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B év, 3. évnegyed, 27-39 tanulmányok
Elmélkedési és megbeszélendő kérdések/gondolatok
Alapelvek és javaslatok

„Jézus egyénenként ismer minket, és megindul gyöngeségeink láttán. Ismeri a házat, melyben
lakunk, s mindegyik lakó nevét is. Időnként utasítást ad szolgáinak, menjenek el egy
bizonyos városba, egy bizonyos utcába, egy házba, és keressék meg egyik juhát.” Jézus élete,
479. old.
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Ajánlott olvasmányok: Jézus élete, Krisztus példázatai

27. tanulmány
Vasárnap

•

•

Egy pogány százados több hitről tett bizonyságot, mint a júdeaiak. Maga az a tény,
hogy Isten népéhez tartozunk, magától értetődően kedvezményezetté jogosít fel
minket?
Hasonlítsd össze a királyi embert (János 4:48) a római századossal (Máté 8:8). Miért
volt a századosnak nagyobb hite?

Hétfő

•
•
•

•

A százados azt hitte, hogy a zsidó vének tudják a leginkább Jézus segítségét
igényelni. Nem igaz? Mi volt helytelen a kérdésfeltevésükben?
Vajon, ha valamit „jól” teszünk, akkor Isten inkább segít nekünk? Olvasd el Titus 3:5
versét.
Mi a hit? Jézus azt mondta, hogy a százados hite volt a legnagyobb Izraelben. Mi volt
abban olyan különös? Teljes mértékben Isten szavától függött annak megvalósítása,
amit ő szeretett volna.
Az üdvösség Isten ajándéka hit által (Efézus 2:8-9). Éppen ezért Isten szavából
származik, ami garantálja úgy a bűnbocsánatot, mint a megtisztulást (Efézus 2:10).

Kedd

•
•

Hasonlítsátok össze azt a két embercsoportot, amely Nain városán kívül találkozott.
Amikor Jézus meglátta az özvegyasszonyt, megesett rajta a szíve (Lukács 7:13).
Keresd meg az értelmező szótárban az „együttérzés” szót. Mit árul ez el arról, hogy
mit érez Jézus irántunk, amikor mi szomorúak vagyunk?

Szerda

•

•

•
•

Mesélt-e valaha nektek valaki egy olyan tapasztalatáról, amikor egy halott személy
eljött hozzá látogatóba? Ezek a látogatók néha csodákat tesznek és jövendőt jósolnak.
Hogyan győződhetünk meg ezeknek a látogatóknak a kilétéről?
Tulajdonképpen ez volt Sátán első csalása. Már az Éden kertjében azt mondta Évának,
hogy nem fog meghalni (1Mózes 3:4). Manapság a világon nagyon sokan úgy hiszik,
hogy amikor valaki meghal, az igazából nem halott.
Egy halott személy látogatása meggyőző csalást jelent. Hogyan használja fel ezt Sátán
művének előbbrevitelére?
A Nagy küzdelem című könyv 34. fejezete – „A spiritizmus” – választ ad a fenti
kérdésekre, és nagyszerűen leplezi le Sátán csalásait és terveit ezen a téren.

Csütörtök

•

Miként aratott Jézus győzelmet a halálon? olvassátok el Zsidók 2:14 versét.

•

•
•

Olvassátok el 1Thessalonika 4:16-18 verseit. Az egyik érdekeltségi terület az, hogy
akik Krisztusban haltak meg, feltámadnak. Milyen értelemben jelentenek nekünk
vigaszt ezek a szavak?
Létezik-e olyan dolog, ami fölött Jézusnak nincs hatalma? (Máté 28:18) Csökkent-e
hatalmának ereje a naini özvegy fiának feltámasztása óta?
Sátán nem tudta többé fogva tartani azt a fiút, miután Jézus éltre hívta őt. Rá tud-e
bírni minket a Sátán, hogy vétkezzünk, elfogadjuk Jézus szent életre való meghívását?
Kolossé 1:13

Péntek

•

•
•
•

•

•

Jézus meggyógyított egy vak ördöngöst, s a farizeusok azt a vádat hozták fel ellene,
hogy a Sátán erejével tette ezt. Kinek a vaksága volt súlyosabb: az emberé vagy a
farizeusoké? Miért?
Mi az a megbocsáthatatlan bűn? Amikor valakinek a lelkiismerete annyira eltunyult,
hogy már nem képes meghallani a Szentlélek hangját.
Ennek egy másik értelmezése: annyiszor mondtak már „nem”-et a Szentlélek
hívására, hogy az már teljesen beidegződésükké vált
A megbocsáthatatlan bűnt nem lehet megbocsátani (Máté 12:32). Miért? A
Szentléleknek mondott elutasító „nem” berögződése miatt az ember már nem válaszol
annak hívására. Ilyenkor Isten nem tehet semmit, mert a Szentlélek, „a
leghatalmasabb közvetítő küzdött velük, aki csak befolyásolhatja az emberi szívet, de
ők nem engedtek.” (Jézus élete, 322. old.)
„Krisztus vére minden bűnt lemos, bármilyen legyen is az, ha a lélek megbánja és
hisz, ám ha valaki elutasítja a Szentlélek munkáját, az oda kerül, ahol nincs számára
megtérés, sem hit.” (Jézus élete 321. old.)
Hogyan kerülhetjük el a megbocsáthatatlan bűn elkövetését? Ha a Szentlélek
valahányszor kér valamit tőlünk vagy rámutat egy változtatást igénylő rossz
szokásunkra, válaszoljunk azonnal és engedjük meg Istennek, hogy segítsen nekünk a
jót cselekedni. Így kialakul az a jó szokásunk, hogy hallgatni fogunk a Szentlélek
hangjára és engedelmeskedünk neki.

Felhívás

•
•
•

Számos döntést kell meghoznunk minden egyes nap. Választanunk kell, hogy
hallgatunk Sátán csalásaira és kísértéseire vagy inkább a Szentlélek hangjára.
Ezek a döntések fontosak, mert mindenik kihatással lesz örök sorsunkra. Minden
egyes választással egyre jobban hallgatunk Istenre vagy Sátánra.
Miután szabadon választhatunk, hogy Istenre vagy Sátánra hallgatunk, miért ne
választanók még ma az Istennek való engedelmességet? 5Mózes 30:16-20

28. tanulmány

Vasárnap

•

•

•

•

Isten beszédünkre vonatkozó figyelmeztetése kapcsolódik a megbocsáthatatlan
bűnhöz, amiről a múlt héten tanultunk. Mikén tesznek szavaink többé-kevésbé
érzékennyé a Szentlélek befolyása iránt?
Rendben van az, ha tiszteletlenül beszélünk, vagy hamis dolgokat állítunk, melyekről
tudjuk, hogy nem igazak? Hasznos-e, ha szüntelen kételkedünk Isten szavában vagy
bíráljuk azt? Nem. Szavaink úgy másokra, mint saját elménkre hatással lehetnek.
Kérnünk kell Isten segítségét, hogy akadályozzon meg a régi rossz szokásokhoz való
visszatérésben. Ellenkező esetben Sátán többszörös erővel tér vissza, s még
rosszabbak leszünk, mint amilyenek voltunk.
„Nem szükségszerű, hogy szabad akaratból a sötétség országának szolgálatába
álljunk, uralma alá kerüljünk. Csak éppen el kell mulasztanunk a szövetségkötést a
világosság országával.” (Jézus élete, 324. old.)

Hétfő

•
•
•

Jézus közelebb érezte magát a benne hívő emberekhez, mint családjához. Fontosabb-e
az Istennel, mint a családunkkal való kapcsolat? Miért?
Nem lett volna sokkal jobb, ha Jézus családja teljességgel támogatja Őt
missziómunkájában? Mit tehettek volna azért, hogy bátorítsák?
Mi támogatjuk-e szüleinket és testvéreinket abban, amiben Isten elhívta őket a
szolgálatra? Mit tehetünk, hogy még jobban segítünk nekik és bátorítsuk őket?

Kedd

•

•

Miért beszélt Jézus példázatokban? Íme, néhány ok: (1) Hogy felfedje már a
teremtéstől lefektetett lelki tanulságokat. (2) Felkeltse az érdeklődést, hogy így az
érdekeltek kívánjanak többet megtudni az igazságról. (3) Hogy olyan leckéket
mutasson be, melyre egyesek vagy akár az egész hallgatóság még nem volt
felkészülve abban a pillanatban. (4) Hogy emlékezetessé tegye tanításait.
Jézus több példázatát is a természet világából merítette. Milyen tanulságokat
vonhatunk le a természetből?

•

A szombat a teremtés emlékünnepe; a legjobb alkalom arra, hogy az Isten teremtette
világot tanulmányozzuk és lelki töltetű leckéket tanuljunk belőle. Beszélgessetek el
arról, hogy miként lehet ezt a dolgot megvalósítani szombat délutánokon.

Kedd

•
•
•
•
•

Jézus elmagyarázta a példázatot, amikor a tanítványok erre kérték Őt. Mit kell nekünk
tennünk akkor, amikor nem értünk valamit a Bibliából? Ő minket is tanít?
Jézus azt mondta, hogy a magvető által elvetett mag Isten igéje (Lukács 8:11). Mivel
kéne táplálnunk az elménk? A Biblia a legfontosabb könyv.
Értelmünk „csupán a megszokott dolgok megértésére válik alkalmassá” (Krisztus
példázatai 41. old.). Egy erős elme a Biblia tanulmányozásának eredménye.
A járatlan ösvény egy engedetlen hallgatóra utal. Mi keményíti meg a szívet? Zsidó
3:13
Ha folyamatosan úgy döntünk, hogy vétkezünk, nagyobb lesz a valószínűsége később
annak, hogy jót akarjunk tenni. Milyen választásaink vannak annak érdekében, hogy
elkerüljük ez a megkeményedett állapotra való jutást?

Csütörtök

•

•

A köves talaj a felszínes hallgatót jelképezi. A kő, mely megakadályozza a gyökerek
mélyre hatolását maga az énünk. Miként erősít meg az egoizmus vagy az én szeretete
abban, hogy csak felületes keresztény tapasztalatunk legyen? „Sokan csak azért
fogadják el az evangéliumot, hogy megmeneküljenek a szenvedéstől, nem pedig azért,
hogy megszabaduljanak a bűntől.” (Krisztus példázatai, 47. old.) Miért vagyunk
keresztények?
Egy keresztény számára a szenvedés lehet külső (2Korinthus 11:24-27) vagy belső
(2Korinthus 10:3-5). Miként ereszthetjük mélyre gyökereinket, hogy mikor szenvedés
ér, ne hervadjunk, és ne száradjunk el?

Péntek

•
•

A tövises talaj egy jó szándékú hallgatót jelképez, aki viszont nem hagyta el régi rossz
szokásait. Van-e életünkben tövis vagy gaz?
Volt-e valaha kertetek? Mi nő gyorsabban: a gaz vagy a jó növény? Megpróbáltátok
levágni a gaznak csak a tetejét ahelyett, hogy gyökerestől kitéptétek volna azt?
Visszanőtt, ugye?

•

•
•
•

Ugyanez a helyzet az életünkben levő bűnökkel is. Minden bűnt, amit Isten
megbocsát, ki kell tépnünk tövestől, mert ha nem így teszünk, előbb–utóbb visszatér
hozzánk.
A jó talaj arra az emberre utal, aki megengedi Isten igéjének, hogy nőjön és
virágozzon az életében.
A jó hallgató csak meghallgatja az igét? Mit tesz ezen kívül? Máté 13:23
A jó hallgatók gyümölcsöt is teremnek – sokat! Melyek ezek a gyümölcsök? Galácia
5:22-23

Felhívás

•
•

A magvető példázatában minden ugyanaz maradt, kivéve a talaj minőségét.
Tehát, ha keresztény tapasztalatunkban valami nem működik jól, kinek a hibája az,
Istené vagy a miénk? „Az igaz, hogy nem tudjuk önmagunkat megváltoztatni, de
tudunk dönteni, és tőlünk függ, hogy mivé akarunk válni.” (Krisztus példázatai, 56.
old.) Hogy döntesz: jó talaj leszel?

29. tanulmány

Vasárnap

•

•

•
•

A földműves előkészíti a talajt, elülteti a növényeket és Isten az, aki növeli azokat.
Mit árul el ez az isteni hatalom és az emberi erőfeszítés közti együttműködésről? „A
siker titka az isteni hatalom és az emberi igyekezet egyesülésében van.” (Pátriárkák
és próféták, 509. old.)
A növény úgy nő, ha megkapja a környezetétől mindazt, amire szüksége van.
Hasonlóképpen nekünk is fel kell használnunk mindent, amit Isten ránk hagyott.
Hogyan tehetjük ezt? Lásd a Jézushoz vezető út 8. fejezetét.
A növény fokozatosan nő. A mezőgazdász elvárhatja egy tíz napos növénytől, hogy
magot hozzon? Vagy azt várja el a beérett növénytől, hogy zsenge és zöld legyen?
Így van ez a lelki életben is. Növekedésünk minden szakaszában ott lehetünk, ahol
épp Isten elvárja azt. Folyamatosan növekednünk kell. Ha nem így teszünk,
meghalunk.

Hétfő

•

A búza és a konkoly először nagyon hasonlítanak. Meg tudjuk elsőre különböztetni az
igazi keresztényt az ál-kereszténytől? Mire tanít ez minket mások megítéléséről?

•
•

•

Ki szórta el a rossz magot, Isten vagy Sátán? Máté 13:38-39. Isten felelős a rosszért?
Jakab 1:13
A mezőn úgy búza, mint konkoly is volt. El kéne hagynunk az egyházat az álkeresztények miatt? Nevezz meg néhány ilyen ál-keresztényt, akiket a Biblia említ
(Iskáriótes Júdás, Ananiás és Safira, Simon a mágus, Démás).
Vajon minden konkolyból búza lesz beérés előtt? Végül az egész világ megtér?

Kedd

•
•
•

Az emberek többsége követi az igazságot? Mit mond a mustármag mérete el erről?
Elszárad-e a mustár fa, mivel valami egész piciből fejlődik ki? Milyen nagy lesz a
növény? Mit sejtet ez Isten országának sikerességéről?
Jézus munkásságát néhány tanítvánnyal kezdte. Pál munkásságának idején hogyan
vélekedtek az emberek a kereszténységről? (Apostolok Cselekedetei 17:6) Lehet,
Isten országa néha gyengének tűnik, de a valóságban nagy ereje van.

Szerda

•
•
•
•

A liszt növekszik és átalakul a kenyérben? Mi megszentelhetjük-e önmagunk? Róma
7:18-19
Honnan a kovász? Mi hogyan alakulunk át? Róma 8:3-4
A kovász kívülről vagy belülről dolgozik? Isten kívülről vagy belülről (elménkből)
alakít át minket? János 3:3
A kovász nagy változásokat hoz a kenyértésztában. Mi történik, amikor egy
állítólagos keresztény egyre inkább Krisztushoz hasonlítja magát? „Ez azért van, mert
nem tértek meg.” (Krisztus példázatai, 99. old.)

Csütörtök

•

•
•

A kincs el van rejtve. Isten elrejtené előlünk az igazságot? Nem. De ha csak
felületesen olvassuk a Bibliát, sok kincstől megfosztjuk magunkat. Példabeszédek
2:3-5
Az üzletemberek keményen megdolgoznak a sikerért. Mi kevés erőfeszítéssel
megtaláljuk a Bibliában levő kincseket?
Lehet, egyesek nem tudják, miként tanulmányozzák a Bibliát. Mutassátok meg ti
nekik. Lásd a Jézushoz vezető út 10. fejezetét – „Isten ismerete” és A nagy küzdelem
37. fejezetét – „A szentírás védőbástya”.

•

•
•

•

Az ember, aki megtalálta az elrejtett kincset és gyöngyöt, eladta mindenét, hogy
megvásárolhassa azt. Mennyire kéne nekünk értékelnünk az igazság mennyei
kincseit? Vajon ez nem sokkal értékesebb mindennél? Máté 16:26
„A Biblia Krisztus kimeríthetetlen gazdagságának kincsestára.” (Krisztus példázatai,
107. old.) Eladnánk mindenünk, hogy miénk legyen ez a kincs? Filippi 3:7-8
Ha az üdvösség ingyen ajándék, miért vásárolták meg a kincset és gyöngyöt ahelyett,
hogy ajándékba kapták volna azt? Mert az üdvösség ajándéka nem kedvez nekünk,
míg oda nem ajándékozzuk önmagunk teljesen Istennek.
„Majdnem megmentett emberek, de nem egészen; ami annyit jelent, hogy nem
majdnem, hanem valóban elvesznek.” (Krisztus példázatai, 118. old.)

Péntek

•
•
•
•

A hálóban levő összes hal jó? Hasonlítsátok össze a búza és a konkoly példázatával.
Nem lesz soha úgy, hogy az összes rossz ember feddhetetlenné válik.
Örül Isten a gonoszok pusztulásának? Ezékiel 33:11
Képesek vagyunk a Bibliában található kincseket másokkal is megosztani? Minden
bizonnyal, ha tovább tanulmányozzuk azt.
Isten megismerése kimeríthetetlen. Az örökkévalóság egyik öröme az lesz, hogy
folyton tanulhatunk, miközben Isten egyre több új és régi dolgot mutat be
kincsestárából.

Felhívás

•
•

•

Ezen példázatok mind Isten országát jelenítik meg.
Növekedni fogtok-e az Isten által megszabott ritmusban? Igazi keresztények lesztek,
még ha léteznek úgynevezett ál-keresztények? Nem fog zavarni, ha a kisebbséghez
tartoztok? Megengeditek Istennek, hogy átalakítsa teljes életetek? A mennyei kincset
többre fogjátok-e értékelni minden más dolognál?
Ez jellemzi azokat az egyéneket, akik Isten országának tagjai. Te szeretnél közéjük
tartozni?

30. tanulmány

Vasárnap

•

Írd körül, miként érezte Jézus magát egy hosszú prédikálással és gyógyítással eltöltött
nap után. Megérti Ő kimerültségünk egy kemény munkanap után?

•
•

Amikor Jézus visszavonult pihenni, egyesek csónakba ültek és követték Őt. Dühös
lett rájuk s azt mondta, hagyják Őt békén?
Könnyen dühbe gurulunk, ha fáradtak vagyunk. Jézus miért nem lett mérges még
akkor sem, amikor elfáradt?
Hétfő és kedd

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

Tudta Jézus, hogy vihar közeleg?
Azért pihent Jézus nyugodtan a vihar idején, mert tudta, hogy van ereje megállítani
azt bármikor? János 5:30/a. Miért volt olyan nyugodt?
„Jézus hitben pihent - hitt Isten szeretetében, gondviselésében -, a vihart lecsendesítő
szó hatalma pedig Isten hatalma volt.” (Jézus élete, 336. old.) Nekünk hozzáférésünk
van ugyanahhoz az erőhöz?
Milyen sokat küzdöttek a tanítványok azért, hogy a csónak ne süllyedjen el? Sikerrel
jártak? Van-e életünkben olyan helyzet vagy kísértés melyet nem tudunk megvívni
még akkor sem, ha mindent beleadunk?
A tanítványok annyira erőlködtek a túlélésért, hogy elfeledkeztek Jézusról. Kérhettek
volna hamarabb is segítséget, mint ahogy azt megtették? Megmenekültek volna
néhány problémától és félelemtől?
Csak utolsó ponton kéne Isten segítségét kérnünk?
Mit tettek ezután a tanítványok? Mit tegyünk, mikor egy kilátástalan helyzetben
találjuk magunkat?
A tanítványok Jézushoz kiáltottak segítségért. „Soha senki nem ejtette ki ezt úgy,
hogy ne talált volna meghallgatásra.” (Jézus élete, 335. old.) Ha kérjük Jézus
segítségét, Ő mindig válaszolni fog.
Néha a mi elménkben is vihar van? Sikerül-e nekünk könnyebben lecsendesíteni
egymagunk azokat, mint ahogy a tanítványok megvívtak a viharral a tavon? Megtud-e
szabadítani Jézus ezekből minket?
Mi áraszt békét, csendet és biztonságot? „És lesz az igazság műve békesség, és az
igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.” Ézsaiás 32:17. Mi az, ami
vihart és nyugtalanságot hoz elménkbe? Ézsaiás 57:20-21

Szerda

•
•
•

•

Olvassátok el a Jézus élete című könyv 337. oldaláról a két ördöngös történetét
(„Hajnalban…”) és készítsetek egy listát a jellemtulajdonságaikkal.
Amikor Sátán uralmába vesz valakit, jobbá teszi és felemeli őt vagy lealacsonyítja?
Sátán általában nagyon finoman indít, miután pedig az illető személy teljesen átadta
magát neki, tönkreteszi őt. Ilyen urat szeretnénk magunknak? Sátán célja a mi
javunkat szolgálja?
Mit tettek a tanítványok mikor a két ördöngös feléjük szaladt? Ekképp kellett
válaszolniuk?

•

•

Hogyan felelt Jézus az ördöngösöknek? Miért nem félt tőlük? Pontosan azért, amiért a
vihartól sem félt. Teljesen hitt Isten erejében, hogy képes lesz megküzdeni Sátánnal és
legyőzni őt.
Megtanulták a tanítványok azt a leckét, amit Jézus szeretett volna nekik megtanítani a
vihar előtti estén? Ahelyett, hogy bíztak volna Isten megtartó erejében, ők ismételten
magukban bíztak, hogy elég gyorsan és elég messze sikerül majd elmenekülniük a
veszély elől.

Csütörtök

•

•

Olvassátok el a két meggyógyított ördöngösről szóló leírást a Jézus élete című könyv
338. oldaláról („Ezenközben a megszállottakban…”) és készítsetek most egy listát
jellemvonásaikról. Vessétek össze a szerdán készített felsorolással.
Amikor Jézus kerít hatalmába egy személyt, jobbá teszi és felemeli őt vagy
lealacsonyítja?

Péntek

•
•
•
•
•

•
•

Jézus a disznók elpusztítását áldásnak szánta az ott élők számára, azt kívánta, hogy
felismerjék mi a fontos.
Lehet-e egy látszólag katasztrófának kinéző helyzet Isten áldása? Legyünk készek
figyelni.
A sertéstenyésztőket és az ott élő embereket mi érdekelte jobban: a sertések vagy a
két meggyógyított ördöngös?
Jézus különleges tanácsokkal látta el a két meggyógyított ördöngöst. Melyek voltak
ezek? Márk 5:19. Mi lett az eredmény? Márk 7:31-8:1
Ezek az emberek csak néhány percet töltöttek Jézussal. Nekünk szükségünk van-e
összetett programokra és sok információra? A legjobb bizonyságtevés az az egyszerű
vallomás, amit Jézus tett velünk. 1János 1:1-3
Lehetünk-e hatásos bizonyságtevők, ha nem engedtük meg Jézusnak, hogy tegyen
érettünk valamit?
Mi is nyerünk a bizonyságtevésünk során. „Az üdvösség jó hírének terjesztésében
végzett munkálkodás visz közel a Megváltóhoz.” (Jézus élete, 339. old.)

Felhívás

•

„Emberek és angyalok előtt Sátán az ember ellenségeként és megrontójaként
mutatkozik be, Krisztus pedig barátjaként és szabadítójaként.” (Jézus élete, 341. old.)

•

Kit szeretnél életed urának: Jézust vagy Sátánt? Csak két választási lehetőség létezik,
és a kettő két ellentétes kezelésben részesít. Róma 6:16. Miért ne szeretnétek és
szolgálnátok Jézusnak? Ő szeret titeket és életét adta megváltásotokért!

31. tanulmány

Vasárnap

•

•
•

•

Amikor Jézus nem tudta kellőképpen kipihenni magát, morcos lett? Mi mogorván
viselkedünk, amikor nem kapunk meg valamit, amire szükségünk van, vagy csak
éppen kedvünk van hozzá?
A farizeusok bevádolták Jézust tanítványainak. Lukács 5:30. Miért nem beszéltek
egyenesen vele?
Amikor egy másik személlyel való problémánkról beszélünk valakivel, ez megoldja a
problémát vagy még nagyobbá teszi azt? Kihez kéne fordulnunk, ha gondunk van
valakivel? Máté 18:15-17
Mikor a farizeusok megkérdezték a tanítványokat, hogy Ő miért ül le olyan
bűnösökkel enni, mint a vámszedők, milyen választ kaptak Jézustól? Lukács 5:31-32.
Segíthet-e Jézus olyanokon, akik nem érzik szükségét segítségének?

Hétfő

•

•
•
•

Jézus szerette volna, ha az asszony felismeri a kapott áldást. Mi milyen áldásokat
kaptunk Istentől? Meg kellene-e osszuk azokat másokkal is? Hogy lehet ez áldás
számukra?
Ha megosztjuk másokkal a Jézustól kapott áldásokat, az nekünk is javunkra válik.
Segít emlékezni mindarra a jóra, amit Tőle kaptunk. Hogyan is segít ez nekünk?
Milyen áldásokat kaptatok Istentől? Kezdetnek olvassátok el Zsoltárok 103. fejezetét
Köszönetet mondhatunk a körülöttünk élőknek azért, amit értünk tesznek? Mit
gondoltok, szüleitek, tanáraitok vagy lelkészetek értékelné ezt?

Kedd

•
•

Volt-e valami különös Jézus ruhájában, ami meggyógyította a beteg asszonyt? Mi
gyógyította meg őt?
Miért nem részesedtek különleges áldásban a Jézust körülvevő emberek? Vajon mi
automatikusan áldásban részsülünk a gyülekezetben való részvételkor, ha nem
hiszünk és nem szeretnénk elfogadni az áldást?

•
•

A hit nem egy álláspont. „A megmentő hit egyesség: akik elfogadják Krisztust,
szövetségi kapcsolatba kerülnek Istennel.” (Jézus élete, 347. old.)
Az igaz hitet mindig cselekedet követi. Jakab 2:14-26 Miként cselekedett Jairus és az
asszony hitük nyomán? Mennyire fontos a hit? Zsidók 11:6

Szerda

•
•

•

•

Jézus Jairus házában először kiküldte a siratókat. Miért?
Jairus lánya meghalt. Hogyan mondhatta azt Jézus mielőtt feltámasztotta a lányt, hogy
az nem halott, csak alszik. Jézus halálfogalma kicsit különbözik a miénktől! Vessétek
össze ezt a történetet a Lázáréval. János 11:11-14.
Abból, ami azon a napon történt, kitűnik, hogy Jézus nem személyválogató.
Ugyanazon a napon Jézus leült enni a vámszedőkkel, meggyógyított egy szegény
beteg asszonyt és feltámasztotta a zsinagóga vezetőjének lányát.
Bárhol találtattak a Jézus segítségét igénylő emberek, Ő mindig elérhető volt
számukra. Mi is segítünk mindenkinek, aki azt kéri tőlünk, vagy először megnézzük a
bőrök színét, nemzetiségüket, neveltetésüket vagy életkorukat?

Csütörtök

•
•

•

•

Heródes három nagy tévedést követett el, ami Keresztelő János lefejezéséhez vezetett:
1.) Heródes tudta, hogy János próféta, eldöntött, hogy szabadon engedi, de mégsem
tette meg azonnal. Ezért jutott születésnapján abba a kellemetlen helyzetbe, és
Keresztelő Jánost lefejezték. Szabad-e elmulasztani döntést hozni egy olyan dologról,
amiről tudod, hogy helyes?
2.) Másik tévedése az volt, hogy bort ivott – szeszesitalt. Ez elhomályosította józan
ítélőképességét, és nem tudott tisztán gondolkodni. Bölcs dolog valaha is olyan
dolgokat magunkhoz venni, mely megakadályoznak a tiszta gondolkodásban?
Példabeszédek 20:1
3.) Heródes harmadik tévedése: engedte magát elragadtatni Salomé testi szépségétől.
Biztosak lehetünk józan ítélőképességünkben akkor, amikor valakinek a fizikai
szépsége foglalkoztat?

Péntek

•

Hogyan osztotta meg az embereket a Heródes lakodalmán résztvevők véleménye a
Keresztelő János meggyilkolását illetően? Jól teszünk, ha ahelyett, hogy a jót
képviselnénk, a rosszat védjük?

•

•

Keresd meg 5Mózes 28:65-67 verseit. Soha nem lehetünk boldogok, amikor valami
helytelen dolgot teszünk. Lehet, a döntés meghozatalakor nehéz helyesen cselekedni;
hosszú távon viszont sokkal súlyosabb rosszul választani. Ti milyen döntést hoztok?
„A vétkesnek saját gondolatai a vádlói; nincs fájóbb kínzás, mint a bűnös lelkiismeret
fullánkja, amely nem hagy nyugodalmat sem éjjel, sem nappal.” (Jézus élete, 223.
old.)

Felhívás

•

•

Nehezen érthető miért engedte meg Isten Keresztelő János lefejezését. De
emlékezzetek, hogy az Istentől kapott legnagyobb megtiszteltetés nem csak annyi,
hogy hiszünk Jézusban, hanem ezzel egyidejűleg osztozunk szenvedéseiben is (Filippi
1:29). Hajlandók vagytok szenvedni Krisztusért?
„Isten sohasem vezeti másként gyermekeit, mint ahogy ők is választanák, ha előre
láthatnák a véget, és felismernék ama terv dicsőségét, amelyet, mint az Ő
munkatársai, véghezvihetnek.” (Jézus élete, 224. old.)

32. tanulmány

Vasárnap

•

•
•

•
•
•

Miután a tanítványok elegendő időt töltöttek Jézussal, Ő kiküldte azokat magukra.
Fontos megosztani másokkal azt, amit tanulunk? Hogyan oszthatjuk meg másokkal,
amit ezekből a tanulmányokból tanulunk?
Mi javunk származik abból, ha másokkal osztozunk a jó híren? Ezáltal még jobban
bevésődik elménkben a tanult lecke.
E misszióút során, a tanítványoknak a zsidóknak kellett prédikálniuk. Vajon nekünk
messzi vidékeken kéne missziózni anélkül, hogy előbb megpróbáltuk volna azt a
családunkban, gyülekezetünkben és lakónegyedünkben?
Mit jelent olyan okosoknak lenni, mint a kígyók és olyan szelídeknek, mint a
galambok? Máté 10:16
Milyen különleges bátorítást találunk Máté 10:29-31-ben? Elfeledkezik valaha Isten
rólunk?
Amikor Jézus meglátta a közeledő tömeget, mit érzett irántuk? Márk 6:34. Könnyű
együttérzőnek lenni, mikor egy ötezres tömeg megzavar pihenés közben?
Hétfő

•

•

•
•
•

•

•

A Jézust hallgató tömeg nem tudta mennyi idő telt el azóta, mióta utoljára étkeztek.
Érdekel-e minket annyira a gyülekezeti élet, hogy megfeledkezünk az ebédről akkor,
ha a prédikáció kicsit elnyúlik?
Filep feltette a kérdést: honnan vásárolhatnának ennyi embernek elegendő eledelt?
Egy kisfiú odahozta Jézushoz az ebédre csomagolt elemózsiáját, hogy Ő felhasználja
azt. Mi volt a legjobb válasz? Miért?
Okozhat-e Jézus csalódást, ha mindenünkkel hozzá jövünk és bízunk abban, hogy Ő
megoldja szükségleteinket?
Milyen eledelt szolgált fel Jézus: különlegest vagy egyszerűt? Miért? Melyik eledel a
legmegfelelőbb a számunkra?
Ki osztotta szét a Jézustól kapott ételt? János 6:11. Milyen az a világ, amely szeretné
hallani a megváltásról szóló jó hírt? Hogyan vehetjük ki részünket mi ebben a
folyamatban?
Mennyi maradék maradt miután az emberek ettek és megelégedtek? János 6:13.
Soknak tűnik, de a valóságban kevés ahhoz képest, hogy kb. 15000 ember evett. Miért
mondta Jézus, hogy szedjék fel a maradékot? János 6:12
Fontosak-e a kis dolgok? Miként figyelhetünk oda, hogy ne pazaroljuk az
élelmiszereket, vagy miként bánhatunk gazdaságosabban egyéb dolgainkkal?

Kedd

•
•

•

•

Amikor Jézus megparancsolta a tanítványoknak, hogy menjenek Kapernaumba, ők
nem akartak menni, vagyis nem azonnal. Tényleg hallgattak Jézusra?
A tanítványok elégedetlenek voltak, mert Jézus nem akarta magát királlyá
koronáztatni. Megkérdőjelezték, ha nem-e valójában egy csaló, ahogy a tanítványok
mondták. Mire kellet volna ehelyett gondolniuk?
Mi történt néhány órával azelőtt? Adhatott volna ez más színezetet gondolataiknak?
Amikor csalódásokon megyünk át, azokra kell összpontosítanunk vagy inkább azon jó
dolgokra, melyeket Istentől kaptunk?
„Gondolataik viharosak, ésszerűtlenek voltak, s az Úr valami mást adott, ami
befolyásolja lelküket, elfoglalja gondolataikat. Isten gyakran teszi ezt, amikor az
emberek saját maguknak okoznak bajt és gondot. A veszély már rohamosan
közeledett.” (Jézus élete, 380. old.)

Szerda

•
•

Miért kezdett süllyedni Péter? Máté 14:30. Mi fog történni velünk, ha nem
összpontosítunk Jézusra?
Jézus megszerette volna mutatni Péternek, hogy mennyire saját magára összpontosít.
Ha megtanulta volna a leckét, akkor egy évvel később megtagadta volna urát
háromszor?

•

Mi tanulunk a leckékből? „Mindennapi körülmények között készíti fel őket, hogy
elvégezzék feladatukat azon a szélesebb területen, melyet gondviselése számukra
kijelölt.” (Jézus élete, 382. old.)

Csütörtök

•

Másnap Kapernaum lakósai jelt kértek Jézustól, hogy higgyenek benne. Vajon tényleg
hinni szerettek volna?

Péntek

•
•

•
•

Jézus beszédei során királysága lelki vetületét hangsúlyozta. Sokaknak ez nem
tetszett. Milyen királyt szerettek volna ők?
Az emberek nem értették Jézus szavait, amikor azt mondta, hogy az Ő testét kell
megenniük és az Ő vérét kell meginniuk. Miért nem értették ennek lelki
vonatkozását? 1Korinthus 2:14
Velünk is megtörténhet ugyanez? Kérnünk kell Isten segítségét a megértésre, mikor
az Ő igéjét tanulmányozzuk.
Olvassátok el János 6:66 versét. Milyen szomorú igevers! Örült Jézus, mikor távozni
látta őket? Ézsaiás 53:3

Felhívás

•

•
•

„Azok, akik kételkedni akarnak, lesz rá alkalmuk; s viszont, akik teljes szívből az
igazságot keresik, számtalan bizonyítékot találnak hitük megszilárdítására.” (Jézushoz
vezető út, 105. old.)
Isten nem fog kényszeríteni, hogy higgyünk. Kételkedésre vagy hitre kerestek okokat?
Megtaláljátok, amit kerestek.
Azért követitek Istent, mert pillanatnyi áldásokban részesít, vagy, mert bűntől való
szabadulást ad?

33. tanulmány

Vasárnap

•

Figyeljétek meg miként vádolták a farizeusok a tanítványokat Jézus előtt. Máté 15:1-2

•

•
•
•

Hasonlítsátok össze ezeket a verseket Lukács 5:30-al. Azért viselkedetek így a
farizeusok, hogy a lehető legtöbb gondot okozzák. Amikor nézeteltérésünk van
valakivel, rögtön hozzá fordulunk?
„A tisztálkodással kapcsolatosan számtalan szabály létezett. Egy élet is kevés volt
valamennyi megtanulásához.” (Jézus élete, 396. old.)
Annyi szabályt lehetséges lett volna valakinek is tökéletesen betartani? Ez a jótevőket
lelkesítette vagy elbátortalanította volna? Ki ihlette ezt a rendszert, Isten vagy Sátán?
Istennél hány szabály létezik? Mi Isten terve: hogy jót cselekedjünk, vagy, hogy
számost szabállyal megterheljen minket?

Hétfő

•
•

•
•
•
•
•

Válaszolt Jézus a kérdésükre? Miért nem?
Nem kéne fennakadnunk holmi apróságokon. Mi a két legfontosabb dolog? János
3:36; 1János 2:3. A Jézus megváltó erejébe gyökerező hit és a Tízparancsolattal
összhangba levő élet. Minden más egyéb kevésbé fontos.
Mi volt a probléma a „Korbán” hagyományukkal? Máté 15:3-6
Amikor ellentmondás támadt a hagyomány és a Tízparancsolat között, a farizeusok
melyikre hallgattak inkább? Jézus szerint mire kellett hallgatniuk?
Lehetnek-e a hagyományok jók, ha egy jó célt szolgálnak, és nem mondanak ellent a
Tízparancsolatnak?
Ha a hagyományokat Isten Tízparancsolata fölé emeljük, elfogadható-e
istenimádatunk? Máté 15:9. Vessétek össze Ézsaiás 58. fejezetével.
Minden olyan hagyományt követünk, mely ellentmond Isten törvényének?
Gondolkodjatok el ezen. Mit kéne tennünk, ha ilyen szabállyal találkozunk?

Kedd és Szerda

•

•
•

•

Ez az asszony néhány kilométer távolságra lakott Izraeltől, mégis az a vidék pogány
terület volt, tele bálványimádással. Mit árul el ez a zsidókról, és arról, hogy
területükhöz ilyen közel volt egy ilyen hely?
Vannak-e házad közelében vagy a gyülekezeted környékén olyan emberek, akik még
nem hallották a megváltás jó hírét? Mit tehetünk ennek megváltoztatása érdekében?
A zsidók miért nem osztották meg másokkal az áldásokat? Nagyon elzárkózottak
lettek. Mi is szoktunk ilyet tenni és nem osztjuk meg az evangélium jó hírét valakivel,
mert az szegény vagy gazdag, túl iskolázott vagy tanulatlan, esetleg idegen?
Lehetséges, hogy hozzáállásunk ugyanaz marad és még csak nem is vesszük észre?
Jusson eszetekbe, hogy a tanítványok is ugyanúgy éreztek, mint a zsidók többsége.
Jézus meg akart tanítani nekik egy újabb leckét e találkozás által.

•

•
•

•
•

Mi a véleménye Jézusnak erről a magatartásról? „A büszkeség és az előítélet erős
válaszfalakat épített az emberek különböző osztályai közé. Az osztálytagozódás
gyűlöletes Isten előtt.” (Jézus élete, 403. old.)
Az emberiség egységéről még több igeverset találsz itt: Apostolok Cselekedete 17:2627; Galácia 3:28; Példabeszédek 22:2; Róma 10:11-13.
Az asszony miért kérlelte továbbra is Jézust és nem csüggedt el, még ha úgy tűnt,
hogy Ő elutasítja is? Jézus nem kendőzte el együttérzését, az asszony pedig hallotta,
mit tett a többi emberért.
Bizonyítéka úgy a kételkedésre, mint a hitre, neki pedig választania kellett a kettő
között. Isten soha nem titkolja el a kételyre való okokat teljes mértékben.
Mit gondolsz, hogyan érezte magát Jézus mikor ezzel a pogány asszonnyal
találkozott, aki ilyen nagyon hitt benne? Szerinted Jézus boldog, mikor úgy döntünk,
hogy Benne bízunk?

Csütörtök és Péntek

•
•
•

•

•

Tízváros volt az a hely, ahol az emberek távozásra késztették Jézust miután a
disznócsorda a tengerbe fulladt. Hogy fogadták Jézust ez alkalommal? Márk 7:31; 8:1
Mitől állt be ez a változás? Márk 5:18-20
Jézus ismét megkérdezte tanítványait, hogy miként vendégeljék meg az összegyűlt
népet. Mi volt a válaszuk? Márk 8:4. És ismét begyűjtötték a maradékot. Márk 8:8.
Istennek fontos a mértékletesség?
Miért nem tanultak a legutóbbi leckéből, amikor Jézus egy kisfiú ebédéből enni adott
a nagy tömegnek? Néha szükséges ugyanazt a leckét többször megtanulni? Nem kéne
örülnünk annak, hogy Isten ennyire türelmes velünk?
Nem kéne egyből megtanulnunk a leckét?

34. tanulmány

Vasárnap

•

•
•
•

A farizeusok és sadduceusok nyílt ellenségeskedésben éltek, sok tekintetben
ellentmondtak egymásnak. Hogy-hogy most egy csoportot alkottak, mely
szembeszállt Jézussal? „Hasonló a hasonlóhoz - a gonosz bárhol legyen is,
szövetkezik a gonosszal a jó elpusztítására.” (Jézus élete, 405. old.)
Megtörténhet ez újra Isten népével? Hogyan?
A vallási vezetőknek jelre vagy csodára volt szükségük, hogy higgyenek? Lukács
16:31
Hány csodatevő eseményt tudtok felsorolni Jézus születése óta élete során? Mennyi
csodát tett maga Jézus?

•
•

Mi akadályozta meg a vallási vezetőket abban, hogy higgyenek? Megeshet-e velünk is
ugyanaz a dolog? Hogyan?
Mire volt igazán szükségük a vallási vezetőknek? János 3:3 Lehet nekünk is ma
ugyanarra szükségünk?

Hétfő

•

•

•

Művelne-e Jézus csodát csak azért, hogy néhány hitetlen ember kíváncsiságát
kielégítse? Nem. Miért? Vessétek össze azzal az esettel, amikor Jézus a pusztai
megkísértése során nem tett eleget Sátán kérésének. Máté 4:1-11.
Jézus azt mondta, hogy a vallási vezetők letudták olvasni az égen történő jeleket és
képesek voltak megjósolni az időjárást, de nem ismerték fel az idők jeleit. Lehetséges,
hogy mi is tökéletesen tudjuk a szombatiskolai leckét, beleértve az alapigéket is, de
hiányozzék belőlünk egy fontos elem – hogy átadjuk életünk teljesen Jézusnak és
engedjük meg, hogy megváltoztassa azt?
Olvassátok el Jónás 3. fejezetét, és vessétek össze Ninive lakósainak Jónás
prédikációjára adott válaszát azzal, amit Izrael népe mutatott Jézus munkássága iránt.
Ki részesült több kiváltságban? Melyik csoport hozott jobb döntést? Máté 12:41. Ha
több ismerettel rendelkezünk, azt jelenti, hogy jó döntéseket hozunk?

Kedd

•
•
•

•
•

•

A 29. lecke szerdai részében Jézus a mennyek országát a kovászhoz hasonlította.
Hogy létezik, hogy ismét a kovászt hozta fel figyelmeztető jelként?
A kovász valóban egy olyan jelkép, mely egy bizonyos mintához való
alkalmazkodásra változtatja át az életet.
Mi volt a farizeusok kovásza? Máté 5:3-9. Ki élvezte a „Korbán” gyakorlásának
előnyét? A papok, mert a pénz ahelyett, hogy a szülőknek lett volna adva, a
templomhoz ment. Ők úgy alkalmazták Isten törvényét, hogy az saját önző érdekeiket
szolgálja.
Velünk is előfordul, hogy a Bibliai parancsolatokat úgy igazítjuk vagy
kimagyarázzuk, hogy azok megengedjék mindazt, amit mi el szeretnénk érni?
Még a tanítványok is beleestek ebbe a tévedésbe. Továbbra is arra vágytak, hogy
Jézus földi király legyen, s önző módon, mint első követői, türelmetlenül szerettek
volna fontos beosztottak lenni.
Mit mond Jézus erről? Máté 16:6. „Amikor az elfogadott hit lerombolja az önzést és a
hiúságot, amikor általa Isten dicsőségét és nem a sajátunkat keressük, akkor tudhatjuk,
hogy ez a jó út.” (Jézus élete, 409. old.)

Szerda

•
•
•

Legtöbbször mit mondtak Jézusról, ki Ő? Máté 16:13-14. A tanítványok szerint ki
volt Jézus? Máté 16:15-16. Ki volt többségben? Kinek volt igaza?
Elvárhatjuk a többségtől, hogy megmondja nekünk az igazat? Jeremiás 17:5-6
Hol tudjuk meg mi az igazság? Máté 16:17. Miként szól hozzánk Isten? Igéje által.

Csütörtök

•

•

Jézus Péterrel való beszélgetése közben azt mondta, hogy „erre a kősziklára” építi fel
az anyaszentegyházat, és még a pokol kapui sem vehetnek rajta diadalmat. Lehetett
Péter ez a szikla? Győztek-e valaha Péteren a pokol kapui? Máté 26:69-75
Ki az egyház egyetlen biztos alapja? 1Korinthus 3:11

Péntek

•

•
•

A tanítványok nem sokat hallottak abból, amit Mózes és Illés Jézusnak mondtak, mert
elfogta őket az álom. Jézus számukra elkészített áldásának nagy részét elmulasztották.
Megesett velünk is, hogy a gyülekezetei vagy családi istentisztelet áldásaiból való
részesedést elmulasztottuk a fáradtság miatt?
Miért küldött Isten két embert Jézus bátorítására két angyal helyett?
Miként volt képes Mózes és Illés tapasztalata bátorítást nyújtani Jézusnak?

Felhívás

•

Mindig van legalább egy csoda, mely az evangélium igazságát alátámasztja. „Az
emberi szív megváltozása, az emberi jellem átalakulása olyan csoda, mely az örökké
élő, lelkek mentésén fáradozó Megváltót nyilatkoztatja ki. A következetesen
Krisztusban élt élet nagy csoda.” (Jézus élete, 407. old.) Szeretnétek, hogy Jézus
végrehajtsa e csodát a ti életetekben is?

35. tanulmány

Vasárnap

•
•
•

•

A tanítványok nem értették mit akart Jézus mondani azzal a kifejezéssel, hogy „a
halálból feltámad”. Miért nem értették meg?
Ha igazi érdekeltséggel rákérdeznek, Jézus magyarázattal szolgált volna nekik? Ez
könnyített volna csalódásukon Jézus halálakor?
Jézus és a három tanítvány arca fénytől ragyogott. Még ha nincs is fizikailag látható
fény arcunkon, az emberek könnyen észrevehetik, mikor volt Jézussal egy különleges
tapasztalatunk? Ennek ritkán vagy gyakran kell megtörténnie?
Mit gondoltok, hogy érezte magát a kilenc tanítvány, miután nem sikerült nekik
kiűzni a gonosz lelket a fiúból?
Hétfő

•

•

•

•

•

A vallási vezetők miért rémültek meg, mikor ezt a fényességet látták, miközben az
emberek boldogak voltak és örültek Jézus érkezésének? Ha mi is ott lettünk volna,
melyik csoportban találtattunk volna?
Hogyan fejezte ki az édesapa kételkedését? Márk 9:22. Mi is sokszor vagyunk az
apához hasonló helyzetben, nem vagyunk biztosak abban, hogy Jézus segíthet rajtunk.
Kinek a problémája ez, a miénk vagy Istené?
Mi történik akkor, ha segítségre van szükségünk hinni – Isten ebben is ajánl
megoldást? Igen! Mi is válaszolhatunk úgy, mint a fiú apja Márk 9:24-ben, és Isten
mindig segít nekünk.
Jézus megengedte a gonosz léleknek, hogy kiművelje magát, hogy így nyilvánvaló
legyen mindenkinek mitől szabadul meg a fiú. A démon felemelte vagy megalázta az
ifjút?
Készítsétek el az ellentétek listáját arról, amit a tanítványok az előző este a hegyen
láttak és aközött, amit most a néma lélek által megszállott fiúban láttak. Kinek a
hatalma alatt szeretnétek élni?

Kedd

•
•

•

Ennek előtte a tanítványok kitudták űzni a démonokat? Máté 10:1. Miért nem sikerült
ezt a különös gonosz lelket kiűzni? Máté 17:20.
Mi származott ebből a hitetlenségből? Jézus saját haláláról szóló jövendölésének
kétségbevonása, csüggedés, ugyanakkor az a féltékenység, amit átéltek, hogy nem
mehettek a másik három tanítvánnyal.
Szégyent hozhatunk Isten művére és feszélyezve érezhetjük magunkat, ha
hitetlenkedünk? Mit kellet volna tenniük a tanítványoknak? Máté 17:21. Vajon ez
erősítené a mi hitünket? Hogyan? Ha a mi hűségünk megosztott,
Isten nem segíthet. Akkor győzünk, ha teljes mértékben Tőle függünk.

Szerda

•

•

Miért voltak a tanítványok olyan szomorúak, mikor Jézus ismét megemlítette halálát
és feltámadását? Mit gondoltok, mennyire akadályozta ez Jézust, hogy további
információkat osszon meg velük?
Gondoljátok Jézus szeretett volna sokkal többet elmagyarázni az eljövendő
eseményekről? Ez nem bátorítás lett volna a számukra?

Csütörtök

•

•
•
•

Péter saját magát, de Jézust is kellemetlen helyzetbe hozta, amikor gondolkodás
nélkül válaszolt a vámszedőnek anélkül, hogy végiggondolta volna az egészet.
Ezenkívül ki sem kérte Jézus véleményét. Okozhatunk magunknak is
kellemetlenséget, ha meggondolatlanul válaszolunk, vagy nem kérjük ki Isten
vezetését?
Jézus egy újabb alkalmat kínált fel Peternek, hogy istenségéről bizonyságot tegyen a
vámszedőnek. Jézus akkor is türelmes velünk, ha lassan tanulunk?
Hogyan volt Jézus türelmes veled az utóbbi időben?
Míg nem megyünk bele elvi kérdésekbe, vitatkoznunk kéne akkor is, ha elkerülhető
lenne az?

Péntek

•
•
•
•
•

•

Mi Sátán nagyra törekvésének módja? Ézsaiás 14:12-14. Mi az ő módszerének végső
eredménye? Ézsaiás 14:15
Mi Jézus nagyra törekvésének módszere? Filippi 2:5-8 Mi az ő módszerének végső
eredménye? Filippi 2:9-11
A tanítványok Jézust vagy Sátánt utánozták, amikor arról vitatkoztak, hogy ki a
nagyobb?
Ha nagyok szeretnénk lenni, kinek a viselkedési modelljét kell lemásolnunk?
Ha egy önmagával túlságosan elfoglalt személy bejutna a mennyországba, jól érezné
magát ott? Egy ilyen ember boldoggá tenné embertársait? Ők maguk boldogak
lennének? Miért nem?
Ha egykor a mennyország állampolgárai közé szeretnénk tartozni, Isten segítségével
milyen lelkületet kell ápolnunk ma?

Felhívás

•

•

Jézus továbbra is megpróbálta felkészíteni tanítványait az elkövetkezendő nehéz
eseményekre. De mivel ők nem adták fel egy földi királyság gondolatát, rosszul
értelmezték amit Jézus nekik mondott.
Ma talán kevésbé lennénk süketek? Tényleg odafigyelünk arra, hogy mit próbál Jézus
a szentíráson keresztül és Szentlelke által üzenni nekünk? Figyeljünk Jézus Jelenések
3:22-ben elhangzott szavaira? „Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a
gyülekezeteknek.”

36. tanulmány

Vasárnap

•
•

•

Jézus egyedül és észrevétlenül utazott a Sátoros Ünnepre, hogy elkerüljön egy
érdekében elkövetett tüntetést, ami munkája idő előtti befejezését hozta volna.
Miközben számíthatunk az üldözésekre, gondot kéne okozzunk saját magunknak
időnap előtt? Hányszor próbálta Jézus megmenteni Izraelt! „Minden lehetséges
módon bebizonyította, hogy Istentől jött, minden lehetséges erőfeszítést megtett, hogy
bűnbánatra bírja őket.” (Jézus élete, 452. old.)
Hány
embernek
ajánlta
fel
Jézus
az
élet
vizét?
János
7:37.
Vessétek össze ezt az ajánlatot Jézus Jákob kútjánál tett ajánlatával, ami az
asszonynak szólt. János 4:10-15

Hétfő

•
•
•

•
•

A paráznaság egy emberrel történik? Hol volt a férfi, akivel a nő közösen vétkezett?
3Mózes 20:10
A vallási vezetők betartották Mózes törvényét? Nem. Érdekelte őket az ügy helyes
megoldása, vagy más volt az indítékuk? János 8:6
„Az igazságnak ezek az úgynevezett őrei maguk vitték áldozatukat a bűnbe, hogy
tőrbe csalhassák Jézust.” (Jézus élete, 461. old.) Nem lenyűgöző, hogy mit nem
képesek elkövetni az emberek, amikor elutasítják az igazság elfogadását?
Mit kellett volna a vallási vezetőknek érezniük, amikor rajtakapták az asszonyt?
Örülniük kellett volna, hogy felfedik más bűnét?
Amikor tudomásunkra jut valaki vétke, örülnünk kell? Jól érezzük magunkat, mert
nem követtük el ugyanazt a bűnt? Megpróbálunk segíteni azon a személyen vagy
elbátortalanítjuk őt?

Kedd

•
•
•

•

„Akik elől járnak mások bevádolásában, buzgón a törvény elé vonják őket, azoknak
élete gyakran bűnösebb a meghurcoltakénál.” (Jézus élete, 462. old.)
Megpróbáltuk úgy elrejteni bűneinket, hogy hangos szóval másokat vádoltunk?
Mit kéne tennünk akkor, amikor felfedezünk egy bűnöst? Galácia 6:1 Mielőtt valakit
elítélünk, meg kell vizsgálnunk önmagunk, ha nem-e küzdünk egy hasonló
problémával. Igaz, hogy ez megmentene egy csomó problémától?
„Az emberek gyűlölik a bűnöst, de szeretik a bűnt. Krisztus gyűlöli a bűnt, de szereti
a bűnöst.” (Jézus élete, 462. old.)

Szerda

•

•
•
•
•
•

•

•

Jézus farizeusokkal folytatott beszélgetése során – arról, hogy ki Ő valójában –
elmondott néhány fontos dolgot a bűnről, szabadságról és rabszolgaságról. Olvassátok
el János 8:31-36 verseit.
Ki az igazán szabad – az, aki vétkezik, vagy az, aki nem?
Nem élhetünk bűn nélkül, de megtehetjük Istent életünk urának és kérhetjük a
segítségét. Ő ad erőt arra, hogy többé ne vétkezzünk.
Ebből kifolyólag „a bűn kiűzése magának a léleknek a műve.” (Jézus élete, 466. old.)
A vallási vezetők úgy vélték különös statútummal rendelkeznek, mivel ők Ábrahám
leszármazottai. Hogy válaszolt Jézus erre? János 8:39-40.
Mi különlegesek vagyunk azért, mert szüleink hetednapi adventista keresztények vagy
esetleg valami más miatt? Mi számít igazából? Az általunk végzett munka
megmutatja ki is a mi atyánk – Isten vagy Sátán?
Amikor Jézus kijelentette, hogy ő Isten, hogyan reagáltak a vallási vezetők? János
8:58-59. Vessétek össze ezt a választ János 3:18-21 részével. Kinek az oldalán álltak a
vallási vezetők?
Megengedjük mi Istennek, hogy megfeddjen, vagy a sötétbe szaladunk, és nem
vesszük igénybe a segítségét?

Csütörtök

•
•

Lehet a szenvedés egy személy választásainak eredménye? Néha igen, néha nem. Ki
okozta Jób szenvedését? Jób 1:6-12.
Mivel teljességében nem ismerjük a tényeket, nekünk nem elítélnünk, hanem
megsegítenünk kéne az illető személyt.

Péntek

•

•
•
•

„Ott volt maga az az ember, aki kijelentette, hogy vak volt, de meggyógyult. A
farizeusok mégis inkább letagadták, amit láttak, csakhogy ne kelljen belátniuk
tévedésüket.” (Jézus élete, 472. old.)
Lehetünk mi is néha ésszerűtlenek ahelyett, hogy beismernénk hibánkat?
Olvassátok el János 9:41 versét. Felelősek lehetünk azért az igazságért, amit tudunk,
de letagadjuk?
Elég szorgalmasan követjük Istennek az Ő igéjén és szolgáin keresztül hozzánk
küldött igazságát?

Felhívás

•
•
•

Ebben a leckében láthattuk, mennyire tartózkodók voltak a vallási vezető mikor saját
tévedésüket kellett beismerniük.
Nehéz beismerni a tévedést, de sokkal jobb beismerni azt s kérni alázatosan Isten
bocsánatát és jótevő erejét.
Beismeritek majd, ha vétkeztek?

37. tanulmány

Vasárnap és Hétfő

•
•
•

•

•
•

A juhok az egyik legfélénkebb és leggyámoltalanabb állatfaj. Könnyen rossz útra
tévednek. Miben hasonlítunk mi a juhokra? Ézsaiás 53:6
Hogyan kéne bánjon egy pásztor az olyan félénk, gyámoltalan és tévelygő állatokkal,
mit a juhok? 1Mózes 31:40 Milyen Jézus, a mi Jó Pásztorunk? Zsoltárok 121.
Egy jó pásztor a juhok előtt megy, hogy mutassa az utat. Jézus miként tette ezt
velünk? Ő azt mondja nekünk, hogy ne vétkezzünk, ne essünk kísértésbe. Minden
egyes legyőzésre váró kísértést, melyen nekünk át kell mennünk, Ő már legyőzött, s
így tudja, miként segítsen nekünk. Zsidók 2:18; 4:14-16.
Milyen veszélyeknek teszi ki magát a pásztor a juhokért? 1Sámuel 17:34-36. Minket
is meg kell védeni egy oroszlántól? 1Péter 5:8 Ki győzi le ezt az „oroszlánt” értünk?
zsidók 2:14.
Milyen nagy áldozatot képes hozni a pásztor a juhaiért? János 10:11. Jézus milyen
formában tette meg ezt értünk? Ézsaiás 53:4-9.
A farizeusok nem voltak jó pásztorok. Fontoskodtak mások hasznán, akikről
gondoskodniuk kellett volna. Jól példázza ezt, ahogy a vakon születettel és annak
szüleivel bántak. Milyen véleménnyel van Jézus az ilyen pásztorokról? Ezékiel 34.
fejezete érdekesen válaszolja meg ezt a kérdést, és hű képet ad Isten nyája iránt
tanúsított gondviseléséről.

•

•

Bár nem vagyunk pásztorok vagy vezetők, ránk is ugyanezek a dolgok érvényesek.
Miként kell bánnunk másokkal (barátok, család, osztálytársak), akiket ismerünk? Fel
kéne használnunk őket, hogy előnyre tegyünk szert? Vagy inkább fel kéne mérnünk
miként nyújtsunk nekik segítséget és miként bátorítsunk mindenkit, akivel
találkozunk?
Jézus kijelentette, hogy neki más aklokban is vannak juhai (János 10:16). Miként kéne
gondolnunk azokra és hogy kéne bánjunk azokkal, akiknek más a vallásuk vagy
egyáltalán nem vallásosak? Néha ezek az emberek sokkal jobban tisztelik azt, amit
tudnak, mint ahogy mi tesszük! Ők is lehetnek Jézus juhai.

Kedd

•

•
•
•
•

•

Mialatt Jézus utolsó útján haladt Galileából Jeruzsálem felé, Sátán próbálta
megállítani őt. Azt sugallta, hogy sokkal jobb lenne, ha továbbra is tanítana és
gyógyítana, ahelyett, hogy kereszthalált halna.
Rossz dolog tanítani és betegeket gyógyítani? Nem, de eljött az ideje, hogy Jézus
meghaljon, ha pedig ezt elkerülné, nagy tévedés lenne.
Sátán kísértései nagyon elmések. Megkörnyékezhet egy olyan dologgal, ami rendben
van, de Isten nem azt mondja, hogy tegyük. Ez bűnnek nevezhető.
Egymagunkra nem vagyunk elég erősek jót cselekedni. Ki adhatja meg hozzá az erőt?
Ézsaiás 40: 28-31.
Amikor egy samaritánus faluban az ott lakók nem engedték meg Jézusnak, hogy
náluk maradjon éjszakára, Péter és János mit szeretett volna tenni? Jézus egyetértett
velük? Miért nem? Lukács 9:52-56.
Hajlamosak vagyunk valaki felől rosszat gondolni vagy ártani valakinek, ha
megsértett? Olvassátok el Róma 12:17-21 verseit. Jézus nem erőltet senkit, hogy
befogadja Őt. „Nincs következetesebb bizonyítéka, hogy Sátán lelkülete tölt el
minket; mint ha készek vagyunk megsebezni és elpusztítani mindazokat, akik nem
értékelik munkánkat vagy elgondolásainkkal ellentétesen cselekszenek.” (Jézus élete,
487. old.)

Szerda

•

•
•

Emlékezzetek vissza a tegnapi részre, hogy Jézus nem volt hajlandó megbüntetni
azokat a samaritánusokat, akik elutasították Őt. Amikor kiküldte a hetvenet, nem csak
a zsidókhoz, hanem a samaritánusokhoz és a pogányokhoz is küldte őket. Ez a dolog
segített nekik belátni, hogy Jézus igazán törődött velük annak ellenére, hogy ők
rosszul bántak vele. Jézus felemeltetését követően készek voltak meghallgatni a
prédikáló apostolokat és sokan megtértek.
Mikor a hetven tanítvány azon örvendezett, hogy még a démonokat is sikerült
kiűzniük, Jézus emlékeztette őket, hogy Sátán egy legyőzött ellenség. Lukács 10:18.
Sátán hatalmas, de Megváltónk még hatalmasabb és már legyőzte őt!

Csütörtök és Péntek

•

Megjegyzés: az irgalmas samaritánus történetére vonatkozó kérdéseket a következő
hét vasárnapi oldalán találjátok.

Felhívás

•

•
•

Töltsetek minőségi időt a 23. Zsoltár olvasása közben; olvassátok lassan,
mondatonként és engedjétek a szavak elsődleges jelentését letelepedni elmétekben.
Minden egyes kifejezést alkalmazzatok saját keresztény életetekre, melyet Jézussal, a
Jó Pásztorral együtt éltek meg.
Emlékezzetek, hogy ő nem kényszerít a nyájához való tartozásban, miképpen azokat a
samaritánusokat sem erőltette, akik nem akarták befogadni Őt.
Megengeditek Jézusnak, hogy legyen a ti Jó Pásztorotok?

38. tanulmány

Vasárnap

•

•
•

•
•
•
•

•

Érvényben van még mindig a törvény? Amikor a törvény ismerője megkérdezte
Jézustól, hogyan nyerjen örök életet, azt a választ kapta, hogy erre az egyedüli
megoldás a parancsolatok megtartása (itt található összefoglalva Jézus és a
felebarátunk iránti szeretet is).
A teljes törvény fontos, nem csak egyes részletek belőle. Nem tarthatunk meg csupán
néhány parancsolatot, és nem várhatjuk el, hogy üdvösséget nyerjünk.
Mennyire fontosak a Biblián kívüli ceremóniák és hagyományok? Jézus egyáltalán
nem említette azokat, mikor a törvény tanítójának választ adott az örökélet
elnyerésére nézve.
A „Ki az én felebarátom?” kérdés a zsidók körében „vége-hossza nélküli viták”-ba
torkollt (JÉ, 498.old). Jézus ebben a témában kezdeményezett beszélgetést?
Hogyan válaszolt? Elmondott egy rövid történetet, ami a valóságot mutatta be.
„Ha el akarjuk oszlatni a sötétséget, engedjük be a világosságot. A tévedések elleni
legjobb módszer az igazság bemutatása.” (Jézus élete, 498. old.)
Lehetünk Isten jobb képviselői, ha elkerüljük a vitatkozásokat? Jobb eredményt
érünk-e el az igazság bemutatásával ahelyett, hogy a tévedésekről beszélnénk? Ez
nehezen megvalósítható, de a legjobb stratégia.
A zsidók hogyan viseltettek az állatok iránt? 2Mózes 23:4-5. Mennyivel inkább kellett
volna egy papnak vagy lévitának segíteni egy szükségben levő emberen!

•

•
•

•

•
•
•
•

Milyen kifogást hozott fel a pap és a lévita, amiért nem segített azon az emberek? Mi
is használunk hasonló kifogásokat, amikor elutasítjuk egy bajbajutott embertársunk
megsegítését?
A pap és a lévita tudta, hogy segítenie kell a sebesültnek. Számít a sok ismeret, ha
nem ültessük azt gyakorlatba? 1János 2:6
A samaritánus sok sértést kapott a zsidóktól, s könnyen dönthetett volna úgy, hogy
nem segít a bajba jutott zsidó emberen. Nekünk kerülnünk kéne az olyan ember
megsegítését, aki csúnyán bánt velünk a múltban?
Ki a ti felebarátotok? Valaki az iskolából vagy az utcából, aki áldásban részesülhetne
jóságotok folytán? Nem számít, ha nem szimpatikus vagy rosszul viselkedett veletek.
Ő a ti felebarátotok és a segítségetekre van szüksége.
Kijelenthetjük tiszta szívből, hogy szeretjük Istent és közben nem szeretjük a
felebarátunkat? Olvassátok el 1János 2:9-11; 3:16-18; 4:12, 20-21 verseit.
Ez a példázat megmutatja mi az igaz vallás. Nem a rítusokban és formaságokban
rejlik; igazán segít a rászorulókon. Olvassátok el Jakab 1:27 versét.
Miben különböznek a juhok a kecskéktől? Máté 25:31-46.
„A samaritánusok hallották Jézus irgalmas samaritánusról szóló történetét, ami újabb
bizonyítéka volt irántuk érzett szeretetének, annak ellenére, hogy ők milyen
udvariatlanul bántak vele.” (Jézus élete 448. old.)

Hétfő és kedd

•

•

Lázár, Mária és Márta bátorították Jézust azáltal, hogy befogadták otthonukba, s
biztosítottak neki egy helyet ahol pihenhet és szabadon beszélhet mások áskálódásától
mentesen.
Jézus még mindig értékeli az őszinte szívet és egyszerű vágyat Szava iránt. Hogyan
lehetsz bátorítás ma Jézus számára?

Szerda

•

•

•

Jézus nem állította, hogy nem lesznek pillanatok, amikor keményen kell dolgoznunk.
Azt akarta kifejezni, hogy a legfontosabb – amit mindenekelőtt meg kell tennünk –
hogy lábainál időzzünk és időt töltsünk Vele.
„Jézus megtanítja gyermekeit, hogy minden lehetőséget megragadjanak, amikor olyan
ismereteket szerezhetnek, melyek bölccsé teszik őket az üdvösségre.” (Jézus élete,
525. old.)
Sok a munka, de sokkal jobban és nagyobb erővel lehet végezni azt, ha először
csendes perceket törlünk Istennel.

Csütörtök és Péntek

•
•

Bár néhányan úgy döntöttek, hogy hisznek Jézusban, többsége elutasította Őt.
Megpróbálták megkövezni, amikor bemutatta mennyei Atyjával való kapcsolatát.
Hogyan lehetünk biztosak, hogy nem követjük el mi is ugyanazt a hibát.

Felhívás

•
•
•
•

„Krisztus kegyelme szentelje meg a szorgalmat, az igyekezetet, az energiát - ekkor az
élet legyőzhetetlen erővé válik a jó számára.” (Jézus élete, 525. old.)
Szeretnétek, hogy életetek legyőzhetetlen erővé váljék a jó számára?
Tökéljétek el még ma, hogy minden reggel eltöltötök egy kis időt „Jézus lábainál”.
Hogyan ülhettek Jézus lábainál”?

39. tanulmány

Vasárnap

•
•

•
•

•
•
•

•

•

A példázatban szereplő ember nem magának kérte a kenyeret, hanem azért, hogy egy
éhezőnek adja.
Hasonlóképpen kéne legyen ez imáinkkal is. Igaz, hogy néha azzal van tele az imánk,
hogy magunknak kérünk dolgokat? Isten szeretné, ha elmondanánk, mire van
szükségünk, de Ő azt is szeretné, ha mások szükségleteire is tekintettel lennénk s az Ő
segítségével kielégítenénk azokat.
„Kérjük Isten áldásait, hogy továbbíthassuk őket másoknak!” (Krisztus példázatai,
143. old.) Ha nem osztjuk meg Isten áldásait másokkal, nem részesülünk többé benne.
A példázatban szereplő önző szomszéd nem tűrt zaklatást. Végül mégis odaadta az
embernek, amire annak szüksége volt. Ezzel ellentétben Isten vágyik arra, hogy
áldásaiban részesítsen, főleg akkor, ha abból másoknak is juttatunk.
Léteznek körülöttünk olyan emberek, akiknek segíteni tudnánk? Milyen áldásokat
kérhetünk Istentől, hogy azokkal másokat megsegítsünk?
Imáink néha nem lelnek azonnali meghallgatásra. Mégis, ne adjuk fel. Ha így állnak a
dolgok, nézzük meg annak az imának a feltételeit, mely meghallgatást nyer:
1.) Életünknek összhangba kell lennie Isten igéjével. Ha életünk bűnös, Ő nem áldhat
meg. A bűn néha abban is befolyásol, hogy helytelen dolgokat kérjünk, amiről Isten
tudja, hogy nem szolgálná javunkat. János 14:15; 15:7.
2.) Tisztességesen kell viselkednünk Istennel a tized és adományok terén. Ha nem
vagyunk hűségesek a Tőle kapott anyagi javakban, miként lennénk azok a
mennyeiekben? Malakiás 3:7-12.
3.) Teljes szívből kell akarnunk azt, amit kérünk, és hinnünk kell, hogy Isten megadja
azt nekünk. Néha Isten késik a válasszal, hogy lássa, ha igazán azt szerettük volna

•

mondani, amikor segítségét kértük. Ha könnyen feladjuk, ez arról tanúskodik, hogy
inkább magunkban bízunk a dolgok megoldásakor ahelyett, hogy Isten segítségében
bíznánk. János 11:40
Ha megfelelünk a követelményeknek, számíthatunk válaszra? Márk 11:24; János
14:13-14; 1János 5:14-15.

Hétfő és Kedd

•

Jézust nem értették meg, amikor szombaton gyógyított. A vallási vezetők azt hitték,
hogy ezzel megrontja a törvényt. Ők nagyobb fontosságot tulajdonítottak a
szokásoknak, mint a Biblia elveinek.

Szerda

•

•

Jézus arra ösztönözte az asztalnál ülőket, hogy ne törtessenek megszerezni a
legfontosabb helyet. Gondoljatok a családotokra, az iskolára, a gyülekezetre.
Mindenen átgázolunk, csakhogy elnyerjük a legjobb helyet? Hogyan mutathatnánk ki
alázatunkat és miként helyezhetünk másokat magunk elé?
Egy dolog, ami segít ebben, ha eszünkbe jut, hogy mindannyian egy test részei
vagyunk, és a hatékony működéshez minden testrészre szükség van. Róma 12:3-5.

Csütörtök

•
•
•

•

•

Amikor a vendégek visszautasították a meghívást, mi volt olyan fontos számukra? A
házigazda meghívása vagy saját érdekeik?
Egyeseket az foglalkoztat, hogy mit mondanak majd mások, ha elfogadják az
evangélium meghívását. Mit mond róluk Jézus? Máté 10:37.
Mások aggodalmaskodnak azért, hogy az evangélium hívásának elfogadása
vagyonukba és földi hírnevükbe kerül. Apostolok Cselekedetei 24:25. Jó dolog valaha
késlekedni Jézus meghívásának elfogadásában?
Ez a példázat megmutatja, milyen nehezen mondanak az emberek „igen”-t a Jézus
által felajánlott megváltás csodálatos ajándékára. Szeretnétek ma „igen”-t mondani
Jézusnak?
Kiket hívott meg a házigazda a lakomára, miután vendégei visszautasították a
meghívást? Lukács 14:21. Néha azok az emberek, akiket lenézünk, sokkal inkább
hajlandóak elfogadni Jézus meghívását, mint mi. Olvassátok el Máté 21:32-32 verseit.

•

•

Kinek szól az evangélium meghívása? Jelenések 14:6. Mellőznünk kell-e valakit
(gazdag vagy szegény, tanult vagy iskolázatlan) is az evangélium jó hírének
megosztásakor?
Ennek a munkának nagy részét a személyes munka teszi majd ki – amikor Bibliát
tanulmányozunk, és együtt imádkozunk egy másik személlyel vagy családdal, és egy
Jézussal való személyes kapcsolatra bátorítjuk őket. Milyen személyes munkát tudtok
végezni azokkal az emberekkel, akikkel találkoztok?

Péntek

•

Készek vagyunk elszenvedni azokat a megpróbáltatásokat, melyek azon személyekre
várnak, akik Jézust követik? Olvassátok el 2Timótheus 3:12 versét.

Felhívás

•

•
•

Az akkor megházasodott ember azt mondta, hogy nem tud elmenni, ami annyit tesz,
hogy nem akart elmenni. „De neki megvoltak a maga szórakozási tervei, és úgy
látszik, hogy azokat kívánatosabbnak találta, mint a lakomát, ahova elígérkezett.”
(Krisztus példázatai, 222. old.).
Van-e bármi más, amiben örömötöket lelitek, mint a Jézussal való kapcsolat? Ha igen,
kívánjátok Jézust látni, mikor jön? Jelenések 6:15-16.
Tegyétek még ma Jézust a legfontosabb helyre életetekben, hogy mikor eljön,
kívánjatok örökre Vele lenni. Ézsaiás 25:9.

