnak a kegyelmi szövetség áldásai a miénkké? 

Jn 6:37; Apcs 4:12. 

„Semmi más, csak Krisztus igazságossága jogosíthat fel bennünket a 
kegyelmi szövetség áldásainak elfogadására. Sokan vannak, akik hosszú 
ideig vágyakoztak ezekre az áldásokra, és törekedtek rá, de nem érték el, 
mert azt képzelték, nékik is tenni kell valamit azért, hogy méltókká váljanak 
elnyerésére. Nem vették le a szemüket önmagukról, és nem hitték, hogy Jé-
zus tökéletes Megváltó. Nem szabad azt gondolnunk, hogy saját érdemeink 
mentenek majd meg bennünket. Üdvösségünk egyedüli reménye Krisztus…

  Ha teljesen hiszünk Istenben; ha csak Jézus érdemeire támaszkodunk, 
mint bűnt megbocsátó Üdvözítőre, akkor mindazt a segítséget megkapjuk, 
amit csak kérünk. Senki se tekintsen úgy magára, mintha hatalma volna ön-
maga megváltására. Jézus azért halt meg érettünk, mert mi magunk képtele-
nek voltunk ezt megtenni. Krisztusban van a mi reménységünk, megigazu-
lásunk és igazságosságunk. Ha meglátjuk, felismerjük és beismerjük bűnös 
voltunkat, akkor nem kell többé kétségbeesnünk és félnünk attól, hogy nincs 
Megváltónk, vagy attól, hogy Krisztus nem kegyelmes irántunk. Éppen eb-
ben az időben és tehetetlenségünkben hív bennünket, hogy menjünk hozzá 
és Ő megment minket.” – PP 399. 400.

János evangéliuma 3:14-17.
14  És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie.15  Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.16  Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.17  Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.

János evangéliuma 6:37.
Minden, amit nekem ad az Atya, én hozzám jő; és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem.

Apostolok cselekedetei 4:12.
És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
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Csütörtök  február 13.
5. A TÖRTÉNELEM ISMÉTLI ÖNMAGÁT
a. Miért, és hogyan habozott sok Izraelita, hogy elfogadja az Isten által 

küldött segítséget, amikor megtámadták őket a kígyók? Zsid 3:9,17-19.   

„Az izraeliták közül sokan… tovább folytatták jajveszékelésüket fájdal-
maik és biztos haláluk tudatában, amíg erejük el nem fogyott és szemük meg 
nem üvegesedett, miközben egy pillantással azonnal meggyógyulhattak 
volna.” – PP 400. 
b. Milyen figyelmeztetést kaptunk, hogy ne kövessük az Izraeliták pél-

dáját? Zsid 3:7,8,12-14.

„Sokan nem hajlandók elfogadni Krisztust, míg az üdvösség tervének 
egész titkát nem teszik egyszerűvé és világossá előttük. Nem hajlandók arra, 
hogy a hit szemével nézzenek fel Krisztus keresztjére, bár látják, hogy azok az 
ezrek, akik ezt tették, azonnal megérezték az onnan sugárzó erő teljességét. 
Sokan a filozófia útvesztőjében barangolva azokat az észokokat és bizonyíté-
kokat keresik, amelyeket sohasem fognak megtalálni, miközben elvetik azo-
kat a bizonyságokat, amelyeket Isten az ő jóságában megadott. Visszautasítják 
Istennek azt a kérését, hogy járjanak az Igazság Napjának világosságában, 
míg e nap fényének okát meg nem magyarázzák nekik. Mindazok, akik kitar-
tanak ezen az úton, soha nem jutnak el az igazság ismeretére. Isten elegendő 
bizonyítékot ad nekünk, amelyre mint alapra építhetjük hitünket. Aki ezt 
a bizonyítékot nem fogadja el, lelkileg sötétségben marad. Ha azok, akiket 
megmartak a kígyók, nem kétségeskedtek volna, hanem felnéztek volna a kí-
gyóra, nem vesztek volna el. A mi kötelességünk az, hogy először tekintsünk 
fel. Tekintsünk fel a hit szemével, mert ez ad életet nekünk.” – PP 400, 401.

Péntek február 14.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Amikor az Izraeliták még akkor is panaszkodtak, amikor megközelítették 

Kánaán határát, milyen leckét tanított meg Isten velük?  
2. Milyen tanácsot adjunk a megrögzött panaszkodóknak?   
3. Hogyan gyógyulhattak meg a bűnbánó bűnösök?
4. Mi történt azokkal, akiket a kígyó megmart s haboztak elfogadni Isten 

segítségét? 
5. Hogyan követik ma sokan közülünk az Izraeliták példáját?

Zsidókhoz írt levél 3:9,17-19.
9  Ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem és látták az én cselekedeteimet negyven esztendeig.17  Kikre haragudott vala pedig meg negyven esztendeig? avagy nem azokra-e, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában?18  Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek?19  Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.

Zsidókhoz írt levél 3: 7,8,12-14.
7  Annak okáért 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,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:14  Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.
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EVANGÉLIZÁCIÓ KÁNAÁN HATÁRÁNÁL
„Ma, ha az ő szavát halljátok, Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, 

mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában” (Zsid 3:7,8).
„Mikor az emberek hitetlenségre adják a szívűket, akkor Sátán uralma 

alá helyezik magukat, és senki sem tudhatja, milyen messzire vezeti majd el 
őket.” – RH 1903. október 29. 
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 349-358. (A tizenkét kém)

Vasárnap február 16.
1. A HIT KEMÉNY PRÓBÁJA
a. Mit olvashatunk az Izraeliták hitének a hiányáról, és miért? 5Móz 

1:21; 4Móz 13:1,2,17-20,27-32.

„A nép nem várt arra, hogy Isten hatalma ismét visszatükröződjék rajtuk. 
Nem gondoltak arra, hogy az az Isten, aki ilyen messzire elhozta őket, bizo-
nyára a megígért földre is elviszi és nékik adja azt az országot. Nem idézték 
emlékezetükbe, hogy Isten milyen csodálatos módon szabadította meg őket 
elnyomóik kezéből, mikor a Vörös-tengeren átvezető biztonságos ösvényt 
vágta számukra, a Fáraó őket üldöző szeregét pedig ugyanott elpusztította. 
Istent egyszerűen kihagyták számításukból, és úgy viselkedtek, mintha létük 
és jövendőjük kizárólag csak seregeik erejétől függne.” – PP 350. 
b. Az izráeliták hitetlensége hogyan fejezte ki, hogy nem készek Ká-

naán elfoglalására? 5Móz 1:26; 4Móz 14:1-4. Hogyan akadályozza a 
hitetlenség napjainkban az evangélium hirdetését? Zsid 3:16-19. 

„A kémek hamis beszámolóját azonban mégis elfogadták, akik az egész 
gyülekezetet becsapták… Az igazságot azonban csak ketten pártolták, mi-
alatt tízen a lázadók oldalára álltak.” – PP 353.

2014. február 22.
Szombat

Napnyugta: H  17:18
  Ro 17:54

8. Tanulmány

Mózes 4. könyve 13:1,2,17-20,27-32.
1  Azután pedig elindula a nép Haseróthból, és tábort ütének Párán pusztájában.2  És szóla az Úr Mózesnek, mondván:17  Ezek ama férfiaknak nevei, a kiket elküldött Mózes a földnek megkémlelésére. És nevezé Mózes Hóseát, a Nún fiát Józsuénak.18  És mikor elküldé őket Mózes a Kanaán földének megkémlelésére, monda nékik: Menjetek fel erre dél felől, és hágjatok fel a hegyre.19  És nézzétek meg a földet, hogy milyen az; és a népet, a mely lakozik azon: erős-é az vagy erőtlen, kevés-é az vagy sok?20  És milyen a föld, a melyben lakozik az: jó-é az vagy hitvány; és milyenek a városok, a melyekben lakozik: táborokban vagy erősségekben [lakozik-é]?27  És menének, és jutának Mózeshez és Áronhoz, és Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, Párán pusztájába, Kádesbe; és hírt vivének nékik és az egész gyülekezetnek, és megmutaták nékik a földnek gyümölcsét.28  Így beszélének néki, és ezt mondák: Elmentünk vala arra a földre, a melyre küldöttél vala minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse!29  Csakhogy erős az a nép, a mely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok; sőt még Anák fiait is láttuk ott.30  Amálek lakik a dél felől való földön, és Khitteus, Jebuzeus és Emoreus lakik a hegyeken; a tenger mellett, és a Jordán partján pedig Kananeus lakik.31  És jóllehet Káleb csendesíté a Mózes ellen [háborgó] népet, és azt mondja vala: Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a [földet], mert kétség nélkül megbírunk azzal;32  Mindazáltal a férfiak, a kik felmentek vala vele, azt mondják vala: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál.

Mózes 4. könyve 14:1-4.
1  És felemelé szavát az egész gyülekezet, és síra a nép azon az éjszakán.2  És mindnyájan zúgolódának Mózes ellen és Áron ellen Izráel fiai, és monda nékik az egész gyülekezet: Vajha megholtunk volna Égyiptom földén! vagy ebben a pusztában vajha meghalnánk!3  Miért is visz be minket az Úr arra a földre? hogy fegyver miatt hulljunk el? feleségeink és a kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna-é nékünk visszatérnünk Égyiptomba?4  És mondának egymásnak: Szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Égyiptomba.

Mózes 5. könyve 1:21.
Íme elődbe adta az Úr, a te Istened ezt a földet: menj fel, bírjad azt, amiképpen megmondotta az Úr, a te atyáidnak Istene neked; ne félj, és meg ne rettenj!

Mózes 5. könyve 1:26.
De ti nem akartatok felmenni; hanem pártot ütétek az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsa ellen.

Zsidókhoz írt levél 3:16-19.
16  Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák? Nemde mindazok, akik kijövének Egyiptomból Mózes által?17  Kikre haragudott vala pedig meg negyven esztendeig? avagy nem azokra-e, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában?18  Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek?19  Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.
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Hétfő február 17.
2. „NÁLAM NÉLKÜL SEMMIT SEM CSELEKEDHETTEK”
a. Hogyan próbálta meg Isten újra Mózes Izrael iránti szeretetét? 4Móz 

14:11,12,19,20. Hogyan könyörög a bűnösökért egy igazi lélekmen-
tő? Jóel 2:17.

 

b. Hogyan reagált a nép, amikor Mózes közölte velük az Úr döntését? 
4Móz 14:33-35,39,40.

„Az Úr sohasem parancsolta nekik, hogy ’menjetek fel és harcoljatok’. 
Istennek nem az volt a terve, hogy hadakozással, háborúk útján foglalják el 
az ígéret földjét. Istennek mindig az volt a célja, hogy az ő parancsainak való 
hűséges engedelmesség útján vegyék birtokukba Kánaánt.

Bár szívük nem változott meg, a nép mégis eljutott oda, hogy megval-
lotta lázadásának bűnét és balgaságát, amit a kémek jelentésekor követtek 
el. Most már meglátták annak az áldásnak az értékét, amelyet oly gyorsan 
eldobtak maguktól. Bevallották, hogy saját hitetlenségük volt az, ami kizárta 
őket Kánaánból.” – PP 356.
c. Mi történt, amikor az Izraeliták mégis megpróbálták elfoglalni Ká-

naánt, és miért volt ez így? 4Móz 14:41-45. Hogyan követhetjük el 
ugyanezen hibát? Jn 15:5.  

„[Az Izraeliták] nem bíztak abban, hogy Isten hatalma együtt munkálko-
dik majd saját erőfeszítéseikkel és sikerül elfoglalniuk Kánaánt. Most mégis 
azt feltételezték, hogy saját erejükkel is megvalósíthatják ezt, függetlenül 
minden isteni segítségtől: ’Vétkeztünk az Úr ellen, mi felmegyünk és ha-
dakozunk mind aszerint, amint parancsolta nékünk az Úr, a mi Istenünk!’ 
(5Móz 1:41.) – kiáltozták. Ilyen szörnyen megvakította őket a bűn. Az Úr 
sohasem parancsolta nekik, hogy ’menjetek fel és harcoljatok’. Istennek nem 
az volt a terve, hogy hadakozással, háborúk útján foglalják el az ígéret földjét. 
Istennek mindig az volt a célja, hogy az Ő parancsainak való hűséges enge-
delmesség útján vegyék birtokukba Kánaánt.” – PP 355, 356.

Mózes 4. könyve 14:11,12,19,20.
11  És monda az Úr Mózesnek: Meddig gyaláz engemet ez a nép? Meddig nem hisznek nékem, mind ama csudatételeim mellett sem, amelyeket cselekedtem közöttök?12  Megverem őket döghalállal, és elvesztem őket; téged pedig nagy néppé teszlek, és ő nálánál erősebbé.19  Kérlek, kegyelmezz meg e nép hamisságának a te irgalmasságod nagy volta szerint, amiképen megbocsátottál e népnek Égyiptomtól fogva mind eddig.20  És monda az Úr: Megkegyelmeztem a te beszéded szerint.

Mózes 4. könyve 14: 33-35,39,40.
33  A ti fiaitok pedig, mint a pásztorok, bujdosnak e pusztában negyven esztendeig, és viselik a ti paráználkodásitoknak büntetését, míglen megemésztetnek a ti holttesteitek e pusztában.34  A napok száma szerint, amelyeken megkémleltétek a földet, ([tudniillik] negyven napon, egy-egy napért egy-egy esztendő), negyven esztendeig hordozzátok a ti hamisságotoknak büntetését, és megismeritek az én elfordulásomat.35  Én, az Úr, szólottam. Bizonyára ezt művelem az egész gonosz gyülekezettel, amely összegyülekezett vala ellenem; ebben a pusztában emésztetnek meg, és ugyanott halnak meg.39  Amint pedig elbeszélé Mózes e beszédeket Izrael fiainak, a nép felette igen keserge.40  És felkelének reggel, és felmenének a hegy tetejére, mondván: Íme készek vagyunk elmenni a helyre, amelyről szólott az Úr, mert vétkeztünk.

Mózes 4. könyve 14: 41-45.
41  És monda Mózes: Miért hágjátok át ilyen módon az Úr akaratát, holott nem sikerülhet az néktek.42  Fel ne menjetek, mert nem lesz közöttetek az Úr, hogy el ne hulljatok a ti ellenségeitek előtt.43  Mert az Amálek és a Kananeus van ott előttetek, és fegyver által hulltok el. Mivelhogy elfordultatok az Úrtól, nem is lesz az Úr veletek.44  Mindazáltal merészkedének felmenni a hegy tetejére; de az Úr szövetségének ládája és Mózes meg sem mozdulának a táborból.45  Alászálla azért az Amálek és a Kananeus, aki lakik vala azon a hegyen, és megverék őket, és vágák őket mind Hormáig.

Jóel próféta könyve 2:17.
A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják: Légy kegyelmes, oh Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között: Hol az ő Istenük?

János evangéliuma 15:5.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.



43438. Tanulmány - EVANGÉLIZÁCIÓ KÁNAÁN HATÁRÁNÁL

Kedd február 18.
3. KÁNAÁN ELSŐ EVANGÉLIZÁCIÓJA NEGYVEN ÉVVEL KÉSŐBB 
a. Negyven évvel később – Jerikó elfoglalására készülve – mit tett Józsué, 

és miért? Józs 2:1.er. 

„Néhány mérföldnyire a folyón túl éppen a táborral szemben terült el a 
nagy és jól megerősített város: Jerikó. Ez a város az egész ország kulcsa volt 
és félelmes akadálya Izrael előrehaladásának. Ezért Józsué kiküldött két ifjút, 
mint kémet, hogy e várost szemléljék meg és valamennyire tájékozódjanak a 
lakosságról, az erőforrásokról és erődítményeik erejéről.” – PP 450.

„Jerikó elfoglalásánál az Úr seregének hatalmas parancsnoka olyan egy-
szerűen tervezte a csatát, hogy Izrael seregének katonái közül senki sem 
dicsekedhetett azzal, hogy az ő véges erejük által dőltek le a város falai. Így 
dicsőült meg egyedül az Úr, s egyetlen ember sem tulajdoníthatta magának 
a dicsőséget.” – TII 29.   
b. Milyen veszélynek tette ki magát a tizenkét kém, és ki védte meg 

őket? Józs 2:1.ur.2.

„A város ijedt és bizalmatlan lakói állandóan éberek voltak, így a hírnö-
kök nagy veszélybe kerültek.” – PP 450.
c. Ráháb elmondása szerint, hogyan érintette őt és Jerikó lakóit az 

Isten hatalmáról szóló hírek? Józs 2:9-11. 

d. Milyen jelentést vittek a kémek, és mit eredményezett ez? Józs 2:22-24. 

„Most parancsot adtak ki felkészülni az indulásra. A népnek fel kellett 
készülnie háromnapi eledellel. A hadsereg harcra fegyverkezett. Vezetőjük 
rendelkezésének mindnyájan örömmel engedelmeskedtek, segítségükről és 
bizalmukról biztosították őt.” – PP 451.

Józsué könyve 2:1.er.
És Józsué, a Nún fia, elkülde Sittimből titkon két férfiút kémekül, mondván: Menjetek el, tekintsétek meg azt a földet és Jérikhót...

Józsué könyve 2:1.ur.2.
1 ...Azok pedig elmenének, és bemenének egy parázna asszonynak házába, akinek Ráháb vala neve, és ott hálának.2  Mikor pedig megjelentették ezt Jérikhó királyának, mondván: Íme, férfiak jöttek ide ez éjszaka az Izrael fiai közül e földnek kémlelésére;

Józsué könyve 2: 9-11.
9  És monda a férfiaknak: Tudom, hogy az Úr néktek adta ezt a földet, és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy e földnek minden lakosa megolvad előttetek.10  Mert hallottuk, hogy megszárította az Úr a Veres tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek az emoreusok két királyával, akik túl voltak a Jordánon, Szíhonnal és Óggal, akiket megöltetek.11  És amint hallottuk, megolvadott a mi szívünk, és nem támadt többé bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Úr, a ti Istenetek az Isten fenn az égben és alant a földön!

Józsué könyve 2:22-24.
22  És elmenének és eljutának a hegyre, és ott maradának három nap, mígnem visszatérének az üldözők. Keresék ugyanis őket az üldözők minden úton, de nem találták vala.23  Akkor a két férfiú visszatére, és leszállának a hegyről, és átmenének a [Jordánon], és eljutának Józsuéhoz, a Nún fiához, és elbeszélének neki mindent, ami történt vala velük.24  És mondának Józsuénak: Bizony kezünkbe adta az Úr azt az egész földet; meg is olvadt már a földnek minden lakosa miattunk.
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Szerda február 19.
4. AZ ELVESZETTEK KERESÉSE HÁZRÓL HÁZRA JÁRVA 
a. Mi volt Isten fő célja azzal, hogy a két kémet Ráháb házába irányítot-

ta? Józs 2:12-16; Zsid 11:31.

„Jellemének Izrael általi bemutatásával azonban Isten önmagához akarta 
vonzani az embereket. Népét azzal bízta meg, hogy az evangélium meghívá-
sát az egész világra eljuttassa, és az áldozati szolgálat útján Krisztust a népek 
előtt felmagasztalja, hogy mindenki, aki feltekint reá, élhessen. Mindazok-
nak, akik a kanaánita Ráhábhoz és a moábita Ruth-hoz hasonlóan, felhagy-
va a bálványimádással, az igaz Istent imádják, Isten választott népével kellett 
volna egyesülniük.” – KP 196.
b. Hogyan irányította Isten Lelke Péter apostolt egy pogány otthoná-

ba, ahol értékes lelkek várták őt, hogy az „Úrhoz térítse” őket? Apcs 
10:11-15,19-28.

„Kössetek szoros ismeretséget az emberekkel, férkőzzetek be a családok-
ba, ha csak lehetséges, ne várjátok meg, hogy az emberek keressék a pász-
tort. Hordozzátok magatokban a hit bizonyosságát és biztosítékát, melyek 
igazolják, hogy nem üres mesékben bíztok, hanem az egyszerű ’Így szól az 
Úr’-ban…

 Számos olyan család van, melyet Isten Igéjének igazsága soha sem kö-
zelíthetne meg, ha Krisztus sokféle kegyelmének sáfárai be nem lépnének 
otthonaikba, s komoly szolgálat által a Szentlélek ajándékaival felruházva le 
nem rombolnák az akadályokat, s szívüket meg nem nyernék. Ugyanis, ha 
az emberek látják, hogy ezek a munkások a kegyelem hírnökei, akkor kész-
ségesen meghallgatják beszédüket. De azoknak, akik ezt a munkát végzik, 
szívüknek egy ütemben kell dobognia Krisztus szívével. Teljesen Krisztus 
szolgálatára kell szentelni életüket, készen arra, hogy parancsait teljesítsék, 
készen, hogy elmenjenek mindenhova, ahova az Ő gondviselése küldi őket, 
s azon szavakat szólják, amit Ő az ajkukra ad.” – Ev 77, 78.  
c. Milyen tényt ismerhetünk fel, ha összehasonlítjuk Noé idejét, Lót 

napjait Sodomában, és Jerikó utolsó napjait? Lk 13:23,24; 2Pt 2:5-9; 
Józs 6:17. 

Józsué könyve 2:12-16.
12  Most azért esküdjetek meg kérlek, nekem az Úrra, hogy amint én irgalmasságot cselekedtem veletek, ti is irgalmasságot cselekesztek majd az én atyámnak házával, és igaz jelt adtok nekem,13  Hogy életben hagyjátok az én atyámat és anyámat, férfi és nőtestvéreimet, és mindent, ami az övék, és megmentitek a mi lelkünket a haláltól.14  És mondának neki a férfiak: A mi lelkünket érje helyettetek a halál, ha meg nem jelentitek ezt a mi dolgunkat. És ha nékünk adja az Úr ezt a földet, irgalmasságot és igazságot cselekszünk veled.15  Alábocsátá azért őket kötélen az ablakon (mert az ő háza a kőkerítés falán vala, és ő a kőkerítésen lakik vala).16  És monda nekik: A hegyre menjetek, hogy rátok ne találjanak az üldözők, és ott rejtőzködjetek három napig, amíg visszatérnek az üldözők; azután pedig menjetek a magatok útján.

Józsué könyve 6:17.
És legyen a város maga, és minden, ami benne van, teljesen az Úrnak szentelve; csak a parázna Ráháb maradjon életben, ő és mindazok, akik vele vannak a házban, mert elrejtette a követeket, akiket küldöttünk volt.

Lukács evangéliuma 13:23,24.
23  Monda pedig neki valaki: Uram, avagy kevesen vannak-e akik üdvözülnek? Ő pedig monda nekik:24  Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni és nem mehetnek.

Apostolok cselekedetei 10:11-15,19-28.
11  És látá, hogy az ég megnyílt és leszálla ő hozzá valami edény, mint egy nagy lepedő, négy sarkánál fogva felkötve, és leeresztve a földre:12  Melyben valának mindenféle földi négylábú állatok, vadak, csúszómászó állatok és égi madarak.13  És szózat lőn ő hozzá: Kelj fel Péter, öljed és egyél!14  Péter pedig monda: Semmiképpen sem, Uram; mert sohasem ettem semmi közönségest, vagy tisztátalant.15  És ismét szózat [lőn] ő hozzá másodszor is: Amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak.9  És amíg Péter a látás felől gondolkodék, monda neki a Lélek: Íme három férfiú keres téged:20  Nosza kelj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ő velük: mert én küldöttem őket.21  Alámenvén azért Péter a férfiakhoz, kiket Kornélius küldött ő hozzá, monda: Íme, én vagyok, akit kerestek: mi dolog az, amiért jöttetek?22  Ők pedig mondának: Kornélius százados, igaz és istenfélő férfiú, ki mellett a zsidók egész népe jó bizonyságot tesz, szent angyal által megintetett, hogy hívasson téged házához, és halljon tőled valami dolgokról.23  Behíván azért őket, szállására fogadá. Másnap pedig elméne Péter ő velük, és a joppébeli atyafiak közül is némelyek együtt menének ő vele.24  És másnap eljutának Cézáreába. Kornélius pedig várja vala őket, egybegyűjtvén rokonait és jó barátait.25  És lőn, hogy amint Péter beméne, Kornélius elébe menvén, lábaihoz borulva imádá [őt].26  Péter azonban felemelé őt, mondván: Kelj fel; én magam is ember vagyok.27  És beszélgetve vele, belépett, és talála sokakat egybegyűlve;28  És monda nekik: Ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy hozzámenni; de nekem az Isten megmutatá, hogy senkit se mondjak közönséges, vagy tisztátalan embernek:

Zsidókhoz írt levél 11: 31.
Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel.

Péter apostol 2. levele 2: 5-9.
5  És [ha] a régi világnak sem kedvezett, de Nóét az igazság hirdetőjét, nyolcad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát;6  És [ha] Szodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például tévén azokra nézve, akik istentelenkedni fognak;7  És [ha] megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt;8  (Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról - napra gyötri vala az ő igaz lelkét):9  Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani.
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Csütörtök február 20.
5. „AKI HISZ…”
a. Mit akart mondani Krisztus a Mt 21:28-31. versekben, amikor meg-

feddte a főpapokat és a nép véneit? 

„Az Üdvözítő sohasem ment el részvétlenül a még oly mélyre, a bűn ör-
vényébe süllyedt lélek mellett sem, ha az a becses mennyei igazságokat kész 
volt befogadni. A vámszedőkhöz és parázna nőkhöz intézett szavai új élet 
kezdetét jelentették számukra.” – GH 114.  
b. Hogyan kövessük Jézus példáját a missziómunka vonalán? Mk 16:15.  

„Meg kell mutatnunk a világnak és a mennyei lényeknek, hogy értékeljük 
Istennek a bukott emberiség iránti csodálatos szeretetét, és egyre nagyobb 
áldásokat várunk végtelen tárházából. Sokkal többet kellene beszélnünk 
életünk áldott tapasztalatairól…

Ezzel a módszerrel leküzdhetjük Sátán hatalmát. Megszabadulhatunk 
a zúgolódó, panaszkodó lelkülettől, és a kísértő csatát veszít. Kialakulnak 
bennünk azok a jellemtulajdonságok, amelyek a föld lakóit alkalmassá teszik 
a mennyei életre.

Ennek a bizonyságtevésnek másokra is hatása lesz. A lélekmentésnek 
nincs ennél eredményesebb eszköze.” – KP 203.

Péntek február 21.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mi volt az Izraeliták válasza, amikor hallották a tizenkét kém jelentését? 
2. Hogyan mutatta meg Mózes a szeretetét újra a nép iránt?   
3. Negyven évvel később [Jerikóba] miért csak két kémet küldött Józsué? 
4. Miért pont Ráháb házába került a két kém? 
5. Hogyan ismétlődik gyakran a történelem napjainkban, amikor a misszioná-

riusaink keresik az elveszetteket, akiknek szükségük van az üdvösségre?

Máté evangéliuma 21:28-31.
28  De mit gondoltok ti? Vala egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz, monda: Eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben.29  Az pedig felelvén, monda: Nem megyek; de azután meggondolván magát, elméne.30  A másikhoz is odamenvén, hasonlóképpen szóla. Az pedig felelvén, monda: Én elmegyek, uram; de nem méne el.31  E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának neki: Az első. Monda nekik Jézus: Bizony mondom néktek: A vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában.

Márk evangéliuma 16:15.
És monda nekik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Santa Cruz de la Sierra, Bolívia részére

Bolívia egy szárazfölddel körülhatá-
rolt ország Dél-Amerika középső ré-
szén. Ez egy demokratikus állam, több 
mint tízmillió lakossal. A népessége 
sokféle kultúrájú, amerikai indiánok, 
meszticek, európaiak, ázsiaiak és af-
rikaiak. Legtöbben a spanyol nyelvet 
beszélik (88%), bár a kecsua (28%), az 
ajmara (18%), és a guaráni (1%) nyelvek is 
használatosak. Ezek a nyelvek, éppen úgy másik 
34 őshonos nyelvvel együtt szintén hivatalosak.  

A 2001-es népszámlálás szerint, amit a Bolíviai Nemzeti Statisz-
tikai Hivatal irányított, a bolíviai népesség 78%-a katolikus hitet 
követ, 19% protestáns, és 3% más keresztény vallások követője.

A Reformáció üzenete 1940 és 1950 között érkezett Bolíviába. 
Amint az igazság üzenete új hívőket nyert meg, sürgőssé vált egy 
imaház építése. Abban az időben az Úr érintette egy nemes lelkű 
testvérünk szívét Santa Cruz de la Sierra városában, aki elhatároz-
ta, hogy egy telket adományoz a gyülekezetnek a város központjá-
ban, hogy ott a gyülekezet építsen egy imaházat az Úr számára. Az 
1965-ös és 1966-os években egy testvér jött Bolíviába Brazíliából, 
és nagy odaadással és fáradozással – s a kevés létszámú helyben 
lakó testvérek segítségével – elkezdte egy szerény imaház építését. 
Ez a vállalkozás abban az időben nagy kihívásnak tűnt. 

Bár most majdnem ötven évvel később az Úr kegyelméből a mű 
Bolíviában megnövekedett, és szükségessé vált ennek az imaház-
nak a kibővítése. Ott több más épületet is kell építenünk, s ez lesz a 
helyi Terület és az Unió Konferencia központja is. 

Testvéreink Bolíviában előre hálásak a ti nagylelkű adományai-
tokért, az Úr művének fejlesztéséért ebben az országban.

Testvéreitek és testvérnőitek Bolíviai Unióból

PERU

ARGENTÍNA

BOLÍVIA

La Paz

BRAZÍLIA

PARAGUAY

Sucre

Santa Cruz

CHILE
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BÁLÁM
„De [Bálám] megfeddetett az ő törvénytelenségéért: egy igavonó 

néma állat emberi szóval szólván, megakadályozta a próféta esztelen-
ségét’ (2Pt 2:16).

„Egy hibás lépés megkönnyíti a második hibás lépés megtételét, és így 
egyre merészebbekké válnak. A legszörnyűbb dolgokat is meg merészelik 
tenni, ha egyszer a fösvénység és a hatalomvágy uralma alá adták magukat.” 
– PP 410.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 408-422. (Bálám)

Vasárnap február 23. 
1. A SÖTÉTSÉG HATALMÁTÓL VÁRT SEGÍTSÉG
a. Amikor az izráeliták a Jordánon való átkelésre készültek, és Kánaán 

elfoglalására, kit zavart még Jerikó lakosain kívül az ő jelenlétük? 
4Móz 22:1-4.

„A Moábiták… elhatározták azonban, ahogy a Fáraó is tette, hogy va-
rázslattal megakadályozzák Isten munkáját. Átkot akartak hozni Izraelre.” 
– PP 408.
b. Kit akartak megnyerni a Moábiták és Midiániták vezetői azon erőfe-

szítéseiknek, hogy megakadályozzák az izráeliták várható támadá-
sát, és mit kértek tőle? 4Móz 22:5-7. 

„A Mezopotámiában lakó Bálámról az a hír járta Moáb földjén, hogy 
természetfeletti erőkkel rendelkezik… 

…Követeket küldtek Bálámhoz, hogy biztosítsák jövendöléseit és varázs-
latait a maguk számára Izrael ellen.” – PP 408, 409.

2014. március 1.
Szombat

Napnyugta: H  17:28 
Ro 18:03

9. Tanulmány

Mózes 4. könyve 22:1-4.
1  És tovább menének Izrael fiai, és tábort ütének Moáb mezőségen a Jordánon túl, Jérikhó ellenében.2  És mikor látta Bálák, a Cippór fia mind azokat, amelyeket cselekedett vala Izrael az emoreussal:3  Igen megrémüle Moáb a néptől, mivelhogy sok vala az, és búsula Moáb Izrael fiai miatt.4  Monda azért Moáb Midián véneinek: Most elnyalja e sokaság minden mi környékünket, amiképpen elnyalja az ökör a mezőnek pázsitját. (Bálák pedig, Cippórnak fia Moáb királya vala abban az időben.)

Mózes 4. könyve 22: 5-7.
5  Külde azért követeket Bálámhoz, a Beór fiához Péthorba, amely vala a folyóvíz mellett, az ő népe fiainak földére, hogy hívják őt, mondván: Íme nép jött ki Egyiptomból, és íme ellepte e földnek színét, és megtelepszik én ellenemben.6  Most azért kérlek jöjj el, átkozd meg értem e népet, mert erősebb nálamnál; talán erőt vehetek rajta, megverjük őt, és kiűzhetem őt e földből; mert jól tudom, hogy akit megáldasz, meg lesz áldva, és akit megátkozol, átkozott lesz.7  Elmenének azért Moábnak vénei és Midiánnak vénei, és a jövendőmondásnak jutalma kezeikben vala, és jutának Bálámhoz, és megmondák neki Bálák üzenetét.
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Hétfő február 24.
2. A HITEHAGYÓ PRÓFÉTA
a. Amikor a Moábiták és Midiániták követei elmentek Bálámhoz Bálák 

király megbízásával, milyen benyomást próbált Bálám gyakorolni 
rájuk? 4Móz 22:8. Szándékosan hagyta-e figyelmen kívül Bálám a jó 
és rossz közötti különbséget? 

„Bálám egykor jó ember és Isten prófétája volt. Később azonban elhagyta 
hitét és a mohóság, a kapzsiság lett úrrá rajta, de mégis a Magasságos szol-
gájának vallotta magát. Nem voltak előtte ismeretlenek Istennek azok a cse-
lekedetei, amelyeket Izrael érdekében vitt véghez. Mikor a követek közölték 
vele megbízatásukat, jól tudta, hogy kötelessége szerint azonnal vissza kellene 
utasítania Bálák ajándékait, jutalmait és a követeket azonnal el kellene külde-
nie. Bálám azonban vakmerően játszani kezdett a kísértéssel. Meghívta a kö-
veteket, hogy maradjanak vele arra az éjszakára. Kijelentette, hogy nem adhat 
nekik határozott választ addig, amíg az Úr tanácsát ki nem kérte.” – PP 409.
b. Annak ellenére, hogy Bálám hitehagyó próféta volt, mégis milyen 

figyelmeztetést küldött Isten neki angyal által? Miért ferdítette el az 
üzenetet, amikor Bálák küldötteivel beszélt? 4Móz 22:12,13.  

„Azon az éjszakán azonban Isten angyala ezzel az üzenettel ment el Bálám-
hoz: ’Ne menj el velük, ne átkozd meg azt a népet, mert áldott az!’ (4Móz 22:12.)

Reggel Bálám kelletlenül bocsátotta el a követeket, de nem közölte velük 
azt, amit az Úr mondott neki…

Bálám ’a gonoszság díját kedvelte’ (2Pt 2:15). A kapzsiság bűne – amit 
Isten bálványimádásnak jelent ki – köpönyegforgatóvá tette, és ez egyetlen 
bűnén keresztül Sátán teljesen uralma alá kerítette. Ez volt az, ami a vesztét 
okozta.” – PP 409, 410.  
c. Milyen szentírási alapelvek alapján kell megítélni azokat, akik azt 

állítják magukról, hogy próféták, vagy hogy képesek csodákat tenni? 
Ésa 8:20; Mt 7:20-23; Jn 8:31,32.   

d. Milyen veszélyre kell nagyon figyelniük Isten pásztorainak, különö-
sen az idők végén? Mt 24:23,24. Mi az egyik különbség az igaz pász-
tor és a béres között? Jn 10:12,13.

Mózes 4. könyve 22:8.
Ő pedig monda nekik: Háljatok itt ez éjjel, és feleletet adok néktek, amiképpen szól nekem az Úr. És Moábnak fejedelmei ott maradának Bálámnál.

Mózes 4. könyve 22: 12,13.
12  És monda Isten Bálámnak: Ne menj el ő velük, ne átkozd meg azt a népet, mert áldott az.13  Felkele azért Bálám reggel, és monda a Bálák fejedelmeinek: Menjetek el a ti földetekre; mert nem akarja az Úr megengedni nekem, hogy elmenjek veletek.

Ésaiás próféta könyve 8:20.
A tanításra és bizonyságtételre [hallgassatok]! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnalok:

Máté evangéliuma 24: 23,24.
23  Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Íme, itt a Krisztus, vagy amott; ne higgyétek.24  Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.

Máté evangéliuma 7:20-23.
20  Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.21  Nem minden, aki ezt mondja nekem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.22  Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben?23  És akkor vallást teszek majd nekik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

János evangéliuma 8:31,32.
31  Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok;32  És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

János evangéliuma 10:12,13.
12  A béres pedig és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat.13  A béres pedig [azért] fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra.
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Kedd február 25.
3. BÁLÁM KEMÉNY PRÓBÁJA
a. A Bálákhoz eljutott üzenet nagyon elferdített volt. Először is Bálám 

ferdítette el a követeknek adott üzenetet, majd azok még ferdítettek 
rajta, amikor Báláknak elmondták (4Móz 22:14.) Mi volt Bálák kö-
vetkeztetése, és mit tett ő? 4Móz 22:15-17.  

„A követek jelentették Báláknak, hogy a próféta nem volt hajlandó csatla-
kozni hozzájuk, de ugyanakkor nem közölték vele, hogy ezt Isten tiltotta meg 
Bálámnak. Bálák feltételezte, hogy Bálám csak azért vonakodott csatlakozni 
a követekhez, mert ilyen módon igyekezett nagyobb jutalmat biztosítani a 
maga számára. Ezért a király az előző követeknél még több és magasabb 
rangú főembereket küldött el Bálámhoz, magasabb megtiszteltetés megadá-
sának ígéretével, sőt azzal a felhatalmazással, hogy teljesítsék mindazokat a 
feltételeket, amelyeket Bálám igényel.” – PP 410.
b. Amikor a követek másodszor jöttek el a hitehagyó prófétához, ho-

gyan válaszolt Bálám? 4Móz 22:18,19.

„Bálámot tehát másodszor is próbára tették. A követek nyomatékos 
kérésére adott feleletében nagy lelkiismeretességről és becsületességről tett 
tanúbizonyságot, amikor arról biztosította őket, hogy nincs annyi arany és 
ezüst, ami arra vehetné őt rá, hogy Isten akarata ellen cselekedjék. Vágyott 
azonban arra, hogy eleget tegyen a király kérésének. Bár Isten az ő akaratát 
már határozottan tudomására adta, a követeket mégis ottmaradásra unszol-
ta, hogy Istent még egyszer megkérdezhesse, mintha bizony a végtelen Isten 
ember lenne, akit valamire rá lehet beszélni.” – PP 410. 411. 
c. Miután Bálám a második próbában is megbukott, milyen feltétel 

mellett engedte meg Isten, hogy elmenjen a követekkel? 4Móz 22:20. 
Hívták-e azok őt? 

„Isten megengedte Bálámnak, hogy elmenjen a Moábból érkezett köve-
tekkel, ha azok másnap reggel érte mennek, hogy elhívják őt.” – PP 411.

Mózes 4. könyve 22:14.
És felkelének Moáb fejedelmei, és jutának Bálákhoz, és mondának: Nem akart Bálám eljönni velünk.

Mózes 4. könyve 22: 15-17.
15  Elkülde azért ismét Bálák több fejedelmet, amazoknál előkelőbbeket.16  És eljutának Bálámhoz, és mondának neki: Ezt mondja Bálák, Cippórnak fia: Kérlek, ne vonakodjál eljönni hozzám!17  Mert igen-igen megtisztellek téged, és akármit mondasz nekem, megcselekszem. Jöjj el azért kérlek, és átkozd meg értem e népet!

Mózes 4. könyve 22: 18,19.
18  Bálám pedig felele és monda a Bálák szolgáinak: Ha Bálák az ő házát arannyal és ezüsttel tele adná is nekem, nem hághatom át az Úrnak, az én Istenemnek szavát, hogy valamit műveljek; kicsinyt vagy nagyot.19  Most mindazonáltal maradjatok itt kérlek ti is ez éjjel, hadd tudjam meg, mit szól ismét az Úr nekem?

Mózes 4. könyve 22:20.
És eljöve Isten Bálámhoz éjjel, és monda neki: Ha azért jöttek e férfiak, hogy elhívjanak téged: kelj fel, menj el velük; de mindazáltal azt cselekedjed, amit mondok majd neked.



5050 Szombati Bibliai Tanulmányok, 2014. január - március

Szerda február 26.
4. BÁLÁM DÜHÖS ISTENRE
a. Hogyan fejezte ki az Úr az Ő haragját Bálám ellen, mivel szándéko-

san figyelmen kívül hagyta az Ő utasításait? 4Móz 22:21-27. 

„A [moábita] követek útnak indultak hazafelé anélkül, hogy tovább ta-
nácskoztak volna [Bálámmal]. Minden mentség Bálák kérésének teljesíté-
sével kapcsolatban így most kiküszöbölődött. Bálám azonban elhatározta, 
hogy biztosítja a jutalmat. Ezért fogta azt az állatot, amelyen utazni szokott 
és útnak indult, félt, hogy Isten visszavonja az elmenetelre adott engedélyét. 
Buzgón igyekezett minél gyorsabban haladni. Attól félt, hogy valami meghi-
úsíthatja a megkívánt jutalom elnyerését.” – PP 411. 412.

„Jelenleg ezrével vannak olyanok, akik ehhez hasonlóan viselkednek. 
Semmi nehézségük nem lenne kötelességük megismerése és felismerése 
terén, ha az összhangban lenne hajlamaikkal. A Biblia világosan eléjük tárja, 
vagy körülményeik és józan eszük megmutatják kötelességüket. Mivel ezek 
a bizonyítékok ellentétben állnak vágyaikkal és hajlamaikkal, ezért gyakran 
félreteszik ezeket, és Isten elé mernek járulni, hogy tőle tudják meg köte-
lességeiket. Nagy lelkiismeretességgel hosszan, komolyan imádkoznak vilá-
gosságért. Istennel azonban nem lehet tréfálni! Az ilyen embereknek Isten 
gyakran megengedi azt, hogy saját vágyaikat kövessék, de azután ennek a 
következményeit is el kell szenvedniük.” – PP 411, 412.
b. Mi történt, amikor Bálám szemei megnyíltak? 4Móz 22:31. Mit mon-

dott az Úr angyala Bálámnak, és mi volt Bálám válasza? 4Móz 22:32-34. 
Milyen korlátozás miatt sajnálkozott a próféta? 4Móz 22:35-38.

c. Mit kellett a hitehagyó prófétának kijelentenie, mivel átkot nem 
mondhatott Izráelre? 4Móz 23:20-24.

d. Hogyan használt fel Isten még a hitehagyó prófétát is arra, hogy 
hirdesse az evangéliumot Moáb királyának és uralkodóinak? 4Móz 
24:4-9,14-17. Jogos kifogás-e a bűnös részéről, ha az evangéliumot 
egy bűnös ember szólja részére? Fil 1:15-18. 

Mózes 4. könyve 22: 21-27.
21  Felkele azért Bálám reggel, és megnyergelé az ő szamarát, és elméne a Moáb fejedelmeivel.22  De megharaguvék Isten, hogy elmegy vala ő. És megálla az Úrnak angyala az útban, hogy ellenkezzék vele; ő pedig üget vala az ő szamarán, és két szolgája vala vele.3  És meglátá a szamár az Úrnak angyalát, amint áll vala az úton, és mezítelen fegyvere a kezében; letére azért a szamár az útról, és méne a mezőre; Bálám pedig veré az ő szamarát, hogy visszatérítse azt az útra.24  Azután megálla az Úrnak angyala a szőlők ösvényén, holott innen is garád, onnan is garád vala.25  Amint meglátá a szamár az Úrnak angyalát, a falhoz szorula, és a Bálám lábát is oda szorítá a falhoz; ezért ismét megveré azt.26  Az Úr angyala pedig ismét tovább méne, és megálla szoros helyen, hol nem volt út a kitérésre, sem jobbra, sem balra.27  Amint meglátá a szamár az Úrnak angyalát, lefeküvék Bálám alatt, azért megharaguvék Bálám, és megveré a szamarat bottal.

Mózes 4. könyve 22:31.
És megnyitá az Úr a Bálám szemeit, és látá az Úr angyalát, amint áll vala az útban, és mezítelen fegyverét az ő kezében; akkor meghajtá magát és arcra borula.

Mózes 4. könyve 22: 32-34.
32  Az Úrnak angyala pedig monda neki: Miért verted meg a te szamaradat immár három ízben? Íme én jöttem ki, hogy ellenkezzem veled, mert veszedelmes ez az út én előttem.33  És meglátott engem a szamár, és kitért én előttem immár három ízben; ha ki nem tért volna előlem, most meg is öltelek volna téged, őt pedig életben hagytam volna.34  Monda azért Bálám az Úr angyalának: Vétkeztem, mert nem tudtam, hogy te állasz előttem az útban. Most azért, ha nem tetszik [ez] neked, visszatérek.

Mózes 4. könyve 22: 35-38.
35  Az Úrnak angyala pedig monda Bálámnak: Menj el e férfiakkal; mindazáltal amit én mondok majd neked, azt mondjad. Elméne azért Bálám a Bálák fejedelmeivel.36  Mikor pedig meghallá Bálák, hogy jön Bálám, kiméne elébe Moábnak [egyik] városába, amely az Arnon vidékén, a határ szélén vala.37  És monda Bálák Bálámnak: Avagy nem küldözgettem-e hozzád, hogy hívjanak téged? Miért nem jössz vala én hozzám? Avagy valóban nem tisztelhetnélek meg téged?38  Bálám pedig monda Báláknak: Íme eljöttem hozzád. Most pedig szólhatok-e [magamtól] valamit? Ami mondani valót Isten ad az én számba, azt mondom.

Mózes 4. könyve 23:20-24.
20  Íme [parancsolatot] vettem, hogy áldjak; ha ő áld, én azt meg nem fordíthatom.21  Nem vett észre Jákóbban hamisságot, és nem látott gonoszságot Izraelben. Az Úr, az ő Istene van ő vele; és királynak szóló rivalgás hangzik őbenne.22  Isten hozta ki őket Egyiptomból, az ő ereje mint a vad bivalyé.23  Mert nem fog varázslás Jákóbon, sem jövendőmondás Izraelen. Idején adatik tudtára Jákóbnak és Izraelnek: mit művelt Isten!24  Íme e nép felkél mint nőstény oroszlán, és feltámad mint hím oroszlán; nem nyugszik, míg prédát nem eszik, és elejtettek vérét nem issza.

Mózes 4. könyve 24:4-9,14-17.
4  Annak szózata, aki hallja Istennek beszédét, aki látja a Mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel:5  Mily szépek a te sátoraid óh Jákób! a te hajlékaid óh Izrael!6  Mint kiterjesztett völgyek, mint kertek a folyóvíz mellett, mint az Úr plántálta áloék, mint cédrusfák a vizek mellett!7  Víz ömledez az ő vedreiből, vetését bő víz [öntözi]; királya nagyobb Agágnál, és felmagasztaltatik az ő országa.8  Isten hozta ki Egyiptomból, az ő ereje mint a vad bivalyé: megemészti a pogányokat, az ő ellenségeit; csontjaikat megtöri, és nyilaival által veri.9  Lehever, nyugszik mint hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán; ki serkenti fel őt? Aki áld téged, áldott lészen, és ki átkoz téged, átkozott lészen.14  Most pedig én elmegyek íme az én népemhez; jöjj, hadd jelentsem ki neked, mit fog cselekedni e nép a te népeddel, a következő időben.15  És elkezdé az ő példázó beszédét, és monda: Bálámnak, Beór fiának szózata, a megnyílt szemű ember szózata,16  Annak szózata, aki hallja Istennek beszédét, és aki tudja a Magasságosnak tudományát, és aki látja a Mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel.17  Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálca támad Izraelből; és általveri Moábnak oldalait, és összetöri Sethnek minden fiait.

Filippibeliekhez írt levél 1:15-18.
15  Némelyek ugyan irigységből és versengésből is, de mások jóakaratból is hirdetik a Krisztust.16  Némelyek versengésből prédikálják a Krisztust, nem tiszta lélekkel, azt hivén, hogy fogságom nyomorúságait [így] megnevelik;17  De mások szeretetből, tudván, hogy én az evangéliumnak oltalmazására rendeltettem.18  Mert mit [mondjak]? csakhogy minden módon, akár színből, akár szívből, a Krisztus prédikáltatik: és én ennek örülök, sőt örülni is fogok.
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Csütörtök február 27.
5. HIT ÉS ELBIZAKODOTTSÁG
a. Miért van sokkal nagyobb felelőssége egy lelkésznek a kiejtett szava-

iért és a cselekedeteiért, mint egy egyszerű gyülekezeti tagnak? Mal 
2:7-9; 1Tim 4:16; 1Kor 11:1.

„Ama világosság szerint azonban, amit [a Moábiták] kaptak, bűnük 
mégsem volt olyan nagy Isten szemében, mint Bálám bűne. Mivel Isten 
prófétájának vallotta magát, feltételezték, hogy szavai isteni tekintéllyel és 
hatalommal rendelkeznek.” – PP 411.

„Amikor valaki életében válság áll be, te pedig tanácsot akarsz adni, vagy 
figyelmeztetni akarod őt, szavaidnak a jóra csak annyi súlya lesz, amennyit 
példaadásoddal és lelkületeddel szereztél… Addig nem áraszthatsz másokra 
átformáló befolyást, amíg saját szíved meg nem alázkodott, meg nem fino-
mult, s Krisztus kegyelme által gyengéddé nem vált.” – Ev 213.
b. Milyen körülmények között és miért engedi meg az Úr gyakran az Ő 

szolgáinak azt, hogy a saját útjaikat kövessék, de elszenvedjék ennek 
a következményeit is? Zsol 81:12,13; Ez 14:4; Gal 6:7.

„Amikor az ember a Szentlélek jó hatása fölé emeli magát, a gonoszság 
aratását aratja le. Az ilyen ember fölött egyre csökken a Lélek arra irányuló 
hatása, hogy visszatartsa őt az engedetlenség magvainak hintésétől.” – TII 195. 

Péntek február 28.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Amikor Isten hitvalló szolgája a sötétség hatalmai felé fordul, hogyan pró-

bálja ő gyakran eltitkolni a valódi jellemét?
2. Hogyan idézte Isten azt elő, hogy Bálámnál kiderüljön, mi van a szívében?
3. Hogyan lehetünk abban a veszélyben, hogy elferdítjük Isten igazságát?
4. Hogyan használta fel Isten a hitehagyó Bálámot arra, hogy fényt ragyogtas-

son Moáb vezetőire?  
5. Miért engedi meg Isten gyakran azt, hogy a saját útjainkat kövessük, de el-

szenvedjük ennek a következményeit is?

Zsoltárok könyve 81:12,13.
12 De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nekem.13  Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint.

Ezékiel próféta könyve 14:4.
Ez okáért szólj velük, és mondjad nekik: Ezt mondja az Úr Isten: Valaki az Izrael házából bálványait szívébe fölveszi, és vétkének botránkozását teszi orcái elé, és megy a prófétához: én, az Úr felelek meg annak énmagam által bálványainak sokasága miatt;

Malakiás próféta könyve 2:7-9.
7  Mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mivel a Seregek Urának követe ő.8  De ti elhajlottatok ez útról, sokakat megbotránkoztattatok a törvénnyel, felbontottátok Lévi szövetségét, azt mondja a Seregeknek Ura.9  Azért én is szidalmasakká tettelek titeket és utálatosakká az egész nép előtt, amiatt, hogy meg nem őriztétek az én utamat, hanem személyválogatók voltatok a törvénnyel.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 11:1.
Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé.

Galátziabeliekhez írt levél 6:7.
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt aratándja is.

Timótheushoz írt 1. levél  4:16.
Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.
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SZERENCSÉTLENSÉG IZRAELBEN
„És odaszegődék Izráel Bál-Peórhoz; az Úr haragja pedig felgerjede 

Izráel ellen” (4Móz 25:3).
„Az Izraeliták e vonzó környezetben oly bűnnel találkoztak, amely a 

felfegyverzett hatalmas seregnél, vagy a puszták vadállatainál is veszedelme-
sebb volt.” – ST 1880. november 18.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 423-431. (Hitehagyás a Jordánnál) 

Vasárnap március 2.   
1. EGY VÁRATLAN VERESÉG 
a. Mialatt Mózes azzal volt elfoglalva, hogy előkészüljön Izrael sere-

geivel a Jordán folyón való átkelésre, és Kánaán elfoglalására, miért 
gerjedt az Úr haragra Izrael ellen? 4Móz 25:1-3.    

b. Ki volt az a mesteri lángelme, aki e nagy gonoszság mögött állt? Jel 
2:14; 4Móz 31:15,16.

„Bálám tanácsára a moábiták királya isteneik tiszteletére nagy ünnep-
séget rendezett és titokban megbeszélték, Bálám vegye rá az Izraelitákat 
a részvételre… A nép nagy része vele ment az ünnepség megtekintésére. 
Tiltott területre merészkedtek, s így Sátán hálójába kerültek. Zenétől és 
tánctól mámorosan, a pogány papnők szépségétől elbűvölve, megszegték 
Jahve iránti hűségüket. Amint egyesültek a mulatságban és lakomában, a 
bor fogyasztása eltompította értelmüket. A szenvedély úrrá lett felettük, s 
miután lelkiismeretüket ily módon beszennyezték, a moábiták rábeszélték 
őket a bálványok előtti meghajlásra. Áldozatot vittek pogány oltárokra és 
részt vettek a leglealacsonyítóbb szertartásokon.” – PP 424.

2014. március 8.
Szombat

Napnyugta: H 17:39
Ro 18:12

10. Tanulmány

Mózes 4. könyve 25:1-3.
1  Mikor pedig Sittimben lakozik vala Izrael, kezde a nép 2  Mert hívogaták a népet az ő isteneik áldozataira; és evék a nép, és imádá azoknak isteneit.3  És odaszegődék Izrael Bál-Peórhoz; az Úr haragja pedig felgerjede Izrael ellen.

Mózes 4. könyve 31:15,16.
15  És monda nekik Mózes: Megtartottátok-e életben mind az asszonyokat?16  Íme ők voltak, akik Izrael fiait Bálám tanácsából hűtlenségre bírták az Úr ellen a Peór dolgában; és lőn csapás az Úr gyülekezetén.

Jelenések könyve 2:14.
De van valami kevés [panasz]om ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak.
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Hétfő március 3.
2. HOGYAN LETTEK ÚRRÁ A GONOSZSÁGON?
a. Mit parancsolt meg Isten Mózesnek és Izrael bíráinak, mit tegyenek, 

hogy Isten büntetése elkerülje őket? 4Móz 25:4,5. 

„[A moábiták és midiániták] gonosz mesterkedése megtette azt, amit Bá-
lám minden varázslása sem tudott elérni – elválasztotta őket az igaz Istentől. 
A gyorsan bekövetkező ítélet rádöbbentette a népet szörnyű bűnére. Bor-
zasztó pestisjárvány tört ki a táborban, melynek hamarosan tízezrek estek 
áldozatul. Isten elrendelte, hogy e hitehagyás vezetőit a bírák öljék meg. A 
parancsnak azonnal engedelmeskedtek. A bűnösöket megölték, azután holt-
testüket az egész nép szeme láttára felakasztották, hogy – látván a vezetőkkel 
való ily szigorú bánásmódot – a gyülekezet érezhesse Istennek bűneiktől 
való undorát és irántuk való haragjának borzalmát.” – PP 425.
b. Mi történt, mialatt a nép sírt és megvallotta bűnét? 4Móz 25:6-8,12,13.

„Mindnyájan érezték a büntetés igazságosságát, s a nép a szent sátorhoz 
sietett, sírva és mély alázattal vallotta be vétkét. Mialatt ők Isten előtt sírtak a 
sátor ajtajánál, és a csapás még szedte halálos áldozatait, s a bírák rettenetes 
megbízatásukat hajtották végre; Zimri, az előkelő izraeliták egyike merészen 
jött a táborba egy Midiánita parázna nő ’a midián fejedelem leánya’ (4Móz 
25:15) társaságában, aki őt sátorába kísérte. Sohasem volt a bűn merészebb 
vagy konokabb. Bortól felhevülten, Zimri bűnével ’Sodoma módjára’ kérke-
dett (Ésa 3:10) és gyalázatát dicsőítette.” – PP 425.
c. Hányan pusztultak el Isten kezétől a csapásban? 4Móz 25:9. Milyen 

eredménnyel zárult a röviddel ezután tartott népszámlálás? 4Móz 
26:1,2,63-65.

„A Sittimnél elkövetett vétkekért az Izraelen végrehajtott ítéletek elpusz-
tították annak a nagy seregnek túlélőit.” – PP 425.

Mózes 4. könyve 25:4,5.
4  És monda az Úr Mózesnek: Vedd elő e népnek minden főemberét, és akasztasd fel őket az Úrnak fényes nappal; hogy elforduljon az Úr haragjának gerjedezése Izraeltől.5  Monda azért Mózes Izrael bíráinak: Ki-ki ölje meg az ő embereit, akik odaszegődtek Bál-Peórhoz.

Mózes 4. könyve 25: 6-8,12,13.
6  És íme eljöve valaki Izrael fiai közül, és hoza az ő atyjafiai felé egy midiánbeli asszonyt, Mózes szeme láttára, és Izrael fiai egész gyülekezetének láttára; ők pedig sírnak vala a gyülekezet sátorának nyílásánál.7  És mikor látta vala Fineás, Eleázár fia, Áron papnak unokája, felkele a gyülekezet közül, és dárdáját vevé kezébe.8  És beméne az izraelita férfi után a sátorba, és általdöfé mindkettőjüket, mind az izraelita férfit, mind az asszonyt hason. És megszűnék a csapás Izrael fiai között.12  Mondd azért: Íme én az én szövetségemet, a békesség [szövetségét] adom ő neki.13  És lészen ő nála és az ő magvánál ő utána az örökkévaló papságnak szövetsége; mivelhogy bosszút állott az ő Istenéért, és engesztelést végze Izrael fiaiért.

Mózes 4. könyve 25:9.
De meghaltak vala a csapás miatt huszonnégy ezren.

Mózes 4. könyve 26:1,2,63-65.
1  És lőn a csapás után, szóla az Úr Mózesnek és Eleázárnak, az Áron pap fiának, mondván:2  Vegyétek számba Izrael fiainak egész gyülekezetét, húsz esztendőstől fogva és feljebb, az ő atyáiknak háznépe szerint; mindenkit, aki hadba mehet Izraelben.63  Ezek Mózesnek és Eleázárnak, a papnak megszámláltjai, akik megszámlálák Izrael fiait a Moáb mezőségében, Jérikhó átellenében a Jordán mellett.64  Ezek között pedig nem volt senki a Mózestől és Áron paptól megszámláltattak közül, mikor megszámlálták vala Izrael fiait a Sinai pusztájában.65  Mert az Úr mondotta vala nekik: Bizonnyal meghalnak a pusztában; és senki nem maradt meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefunné fia, és Józsué, a Nún fia.
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Kedd március 4.
3. TOVÁBBI ÓVINTÉZKEDÉSEK
a. Mire utasította Isten Mózest, figyelembe véve, hogy a midiániták 

Isten legádázabb ellenségei és Izráel legveszélyesebb szomszédjai 
voltak? 4Móz 31:1-3,8.

 

b. Mit tesz Isten azokkal, akik népe ellen veszedelmet koholnak? Zsol 
94:1,2,20-23. 

„Isten nem alszik és nem szunnyad, hanem állandóan tervei keresz-
tülvitelén munkálkodik. Ő viszi majd munkáját előbbre. Az istentelenek 
szándékait meghiúsítja, és megzavarja azok tanácsát, akik Isten népe ellen 
veszedelmet koholnak. A Mindenható, a seregek Ura a kérubok között tró-
nol ma is, és megvédi gyermekeit a nemzetek minden viszálya és lázongása 
között.” – GH 107.  
c. Milyen feltétel mellett ígérte meg Isten, hogy megoltalmazza népét? 

5Móz 28:1-7. 

„A gyülekezet: Isten eszköze, az igazság hirdetésére. Isten bízta meg, 
hogy különleges munkát végezzen. Ha minden parancsolatát teljesíti és hű 
marad Hozzá, akkor az isteni kegyelem bősége árad reá. Ha engedelmesen 
kitart Ura mellett, ha tiszteli Izráel Istenét, a poklok kapui sem vehetnek rajta 
diadalmat…

Ha a gyülekezet magára öltené Krisztus igazságát és szentségét, ha mel-
lőzne mindennemű közösséget a világgal, akkor a fénylő és dicső nap hajnala 
virradna rá. Az Istentől nyert ígéretei örök időkre szólnak. Örök gyönyörre, 
örök örömre. Az igazság elhalad azok mellett, akik megvetik és elutasítják, 
de végül diadalt arat. Ha időnként látszólag feltartóztatták is, de haladását 
nem akadályozhatták meg. Ha Isten üzenete ellenállásba ütközik, fokozott 
erővel ruházza fel, hogy a befolyás annál nagyobb legyen. Hatalmat ad neki, 
mely a legerősebb korlátokat is ledönti, és minden akadályon át diadalmas-
kodik.” – AT 408. 409.

Mózes 4. könyve 31:1-3,8.
1  És szóla az Úr Mózesnek, mondván:2  Állj bosszút Izrael fiaiért a midiánitákon, azután a te népeidhez takaríttatol.3  Szóla azért Mózes a népnek, mondván: Készítsétek fel magatok közül a viadalra való embereket, és induljanak Midián ellen, hogy bosszút álljanak az Úrért Midiánon.8  A Midián királyait is megölék, azoknak levágott népeivel egybe: Evit, Rékemet, Cúrt, Húrt, és Rebát, Midiánnak öt királyát; és Bálámot a Beór fiát is megölék fegyverrel.

Mózes 5. könyve 28:1-7.
1  Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma neked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;2  És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.3  Áldott leszesz a városban, és áldott leszesz a mezőben.4  Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.5  Áldott lesz a te kosarad és a te sütő tekenőd.6  Áldott leszesz bejöttödben, és áldott leszesz kimentedben.7  Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak; egy úton jőnek ki reád, és hét úton futnak előled.

Zsoltárok könyve 94:1,2,20-23.
1  Uram, bosszúállásnak Istene! Bosszúállásnak Istene, jelenj meg!2  Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek!20  Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt?21  Egybegyülekeznek az igaznak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét.22  De kőváram lőn én nekem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája;23  És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket; elveszti őket az Úr, a mi Istenünk.
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Szerda március 5.
4. A MI FIGYELMEZTETÉSÜNK
a. Miért fontos Izráel történelmének a tanulmányozása számunkra és 

mindazoknak, akik Isten művében való részvételre hívattak el? Rm 
15:4. Miért érdemes fokozott figyelmet fordítani a Jordánnál történt 
hitehagyásra? 

„Az Izraeliták, akiket nem tudott legyőzni a midiániták serege vagy va-
rázslata, a paráznák prédáivá váltak. Ilyen a Sátán szolgálatában igénybevett 
asszony hatalma, aki lelkek tőrbeejtésén és elpusztításán fáradozik… Ily 
módon lett Séth fiainak becsületessége megrontva és a szent ivadék romlot-
tá. Ily módon lett József megkísértve. Így árulta el erejét – Izrael védelmét 
– Sámson a filiszteusoknak. Ily módon botlott meg Dávid. És Salamon, a 
királyok legbölcsebbje, akit háromszor említenek Isten kegyeltjének, rabja 
lett e szenvedélynek és feláldozta becsületességét ugyanannak az elbűvölő 
erőnek.” – PP 427. 
b. Milyen figyelmeztetést kapott ezen utolsó keresztény nemzedék? 

1Kor 10:8,11.

„Amint az idők végéhez közeledünk, s amint Isten népe a mennyei Ká-
naán határánál áll, Sátán – mint egykor – megkettőzött erőfeszítéssel meg 
akarja akadályozni, hogy Isten népe belépjen abba az országba. Minden 
léleknek csapdát állít! Nem csupán a tudatlanoknak és műveletleneknek van 
szükségük védelemre, előkészíti kísértéseit azok számára is, akik a legma-
gasabb tisztségekben és legszentebb szolgálatban vannak. Ha ráveheti őket, 
hogy jellemüket beszennyezzék, általuk sokakat dönthet romlásba. Most is 
azokat az erőket alkalmazza, mint háromezer évvel ezelőtt. A világi barátság, 
a szépség varázsa, a szórakozás, a gyönyör, a mulatság, a lakoma vagy a bo-
rospohár által kísérli meg elérni a hetedik parancsolat áthágását.

Sátán kicsapongásra csábította Izraelt mielőtt bálványimádásra vitte 
volna őket. Akik megcsúfolják Isten képét és megfertőzik magukban az ő 
templomát, azok nem haboznak Isten semminemű megcsúfolásától sem, ha 
az által kielégíthetik romlott szívük kívánságát. Az érzéki bűn gyengíti az 
elmét, lealacsonyítja a lelket.” – PP 427. 428.

Rómabeliekhez írt levél 15:4.
 Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 10:8,11.
8  Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezren.11  Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk; megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett.
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Csütörtök  március 6.
5. A BŰN ELKÖVETÉSÉRE ELKÉSZÍTETT ÚT
a. Milyen állapot (vagy állapotok) készítették elő az utat Izrael nép-

ének, hogy prédáivá váljanak Sátán érzéki kísértéseinek, amikor a 
Jordán folyóhoz érkeztek? Ez 16:49,50.   

„Az izraelitákat akkor csábították bűnre, amikor külső nyugalomban és 
biztonságban voltak. Nem tartották szüntelen maguk előtt Istent, elhanya-
golták az imát és az elbizakodottság lelkületét ápolgatták. A kényelem és a 
vágyak kielégítése lelkük bástyáit őrizetlenül hagyta, s ezért lealacsonyító 
gondolatok lopakodtak be oda. A falakon belüli árulók az elvek erődítmé-
nyét legyőzték és elárulták Izráelt Sátán hatalmának. Sátán még mindig 
keresi, hogy a lélek romjait körülvegye. Hosszú és a világ előtt ismeretlen 
előkészítő folyamat megy a szívben végbe, mielőtt a keresztény nyilvános 
bűnt követne el. A tisztaságból és szentségből az értelem nem hirtelen zuhan 
alá a romlottságba, a bűnbe és a gonoszságba. Időbe telik, hogy azok, akik 
az Isten képére lettek teremtve, az állati vagy sátáni szintjére süllyedjenek. 
Szemlélődés által változunk el. A tisztátalan gondolatok megtűrése által az 
ember úgy nevelheti értelmét, hogy az egykor gyűlölt bűn kedves lesz szá-
mára.” – PP 428. 429.
b. Milyen figyelmeztetésre gondoljunk mindig? 1Kor 10:12; 1Pt 5:8.

Péntek március 7.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Ki volt az a mesteri elme, aki mögötte állt annak a nagy hitehagyásnak, ami 

Izraelben történt röviddel azelőtt, hogy átkeltek volna a Jordánon? 
2. Hogyan készítették elő az utat ezen alkalommal az Izraelitáknak az elbukásra? 
3. Hogyan büntették meg a legbűnösebbeket? 
4. Miért kellett elpusztítani a midiánitákat a megtérésükért tett erőfeszítés nél-

kül és milyen tanulságot vonhatunk le ebből?  
5. Mit mondhat el Isten hű szolgája, ha követi Pál példáját a Filippi 4:9 szerint?

Ezékiel próféta könyve 16:49,50.
49  Íme, ez volt a vétke Szodomának, a te öcsédnek: kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg.50  És felfuvalkodának s cselekedének utálatosságot előttem, és elveszítém őket, mikor [ezt] megláttam.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 10:12.
Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.

Péter apostol 1. levele 5:8.
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
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JERIKÓ BEVÉTELE
„És monda az Úr Józsuénak: Lásd! Kezedbe adtam Jerikót és királyát 

a sereg vitézeivel együtt” (Józs 6:2).
„[Jerikó], egy pogány erődítmény, a kanaánita bálványimádás legutála-

tosabb és legerkölcstelenebb formájának, az Astoret-imádásának központja 
volt.” – PK 145.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 455-458. (Jerikó bevétele)

Vasárnap március 9.
1. AZ ÚR SEREGÉNEK A FEJEDELME
a. Amikor az Izraeliták letáboroztak a Jordán folyó keleti oldalán, Józsué 

az Úr segítségéért fohászkodott Jerikó bevétele miatt. Kit pillantott 
meg, amint felkelt az imájából? Józs 5:13-15. 

„Krisztus volt az a fenséges, aki Izrael vezére előtt állt!” – PP 456.
b. Mit parancsolt Isten Józsuénak? Józs 6:2-5. Milyen előzetes biztosí-

tékot adott Krisztus Józsuénak, így bátorítva őt a missziója végrehaj-
tásában? Józs 1:5,6,9.  

„Az isteni rendelkezésnek engedelmeskedve vezette Józsué Izrael sere-
gét… Egyszerűen meg kellett kerülniük a várost, hordozva Isten ládáját és 
fújva a kürtöket… Aztán az Isten dicsőségétől övezett frigyláda következett, 
amit a papok hordtak olyan öltözetben, mely szent tisztüket hirdette; végül 
pedig Izrael serege, törzsenként ki-ki a maga zászlója alatt. Ilyen volt az a 
menet, amely körüljárta az elítélt várost.” – PP 456.
c. Milyen feltétellel lehet a miénk ugyanaz a vigasztaló biztosíték ma? 

Mt 28:20; Jak 1:5. 

2014. március 15.
Szombat

Napnyugta: H 17:49
Ro 18:21

11. Tanulmány

Józsué könyve 5:13-15.
13  Lőn pedig, amikor Józsué Jérikhónál vala, felemelé az ő szemeit, és látá, hogy íme egy férfiú áll vala előtte meztelen karddal kezében. És hozzá méne Józsué, és monda neki: Közülünk való vagy-e te, vagy ellenségeink közül?14  Az pedig monda: Nem, mert én az Úr seregének fejedelme vagyok, most jöttem. És leborula Józsué a földre arccal, és meghajtá magát, és monda neki: Mit szól az én Uram az ő szolgájának?15  És monda az Úr seregének fejedelme Józsuénak: Oldd le a te saruidat lábaidról, mert szent a hely, amelyen állasz. És úgy cselekedék Józsué.

Józsué könyve 6:2-5.
2  És monda az Úr Józsuénak: Lásd! kezedbe adtam Jérikhót és királyát a sereg vitézeivel [együtt].3  Azért járjátok körül a várost mind ti hadakozó emberek, megkerülvén egyszer a várost. Így cselekedjél hat napon át.4  És hét pap hordozzon hét kos-szarvból való kürtöt a láda előtt; a hetedik napon azonban hétszer kerüljétek meg a várost, a papok pedig kürtöljenek a kürtökkel.5  És ha majd belefúnak a kos-szarvba, mihelyt meghalljátok a kürtnek szavát, kiáltson fel az egész nép nagy kiáltással, és leszakad a város kőfala magától, és felmegy arra a nép, ki-ki az előtte való helyen.

Józsué könyve 1:5,6,9.
5  Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében; amiképpen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled.6  Légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nekik adom azt.9  Avagy nem parancsoltam-e meg neked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.

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

Jakab apostol levele 1:5.
Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik neki.
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Hétfő március 10.
2. ISTEN KEGYELME ÉS IGAZSÁGOSSÁGA
a. Mi történt a hetedik napon? Józs 6:15,16,20,21.

„A város minden lakosát, minden élőlénnyel ’férfitől az asszonyig, a gyer-
mektől az öregig, sőt az ökörig, juhig és a szamárig’ (Józs 6:21), kardélre 
kellett hányni… A várost magát felégették. Palotái és templomai, pompás 
lakóhelyei, drága fényűző berendezései, a gazdag függönyök és drága ruhák 
a lángok martaléka lettek. Azt, amit nem lehetett a tűz által elpusztítani, 
minden ezüst-, arany-, réz- és vasedényt a szentély szolgálatára kellett szen-
telni. Jerikónak nem volt szabad soha többé erődítménnyé felépülni. Ítéletet 
mondtak arra, aki az isteni erő által lerombolt falakat felépíteni merészel-
né… Jerikó lakosainak teljes pusztulása a Mózes által adott Kánaán lakóira 
vonatkozó korábbi parancs beteljesedése volt.” – PP 457. 458.
b. Hogyan mutatta meg az Úr ismét, hogy nem pusztítja el az igazakat 

a gonoszokkal egyben, hasonlóan a Sodomában történtekhez (1Móz 
18:32)? Józs 6:22,23. 

„Csak a hűséges Ráhábot és családját kímélték meg a kémek ígérete sze-
rint.” – PP 457.
c. Jézus mely kijelentése mutatja, hogy minden bűnösnek van remé-

nye, a bűnbánat feltétele mellett? Mt 21:28-31; Lk 13:1-5. Milyen 
biztosítékot ad számukra? Jn 6:37. 

„Bármi is a látszat, minden énközpontú élet elfecsérelt élet. Aki megkí-
sérel Isten nélkül élni, tékozolja javait. Elvesztegeti az értékes éveket, eltéko-
zolja értelmi, érzelmi és lelki képességeit, és sáfárságának csődje örök életébe 
kerül. Aki elkülönül Istentől, hogy önmagának szolgálhasson, az a mammon 
rabja.” – KP 134.

Mózes 1. könyve 18:32.
És monda: Ne haragudjék kérlek az én Uram ha szólok még ez egyszer: Hátha találtatnak ott tízen? És Ő monda: Nem vesztem el a tízért.

Józsué könyve 6:15,16,20,21.
15  És lőn a hetedik napon, hogy felkelének, mihelyt a hajnal feljöve, és megkerülék a várost a szokott módon hétszer; csak ezen a napon kerülék meg a várost hétszer.16  És lőn, hogy a hetedik forduláskor kürtölnek vala a papok a kürtökkel, Józsué pedig monda a népnek: Kiáltsatok, mert néktek adta az Úr a várost!20  Kiálta azért a nép, mihelyt kürtölének a kürtökkel. Lőn ugyanis, amint meghallá a nép a kürtnek szavát, kiálta a nép nagy kiáltással, és leszakada a kőfal magától, és felméne a nép a városba, ki-ki az előtte való helyen, és bevevék a várost.21  És teljesen kipusztítának mindent, ami csak vala a városban, a férfitól az asszonyig, a gyermektől az öregig, sőt az ökörig, juhig és a szamárig, fegyver élével.

Józsué könyve 6:22,23.
22  A két férfiúnak pedig, akik megkémlelték vala a földet, monda Józsué: Menjetek be a parázna asszonynak házába és hozzátok ki onnét az asszonyt és mindazt, amije van, amiképpen megesküdtetek neki.23  Bemenének azért a kémlő ifjak, és kihozák Ráhábot, és az ő atyját, anyját és az ő atyjafiait, és mindazt, amije vala, és minden cselédjét is kihozák, és helyezék őket Izrael táborán kívül.

Máté evangéliuma 21:28-31.
28  De mit gondoltok ti? Vala egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz, monda: Eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben.29  Az pedig felelvén, monda: Nem megyek; de azután meggondolván magát, elméne.30  A másikhoz is odamenvén, hasonlóképpen szóla. Az pedig felelvén, monda: Én elmegyek, uram; de nem méne el.31  E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának neki: Az első. Monda nekik Jézus: Bizony mondom néktek: A vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában.

Lukács evangéliuma 13: 1-5.
1  Jövének pedig ugyanazon időben némelyek, kik neki hírt mondának a galileabeliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette.2  És felelvén Jézus, monda nekik: Gondoljátok-e, hogy ezek a galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi galileabelinél, mivelhogy ezeket szenvedték?3  Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan, hasonlóképpen elvesztek.4  Vagy az a tizennyolc, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden [más] Jeruzsálemben lakó embernél?5  Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek.

János evangéliuma 6:37.
Minden, amit nekem ad az Atya, én hozzám jő; és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem.
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Kedd március 11.
3. ISTEN KEGYELME ÉS IGAZSÁGOSSÁGA (FOLYTATÁS)
a. Miért kellett elpusztítani Jerikót és annak lakosait? Jobb volt ez így, 

mintha megpróbálták volna őket megtérésre bírni? 1Móz 15:13-16; 
5Móz 9:4; Ésa 26:10.

„[Idézve: 5Móz 7:2; 20:16.] E parancsolat sokaknak a Biblia más részei-
ben megparancsolt szeretet és jóság lelkületével ellentétesnek látszik, pedig 
azok valójában a végtelen bölcsesség és jóság utasításai voltak…

Kánaán népének elég lehetősége volt a bűnbánatra. Negyven évvel ezelőtt 
az Egyiptom feletti ítélet és a Vörös-tengeren való átkelés bizonyítéka volt 
Izrael Istene legfőbb hatalmának… Mindezeket az eseményeket ismerték 
Jerikó lakói.” – PP 458.
b. Milyen figyelmeztetést kaptak az evangélizátorok az igazság ellen-

zőivel szemben, akik megrögzötten becstelenek? Mt 7:6. Hogyan 
figyelmeztetett bennünket Pál apostol, hogy ne pazaroljunk sok időt 
az ilyen emberekre? Tit 3:10,11.   

„[Idézve: Mt 7:6.] Jézus itt olyan emberekről beszél, akik nem vágyakoznak 
a bűn rabszolgaságából menekülni. A bűnösökkel és a bűnnel való állandó 
érintkezésük következtében jellemük oly mélyre süllyedt, hogy a gonoszhoz 
ragaszkodnak, és egyáltalán nem akarnak attól elszakadni. Krisztus szolgái 
ne akadályoztassák magukat azok által, akik az evangéliumot megvetik, és 
nevetségessé teszik.” – GH 114.
c. Miért kell mindig készen állnunk arra, hogy mások elé tárjuk a vá-

lasztás lehetőségét? 1Sám 16:7.ur.  

„Sokan azért választják inkább a sötétséget, mint a világosságot, mert 
gonoszt cselekszenek. Mégis akadnak olyanok, akiknek ha másképpen, más 
körülmények között hirdetnénk az igazságot, ha kedvezőbb alkalmat nyúj-
tanánk nekik, hogy maguk mérlegelhessék az érveket, szöveget szöveggel 
vetve össze, akkor az igazság tisztasága megnyerné őket, és el is fogadnák.” 
– 3B 427. 

Mózes 1. könyve 15:13-16.
13  És monda az Úr Ábrámnak: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig.14  De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annak utána kijőnek nagy gazdagsággal.15  Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben.16  Csak a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az emoreusok gonoszsága még nem tölt be.

Mózes 5. könyve 9:4.
Mikor azért kiűzi az Úr, a te Istened azokat te előled, ne szólj a te szívedben, mondván: Az én igazságomért hozott be engem az Úr, hogy örökségül bírjam ezt a földet; holott e népeket az ő istentelenségükért űzi ki te előled az Úr;

Sámuel 1. könyve 6:7.ur.
 Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.

Ésaiás próféta könyve 26:10.
Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát.

Máté evangéliuma 7:6.
Ne adjátok azt, ami szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket.

Titushoz írt levél 3:10,11.
10  Az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld;11  Tudván, hogy az ilyen romlott, és vétkezik, önmaga is kárhoztatván magát.
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Szerda március 12.
4. ISTEN MÉG MINDIG KÉSZ NAGY DOLGOKAT TENNI
a. Hogyan próbálta meg az Úr Izrael népének a hitét azon csodával 

kapcsoltban, amit Jerikóban művelt? Zsid 11:30. 

„Az Úr seregének fejedelme csak Józsuéval beszélt, nem nyilatkoztatta ki 
magát az egész közösségnek… Akár így is gondolkozhattak volna: ’Milyen 
jelentéktelenek a menetelések és milyen nevetségesek a város falait megke-
rülő naponkénti gyaloglások, a kosok kürtjeinek fúvása. Ennek nem lehet 
hatása ezekre a tornyosuló erődítményekre’. De a szertartás folyamatossá-
gának terve hosszú időn keresztül, s a falak végső leomlása előtt még az Úr 
alkalmat adott Izraelnek a hite megerősítésére. Emlékezetükbe kellett vé-
sődjön, hogy erejük nem az emberi bölcsességben, sem hatalomban, hanem 
egyedül üdvösségük Istenében van. Megszokottá lett, hogy teljesen isteni 
vezetőjükre hagyatkozzanak.” – PP 459. 
b. Milyen leckére tanít meg bennünket ez az esemény? Jn 14:12; 1Jn 5:4.

„Jerikó bevételénél Izrael seregeiből senki sem dicsekedhetett azzal, hogy 
az ő véges ereje döntötte le a város falait, mert az Úr seregének fejedelme 
olyan egyszerűen tervezte meg ezt az ütközetet, hogy egyedül az Úr Istent 
illette a dicsőség, és nem halandó embereket kellett felmagasztalni. Isten 
minden erőt és hatalmat megígért nekünk.” – CTr 136. 

„Isten hatalmas dolgokat akar cselekedni a benne bízókért. Ma Isten hit-
valló népének azért nincs nagyobb ereje, mert saját bölcsességében bízik és 
nem ad alkalmat Istennek, hogy hatalmát érette kinyilatkoztassa. Ő minden 
szükségében segít a benne hívő gyermekein, ha teljes bizalmukat belé helye-
zik, és híven engedelmeskednek neki.” – PP 459.  

„Krisztus egyházának és a keresztény embernek nem azok a legnagyobb 
győzelmei, amelyeket tehetséggel vagy műveltséggel, gazdagsággal vagy az 
emberek jóindulatával ér el, hanem amelyeket Isten fogadótermében arat, 
amikor komoly, küzdő hite belekapaszkodik Isten hatalmának erős karjába.” 
– PP 162.

János evangéliuma 14:12.
Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.

Zsidókhoz írt levél 11: 30.
Hit által omlottak le Jérikónak kőfalai, midőn hét napig körös-körül járták.

János apostol 1. levele 5:4.
Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.
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Csütörtök  március 13.
5. HOGYAN GYŐZHETÜNK
a. Jézus mely figyelmeztetésére és ígéretére emlékezzünk mindig? Jn 

15:5,7. 

„Ettől fogva Krisztus követőinek legyőzött ellenségként kellett Sátánra 
tekinteniük. A kereszten Jézus elnyerte értük a győzelmet – azt a győzelmet, 
melyről azt szeretné, ha sajátjuknak fogadnák el. ’Ímé – mondotta – adok 
néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség-
nek minden erején; és semmi nem árthat néktek’ (Lk 10:19).

Minden töredelmes lélek védelme a Szentlélek mindenható ereje. Krisz-
tus nem engedi az ellenség hatalmába kerülni a bűnbánattal és hittel Hozzá 
folyamodókat. A Megváltó megkísértett, megpróbált gyermekei mellett áll. 
Vele nem létezik kudarc, veszteség, lehetetlenség vagy vereség – mindent 
megcselekedhetünk Általa, Aki megerősít. Amikor jönnek a próbák és kísér-
tések, ne várd, hogy úrrá leszel minden nehézségen, hanem tekints Jézusra, 
segítődre.” – JÉ 415.

„Önmagunktól semmit sem tehetünk. Tehetetlenségünkben és érdem-
telenségünkben a megfeszített és feltámadt Megváltó érdemeiben kell bíz-
nunk. Senki sem pusztul el, aki ezt teszi. Az örökkévaló Isten szeme előtt 
van vétkeink hosszú listája. A nyilvántartás tökéletes. Egyetlen vétkünk sem 
hiányzik belőle. De Ő, aki meghallgatta a régi időkben szolgáinak kiáltását, 
most is hallja a hittel mondott imát, és megbocsátja törvényszegéseinket. Ő 
ezt megígérte, és Ő beváltja ígéretét.

Aki nem hajlandó minden bűnt elhagyni és buzgón könyörögni Isten 
áldásáért, az nem nyer áldást. Mindazok, akik megragadják Isten ígéreteit… 
elérik céljukat.” – PP 161, 162.

Péntek március 14.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Amikor Krisztus kinyilatkoztatta magát Józsuénak, milyen parancsot adott 

Józsuénak a saját biztosítéka mellett? 
2. Hogyan mutatta meg az Úr az Ő kegyelmét Jerikó elpusztításánál?
3. A bűnösök mely osztályának figyelmeztetésére ne pazaroljunk el sok időt?   
4. Hogyan szerezhetjük meg a legnagyobb győzelmeinket, mint egyének, és 

mint gyülekezet?   
5. Mi a titka, hogy legyőzzük a bűnt az életünkben?

János evangéliuma 15:5,7.
5  Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.7  Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.
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IZRAEL VERESÉGE - MIÉRT?
„Vétkezett Izráel, és általhágták szövetségemet is” (Józs 7:11).
„Ákán bűne azt a leckét tanítja meg, hogy egy ember bűne miatt Isten 

nemtetszését vonja magára az egész népre, vagy az egész nemzetre, mindad-
dig, míg a bűnt ki nem kutatják, és a bűnöst meg nem büntetik.” – CC 120.      
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 458-464. (Jerikó bevétele)

Vasárnap  március 16.
1. „IZRAEL VÉTKEZETT”
a. Mi történt hamarosan Jerikó elfoglalása után? Józs 7:2-5.

„Az Isten által számukra kivívott fényes győzelem [Jerikó elfoglalásánál] 
magabízókká tette az Izraelitákat. Mivel Isten nekik ígérte Kánaán országát, 
erőseknek érezték magukat és nem ismerték fel, hogy egyedül Isten segítsége 
hozhat sikert. Józsué maga is Isten tanácsának kérése nélkül készített tervet 
Ai bevételére.

Izrael kezdte felmagasztalni saját erejét és megvetéssel nézett ellensége-
ire. Könnyű győzelmet reméltek, s a háromezer embert elegendőnek véltek 
a város elfoglalására. Harcba siettek annak bizonyossága nélkül, hogy Isten 
velük lesz.” – PP 459.
b. Miért szenvedett vereséget Izrael? Józs 7:1,12.

Itt volt az ideje a gyors és határozott cselekvésnek. Titkos bűn volt a tábor-
ban és ezt ki kellett kutatni és el kellett távolítani, hogy újból részesülhessen a 
nép Isten jelenlétének áldásában… 

Olyan valaki szegte meg az Úr parancsát, aki Isten ítéletének végrehajtá-
sával bízatott meg… Józsué utasítást kapott a bűnös felderítésére és megbün-
tetésére.” – PP 460.

2014. március 22.
Szombat

Napnyugta: H  17:59 
Ro 18:30

12. Tanulmány

Józsué könyve 7:2-5.
2  Külde ugyanis Józsué férfiakat Jérikhóból, Aiba, amely Bethaven mellett van, Bétheltől napkelet felé, és szóla nekik, mondván: Menjetek fel és kémleljétek ki azt a földet. És felmenének a férfiak és kikémlelék Ait.3  Majd visszatérének Józsuéhoz, és mondának neki: Ne menjen fel az egész nép; mintegy kétezer férfi, vagy mintegy háromezer férfi menjen fel, és megverik Ait. Ne fáraszd oda az egész népet, hiszen kevesen vannak azok!4  Felméne azért oda a népből mintegy háromezer férfi; de elfutának Ai férfiai elől.5  És megölének közülük Ai férfiai mintegy harminchat férfit, és üldözék őket a kaputól kezdve egész Sébarimig, és levágták őket a lejtőn. Azért megolvada a népnek szíve, és lőn olyanná, mint a víz.

Józsué könyve 7:1,12.
1  De az Izrael fiai hűtlenül bántak vala a teljesen [Istennek] szentelt dolgokkal, mert elvőn a teljesen [Istennek] szentelt dolgokból Ákán, Kárminak fia (ki a Zabdi fia, ki a Zéra fia a Júda nemzetségéből); felgerjede azért az Úrnak haragja Izrael fiai ellen.12  Ezért nem bírtak megállni Izrael fiai az ő ellenségeik előtt, hátat fordítottak ellenségeiknek, mert átkozottakká lettek. Nem leszek többé veletek, ha ki nem vesztitek magatok közül azt a [nekem] szentelt dolgot.
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Hétfő március 17.
2. „A NEMZET VOLT A FELELŐS”
a. Isten parancsolatát valójában Izrael egész tábora hágta át, vagy csak 

egyetlen ember? Józs 7:18.

„Isten pontosan megmondta, hogy mit gondol Jerikó felől, nehogy nép-
ének megtetsszenek azok a dolgok, amelyeket a város lakói imádtak, nehogy 
elidegenedjen a szívük Istentől. A legszabatosabb parancsokkal óvta népét, 
s annak ellenére, hogy Józsué ünnepélyes komolysággal intette őket – Isten 
szavát közvetítve – Ákán mégis arra merészkedett, hogy megszegje a pa-
rancsot. Kapzsisága, mohósága arra vezette, hogy eltulajdonítsa azokat a 
kincseket, amelyeket Isten még érinteni is megtiltott, mert átka nehezedett 
rájuk. S ennek az embernek bűne miatt Isten Izraele olyan erőtlenné vált 
ellenségei előtt, mint a víz.” – 3B 264.    

„Az elkövető bűnéért [Izrael] nemzete volt felelős. ’Mert elvettek (ők) a 
teljesen nékem szentelt dolgokból is, és loptak is és hazudtak is, és edényeik 
közé is dugdostak’ (Józs 7:11).” – PP 460. 
b. Ha csak egy ember vétkezik, mert tudatosan áthágja az isteni paran-

csot, miért teszi Isten felelőssé az egész nemzetet? Józs 7:11. 

„Ákán bűne szerencsétlenséget hozott az egész nemzetre. Egy ember 
bűnéért Isten nemtetszése nyugszik az egész gyülekezeten, amíg a bűnt fel 
nem derítik és el nem távolítják. A gyülekezetnek nem a nyílt szembehelyez-
kedők, hitetlenek és Istent káromlók befolyásától kell félnie, hanem Krisztus 
állhatatlan követőitől. Ők azok, akik visszatartják Izrael Istenének áldásait és 
gyengítik az Ő népét.” – PP 463.

„Az Úr az Ő népével való bánásmódjában a múltban annak szükségessé-
gét mutatja meg, hogy meg kell tisztítani a gyülekezetet a helytelenségektől, 
a bűntől. Egyetlen bűnös annyi sötétséget áraszthat, hogy az egész közös-
ségből kirekeszti Isten világosságát. Mikor a nép észreveszi, hogy sötétség 
telepedik rájuk, s nem tudják, mi lehet az oka, akkor keressék őszintén az 
Urat, mély alázattal meghunyászkodva, megalázkodva, míg csak meg nem 
találják, míg ki nem küszöbölik az Úr Lelkét megszomorító helytelensége-
ket, bűnöket.” – 3B 265.    

 

Józsué könyve 7:18.
És előállítá az ő házát férfianként, és bűnösnek találtaték Ákán, Kárminak fia, aki Zabdi fia, aki a Júda nemzetségéből való Zérának fia.

Józsué könyve 7:11.
Vétkezett Izrael, és általhágták szövetségemet is, amelyet rendeltem nekik, mert elvettek a teljesen [nekem] szentelt dolgokból is, és loptak is és hazudtak is, és edényeik közé is dugdostak.
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Kedd március 18.
3. „KELJ FEL!”
a. Hogyan kiáltott Józsué az Úrhoz, és miért aggódott ő legjobban? 

Józs 7:6-9.

„Józsuéra és Izrael véneire súlyos gyász nehezedett. Porba sújtott alázattal 
borultak Isten szövetségládája elé, mert az Úr megharagudott népére. Ott 
imádkoztak és sírtak Isten előtt.” – 3B 264.  

„Ha van lelki látásod, akkor észreveszed Józsué imájából, hogy ami Ákán 
szemében jelentéktelen dolognak tűnt, az Izrael felelős vezetőinek nagy 
gyötrelmet és bánatot okozott… Ákán, a bűnös fél nem érezte ezt a terhet. 
Nagyon nyugodtan fogta fel ezt a dolgot.” – CTr 137.   
b. Mi volt az első feladat, amit Isten megparancsolt Józsuénak? Józs 

7:10,13.  
 

„Itt volt az ideje a gyors és határozott cselekvésnek. Titkos bűn volt a 
táborban és ezt ki kellett kutatni és el kellett távolítani, hogy újból részesül-
hessen a nép Isten jelenlétének áldásában.” – PP 460. 

„Az Úr nem nevezte meg a bűnös személyt, de adott utasításokat, hogy 
mit tegyenek.” – YI 1894. január 25.
c. Hogyan reagálnak némelyek ma a gyülekezetben, amikor hasonló 

munkát kell végezni? Ésa 30:9,10.

„A gyűlölet szelleme az, ami némelyekben ott van – amiért Isten népe 
között megróttuk a bűnöket – vakságot és ijesztő öncsalást hozott a lelkükre, 
lehetetlenné téve számukra, hogy felismerjék a különbséget, a között, ami 
helyes, és helytelen. Maguk vakították meg a saját maguk lelki látását. Le-
het, hogy botlásoknak a tanúi, mégsem gondolkoznak és éreznek úgy, mint 
Józsué, nem alázzák meg magukat, hogy átérezzék az embereket fenyegető 
veszélyt.” – 3B 266.    

Józsué könyve 7: 6-9.
6  Józsué pedig megszaggatá az ő ruháit, és földre borula arccal az Úrnak ládája előtt mind estvéig, ő és Izrael vénei, és port hintének a fejökre.7  És monda Józsué: Ah Uram Istenem! Miért is hozád által ezt a népet a Jordánon, hogyha az Emoreus kezébe adsz minket, hogy elveszítsen? Vajha úgy akartuk volna, hogy maradtunk volna túl a Jordánon!8  Óh Uram! mit mondjak, miután meghátrált Izrael az ő ellenségei előtt!9  Ha meghallják a kananeusok és e földnek minden lakói, és ellenünk fordulnak, és kiirtják nevünket e földről: mit cselekszel majd a te nagy nevedért?

Józsué könyve 7:10,13.
10  És monda az Úr Józsuénak: Kelj fel! Miért is borulsz te arcra?13  Kelj fel, és tisztítsd meg a népet, és mondjad: Tisztítsátok meg magatokat holnapra, mert ezt mondá az Úr, Izraelnek Istene: Istennek szentelt dolog van közötted, Izrael! Nem állhatsz meg a te ellenségeid előtt, míg el nem távolítjátok közületek az Istennek szentelt dolgot.

Ésaiás próféta könyve 30:9,10.
9  Mert pártütő nép ez, [apát] megtagadó fiak, fiak, kik nem akarják hallani az Úr törvényét;10  Kik ezt mondják a látóknak: Ne lássatok; és a prófétáknak: Ne prófétáljatok nékünk igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat, prófétáljatok csalárdságokat!
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Szerda március 19.
4. „ELVETTEK A NÉKEM SZENTELT DOLGOKBÓL”
a. Miért nem mutatott rá az Úr egyenesen a bűnösre? Zsol 32:5. Mi a 

különbség az elfogadható és elfogadhatatlan bűnvallomás között? 

„A bűnösre nem mutattak rá közvetlenül. A gyülekezetet egy időre 
bizonytalanságban hagyták, hogy a nép felelősséget érezzen a köztük lévő 
bűnért, valamint szívük vizsgálatára és Isten előtti megalázkodásra legyenek 
késztetve.” – PP 460.

„Ákán… látta Izrael seregeit megveretve csüggedten visszatérni Aitól, 
és mégsem lépett elő, hogy bűnét beismerje. Látta Józsuét és Izrael véneit 
olyan fájdalomban a földre borulni, amely sokkal nagyobb volt, semhogy 
szavakkal kifejezhető lenne. Ha akkor bűnvallomást tesz, az némi bűnbá-
natról tanúskodott volna, de még mindig hallgatott. Hallotta a kiáltványt, 
hogy nagy bűnt követtek el, sőt hallotta annak pontosan megjelölt jellegét; 
de ajkai le voltak pecsételve… Pedig mily nagy különbség bevallani a ténye-
ket, miután azokat bebizonyították; és megvallani a bűnöket, amelyekről 
csak mi tudunk és az Isten! Ákán nem tett volna vallomást, ha nem reméli, 
hogy ezáltal bűneinek következményeit elfordíthatja. De bűnvallomása azt 
szolgálta, hogy kimutassa büntetése igazságosságát. Ez nem volt igazi bűn-
bánat, sem töredelem, sem elméjének megváltozása, sem a gonosztól való 
irtózás.” – PP 463. 464. 
b. Miért vonta be Isten az egész gyülekezetet a bűnös gondos felkutatá-

sába? 1Kor 12:25,26.

„Isten felelősnek tartja népét mint testületet, a köztük lévő egyénekben 
élő bűnök miatt. Ha a gyülekezet vezetői nem kutatják ki szorgalmasan a 
bűnöket, melyek Isten nemtetszését vonják a közösségre, akkor ők válnak 
felelőssé ezekért a bűnökért.” – 3B 269. 
c. Milyen bölcsesség szükséges a pásztori munkához, amikor segíteni 

kell a tévedőnek? Jak 1:5; 3:17,18; Júd 1:22,23. 

Zsoltárok könyve 32:5.
Vétkemet bevallám neked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Szela.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 12:25,26.
25  Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok.26  És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind.

Júdás apostol levele 1: 22,23. 
22  És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket.23  Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és utálva még a ruhát is, amelyet a test beszennyezett.
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Csütörtök március 20.
5. „BIZONY ÉN VÉTKEZTEM…”
a. Amikor a sorsvetés Ákánra esett, mit mondott ő? Józs 7:20,21.  

„Hogy minden kétséget kizáróan megállapítsa, nem hagyván okot ama 
vádra, hogy jogtalanul ítélték el, Józsué ünnepélyesen kérte Ákánt, ismerje 
be az igazságot. A szerencsétlen ember vallomást tett bűnéről.” – PP 461.

„Azok a bűnvallomások fogadhatók el az Úr előtt, amelyeket jó időben 
végzünk, hogy így könnyítsünk Isten népén. Mégis vannak köztünk olya-
nok, akik Ákánhoz hasonlóan túl későn tesznek vallomást, hogy megment-
sék magukat.” – 3B 272.
b. Milyen büntetést kapott Ákán, ami figyelmeztetésül szolgált a nép-

nek? Józs 7:24,25. Mire figyelmeztet ez bennünket is? 

„Az Ákán vesztét okozó halálos bűn a kapzsiságban gyökerezett, mely a 
legáltalánosabbnak és legkönnyebbnek tekintett bűnök egyike. Míg a többi 
bűnöket felderítik és megbüntetik, a tizedik parancsolat áthágását alig dor-
gálják meg. E bűn szörnyűségét és borzasztó következményeit bizonyítja 
Ákán története.

A kapzsiság fokozatosan fejlődő bűn. Ákán addig dédelgette kapzsi vágyát, 
míg az szokásává lett és bilincsbe verte őt, amit szinte lehetetlen volt széttörni. 
Amíg a bűnnek hódolt, annak gondolata, hogy ezáltal szerencsétlenséget hoz 
Izrael népére, döbbenettel kellett volna betöltse; de fogékonyságát a bűn any-
nyira eltompította, hogy amikor a kísértés jött, könnyű prédává vált.

Vajon nem történnek-e még mindig hasonló vétkek az ünnepélyes és 
világos figyelmeztetés ellenére is? Nekünk épp oly nyíltan meg van tiltva, 
hogy teret engedjünk a fösvénységnek, mint ahogy Ákánnak a Jerikó zsák-
mányából való eltulajdonítás. Isten a fösvénységet bálványimádásnak nyil-
vánította.” – PP 462.  

Péntek  március 21.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Miért szenvedtek vereséget az Izraeliták az Ai embereivel vívott első ütközet-

ben?
2. Mi volt az első feladat, amit Isten e helyzetben megparancsolt Józsuénak? 
3. Miért vonta be Isten az egész gyülekezetet a bűnös szorgalmas felkutatásába? 
4. Milyen bölcsesség kell a megtévedt gyülekezeti tagokkal való bánásmódhoz?      
5. Miért nem volt Ákán bűnvallomása elfogadható?

Józsué könyve 7:20,21.
20  Ákán pedig felele Józsuénak, és monda: Bizony én vétkeztem az Úr ellen, Izrael Istene ellen, és ezt s ezt cselekedtem!21  Láték ugyanis a zsákmány közt egy jó babiloni köntöst, kétszáz siklus ezüstöt és egy arany vesszőt, amelynek súlya ötven siklus vala, és megkívántam ezeket, és elvevém ezeket, és íme elrejtve vannak a földben, a sátoromnak közepében, az ezüst pedig alatta van.

Józsué könyve 7:24,25.
24  Józsué pedig fogá Ákánt, a Zéra fiát, az ezüstöt, a köntöst és az aranyvesszőt, az ő fiait és leányait, az ő ökreit, szamarait és juhait, sátorát és mindent, amije vala, és vele lévén az egész Izrael is, vivék azokat Akor völgyébe.25  És monda Józsué: Miért rontottál meg minket? Rontson meg téged e napon az Úr! És elborítá őt egész Izrael kövekkel, és megégeték őket tűzzel, miután megkövezték vala őket.
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EGY SZENT NEMZET
„És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép (2Móz 19:6).
„Isten a dicséret és dicsőség forrásává akarta tenni Izrael népét… Ha 

engedelmeskedtek volna Isten törvényének, Isten a jólét csodáivá tette volna 
őket a nemzetek előtt.” – 6B 221. 222. 
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 193-199 (Az Úr szőlőskertje)  

Apostolok Története, 9-11. (Isten terve egyházával)

Vasárnap március 23.
1. EGY VÁLASZTOTT NÉP
a. Amikor Izrael népéről Isten kijelentette, hogy különleges néppé, 

szent nemzetté választotta ki őket, s reájuk bízott egy fontos külde-
tést, mit válaszoltak ők? 2Móz 19:8.     

Isten megígérte, hogy Istenük lesz nekik, hogy népeként magához fogad-
ja őket, és hogy elvezeti a ’jó tágas földre’. Ők azonban mindig készek voltak 
minden akadály láttán, – amellyel találkoztak a megígért országba vezető 
úton – a csüggedésre. Isten csodálatos módon kihozta őket az egyiptomi 
rabszolgaságból, hogy felemelje és nemessé tegye őket, s így áldássá legyenek 
a földön.” – PP 247.
b. Miután Isten az Ő szent törvényének parancsait kijelentette a nép-

nek, mit mondtak ők? 2Móz 24:3,7. 

„Isten Izráelt választotta népéül, ők pedig Istent választották Királyuk-
nak.” – PK 183.

Napnyugta: H 18:09
 Ro 18:39

2014. március 29.
Szombat

13. Tanulmány

Mózes 2. könyve 19:8.
 És az egész nép egy akarattal felele és monda: Valamit rendelt az Úr, mind megtesszük. És megvivé Mózes az Úrnak a nép beszédét.

Mózes 2. könyve 24:3,7.
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, megcselekesszük.7  Azután vevé a szövetség könyvét, és elolvasá a nép hallatára; azok pedig mondának: Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk.
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Hétfő március 24.
2. VILÁGOSSÁG A VILÁGBAN
a. Amikor Izrael a pusztai zarándoklat vége felé közeledett, hogyan 

ismételte meg nekik Mózes a szövetség feltételeit? 5Móz 4:1,2.

„Mózes által [Isten] figyelmeztette [az Izraelitákat] a jövőben rájuk tá-
madó kísértésekre. Nyomatékosan intette őket, különüljenek el a környező 
népektől, és egyedül Őt imádják.” – PK 183.
b. Isten szándéka volt az, hogy Izraelt világossággá tegye a világban. 

Mit parancsolt Isten Mózesnek, mit mondjon nekik? 5Móz 4:5-8. 

„Izrael által Isten gazdag áldást akart küldeni minden népnek… A világ 
népeiből a romlott szokások kitörölték Isten ismeretét. Az irgalmas Isten 
mégsem vonta vissza tőlük az életet. Egyháza által akart alkalmat adni a 
pogányoknak arra, hogy megismerjék. A népe által megmutatott elvekkel 
akarta erkölcsi képmását helyreállítani az emberben.” – KP 193.
c. Milyen feltétel teljesítése mellett terjeszthette ki az Úr az Ő kegyel-

mes karját az Izraeliták felé? 5Móz 4:29-31. 

d. Mi volt előre látható, ha az Izraeliták elfeledkeznek az Úrral kötött 
szövetségről, és elfordulnak tőle? 5Móz 4:23-27.

„Mózes előre látta, milyen bajok származnak abból, ha eltérnek Jahve 
rendeléseitől. A mennyet és a földet hívta tanúként, amikor kijelentette, hogy 
ha a nép – hosszú, ígéretföldi tartózkodása után – romlott istentiszteleti for-
mákat vezet be, a faragott képek előtt meghajol, és nem tér vissza Istenhez, az 
Úr haragra gerjed, ők fogságba jutnak, és szétszóródnak a pogányok között.” 
– PK 184.

Mózes 5. könyve 4:1,2.
1  Most pedig hallgass ó Izrael a rendelésekre és végzésekre, amelyekre én tanítlak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy élhessetek, és bemehessetek, és bírhassátok a földet, amelyet az Úr, a ti atyáitoknak Istene ad néktek.2  Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek.

Mózes 5. könyve 4:5-8.
5  Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, amint megparancsolta nekem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelybe bementek, hogy bírjátok azt.6  Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcsességetek és értelmetek a népek előtt, akik meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet!7  Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna az ő Istene, mint [mi hozzánk] az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk?8  És melyik nagy nemzet az, amelynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, amelyet én ma adok elétek?!

Mózes 5. könyve 9:29-31.
29  De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalálod, hogyha teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt.30  Mikor nyomorúságban leéndesz, és utolérnek téged mindezek az utolsó időkben, és megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára:31  (Mert irgalmas Isten az Úr, a te Istened), nem hagy el téged, sem el nem veszít, sem el nem felejtkezik a te atyáidnak szövetségéről, amely felől megesküdt nekik.

Mózes 5. könyve 4:23-27.
23  Vigyázzatok, hogy az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségéről, amelyet kötött veletek, el ne felejtkezzetek, és ne csináljatok magatoknak faragott képet, akármihez is hasonlót, amiképpen megparancsolta az Úr, a te Istened.24  Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő.25  Hogyha majd fiakat és unokákat nemzesz, és megvénhedtek azon a földön, és elvetemedtek, és csináltok magatoknak faragott képet, akármihez is hasonlót, és gonoszt cselekesztek az Úrnak, a te Istenednek szemei előtt, haragra ingerelvén őt:26  Bizonyságul hívom ti ellenetek e mai napon a mennyet és a földet, hogy elveszvén hamarsággal elvesztek a földről, amelyre átmentek a Jordánon, hogy bírjátok azt; nem laktok sok ideig azon, hanem pusztára kipusztultok róla.27  És az Úr szétszór titeket a népek közé, és szám szerint kevesen maradtok meg a népek között, akik közé visz titeket az Úr.
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Kedd március 25.
3. A NEVELÉS ISTENI RENDSZERE
a. Hogy Izrael a világ világossága lehessen, Isten oktatására volt szük-

sége. Milyen kötelességet bízott a szülőkre Izraelben? 5Móz 6:6-9.

„Isten megparancsolta a hébereknek, hogy gyermekeiket az Ő törvé-
nyeire tanítsák meg, és beszéljék el nekik, mit tett atyáikért. Ez a szülőknek 
kiváltképp kötelessége volt, olyan kötelessége, amelyet senkire sem ruház-
hattak át. Mert nem idegen ajkaknak kellett Isten e nagy dolgaira tanítani a 
gyermekeket, hanem a szülőknek, akik őket a legjobban szerették.” – PP 553. 
b. Szükséges-e tanulni ahhoz, hogy felkészüljünk az evangélizáló mun-

kára? 2Tim 2:15.  

„Krisztus a ’Világosság, aki eljött a világba és megvilágosít minden em-
bert’ (Jn 1:9). Amiképpen Krisztus által minden embernek élete van, úgy 
általa minden lélek elnyeri az isteni világosság sugarait. Nemcsak a szellemi, 
hanem a lelki erő is ott él minden szívben az igazság felismerésére és a jó 
vágyára. E nemes törekvések ellen azonban egy ellenerő is küzd. A jó és go-
nosz tudásának fájáról való evés következményét minden ember tapasztalja. 
Természetében megvan a rosszra való hajlam, egy olyan kényszer, amelynek 
segítség nélkül nem tud ellenállni. E kényszer leküzdéséhez, annak az esz-
ményképnek az eléréséhez, amelyet lelke legmélyén kizárólagosan értékel, 
csak egy erőben talál segítséget. Ez az erő Krisztus. Ezzel az erővel való 
együttműködés az ember legnagyobb szükséglete.” – EÉ 26.
c. Milyen ismeretre van szükségünk ahhoz, hogy világosságunk egyre 

fényesebben ragyoghasson? Mt 5:14-16.

„A lelkész, a misszionárius, a tanító azt tapasztalják, hogy befolyásuk 
nagymértékben megnövekszik az emberek előtt, ha nyilvánvalóvá válik, 
hogy rendelkeznek mindazzal az ismerettel és ügyességgel, ami szükséges a 
mindennapi élet gyakorlati kötelességeinek elvégzéséhez.” – EÉ 220.

Mózes 5. könyve 6:6-9.
6  És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok neked, 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.9  És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra.

Máté evangéliuma 5:14-16.
14  Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.15  Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak.16  Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

Timótheushoz írt 2. levél 2:15.
Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.
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Szerda március 26.
4. A VILÁG LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE
a. Mire van szüksége ma a világnak a legjobban? Jn 1:9-12.   

„Napjainkban a világ legnagyobb szüksége, hogy szemlélhesse Jézus 
Krisztust szentjei személyében. Isten azt akarja, hogy népe szent népként 
álljon a világ előtt. Miért? Mert az egész világ megváltásra vár az evangélium 
igazságának világossága által. Mialatt az egyház hirdeti az igazság üzenetét 
és embereket hív ki a sötétségből, Istennek csodálatos világosságára, tagjai-
nak az igazság Lelke által megszentelt élete tanúskodjék a hirdetett igazság 
valóságáról.

Isten azt akarja, hogy népe helyes viszonyban álljon Vele, azért, hogy 
megérthesse, mit kíván Ő tőle mindenekfelett. Nyilatkoztassák ki a világ 
minden küszködő lelke előtt, hogy mit kíván Isten, hogy mit jelent ’igazságot 
cselekedni, az irgalmasságot szeretni, és alázatosan járni Istennel’ (Mik 6:8). 
Bárhol legyenek is, otthon vagy külföldön, legyenek mindenütt Istennek 
törvénytartó népei. Legyenek biztosak abban, hogy bűneiket Isten megbo-
csátotta, s a Magasságos elfogadta őket gyermekeinek.” – BL 217. 218.
b. Milyen céllal bízta Isten az Advent népre a hármas üzenetbe foglalt 

(Jel 14:6-12), jelen időre szóló igazságot? Ésa 60:1,2.

„Az Úr nagy irgalmában meg akarja világítani a sötétségben tapogatózók 
értelmét. Halasztja ítéleteit a megtéretlen világ felett, azért, hogy világossá-
gának hordozói megkeressék és megmentsék az elveszetteket. Felhívja földi 
egyházát, hogy ébredjen fel Sátán okozta tespedtségéből, teljesítse menny 
rendelte feladatát, nevezetesen a világ megvilágosítását. Egyházának szóló 
időszerű üzenete így hangzik: ’Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, 
és az Úr dicsősége rajtad feltámadt’ (Ésa 60:1). Azért, hogy az uralkodó álla-
potokon segítsen, amikor sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, Isten 
megbízta egyházát, hogy Vele együttműködjék, terjessze a Bibliai igazságok 
világosságát mindenütt.” – BL 217.

Ésaiás próféta könyve 60:1,2.
1  Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.2  Mert íme, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.

János evangéliuma 1:9-12.
9  Az igazi világosság eljött volt [már] a világba, amely megvilágosít minden embert.10  A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.11  Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.12  Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;

Jelenések könyve 14:6-12.
6  És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek,7  Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.8  És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.9  És harmadik angyal [is] követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,10  Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;11  És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.12  Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!



717113. Tanulmány - EGY SZENT NEMZET

Csütörtök március 27.
5. AZ ÖRÖKKÉVALÓ EVANGÉLIUM ÉS AZ UTOLSÓ ÜZENET
a. Milyen felelősséget helyezett az Úr minden – a hármas angyali üze-

netben – hívőre? Fil 2:15,16.   

„A világ hamis isteneket imád. Ne bálványaik kárhoztatásával, hanem az 
értékesebb dolgok megláttatásával próbáljuk őket hamis istentiszteletüktől 
eltéríteni. Ismertessük meg velük Isten jóságát! ’Ti vagytok az én tanúim, így 
szól az Úr, hogy én Isten vagyok’ (Ésa 43:12)…

Meg kell mutatnunk a világnak és a mennyei lényeknek, hogy értékeljük 
Istennek a bukott emberiség iránti csodálatos szeretetét… Sokkal többet 
kellene beszélnünk életünk áldott tapasztalatairól.” – KP 203.
b. Mit szándékozik Isten az Ő népén keresztül megvalósítani ma? Mt 

24:14.

„Isten már régóta várja, hogy minden egyes tag, tehetségéhez képest 
munkálkodjék, hogy az egész gyülekezetet a szolgálat lelkülete hassa át. Ha 
Isten gyülekezetének tagjai teljesítenék küldetésüket az ínséget szenvedő bel- 
és külföldi területeken és így elvégeznék evangéliumi megbízatásukat, akkor 
csakhamar az egész világ meghallaná az intő figyelmeztetést és az Úr Jézus 
mielőbb visszajöhetne e földre – hatalommal és nagy dicsőséggel.” – AT 77.

Péntek március 28.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan ismételte el Mózes az Izraelitáknak a szövetség feltételeit, amint kö-

zeledtek Kánaánhoz?  
2. Hogyan használta fel Isten az Izráel által bemutatott alapelveket az Ő erköl-

csi képmásának emberben való visszaállítására?  
3. Milyen következménye lehetett annak, ha elfeledkeznek az Úrral kötött szö-

vetségről, és elfordulnak Tőle? 
4. Mi lett kihangsúlyozva azon oktatásban, amelynek célja, hogy Izráel a világ 

világossága legyen?       
5. Hogyan lehet elfordítani a világiakat a hamis istentisztelettől?

Máté evangéliuma 24:14.
És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.

Filippibeliekhez írt levél 2:15,16.
15  Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.16  Életnek beszédét tartván eléjük; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába.
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AT – Apostolok Története
1-9B – Bizonyságtételek a Gyülekezeteknek, 1-9. kötet
BL – Bizonyságtételek a Lelkészeknek
EÉ – Előtted az Élet 
Ev – Evangélizálás 
GH – Gondolatok a Hegyibeszédről
Gy - Gyermeknevelés
JÉ – Jézus Élete
KP – Krisztus példázatai
KSz – Keresztény Szolgálat
NOL – A Nagy Orvos Lábnyomán
PK – Próféták és Királyok
PP – Pátriárkák és próféták
TII – A Te Igéd Igazság

CC – Conflict and Courage
CM – Colporteur Ministry
CS– Counsels on Stewardship
CTr – Christ Triumphant
OHC – Our High Calling
RH – The Review and Herald
ST – The Signs of the Times
YI – The Youth’s Instructor
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