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Gondolatok és megbeszélendő kérdések

Mit mond a Biblia?

C-27 „Isten Igéjének megőrzése”

Vasárnap és hétfő

 Isten gondviselésszerűen vezette Wicliffe életét és szolgálatát. Ha elolvassátok A nagy
küzdelem 79-96 oldalain leírtakat, megtudjátok, hányszor őrizte meg Isten csodával
határos módon az életét és az igazságot. 

 Mivel Wycliffe  az első reformátorok közé tartozott,  nem élt  olyan személy előtte,
akinek a tanításaira támaszkodhatott volna. Próbáljuk csak megérteni, hogy milyen is
lehetett  a  helyzete!  Nehéz  elképzelni,  ugye?  Főleg  ma,  amikor  olyan  sok  bibliai
igazság áll rendelkezésünkre! 

 Évszázadokkal  Wycliffe  születése előtt  a közembereknek nem volt  hozzáférésük a
Bibliához.  Ilyen  háttérrel  hogyan  válhatott  belőle  mégis  „az  egyik  legnagyobb
reformátor”?  „Wycliffe jelleme a Szentírás nevelő, átalakító hatalmáról tanúskodik.”
(A nagy küzdelem, 94. o.)

 Ugye,  kezd már egyértelművé válni  számunkra,  hogy mit  is  tehet  értünk a Biblia
tanulmányozása? Ha képes volt a sötét középkorban átalakítani egy ember életét, mit
mindent tehet velünk ma, ha szorgalmasan tanulmányozzuk? (Zsoltárok 119:130)

 Wycliffe  munkája  kétszeresen  is  fontos  volt,  hiszen  az  utána  következők  arra
alapoztak. Valójában ő fektette le a reformáció alapjait. Hogyan lehetett biztos abban
–  úttörő  reformátorként  –  hogy  azok  az  alapok,  amelyeket  lefektet,  nem  fognak
változni  később?  „A  Biblia  volt  a  forrása  a  Wycliffe  által  elindított  nagy
mozgalomnak…” (A nagy küzdelem, 93. o.)

 Ellenségei  örültek  volna,  ha  megölhetik.  Isten  azonban  nem  engedte,  hogy  ez
megtörténjen. Természetes halállal halt meg, miután befejezte az Isten által rá bízott
munkát. Néha Isten megőrzi gyermekeit a veszélytől, máskor pedig megengedi, hogy
megöljék őket. Akárhogy is legyen, nem kell olyasmitől tartanunk, amit Ő nem enged
meg. (Zakariás 2:8)

Kedd

 Kik  akarták  távol  tartani  az  embereket  a  Bibliától?  Isten  vagy  Sátán  követői?
(Zsoltárok 119:105; Példabeszédek 6:23; ApCsel 26:18; 1János 1:5)

 Látjátok, hogyan gondoskodott Isten arról, hogy a Biblia széles körben ismert legyen?
Vajon  véletlen  lett  volna,  hogy  éppen  akkor  fedezték  fel  a  nyomtatást,  amikor
Erasmus elvégezte az Újtestamentum egy pontosabb fordítását?

 Felhasználja-e  Isten  a  történelmi  eseményeket  munkája  előmenetelére?  (Zsoltárok
47:1-9; Dániel 4:17; Példabeszédek 21:1)

 A Wycliffe által tanulmányozott Biblia – mely a nagy reformátorok egyikévé tette őt
– egy régi latin fordítás volt, „amelybe sok hiba csúszott.” (A nagy küzdelem, 245. o.)
Felhasználhat-e  Isten  még  egy  ilyen  hibás  fordítású  Bibliát  is  az  igazság
tanulmányozására és életek átalakítására?
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Szerda

 Miért szerette volna a pápaság annyira eltiltani az embereket a Bibliától? Olvassátok
el Zsoltárok 119:130 versét!

 Mivel a pápaság teljes egészében egy olyan hitrendszerre építet, amely nem szerepel
az  Írásokban,  az  emberek  –  amennyiben  tanulmányozzák  a  Bibliát  –  könnyen
rájönnek, hogy az egész egy téveszme. Ezért hát annak érdekében, hogy ellenőrzése
alatt tarthassa a népet, a pápaság teljes erejéből azon fáradozott, hogy elérhetetlenné
tegye a Bibliát az emberek számára. 

 Bár Wycliffe lefordította a Bibliát angol nyelvre, az emberek többsége továbbra sem
tudott hozzáférni. Tyndale sikeresen hirdette belőle az Igét, a papok azonban gyakran
megsemmisítettek minden tőle származó jót.

 „Mi a tennivaló?! – kiáltotta Tyndale. – Miközben az egyik helyen vetek, az ellenség
feldúlja  azt  a  területet,  ahonnan  épp  hogy  eltávoztam.  Nem  lehetek  egyszerre
mindenütt. Ó, ha a keresztények a saját nyelvükön olvashatnák a Szentírást, maguk is
ellen  tudnának  állni  ezeknek  az  álbölcselkedőknek!  A  Biblia  nélkül  lehetetlen  a
köznépet az igazságban megalapozni.” (A nagy küzdelem, 246. o.)

 Fontos-e számunkra, hogy olvassuk és tanulmányozzuk a Bibliát? Hasznos lehet-e az,
ha van ugyan Bibliánk otthon, de nem olvassuk? Megismerhetjük-e az igazságot, ha
nem tanulmányozzuk azt személyesen? Elkerülhetjük-e a megtévesztéseket, ha nem
ismerjük az Írásokat? (2Timóteus 3:14-17) „Isten igéje a nagy tévtanok felderítője;
hisszük,  hogy  hozzá  kell  hozni  mindent.  A  Biblia  legyen  minden  tantétel
alapértelmezése.” (1888, 201. o.)

Csütörtök és péntek

 Nézzétek át annak a püspöknek a történetét, aki azért vásárolt meg minél több Bibliát,
hogy megsemmisítse azokat! Mire használta fel Tyndale az ezekért a Bibliákért kapott
összeget?  Fel  tudja-e  használni  Isten  még  a  rosszakarók  tetteit  is  az  Ő  munkája
előmenetelére? (2Korinthus 13:8)

Felhívás

 Készítsetek  másolatot A  nagy  küzdelem 94.  oldaláról  minden  serdülő  számára!
Kérjetek meg önkénteseket, hogy olvassák fel lassan és figyelmesen a 2. bekezdést!
Tegyetek  fel  erre  vonatkozó  kérdéseket:  Milyen  jóval  szolgál  nektek  a  Biblia
tanulmányozása?  Szükségetek  van  türelemre?  Hogyan  szül  bennünk  jobb
gondolatokat és érzelmeket? stb.

 Tyndale „Végül mártírhalállal tett bizonyságot hitéről. De a fegyverekkel, amelyeket
ő készített, más katonák hosszú századokon át tudtak küzdeni egészen napjainkig.” (A
nagy  küzdelem, 247.  o.)  Jó  katonákhoz  hasonlóan  felhasználjátok-e  ti  is  azokat  a
„fegyvereket”, amelyeket Tyndale készített? (2Korinthus 10:3-5; Efézus 6:14-18)

 Értékelitek azon emberek erőfeszítéseit, akiknek köszönhetően ma a saját nyelvünkön
olvashatjuk a Bibliát? Miért ne töltenétek még ma több időt annak tanulmányozásával
a hiábavaló és múló dolgok helyett? (Zsoltárok 119:72)



4

C-28 „A reformáció hősei”

Vasárnap

 Boémia térsége Közép-Európában található, a mai Csehország területén. Keressétek
meg a térképen!

 Tanulmányozzátok azokat a módszereket, amelyek által Isten Huszhoz szólt! Először
olvasni kezdte Wycliffe írásait, amelyek jó benyomással voltak rá. Ugyanakkor látta
azt  a  két  művészt  is,  akik  Prágába  érkeztek.  Mivel  megtiltották  nekik,  hogy
beszéljenek,  készítettek  két  festményt.  Olvassatok  róluk A  nagy  küzdelem 99-100
oldalain!

 Amikor Prága tilalom alá került, olyan pánik tört ki, hogy Husz úgy döntött, elhagyja
egy  időre  a  várost.  Mit  mondott  Jézus  a  követőinek,  hogy  mit  tegyenek,  amikor
üldözik őket? (Máté 10:23) Hogyan használja  fel  Isten az üldözést  az evangélium
terjesztésére? (ApCsel 8:4)

 Most Huszt használta fel Isten az evangélium széleskörű terjesztésére. Ő sok olyan
helyen prédikált, ahova különben nem látogatott volna el.

 Husz nem tervezte, hogy elhagyja a katolikus egyházat. Továbbra is hitt abban, hogy
a pápai hatalom „igaz és csalhatatlan” (A nagy küzdelem, 102. o.) Ez azonban egy
nagy problémát vont maga után. „Úgy látta, vétkezik azzal, ha engedelmeskedik. De
hogyan lehet vétek a csalhatatlan egyház iránti engedelmesség eredménye?” (A nagy
küzdelem, 102. o.) Hogyan válaszolnátok Husz kérdésére? Hogyan válaszolt ő maga
rá? Végül meggyőződött róla, hogy a Biblia csalhatatlan egyedül, és nem az egyház.

 Isten Jeromost küldte el munkatársul Husz számára. Nagyon különböztek: Jeromos
ékesen  szóló  és  lobbanékony  volt,  Husz  viszont  erősebb  jellemmel  rendelkezett,
higgadt és visszafogottabb volt. Könnyen zavaró tényezővé válhatott volna ez köztük.
Ők azonban hajlandóak voltak együttműködni,  és „[e]gyüttes  munkájuk nyomán a
reformáció gyorsabban terjedt.” (A nagy küzdelem, 102. o.)

 Ismertek olyan embereket, akik néha idegesítőek tudnak lenni? Szerintetek Isten a ti
és az ő erejük által  képes gyorsabban terjeszteni az evangéliumot? (Példabeszédek
27:17)  De  vajon  megteheti  ezt,  ha  egyikőtök  sem  elég  alázatos  ahhoz,  hogy
együttműködjön a másikkal? (Efézus 5:21)

Hétfő és kedd

 Husz több levelet is írt Konstanzban tett utolsó látogatásakor. Olvassatok részleteket
erről (A nagy küzdelem, 105, 106 oldalak)!

 Egyik  barátjának  ezt  írta:  „Óvakodj  attól,  hogy  a  házadat  jobban  ékítsd,  mint  a
lelkedet!” (A nagy küzdelem, 105. o.) Mit használ nekünk ma ez a tanács? (Máté 6:19-
21; Kolossé 3:2; János 6:25-29; 1Péter 3:3-4)

 Zsigmond császár  ünnepélyesen megígérte,  hogy megvédi  Huszt.  Később azonban
meggondolta magát. Ti betartjátok az ígéreteiteket? Bízhatnak az emberek bennetek?
(Zsoltárok 15:4; Prédikátor 5:5; 4Mózes 30:2)

 Husz és Jeromos bizonyságtétele után egy „buzgó pápista” kijelentette: „Mindketten
kitartottak,  utolsó  órájukig.”  (A  nagy  küzdelem, 109.  o.)  Hogyan  sikerült  olyan
nyugodtaknak  és  magabiztosaknak  maradniuk,  amikor  tudatában  voltak,  hogy
elevenen  elégetik  őket?  Isten  minden  napra  ad  elegendő  erőt  a  gyermekeinek.
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(5Mózes  33:25;  Zsoltárok  46)  „Nem  kell  a  régi  mártírok  bátorságával  és
állhatatosságával rendelkeznünk, míg olyan helyzetbe nem kerülünk, amilyenben ők
voltak.” (OHC, 125)

Szerda

 Mi a különbség az igazi és a hamis vallás között? „… majdnem minden hamis vallás
egy és ugyanazon elven alapszik - hogy az ember saját igyekezete árán üdvözülhet.”
(Pátriárkák és próféták, 73. o.; Galácia 2:16)

 A különbség egészen Kainig és Ábelig megy vissza.  Ki mutatott  közülük a Jézus
üdvözítő erejébe vetett bizalmat? Kinek a viselkedése árulkodott arról, hogy inkább a
saját erőfeszítéseiben bízik?

 Olvassátok  el,  hogyan  talált  rá  Luther  először  az  egyetemen  a  Bibliára!  (A nagy
küzdelem, 122, 123. o.)

Csütörtök

 Az üdvösség eladó? Meg lehet azt vásárolni? Olvassátok el Róma 5:12-21 verseit, és
számoljátok  meg,  hányszor  használja  Pál  a  „kegyelem”  vagy  „ingyen  kegyelem”
szavakat! Lásd még Róma 6:23; Efézus 2:8; ApCsel 8:20.

Péntek

 „Amikor az ellenség szokásokra és  hagyományokra,  vagy a pápa kijelentéseire  és
tekintélyére hivatkozott,  Luther a Bibliával és egyedül a Bibliával felelt.” (A nagy
küzdelem, 132. o.) Nekünk is hasonlóan kell cselekednünk ma, valahányszor hamis
tanok népszerűsítőivel találkozunk. 

 Keressétek meg, mit mondott Luther az egyetemről (A nagy küzdelem, 140, 141. o.)!
Miért  veszélyes  olyan iskolában tanulni,  ahol  „nem a Szentírás  a  legfőbb úr”? Ti
milyen iskolába jártok? Hova szeretnétek líceumba vagy egyetemre menni? Milyen
iskolát kellene választanotok? (Példabeszédek 1:7)

Felhívás

 „A későbbi reformátorokhoz hasonlóan Wycliffe, amikor munkáját elkezdte, nem is
sejtette, hogy ez az út hová vezet.” (A nagy küzdelem, 81. o.) „Husz tudtán kívül már
rá is lépett arra az útra, amely messzire vitte Rómától.” (A nagy küzdelem, 99. o.)

 „Luther ekkor még a pápai egyház hű fia volt, és nem is gondolt arra, hogy ez valaha
másként lesz.” (A nagy küzdelem, 124. o.)

 Isten ma is lépésről-lépésre vezet minket. Épp elegendő kinyilatkoztatást ad minden
napra. (Zsoltárok 85:13; 4Mózes 9:15-23.)

 Készen álltok naponta az Isten által kijelölt ösvényen haladni?
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C-29 „Luther szilárdan helytáll”

Vasárnap

 Luther  és  követői  60  napot  kaptak  arra,  hogy  hitelveiket  visszavonják,  azután  a
kiközösítés várt rájuk. Ez nagyon súlyos volt. Hogyan járt el Luther? „Hogy mi fog
történni, nem tudom, és nem is igyekszem megtudni… Sújtson a csapás bárhova, nem
félek.” (A nagy küzdelem, 141. o.)

 Tudta  Isten,  hogy  mi  történik?  (Máté  10:29-31)  Tartaniuk  kellett-e  Luthernek  és
követőinek a haláltól? Hogyan kerülhettek biztonságba? (Máté 10:28, 33; Zsoltárok
27:10-14)

 Számíthatnak-e békére Krisztus követői ezen a világon? (Máté 10:34-38) „… azokat,
akik  Isten  Igéjét  tisztán  prédikálják,  ma  sem  fogadják  szívesebben,  mint  annak
idején.” (A nagy küzdelem, 144. o.)

 Mi történik akkor, ha a saját életünket minden másnál jobban meg szeretnénk őrizni?
(Máté 10:39)

 A pápa képviselője meg akarta győzni a német hercegeket, hogy ítéljék el Luthert.
Miután rossz fényben tüntette fel Luther követőit, kijelentette: „Mennyivel felülmúlja
őket számban és befolyásban a mi egyházunk!” (A nagy küzdelem, 148. o.) Vajon ez a
három tényező – szám, befolyás és hatalom – határozza meg, hogy melyik félnél van
az igazság? Olvassátok el Zakariás 4:6; Zsoltárok 20:7; 1Korinthus 1:25-29 verseit!

 Mi a fontosabb:  amit  mi  hiszünk,  vagy amit  a  Biblia  mond? A válasz érdekében
tanulmányozzátok a Bibliát!

Hétfő

 Figyeljük  meg,  hogy Luther  megjelenése  a  Worms-i  országgyűlésen nagyon rossz
hangulatba hozta a pápaságot: „A pápa elítélte ezt az embert, és ő most a törvényszék
előtt állt, amely már csak ezáltal is a pápa fölé helyezte magát.” (A nagy küzdelem,
155. o.)

 Isten  egy  egyszerű  szerzetest  használt  fel  a  pápaság  hatalmának  csökkentésére.
Felhasználhat-e Isten titeket  is egy nagyszerű mű érdekében? Milyen emberre van
szüksége egy ilyen munka megvalósításához? (1Korinthus 1:27)

 Okos volt Luther részéről még egyszer átgondolni a dolgokat, mielőtt válaszolt volna
levelei  megtagadásával  kapcsolatban?  Ti  is  gondolkodtok,  mielőtt  beszélnétek?
(Példabeszédek 10:19; 17:27-28; 18:13; 29:11, 20; Prédikátor 5:2; Jakab 1:19)

Kedd

 A  király  a  következőket  mondta  Lutherről:  „Ez  a  barát  soha  nem  fog  belőlem
eretneket csinálni.” De miután hallotta Luther védőbeszédét, mélyen meghatódott, és
kijelentette: „Ez a barát rettenthetetlen szívvel és rendületlen bátorsággal beszél.” A
Szentlélek  jelen  volt  abban  a  helyiségben,  és  mindegyik  vezetőhöz  külön  szólt.
Hogyan kellett volna válaszolniuk a hívására?

 Bölcs döntést hozott az uralkodó? Azt írta: „Szilárdan elhatároztam, hogy követem
elődeim példáját.” (A nagy küzdelem, 163. o.) Mindenáron az elődeink példája szerint
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kell  eljárni?  Megmagyarázhatjuk-e a  bűneinket  csak azért,  mert  az elődeink is  ezt
tették?  (János  15:22)  Felelősek  vagyunk-e  azért  a  világosságért,  amit  kaptunk,  és
amely lehet, hogy nagyobb az elődeink világosságánál?

 Vessétek össze a császár döntését Pilátus (Márk 15:9-15) Félix (ApCsel 24:24-25) és
Agrippa (ApCsel 26, különösen 28. vers) döntéseivel!

Szerda

 Miért nem kellett aggódnia Luthernek a jövője felől?
 „Az aggodalmaskodás vak, nem láthat a jövőbe, Jézus azonban kezdettől fogva látja a

véget.  Minden nehézségben van kész útja,  amely a  szabaduláshoz vezet.  Mennyei
Atyánk  ezerféle  módon  gondoskodik  rólunk  –  ezekről  sejtelmünk  sincs.  Akik
elfogadják  azt  az  egy elvet,  hogy az  Istennek való  szolgálatot  és  az  Ő tiszteletét
mindenek fölé helyezik,  azok aggodalmai szertefoszlanak, sima ösvény tárul lábuk
elé.” (Jézus élete, 330. o.)

 Luther nem tudhatta (el sem képzelhette), hogyan fog gondoskodni róla Isten. Nem is
kellett  tudnia.  Annyi  volt  csak  a  dolga,  hogy minden  nap a  legmagasabb  szinten
szolgálja Istent és hódoljon Neki, miközben kinyilatkoztatja neki a tervét.

Csütörtök

 Hát nem csodálatos a munka, amit egy lélek megmentéséért végez Isten? Lefevre épp
könyvet készült írni a szentekről és a mártírokról, amikor eldöntötte, hogy utánanéz
ennek  a  témának  a  Bibliában.  Miközben  olvasott,  „mennyei  fényözön  áradt  a
lelkébe.” (A nagy küzdelem, 121. o.) Abbahagyta a kutatását, és elkezdte tanítani a
bibliai igazságokat. Olvasd el 1Timóteus 2:3-4 verseit!

Péntek

 Több száz tanult ember hagyta el Párizst, amikor elkezdődött az üldözés. Akkor még
senki sem sejtette, hogy ez a reformáció javát szolgálja majd. Vajon több követője
van Istennek, mint azt tudhatnánk? Határozottan! Képtelenek vagyunk megmondani,
hogy valójában mi lakik az emberek szívében. (1Királyok 19:14, 18)

Felhívás

 Luther a Worms-i országgyűlésen adott végleges válaszában azt mondta, hogy ha nem
győzik meg őt  a  Bibliából,  akkor nem vonja vissza az írásait,  „mert  a keresztény
ember  számára  veszélyes  dolog  a  lelkiismeretével  ellentétesen  szólni.  Itt  állok,
másként nem tehetek, Isten engem úgy segéljen. Ámen.” (A nagy küzdelem, 160. o.)

 Meg  vagytok-e alapozva olyan mértékben az írásokban, hogy ti  is kijelenthessétek
ezt?

 Hajlandók vagytok kiállni az igazság mellett akkor is, ha az egész világ ellenetek van?
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C-30 „A világosság egyre jobban fénylik”

Vasárnap

 Amikor  Zwingli  elkezdte  tanulmányozni  a  Bibliát,  gyakran  kételyei  és  kérdései
támadtak.  Íme mit tett  erre nézve: „Végül is ez a gondolatom támadt:  Mindezeket
félre  kell  tenned, és Isten akaratát  egyedül Isten egyszerű szavában kell  keresned!
Kértem  Istent,  adjon  világosságot,  és  a  Szentírás  ezután  sokkal  érthetőbbé  vált
számomra.” (A nagy küzdelem, 174. o.)

 Megérthetünk-e mindent Istenről és az igazságról? (Róma 11:33; 2Péter 3:16; 5Mózes
29:29)  Ennek  azonban  nem  szabad  meggátolnia  minket  abban,  hogy  teljességgel
Istenben bízzunk.  Mire figyelmeztet  Pál? (Zsidók 3:12)  Mit  kell  tennünk, ha nem
értjük a Bibliát, vagy kételyeink támadnak? (János 16:13, 14, 24; Márk 9:24)

 Zwingli  Svájcban,  Luther  pedig  Németországban  szinte  ugyanazt  az  üzenetet
hirdették.  Annak  ellenére,  hogy  nem  beszéltek  egymással.  Hogyan  lehett  ekkora
összhang közöttük? Mindkettejüket ugyanaz a forrás táplálta – Isten Szentlelke, az Ő
Igéjén keresztül. (János 16:13)

 Amikor  Zwingli  arról  beszélt,  hogy  a  babonás  szokások  és  a  zarándoklás  nem
szerezhetik meg az üdvösséget, rámutatott Isten ingyen üdvözítő kegyelmére. Kétféle
válasz érkezett erre az emberek részéről. Egyesek „meg voltak elégedve a régi úttal,
amelyet Róma mutatott a menny felé.” (A nagy küzdelem, 175. o.) Nem akartak újat
tanulni vagy tiszta életet kezdeni. „Mások viszont örömmel fogadták azt a hírt, hogy
Krisztus által van az üdvösség.” (A nagy küzdelem, 175. o.) Nem nyugodtak már bele
a régi módszerekbe, örültek, hogy hallhatták és megismerhették az igazság új útját.

 Melyik csoportot választjuk? Örülünk annak, amit mindig is tudtunk, vagy készen
állunk örömmel fogadni az egyre nagyobb és több igazságot, amelyet kinyilatkoztat
számunkra Isten az Igéből? (2Péter 3:18; ApCsel 17:11)

 Észrevettétek, hogy milyen fontos szerepet töltött be a pénz a pápaság esetében? A 2.
tanulmány  csütörtöki  részében  láthattuk,  hogyan  árulták  a  bűnbocsátó  cédulákat
annak érdekében, hogy egyre több pénzt gyűjtsenek a saját  terveikhez.  A jelenlegi
tanulmány  során  láthatjuk,  ahogyan  az  egyház  vezetői  figyelmeztetik  Zwinglit:
elsődleges  célja  az  legyen,  hgy  minél  több  pénzt  gyűjtsön  a  népnek.  Hogyan
alkalmaznátok 1Timóteus 6:10 versét erre az esetre nézve?

Hétfő

 Jó dolog türelmesnek  lenni  másokkal,  és  odafigyelni  arra,  hogy mikor  és  hogyan
mutatjuk be nekik az igazságot. Nem a legjobb döntés egyszerre mindent elmondani,
amit tudunk. A tanítványok készen álltak mindarra, amit Jézus közölni akart velük?
(János 16:12)

 Amikor  tudjuk,  mit  kell  tennünk,  nyugodt  lehet-e  a  lelkiismeretünk,  ha  mégsem
tesszük meg? (Jakab 4:17)



9

Kedd

 Amikor a Biblia a keresztségről beszél, utal a megtérésre és a hitre is. (Márk 16:15-
16; ApCsel 2:38; 16:31) Miért fontos ez? Megteheti ezt egy gyerek is? Mit árul el ez
nekünk a gyermekkeresztségről?

 Ez azt jelentené, hogy a csecsemők és a gyerekek nem üdvözülnek? Nem, egyáltalán
nem! Figyeljetek  csak Jézus  szavaira,  amelyeket  akkor  mondott,  amikor  odavitték
hozzá a kisgyermekeket. (Máté 18:1-6, 10; 19:13-15)

 Zwinglit azzal vádolták, hogy „az egyházi törvények áthágására biztatja az embereket,
veszélyeztetve ezzel a társadalom békéjét és jó rendjét.” Ő azzal válaszolt, hogy négy
évig prédikálta az evangéliumot Zürich-ben „amely csendesebb és békésebb…, mint
az államszövetség bármely más városa”. (A nagy küzdelem, 181. o.) Következtetése
az volt, hogy ha létezik valami, ami elősegíti a békét és a társadalom rendjét, az a
kereszténység. 

 Mi a helyzet a te otthonodban? Segít-e a kereszténység abban, hogy kibontakozzon a
béke és a rend nálatok? (Efézus 5:21-6:4; Róma 12:9-21) Látják-e az emberek, hogy ti
keresztények  vagytok,  amikor  jóindulattal,  szeretetteljesen  és  igazságosan
viselkedtek? (1Péter 2:12)

Szerda és csütörtök

 Nem  furcsa,  hogy  a  Zürich-i  tanács,  amely  több  dologban  sem  értett  egyet  a
pápasággal, most az anabaptisták ellen fordul, és üldözni kezdi őket, amiért követték a
meggyőződésüket? Mit mond Jézus arról a személyről, aki megtagadja másoktól azt
az előjogot, amelyben neki része volt? (Máté 18:23-35)

Péntek

 Világi  módszerekkel  népszerűsíti-e  Jézus  az  országát?  (János  18:36)  Vajon  Isten
akaratát cselekszik azok, akik erőszakkal próbálják népszerűsíteni azt?

Felhívás

 Néha  még  a  nagy  emberek  –  olyanok,  mint  Luther  és  Zwingli  –  sem foglalnak
merészen  állást  az  igazság  mellett.  Gyakran  van részük üldözésben  mindazoknak,
akik az igazságot támogatják.

 Melyik csoporthoz szeretnétek tartozni? Hűségesek maradtok-e Jézushoz, függetlenül
attól, hogy mások mit tesznek vagy választanak? (Máté 10:37-39)

 Milyen  „kis”  döntéseket  hozhattok  most,  amelyek  felkészítenek  a  későbbi  „nagy”
döntésekre?
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C-31 „Még több, félelmet nem ismerő reformátor”

Vasárnap

 Figyeljétek  meg  jól  a  mai  leckében  bemutatott  elveket!  Amit  azok  a  hercegek
állítottak – a gondolkodás és a lelkiismereti szabadság – a „protestantizmus lényegét
képezi”  (A nagy küzdelem,  197.  o.).  Sajnos,  a  magukat  „protestánsoknak”  nevező
emberek közül ma kevés az igazi protestáns.

 Figyeljétek meg újból Isten gondviselő munkásságát, amelynek során még több időt
ad a kialakulásban levő reformációnak! A király továbbra is azon fáradozott,  hogy
megsemmisítse azt, Isten azonban más dolgokra terelte a figyelmét. 

 Eleinte  jól  hangzott  a  kompromisszum,  amit  ajánlottak.  Azokat,  akik elfogadták a
reformációt  hitvallásukként,  nem  kényszeríttették  arra,  hogy  újra  katolikusok
legyenek.  Hajlandóak  lettetek  volna  elfogadni  egy  ilyen  ajánlatot?  Milyen  érvek
szólhattak a kompromisszum javára?
1.) A lutheránus fejedelmek és alattvalóik továbbra is gyakorolhatták a vallásukat.
2.) A kompromisszum békét hozott Németországban és Rómával. 

 Voltak azonban gondok is. Melyek voltak ezek? 
1.) Nem kezdeményezhettek semmilyen új reformot.
2.)  Nem  beszélhettek  semmi  olyasmiről,  ami  nem  egyezett  meg  a  pápaság
meggyőződéseivel.
3.) Nem akadályozhatták meg a mise megtartását. 
4.) Nem téríthettek új híveket.
5.)  Végül  a  kompromisszum  nem  hozott  vallásszabadságot.  Ennek  ellentétét
hangoztatta, egyes személyek kivételével.

 Mi lenne könnyebb számotokra: elfogadni a kiegyezést, vagy tiltakozni ellene? Ti mit
tettetek volna?

 „Ha a reformáció, e kezdeti sikerekkel megelégedve, megalkuvással próbált volna a
világ kegyeibe férkőzni, ez hűtlenség lett volna Istennel és önmagával szemben. E
hűtlenséggel  saját  sírját  ásta  volna meg.” (A nagy küzdelem,  204.  o.)  A halogatás
„valamely cselekvésnek, teendőnek, eseménynek ismételten egyre későbbi időre való
halasztása” egy jobb alkalom reményében. 

 Ti szokatok halogatni? Engedtek-e az elveitekből, ha egy ideig úgy könnyebb? Mit
mond  a  Biblia  azokról,  akik  a  körülményekhez  alkalmazkodnak  azért,  hogy  a
világnak tetsszenek? (Jakab 4:4) „Az a rendíthetetlen hűség, amely a reformáció e
válságos  helyzetében  Isten  Igéje  iránt  mutatkozott,  ma  is  a  reform  egyedüli
lehetősége.” (A nagy küzdelem, 204. o.)

 Keressétek meg az 506-os éneket! Ki írta? Mikor? Melyik igeversre épül?

Hétfő

 Kálvin  félénk,  békeszerető  egyén  volt.  Amikor  Farel  arra  kérte,  hogy  maradjon
Genfben  és  dolgozzon,  ő  nem  akart.  Egy  csendes  helyen  szeretett  volna
tanulmányozni  és  írni.  Vajon  mindig  olyan  munkára  hív  el  minket  Isten,  amilyet
kedvelünk?  (2Mózes  4:1,  10,  13;  János  1:3;  Jeremiás  20:9)  Hogyan válaszoljunk,
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amikor olyasvalamire kér, amiben nem leljük örömünket? (János 2:5) Mit tegyünk, ha
úgy érezzük, nem vagyunk felnőve a feladathoz? (2Mózes 4:11, 12)

 „Az Isten akaratával együttműködő emberi akarat mindent meg tud cselekedni. Amit
Isten parancsára kell tennünk, azt az Ő erejével meg is lehet tenni. Amikor parancsol,
képességet is ad parancsa teljesítésére.” (Krisztus példázatai, 333. o.)

Kedd és szerda

 Sokan úgy tartják, hogy nem lehet minden igazságot elhinni a Bibliából. Szerintük az
emberek különbözőképpen értelmezik a dolgokat.

 Mária királynő megkérdezte John Knoxot, mi szerint döntse el, hogy kinek higgyen –
a pápaságnak vagy a reformátoroknak?

 John Knox azt válaszolta, hogy csakis azt higgye el, amit Isten világosan kijelent az
Igében.  „Isten  szava  világos”,  a  homályos  részeket  pedig  más  igeszakaszokban
világosan megmagyarázza  a Szentírás. „Csak azok kételkednek,  akik csökönyösen
megmaradnak tudatlanságukban.” (A nagy küzdelem, 251. o.)

 Ki segít helyesen értelmezni a Bibliát? (Jakab 1:5; Példabeszédek 2:3-5; János 16:13)

Csütörtök és péntek

 A  jezsuiták  elve  ez  volt:  „a  cél  szentesíti  az  eszközt”.  Eszerint  a  hazugság,  a
gyilkosság és minden egyéb bűn megmagyarázható mindaddig, amíg az őket egy jó
cél elérésében segíti. 

 A Biblia világosan kijelenti,  hogy ez a hit téves, mégis sokan bíznak benne ma is.
Például szerintük egy személy dolgozhat szombaton azért, hogy eltartsa a családját.
Tudtok még más példákat is mondani?

 Látjátok,  hogyan igazolja  az  illető,  hogy a  „cél”  (a  család  eltartása)  szentesíti  az
„eszközt” (a szombat áthágását)? Lehet-e valaha helyes ez az elmélet? Vajon Isten
kérései  a  körülményeinktől  függően  változnak?  (Zsoltárok  111:7-8)  Helyes  lesz-e
valaha lopni, hazudni, kívánni azt, ami a felebarátunké, áthágni a szombatot vagy más
parancsolatot?

Felhívás

 Sátán arra csábít, hogy mindig a könnyebb utat válasszuk. A könnyebbik út szélesebb,
és sokan vannak rajta. De a pusztuláshoz vezet.

 Milyennek mutatta be Jézus az örök életre vezető utat? Sokan járnak azon? (Máté
7:13-14) Hova vezet ez az út?

 „Válasszuk a jót magáért  a jóért,  és bízzuk Istenre a következményeket!” (A nagy
küzdelem, 460. o.) Ma is a jót választjátok, a következményektől függetlenül?
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C-32 „Egy menekült az új világban”

Vasárnap

 Megbízhat-e Isten népe a kormányzókban? Miért nem? Olvassátok el, mit mondott
Isten Gedeonnak Bírák 7:2 versében! Mire figyelmeztette  az izraelitákat? (5Mózes
8:11-18)

 A hugenottáknak követniük kellett volna Luther példáját, aki kitartott amellett, hogy a
reformációnak nem kell elfogadnia semmilyen állami támogatást. Csak Isten legyen a
gondviselőjük. (Ézsaiás 59:1) „Minél kevésbé ártják bele az emberek magukat ebbe a
munkába,  annál  feltűnőbb  lesz  Isten  közbelépése.”  (A  nagy  küzdelem,  209.  o.)
Olvassátok el a teljes fejezetet!

Hétfő

 Milyen  szörnyű  esemény  volt  a  Szent  Bertalan  napi  mészárlás!  „…  a  szörnyű
századok ördögi tettei között a legiszonyatosabb a Szent Bertalan-éji vérfürdő volt.”
(A nagy küzdelem, 272. o.)

 Ki ösztönözte Franciaország királyát erre a szörnyű cselekedetre? A katolikus egyház
vezetői.  S  ki  volt  az,  aki  mindezt  kitalálta?  Sátán,  „a  mártírok  számának
megsokszorozásában láthatatlanul alattvalói élén.” (A nagy küzdelem, 272. o.)

 Sátán  egyértelművé tette,  hogy birodalma  erőszakra  épül.  Mennyire  eltér  ez  attól,
ahogyan  Isten  vezeti  a  királyságát  –  még  azokkal  szemben  is,  akik  őt  megölték!
(Lukács 23:34)

Kedd

 Anglia egyháza levált a katolikus egyházról, de többet is megőrzött annak szokásaiból
és  szertartásaiból.  Ezt  sokan támogatták,  mert  „az  volt  a  célja,  hogy  leszűkítse  a
reformált egyházak és Róma között tátongó szakadékot.” (A nagy küzdelem, 289. o.)
Azt remélték, hogy ezáltal a katolikusokból könnyebben lesznek protestánsok.

 Jó  dolog  volt  minimálisra  csökkenteni  a  katolikus  egyház  és  reformáció  közötti
különbséget?  Jó  dolog  minél  inkább  egy  hamisítványra  hasonlítani?  Segített  ez  a
katolikusoknak áttérni a protestáns hitre, vagy ellenkezőleg?

 Néha az emberek továbbra is ugyanúgy próbálják megmagyarázni a tévedéseket. De
vajon,  ha  közelebb  állsz  a  világhoz,  az  tényleg  segíteni  fogja  őket  abban,  hogy
Krisztusra hasonlítsanak?

 Emlékezzetek vissza, hogy a protestantizmus nem sokkal ezelőtt nevét a „fejedelmek
lázadásáról”  kapta,  akik  a  pápaság  tévedései  ellen  harcoltak!  Most  pedig  arra
törekedtek  az  úgynevezett  protestánsok,  hogy  minél  inkább  a  pápaságra
hasonlítsanak. Mi történt?

 A történelem eme szakaszát a sárdisi gyülekezet személyesíti meg. Jézus azt mondta
nekik: „az a neved, hogy élsz, és halott vagy.” (Jelenések 3:1)

 Anglia  egyháza azt  állította,  hogy nincs semmi gond a szokások és a  szertartások
alkalmazásával,  hiszen  nem  tiltja  a  Biblia.  A  puritánok  azonban  nem  voltak
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meggyőződve  efelől.  Pontosan  ezt  tette  a  pápaság  is:  „Róma  azzal  kezdte,  hogy
elrendelte azt, amit Isten nem tiltott meg, és azzal végezte, hogy megtiltotta azt, amit
Isten kifejezetten megparancsolt.” (A nagy küzdelem, 290. o.)

Szerda

 A szabad imádat végett sok puritánnak el kellett hagynia Angliát,  egyesek közülük
Hollandiába  menekültek.  Onnan  pedig  továbbmentek  Amerikába.  Minden  egyes
alkalommal kénytelenek voltak hátrahagyni otthonaikat, munkájukat és javaikat.

 Miért  nem  érezheti  otthon  magát  Isten  népe  ebben  a  világban?  Olvassátok  el
figyelmesen Zsidók 11:13-16 verseit! Ez a világ nem az otthonunk, csak átutazóban
vagyunk itt. (1János 2:15-17)

Csütörtök

 Sajnálatos  módon  a  puritánok  minden  jó  tulajdonsága  ellenére  megmaradt  az  a
tanításuk,  hogy  Isten  az  egyháznak  adta  a  lelkiismeret  irányításának,  valamint  az
eretnekség  meghatározásának  és  megbüntetésének  jogát.  Ez  volt  „az  egyik
legmélyebben gyökerező pápai tévedés.” (A nagy küzdelem, 293. o.)

 Ennek következtében mi vette kezdetét Amerikában? Az üldözés.
 Ettől  lesz  olyan  fontos  Roger  Williams  személye.  Ő  „volt  az  első  az  újkori

kereszténységben,  aki  a  vallásszabadság  tantételére  és  a  törvény  előtti
nézetegyenlőségre épített polgári kormányzatot alapított”. (A nagy küzdelem, 293. o.)

Péntek

 Hogyan  sikerült  John  Bunyannak  olyan  erős  és  inspiráló  könyvet  írnia,  mint  a
Zarándok útja, mialatt sok bűnözővel együtt börtönbe volt zárva?

 Láttatok  szeméttel  teli  vízben nyíló  tavirózsát?  Hiába volt  John Bunyan tömlöcbe
zárva, ő mégis „a menny légkörét érezte.” (A nagy küzdelem, 252. o.) Mi is hasonlóan
járhatunk  el,  függetlenül  a  körülményektől.  Minden  bizonnyal  nem  kell  rossz
környezetet  választanunk,  de  ez  néha  nem tőlünk függ.  Arról  viszont  dönthetünk,
hogy  engedjük-e  magunkat  a  körülményektől  befolyásolni  vagy  sem.  Miért
imádkozott Jézus János 17:15-18 verseiben?

Felhívás

 Nézzétek át még egyszer, hogy mit mondott a lelkész indulás előtt a zarándokoknak
(A nagy küzdelem 291, 292 oldalain.)!  „Ilyen volt  az igazi  reformációs  lelkület,  a
protestantizmus ékesen szóló elve.” (A nagy küzdelem, 291. o.)

 Hajlandóak  vagytok úgy haladni  előre,  ahogyan Isten  megmutatja  azt  nektek?  Ne
elégedjetek meg csak azzal, amit a jelen pillanatban tudtok! (Példabeszédek 4:18)
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C-33 „A reformáció újjáéledése”

Vasárnap és hétfő

 A puritánok nagyon tisztelték a Bibliát. „A Bibliát tartották a hit alapjának.” (A nagy
küzdelem,  296.  o.)  Ezt  tanították  gyerekeiknek  otthon,  az  iskolában  és  a
gyülekezetben.  (5Mózes  6:7)  Nagyszerű  eredményeket  értek  el  –  „Ennek  a
gyümölcsei  a  takarékosságban,  az  értelmességben,  a  tisztaságban  és  a
mértékletességben mutatkoztak meg.” (A nagy küzdelem, 296. o.)

 Az Amerikai Egyesült Államok erre az alapra épült. Az egész világot lenyűgözte az
amerikai  kolóniákon  uralkodó  béke  és  jólét  –  mindez  király  és  pápaság  nélkül!
Hasonlítsátok ezt össze azokkal az ígéretekkel, amelyeket Isten adott az izraelitáknak,
azzal a kikötéssel, hogy engedelmeskednek az Ő törvényének! (5Mózes 28:1-13)

 A  puritánok  meg  szerették  volna  őrizni  a  kormány  szeplőtlenségét,  ezért  úgy
döntöttek, hogy csak az egyház tagjai vállalhatnak kormányzói funkciót. Jó ötletnek
tűnt, ám egyre többen olyan személy érkezett Amerikába, akit csak ennek a világnak a
dolgai érdekeltek. Ők csakis azért csatlakoztak az egyházhoz, hogy vezetői tisztséget
szerezzenek.

 A  tisztaság  helyett  azonban  ez  korrupcióhoz  vezetett.  „Az  egyház  szövetsége  az
állammal – ha mégoly laza is – látszatra talán közelebb hozza a világot az egyházhoz,
de valójában az egyház jut közelebb a világhoz.” (A nagy küzdelem, 297. o.) Mindig
veszélyes a világi és az egyházi hatalom egyesülése. (János 18:36)

 A puritánok nem követték a zarándokok lelkészének tanácsát. (A nagy küzdelem 291.
oldalának 4. bekezdése.) Elfelejtették, hogy az igazság valami fejlődésben lévő dolog,
és  a  reformációnak  egy  folyamatnak  kell  lennie.  Megelégedtek  atyáik  hitével.
Elkövetik-e még ma is az emberek ezeket a hibákat?

 Ha olyan sok Biblia létezik világszerte,  mit  gondoltok, szükség van-e a személyes
vallás  és  lelkiség  növekedésére?  Ez  azonban  nem következett  be.  Szerintetek  mi
lehetett az oka?

 Sátán  látta,  hogy  nem tilthatja  el  az  embereket  a  Bibliától,  ezért  arra  ösztönzött
sokakat, hogy ne értékeljék azt. Ugyanazt az ördögi tervet érvényesítette, csak más
módon.

 Hamarosan annyira rossz lett a helyzet, hogy a protestáns gyülekezeteknek is akkora
reformra volt szükségük, mint a katolikus egyháznak Luther idejében. „A protestáns
egyházakban  is  világiasság  és  lelki  kábultság  uralkodott,  emberek  véleményét
tisztelték,  Isten  szavát  és  tanítását  emberi  elméletekkel  helyettesítették.”  (A  nagy
küzdelem, 297. o.)

Kedd és szerda

 A protestáns egyház elvei annyira elvilágiasodtak és elhaltak lelkileg, hogy Isten már
nem tudta véghezvinni rajtuk keresztül a szükséges reformációt.

 Isten a morvákhoz fordult. Husz 300 évvel ezelőtti tanítása nagy áldás volt Cseh- és
Morvaország  területén.  Üldözéseket  szenvedtek  el,  de  amennyire  tőlük  telt,
valamennyi protestánsnál jobban kitartottak.
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 Éreztétek-e valaha, hogy a munkátok haszontalan? Emlékezzetek Husz munkájának
hatására!  Egy  istenfélő  ember  befolyása  sosem  vész  el.  Halála  után  300  évvel
munkájának hatására a morvák misszionáriusokat küldtek ki.

Csütörtök és péntek

 Figyeljétek meg, hogyan gyakoroltak hatást a morvák John Wesleyre, aki elhozta a
szükséges reformot Angliába!

 Mi történt volna, ha Husz János nem tart  ki mindhalálig a meggyőződése mellett?
Látjátok,  milyen jó hatással bírhat egyetlen személy is? Ugyanez érvényes a rossz
befolyásra is. (2Királyok 13:2, 6, 11)

 Ti milyen befolyással szeretnétek bírni? Milyen hatással lesztek az emberekre még
halálotok  után  is?  Hozhat-e  egyetlen  kis  cselekedet  is  egy  örökkévalóságra  szóló
változást? (Márk 14:9) Lásd Krisztus példázatai 139-141 oldalait!

 Wesleyt kellemesen érintette a morvák több tulajdonsága is: 
1.) Alázatos emberek voltak. Fizetség hiányában is hajlandóak voltak olyan dolgokat
elvégezni, amiket mások nem. (Máté 20:27)
2.)  Szelíd  emberek  voltak.  Ha  valaki  meglökte  vagy  megütötte  őket,  ők  nem
viszonozták azt. Egyszerűen csak felálltak, és panasz nélkül távoztak. (Lukács 6:29)
3.)  Békés  emberek  voltak.  Szörnyű  vihar  közepette  sem féltek  a  haláltól.  (János
14:27)

 Wesley olyan szeretett volna lenni, mint a morvák; tudta, hogy olyan értékes dolog
van náluk, amivel ő nem rendelkezik.

 Amikor az emberek látják a viselkedéseteket, észreveszik, hogy ti különbek vagytok
másoknál?  Szeretnének  olyanokká  lenni,  mint  ti?  Messzemenően  ez  a  legjobb
evangelizálási módszer, amit a Szentlélek segítségével valamennyien alkalmazhatunk!
(Máté 5:16; 1Péter 3:16)

Felhívás

 A protestáns gyülekezetek hamarosan elveszítették a reformáció előnyeit, miután már
nem értékelték a Bibliát és a benne található tanácsok gyakorlati vetületét. 

 Megtörténhet-e velünk is ez a Hetednapi Adventista Egyház tagjaiként? Tiszta szívből
reméljük,  hogy nem, de mindez sajnos lehetséges,  amennyiben mi sem hozunk jó
döntéseket.

 Eszünkbe kell vésnünk, hogy a reform nem örökölhető!
 Nekünk mindannyiunknak egyénileg kell fenntartanunk a reformációt az életünkben.

Hogyan  tehetjük  ezt  meg?  Úgy,  hogy  szorgalmasan  tanulmányozzuk  a  Bibliát  és
gyakorlatba ültetjük annak tanácsait. (Zsoltárok 119:104-105; Jelenések 1:3)
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C-34 „Isten világosságának fáklyahordozói”

Vasárnap, hétfő és kedd

 Wesley idejében az angolok vallása olyan sokat veszített,  hogy már a pogányságra
hasonlított. Az emberek ismét hinni kezdték a pápaság cselekedetek általi üdvözülésre
vonatkozó tanításait. 

 Vajon csak a primitív törzsek között fordul elő a pogányság, vagy a civilizált emberek
között is? Pogány az, „aki bálványokat imád, vagy nem ismeri az igaz Isten”.

 Milyen felséges elvet állított Luther? (Róma 1:16-17) Hogyan merülhetett ez olyan
hamar feledésbe?

 A Wesley család sok jót cselekedett azért, hogy kibéküljön Istennel, és mégsem találta
a békét.

 Hogyan békülhetünk ki Istennel? (Róma 5:1)
 Ezután Wesley megtanulta a morváktól, hogy csakis Krisztus képes megszabadítani őt

bűneitől, majd két dolog történt:
1.) Úgy érezte, beszélnie kell másoknak is arról, ami vele történt. Meg kellett osztania
a jó hírt bárhova is ment.
2.) „Wesley továbbra is lelkiismeretes és önmegtagadó életet élt, de most már nem
hite  alapjaként,  hanem  eredményeként;  nem  a  szentség  gyökereként,  hanem
gyümölcseként.” (A nagy küzdelem, 256. o.)

 Sok százezren hallgatták a prédikációit, és igazi megtérésben volt részük.
 Látjátok  Isten gondviselését?  A reformáció  az egyház  belsejéből  is  származhat.  A

Wesley  család  az  anglikán  egyház  tagja  volt,  amelynek  nagy  szüksége  volt  a
reformációra.  Sok olyan emberre volt  hatásuk,  akik másként  nem hallgattak  volna
rájuk. 

 Isten mindent megtesz azért, hogy minél több ember üdvözüljön! (2Péter 3:9)
 Sátán  megpróbálta  elrontani  ezt  a  jó  munkát  azzal,  hogy  meghasonulást  okozott

Wesley és Whitefield között. Ők azonban úgy döntöttek, nem engedik, hogy a köztük
levő konfliktus  megakadályozza  őket  abban,  hogy lelkeket  nyerjenek Krisztusnak.
„Miközben  mindenütt  oly  sokan  tévelyegtek,  vétkeztek,  és  bűnösök  rohantak  a
pusztulásba, nem volt idejük a vitára.” (A nagy küzdelem, 257. o.)

 Nekünk több időnk van most a vitatkozásra, mint Wesleynek és Whitefieldnek volt?
(Zsoltárok 133:1-3; 2Timóteus 2:24; 1Péter 3:8)

 A metodistákat sok üldözés érte hitük miatt. Olvassátok el A nagy küzdelem 258-259
oldalairól, hogy mi történt Wesleyvel és a követőivel!

 Mi vajon könnyebb időszakra számíthatunk, mint ők? (2Timóteus 3:12; János 15:18-
25)

 Miért  gyűlölték  az emberek annyira  a metodistákat?  Rendes  emberek voltak,  akik
nem  ártottak  másoknak.  Az  ellenük  felhozott  vádakról  John  Wesley  így  beszélt:
„Mások  viszont  azt  állítják:  »tanaik  túl  szigorúak;  túl  szűkre  szabják  a  mennybe
vezető utat«. És valójában ez az eredeti kifogás (minthogy egy ideig szinte csak ez
volt az egyetlen),  és titokban ez az, ami ezer más, különböző formában megjelenő
kifogás mögött  húzódik. De vajon jobban leszűkítjük a mennybe vezető utat,  mint
Urunk és az apostolok?” (A nagy küzdelem, 259. o.)
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 Meglepődünk,  ha a  világ  gyűlöl  minket?  Nem kellene.  Ez  Jézussal  is  megtörtént.
(János  15:18-21)  Tulajdonképpen  örülnünk  kellene.  (Máté  5:11-12)  Ez  jó  jel,
amennyiben jól megalapozott okok miatt történik. (1Péter 2:19-23)

 Keressétek meg a Charles Wesley által írt énekeket az énekeskönyvben! Ha időtök
engedi,  énekeljetek!  Keressétek meg azokat  is,  amelyeket  John Wesley és George
Whitefield együtt írtak!

 Ha lehetőségetek adódik, keressetek információkat Charles Wesleyről!

Szerda, csütörtök és péntek

 Miért küldjünk misszionáriusokat messze földre? Sok gond van vele, veszélyes, és
sok esetben azok az emberek,  akikért  dolgoznak,  nem is értékelik  az értük hozott
áldozatokat. 

 Ennek több oka is van:
 Ha  igazából  megtértünk,  szeretnénk  másoknak  is  elmondani  a  jó  hírt.  „Krisztus

lelkülete misszionáriusi lelkület. A megújult szív legfőbb vágya, hogy másokat is a
Megváltóhoz vezessen.” (A nagy küzdelem, 70. o.)

 Figyeljétek meg Jézus sóval és világossággal kapcsolatos kijelentéseit! (Máté 5:13-
16) Lehetünk-e a föld sója és a világ világossága, ha nem osztjuk meg másokkal, amit
tudunk?

 Jézus parancsolta meg, hogy mondjuk el a jó hírt az egész világnak. (Máté 28:18-20;
Lukács 14:23)

Felhívás

 John Wesley élete végén – több, mint ötven év másokért folytatott szolgálat után –
félmillió metodista létezett. Talán csak a mennyországban derül ki a valós számuk és
Wesley munkájának hatása.

 „Wesley  élete  felbecsülhetetlenül  értékes  tanulságot  kínál  minden  kereszténynek.
Bárcsak tükröznék a ma gyülekezetei  Krisztus e szolgájának hitét és alázatosságát,
lankadatlan buzgalmát, önfeláldozását és odaadását!” (A nagy küzdelem, 264. o.)

 Nektek  mi  a  véleményetek?  Hatással  lesz  rátok  John  Wesley  története  és
odaszentelitek életeteket Krisztus szolgálatára bárhol és bármikor szeretne használni
titeket?

 Olvassátok újra Zsidók 12:1-3 verseit!

C-35 „Felségsértés Isten ellen”

Vasárnap, hétfő és kedd

 A francia nemzet kitartóan irtotta a protestáns hitet saját határain belül. Elemezzétek a
Szent Bertalan-éji vérfürdőt az 5. tanulmányból, amely „a sötét bűntettek sorában a
legsötétebb,  a  szörnyű századok  ördögi  tettei  között  a  legiszonyatosabb”  (A nagy
küzdelem, 272. o.)!
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 A pápaság bátorította a francia kormányt erre a tettre. Ez lenne a módszer egy erős
nemzet építésére? (Példabeszédek 14:34; 16:12; Ézsaiás 32:17)

 A  pápaság  túl  messzire  ment.  A  forradalom  idején  a  nép  fellázadt  a  teljes
kereszténység ellen.

 „Franciaország az egyetlen nemzet a földön, amelyről hiteles feljegyzés maradt fenn,
hogy mint nemzet emelte fel kezét a világegyetem Teremtője elleni nyílt lázadásban.”
(A nagy küzdelem, 269. o.) Ésszerű volt ez az eljárás? (Zsoltárok 14:1)

 „A nép túlságosan jól megtanulta a kegyetlenségnek és a kínzásnak azt a leckéjét,
amelyet  Róma  oly  nagy  igyekezettel  tanított.  És  eljött  a  megtorlás  napja.  Most
azonban nem Jézus követőit vetették börtönbe és hurcolták máglyára. Őket már régen
elpusztították vagy száműzték. A könyörtelen Róma most érezte azoknak a szörnyű
hatalmát,  akiket  ő  tanított  meg  a  véres  cselekedetekben  gyönyörködni.”  (A  nagy
küzdelem, 283. o.)

 A  Szentlélek  visszavonta  korlátozó  befolyását,  és  Franciaország  egy  szörnyű,
kaotikus állapotba került.  Tönkretették a vallást,  a törvényt,  a társadalmi rendet,  a
családot,  az  államot  és  az  egyházat,  az  eredmények  pedig  riasztóak  lettek.
(Példabeszédek 1:24-32)

Szerda

 Hasznos  dolog  összevetni  a  Szentírást  önmagával?  (Ézsaiás  28:10)  A  mai
leckerészben egy olyan könnyebben érthető részt találunk a Dániel könyvéből, amely
megmagyaráz  egy  nehezen  érthető  részt  a  Jelenések  könyvéből.  A  Dániel  és  a
Jelenések  könyve  sokszor  beszél  azonos  dolgokról,  és  jó  együtt  tanulmányozni
azokat. Szeretné Isten, hogy megértsük a próféciákat? ( Jelenések 1:3; Máté 24:15)

Csütörtök és péntek

 Hogyan  ismerhetjük  fel,  hogy  a  Jelenések  11-ben  szereplő  két  tanú  az  Ó-  és
Újtestamentum? Ennek alapján  is  kijelenthetjük,  hogy joggal  magyarázza  a  Biblia
önmagát:
1.)  2.  és 3.  versek: A két tanú 1260 napig prófétál  zsákruhában. Az erre az időre
vonatkozó magyarázatot keresd a szerdai részben!
2.) 3. vers: A két tanú 1260 napig prófétál zsákruhában. A zsákruhát olyankor viselték
az  emberek  a  bibliai  időkben,  amikor  valami  szörnyűség  történt  velük.  (1Mózes
37:31-34; 2Királyok 19:1-5; Eszter 4:1-4)
3.) 4. vers: A két tanút még két olajfának és két gyertyatartónak is nevezik.  Vesd
össze  Zakariás  4:11-14  verseivel!  Az  olaj  az  olajfától  ered,  amelyet  mécsesben
égetnek el (ezt pedig egy gyertyatartóba helyezik). A 119. zsoltár szövétneknek és
világosságnak nevezi Isten Igéjét.
4.) 5. és 6. versek: Akik ártanak a két tanúnak, azoknak csapásokban lesz részük.
Jelenések  22:18-19  tovább  magyarázza  ezt,  mondván,  hogy  akik  megpróbálnak
változtatni  a  próféciákon,  azokat  a  Jelenések  könyvében  leírt  csapások  érik.
Olvassátok el az erről szóló leírást Jelenések 16. fejezetében, és vessétek össze azt a
11. fejezet 5. és 6. verseivel! 
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5.) 7. vers: Amikor a két tanú befejezi a prófétálást (zsákruhában az 1260 nap végén)
a mélységből feljövő fenevad harcolni fog ellenük, és megöli őket. A mélység az a
hely, ahova a sárkány, azaz Sátán vettetett. (Jelenések 20:1-3) Sátán tehát felveszi a
harcot a két tanú ellen, és megöli azokat.
6.) 8. vers: A két zsákba öltözött tanú holtteste a nagyváros utcáin hever, amely „lelki
értelemben”  Egyiptomot  és  Szodomát  jelképezi.  Egyiptom  ateizmusáról  ismert  a
Bibliában – 2Mózes 5:2; Szodoma pedig erkölcstelenségéről – 1Mózes 19:4-9. „Ahol
a mi Urunkat is megfeszítették” – ez lenne Jeruzsálem. (ApCsel 7:52)
7.)  9-11.  versek:  A  két  tanú  három és  fél  évig  lesz  halott,  és  nagyon  örülnek  a
haláluknak azok, akik a földön lakoznak.

 Elég  világos  most  már,  hogy  a  két  tanú  a  Bibliát  jelenti  –  különösen  az  Ó-  és
Újtestamentumot?

 „A két tanúbizonyság az ó- és újtestamentumi Szentírást jelképezi. Mindkettő nagy
súllyal  tesz  bizonyságot  Isten  törvényének  eredetéről  és  örökérvényűségéről.
Mindkettő tanúsítja a megváltás tervét is. Az ótestamentumi előképek, áldozatok és
próféciák előremutatnak az eljövendő Megváltóra. Az Újtestamentum evangéliumai
és apostoli levelei hírt adnak arról a Megváltóról, aki pontosan úgy jött el, ahogy az
előképek és a próféciák előre jelezték.” (A nagy küzdelem, 267. o.)

 Ugye, hogy ez az Isten Igéje ellen indított harc a francia forradalomra utal? „Ez a
prófécia  egészen  pontosan  és  nyilvánvalóan  teljesedett  be  Franciaország
történelmében.” (A nagy küzdelem, 269. o.)

Felhívás

 Franciaország  történelmében  világosan  látszanak  Isten  Igéje  mellőzésének
következményei.  Ez  figyelmeztetés  mindazok  számára,  akik  a  példáját  akarják
követni – bemutatja ennek a magatartásnak a következményét.

 Ti hogyan döntötök, alávetitek magatokat Istennek és az Ő Igéjének?

C-36 „Háború az igazság ellen”

Vasárnap, hétfő és kedd

 A tanulmány ezen része a Jelenések 17. fejezetében leírt asszonyra utal. Ahogyan azt
a múlt héten is tettük, ezúttal is hagyjuk, hogy a Biblia magyarázza önmagát.

 Az asszony – honnan tudhatjuk, hogy az asszony az egyházat jelképezi?
1.) Az Ótestamentumban Isten gyakran utal úgy az egyházára, mint egy asszonyra.
Egy  egyszerű  példa  kedvéért  olvassátok  el  Ezékiel  16.  fejezetét!  Ugyanakkor
nézzétek meg Hóseás 2:19, Jeremiás 3:14 verseit is!
2.) Az Újtestamentumban Pál arról ír, hogy Isten egyházát mint „szeplőtlen szüzet”
szeretné  bemutatni  (2Korinthus  11:2).  Az  Egyház  Krisztus  tiszta  és  szent
menyasszonya lesz. (Efézus 5:25-27)
3.)  Jelenések 12.  fejezete  a  „sárkány” és  az  „asszony” között  dúló  harcot  írja  le.
Világos, hogy a sárkány Sátánt jelképezi, az asszony pedig Isten népe itt e földön – az
Ő egyháza.
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 A Jelenések könyve kétfajta nőt mutat be: egy tisztát – napba öltözött, legfényesebb,
fehér (Jelenések 12:1) és egy tisztátalan asszonyt – aki bíborba és skarlátba öltözött,
„kezében  egy  aranypohár  vala,  tele  útálatosságokkal  és  az  ő  paráznaságának
tisztátalanságával”.  (Jelenések  17:4;  Jeremiás  3:20;  Ezékiel  16:8,  13-15,  32.)  Mit
jelképez a bíbor? (Ézsaiás 1:18)

 Csak kétféle embercsoport létezik – akik engedelmeskednek Istennek és akik Sátánra
hallgatnak. (Róma 6:16) Ha egy szeplőtlen asszony Isten népének a jelképe, akkor a
tisztátalan nő Sátán követőit jelképezi – egy hamis egyházat. 

 Sok vizeken ül – Mit jelent a „sok víz” a próféciában? (Jelenés 17:15) Ez a hamis
egyház „rajt ül”, vagyis támogatottságát több nemzet és embercsoport erejéből kapja,
akiket irányítása alatt tart.

 Tisztességtelen – egy tisztességtelen asszony erkölcstelen. Nem hűséges a férjéhez.
Amikor Isten népe nem hűséges, és hamis bálványoknak hódol, a „parázna” szóval
lehet illetni őt. (Jeremiás 3:20; Jakab 4:4. Lásd még Ezékielt és Hóseást.)

 Újból láthatjuk,  mennyire fontos, hogy a Biblia önmagát magyarázza.  Ez a pont a
korábbiakkal  együttvéve világossá teszi,  hogy a Jelenések 17. fejezetében szereplő
tisztátalan asszony a pápaság.

 A továbbiakban találtok néhány idézetet  A nagy küzdelemből, amely segít megérteni
Jelenések 17-et.

 Bíbor, skarlát, arany – „A bíbor és a vörös szín, az arany, a drágakövek és a gyöngyök
elevenen ábrázolják a Szentszék fényűzését, és a királyokét is túlszárnyaló pompáját.”
(A nagy küzdelem, 382. o.)

 Részeg a szentek vérétől – „Egy hatalomra se illik rá ennyire pontosan az a kijelentés,
hogy  »részeg vala a szentek vérétől«, mint erre az egyházra, amely oly kegyetlenül
üldözte Krisztus követőit.” (A nagy küzdelem, 382. o.)

 Parázna/föld királyai – „A zsidó egyház azért lett parázna, mert elfordult az Úrtól, és
szövetségre lépett a pogányokkal. Rómát, amely világi hatalmak támogatását keresve
hasonlóképpen megromlott, az Ige ugyanígy ítéli meg.” (A nagy küzdelem, 382. o.)

Szerda és csütörtök

 A Biblia megjövendölte, hogy eljön az az idő, amikor majd az embereknek nem lesz
kedvükre az igazság. Mit tesznek azért, hogy ne vegyenek tudomást az igazságról?
(2Timóteus 4:3-4)

Péntek

 Vajon  megváltozik  Isten  az  emberekre  irányuló  megváltási  terve?  Talán  Isten
megváltási tervének éppen „aktuális” és legismertebb összefoglalása Efézus 2:8-9-ben
olvasható.  Tehát  kegyelemből,  hit  által  üdvözülünk.  Olvassátok  el  Zsidók  11.
fejezetét!  Mindenkire  ez  érvényes  Ábeltől  Dávidig,  valamint  sok  más  név nélküli
emberre  is.  Az Ótestamentum hősei  „hit  által”  éltek.  Olvassátok  el  Habakuk 2:4;
Zsidók  10:38;  Róma  1:17;  Galácia  3:11  verseit  is!  Mindenütt  azt  olvashatjuk  a
Bibliában, hogy üdvösséget csakis a Jézusba vetett hit által nyerhetünk. Van más út az
üdvösségre? (ApCsel 4:12)
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 Szóval hányféle felmentés létezik? Igen, valóban csak kétféle. Jézus eljövetele előtt az
emberek  türelmetlenül  várták  értük  hozott  áldozatát.  Most,  Jézus  után,  mi  hittel
tekintünk vissza megmentő áldozatára.

 „Isten igazsága minden időben ugyanaz, bár különböző időkben különféle módokon
válaszol népe szükségleteire.” (RH,1886. március 2.)

Felhívás

 Sátán nagy szorgalommal próbál minél több embert meggyőzni arról, hogy az ő hamis
egyházát  kövesse,  ezért  Isten a  következő két  üzenetet  küldi  sürgősen a világnak:
Jelenések 14:8; 18:1-5.

 Ti hogyan segítitek elő ezeknek az üzeneteknek a terjedését?

C-37 „Figyelmeztető jelek”

Vasárnap, hétfő és kedd

 Eheti leckénk három olyan jelentőségteljes jelet sorol fel, amelyeket Isten küldött az
embereknek figyelmeztetésül második eljövetelét illetően. A tanulmány nagyszerűen
leírja magukat a jeleket, úgyhogy a tanítói mellékletben a Jézus második eljövetelére
vonatkozó bibliai utalásokkal foglalkozunk. 

 Milyen  fontossággal  bír  Jézus  második  eljövetele  a  Bibliában?  Nagyon
jelentőségteljes. Második eljövetele fontos témát jelent a Biblia elejétől annak végéig.
Kérjetek meg néhány önkéntest, hogy olvassák fel a következő bibliaverseket, majd
beszélgessetek azokról!
1.) Énok beszélt róla jóval az özönvíz előtt. (Júdás 14,15)
2.) Jób, mialatt szenvedett, türelmetlenül várta azt a napot. (Jób 19:25-27)
3.) A zsoltárírók már írtak arról a dicsőséges napról. (Zsoltárok 50:2-4; 96:11-13)
4.) Ézsaiás jövendölt arról a boldog napról. (Ézsaiás 26:19; 25:8-9)
5.)  Habakuk grafikusan ábrázolta  Jézus  megjelenéséről  szóló látomását.  (Habakuk
3:3-13)
6.) Jézus azzal vigasztalta a tanítványait, hogy eljön újra. (János 14:1-3)
7. Közvetlenül Jézus mennybemenetele után, két angyal emlékeztette a tanítványokat,
hogy ugyanaz a Jézus vissza fog jönni. (ApCsel 1:9-11)
8.)  Pál  apostol  a  thessalonikai  gyülekezetet  vigasztalta  Jézus  visszajövetelének
ígéretével. 1Thessalonika 4:16-18; „ama boldog reménység”-nek nevezte. (Titus 2:13)
9.)  János  a  Biblia  utolsó  előtti  versében  kifejezi,  hogy  türelmetlenül  várja  Jézus
második eljövetelét. (Jelenések 22:20)

 Jézus második eljövetele a reformátorok számára is fontossággal bírt.  Íme, néhány
ezzel kapcsolatos gondolatuk (A nagy küzdelem, 303. o.):
Luther kijelentette: „Meg vagyok győződve arról, hogy az ítélet napjáig háromszáz
év sem telik már el.”
„Ennek az öreg világnak a vége nincs már messze” – mondta Melanchton.
Kálvin kérte a keresztényeket, hogy „mitsem tétovázva a legcsodálatosabb esemény,
Krisztus eljövetele után lángolón vágyakozzanak”.
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„Vajon a  mi  Urunk nem vitte  fel  testünket  a  mennybe? – kérdezte  Knox,  a  skót
reformátor –, „és vajon nem tér vissza? Tudjuk, hogy visszatér, mégpedig sietve.”
Ridley ezt írta: „A világ kétségkívül a vég felé közeledik, ezt hiszem, ezért mondom.
Kiáltsuk  Jánossal,  Isten  szolgájával  szívünk  mélyéből  Megváltó  Krisztusunknak:
»Jövel Uram Jézus!«”

 Mi fog történni Jézus második eljövetelének pillanatában? Miért annyira fontos ez?
Mit mondott Jézus, hogy mit hoz magával a visszajövetelekor? (Jelenések 22:12) Az
igazak elnyerik jutalmukat, a gonoszok pedig elítéltetnek.

 Jézus képletesen beszélt erről a juhokról és a kecskékről szóló példázatában. Milyen
jutalmat nyernek az igazak? Hát a gonoszok? (Máté 25:31-46)

 Hogyan érzik majd magukat az igazak, amikor megpillantják Jézust? (Ézsaiás 25:9)
 Mit éreznek a gonoszok, amikor meglátják Jézust? (Jelenések 6:16) Segít majd akkor

rajtuk a pénzük? (Ézsaiás 2:19-21; Sofóniás 1:18)

Szerda – péntek

 Most,  hogy áttanulmányoztuk  ezeket  a  bibliaverseket  Jézus  második  eljöveteléről,
világosan kirajzolódik előttünk, miért olyan fontos az Isten által küldött három jel. Ő
nem akarta, hogy a második eljövetel meglepetésként érjen bárkit is. (Ámós 3:7.) Azt
akarta, hogy az emberek tudják, hogy közel van eljövetelének napja. 

 A jelek pontosan a Jézus által megjövendölt időben érkeztek (Máté 24:29), abban a
sorrendben, ahogyan megmondta (Jelenések 6:12-13).

Felhívás

 Több mint 175 év telt el a hullócsillagok jelensége óta, amely az utolsó volt a három
jel közül.

 Ha eljövetele már akkor közel volt,  milyen közel van ma! Nem kell aggódnunk a
látszólagos késés miatt. Nem is szabad ellustulnunk, vagy gondolatban kitolnunk az
eseményt egy távoli jövőbe. Miért „késlelteti” Jézus az eljövetelét? (2Péter 3:8-13)

 „A vég nagyon közel. Nekünk, akik ismerjük az igazságot, készülnünk kell mindarra,
ami döbbenetként zúdul majd erre a világra… Az idő közel van. Egy kevés idő, és
meglátjuk a Királyt szépségében. Egy kevés idő, és hűségeseit »az ő dicsősége elé
állítja feddhetetlenségben nagy örömmel.«” (RH, 1906. november 22.)

 Ti készültök arra a napra?

C-38 „Jézus eljövetelének bejelentése”

Vasárnap, hétfő és kedd

 A múlt héten három olyan csodálatos jelről tanultunk,  amelyet  Isten azért  küldött,
hogy figyelmeztessen Jézus második, közeli eljövetelére. Melyek voltak ezek a jelek?

 Ebben  a  történelmi  időszakban  új  érdeklődési  kedv  támadt  a  Jézus  második
eljövetelére vonatkozó próféciák után.
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 Isten  azt  szerette  volna,  ha  mindenki  tudomást  szerez  második  eljövetelről.  Eheti
leckénkben megtudjuk, hogyan tette ezt lehetővé.

 Könnyű lenne azt gondolnunk, hogy William Miller amerikai prédikátor munkája volt
a fő példa ebben a tekintetben, de ez nem teljesen igaz. Isten a világ más részein is
számos emberen keresztül üzent a második eljövetelről.

 Joseph Wolff – szigorú zsidó nevelésben részesült. 7 éves korában egy barátja arra
bátorította, hogy olvassa el Ézsaiás 53. fejezetét. Megtette, és meggyőződése szerint a
názáreti Jézus volt a Messiás. 11 évesen elment hazulról, katolikus hitre tért, és azt
tervezte, hogy misszionáriusként tér vissza a zsidók közé. Később protestáns lett, és
nemsokára elkezdte missziós küldetése teljesítését.  A Bibliát  tanulmányozva arra a
következtetésre  jutott,  hogy  Jézus  1840-ben  visszatér,  és  ezt  az  üzenetet  hirdette
mindenkinek – a Washington D.C.-ben tartott Kongresszustól egészen olyan eldugott
helyeken élő emberekig, mint például Jemen és Közép-Ázsia.

 Névtelen  pap – Közép-Ázsia  egy másik részén egy tatár  pap a  következő kérdést
intézte egy misszionáriushoz: mikor fog visszajönni Jézus? Amikor azt felelte, hogy
nem lehet tudni, a pap meglepődött.  Elmondta, hogy személyesen tanulmányozta a
próféciákat, és szerinte ez körülbelül 1844-ben fog bekövetkezni.

 Manuel de Lacunza – chilei  jezsuita katolikus pap, aki Dél-Amerikában dolgozott.
Elkezdte tanulmányozni a Bibliát, és rájött, hogy Jézus eljövetele nagyon közel van.
Mélyen meghatódott, és úgy érezte, hogy ezt az üzenetet meg kell osztania másokkal
is, de nem szeretett  volna konfliktusba kerülni a katolikus egyházzal,  ezért  írt  egy
könyvet álnéven. 

 Robert Winter – Angliából származott, de akkor szerzett tudomást Jézus eljöveteléről,
amikor Amerikában tartózkodott. Visszatért Angliába, hogy elmondja a jó hírt. Sokan
mások, köztük az anglikán egyház 700 tagja, ugyanazt az üzenetet hirdették.

 Johann  Bengel  –  majdnem  100  évvel  a  korszak  előtt  Németországban  dolgozott.
Próféciakutatása  szerint  Jézus  második  eljövetelét  1840-re  datálta.  Az ő  írásait  is
olvasták akkor, amikor a világ többi része is hallott az evangéliumról. 

 Gaussen  –  Genfben  dolgozott,  és  tanulmányozta  a  próféciákat  azért,  hogy
elmondhassa a jó hírt Jézus második eljöveteléről.  Egy gyerekcsoporttal  kezdett  el
dolgozni,  és  ezáltal  felkeltette  a  szülők  érdeklődését  is.  Később  kiadta  az  ekkor
készült anyagot, s mivel az gyerekeknek szólt, senki sem utasíthatta vissza azzal a
magyarázattal, hogy nehezen érthető. (Lukács 10:21)

 Gyermekprédikátorok  –  Skandináviában  széles  körben  hirdették  Jézus  második
eljövetelét,  az  államegyház  azonban  sok  lelkészt  tömlöcbe  vetett.  Ekkor  Isten
szokatlan csodát művelt: gyermekeket használt fel az igehirdetésre. Egyesek csak hat
vagy  nyolc  évesek  voltak,  s  mivel  gyermekekről  volt  szó,  a  kormány  nem
akadályozhatta meg őket. (Lukács 19:40)

Szerda, csütörtök és péntek

 William Millert édesanyja jó nevelésben részesítette, de ahogy nőtt a gyermek, barátai
és az általa választott irodalom negatív irányba kezdték befolyásolni.

 A  fiú  valószínűleg  nem  gondolta,  hogy  bármi  gond  lenne  a  barátaival.  „…
többségükben  jó  állampolgárok,  humánus  és  jóindulatú  emberek  voltak.”  (A nagy
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küzdelem, 318. o.) De arra bíztatták Williamet, hogy ne higgyen a Bibliában. Valóban
jó barátok voltak? (Zsoltárok 119:113)

 Milyen  fontos  odafigyelnünk  a  gondolatainkra,  és  arra,  hogy  olyan  barátokat
válasszunk, akik az Istenbe vetett hitre és Igéje tanulmányozására bátorítanak! (1Péter
5:8; Példabeszédek 4:23)

Felhívás

 Ha  eldönthetnétek,  hogy  mi  módon  szeretnétek  terjeszteni  a  Jézus  második
eljöveteléről szóló jó hírt, megemlítenétek a héten tanult személyek nevét?

- Wolff egy zsidó rabbi fia volt.
- Lacunza jezsuita katolikus pap volt.
- Egyes prédikátor-gyerekek alig voltak néhány évesek.
-  Miller  nem  hitte,  hogy  Istennek  van  bármi  köze  ahhoz,  ami  a  Földön
történik.

 Miért  használja  fel  Isten  gyakran  a  legvalószerűtlenebb  embereket  munkája
előmenetelére? (1Korinthus 1:26-29)

 „A korunknak szóló különleges igazságok nem az egyházi méltóságoknál találhatók,
mint  ahogy  régen  sem,  hanem  azoknál  az  embereknél,  akiket  műveltségük  és
bölcsességük  nem  tart  vissza  attól,  hogy  higgyenek  Isten  szavában.”  (Krisztus
példázatai, 79. o.)

 Szeretnétek,  ha titeket  is  felhasználna  Isten? Imádkozni  fogtok ezért,  ahogyan Pál
apostol is tette: „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” ApCsel 9:6 „Valamit mond
néktek, megtegyétek.” János 2:5

C-39 „Az Advent hirdetése”

Vasárnap és hétfő

 Lenyűgözőnek tűnhetne, hogy William Miller olyan sok igazságot tudott felfedezni
bibliatanulmányozás közben, de ismeretei gyarapításában nem volt semmi különleges.
Mi  is  el  tudjuk  végezni  mindazt,  amit  ő  megtett,  amennyiben  imával  és  alázatos
lelkülettel  tanulmányozunk.  Hogyan  alkalmazhatnátok  ezeket  az  elveket  a  saját
bibliatanulmányozásotokra nézve?

 Vannak Istennek kedvencei?  (ApCsel  10:34)  Szeretne-e  Isten  minket  is  ugyanúgy
tanítani az Igéből, ahogyan azt Millerrel tette? (Jeremiás 33:3)

 Íme, miként tanulmányozta Miller a Bibliát (A nagy küzdelem, 320. o.):
 Igyekezett minden előítéletet félretenni. Fontos, hogy a Biblia tanítson minket, s ne

azért  tanulmányozzuk  azt,  hogy  alátámasszuk  vele  a  saját  véleményünket.  Isten
gondolatait kutassuk – az igazságot.

 Nem használt semmiféle bibliakommentárt. Egyes kommentárok jobbak, mint mások,
de  az  a  legjobb,  ha  csak  a  Bibliát  tanulmányozzuk,  nem  pedig  azt,  hogy  mit
gondolnak róla mások.

 Csak  a  lapszéli  utalások  és  a  konkordancia  segítségével  vetette  egybe  az  igéket.
Mutassátok meg a fiataloknak, hogyan kell használni egy Strong-konkordanciát és a
különböző utalásokat!
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 Kutatását rendszeresen és módszeresen végezte. Minden bizonnyal más-más módszer
bizonyul hatékonynak mindenki számára, de céltalanul vagy meghatározott célkitűzés
nélkül kevésbé lesz hasznos a tanulmányozás.

 Minden  verset  sorban  elolvasott,  és  nem  haladt  gyorsabban  annál  a  sebességnél,
amely  lehetővé  tette  számára,  hogy teljesen  megértse  azokat.  Ha csak  felszínesen
átvágtatunk az igéken, bizony sokat veszítünk.

 Hagyta,  hogy a  könnyebben érthető  versek  világosságot  nyújtsanak  a  nehezebben
érthető  szakaszokra  nézve.  Napjainkban  meglepő  módon  sokan  pont  ennek  az
ellenkezőjét teszik!

 Az  igeversek  minden  egyes  szaván  hosszasan  elgondolkodott.  Ez  az  alapos
tanulmányozás sok türelmet, összpontosítást igényel, és kemény munkának bizonyul,
ám az eredmény felbecsülhetetlen. 

 Miközben kutatott, buzgó imával kért világosságot a mennyből. Isten Igéjéről van szó,
ezért Tőle kell bölcsességet kérnünk annak megértéséhez. Az Ő segítsége nélkül nem
érthetjük meg.

 Magyarázzátok  el  a  Dániel  8.  és  9.  fejezetében  szereplő  2300  napos  próféciát!
Hasznos segítséget találtok A nagy küzdelem 324-328 oldalain. A tanulmányban pedig
hasznos kronológia szerepel.

Kedd

 Miért  volt  olyan fontos  Miller  számára,  hogy megossza mindazt,  amit  megtanult?
Miért nem volt elég, ha ő maga tudott az igazságról? (Ezékiel 33:8-9)

Szerda, csütörtök és péntek

 Milyen  ébredést  eredményezett  Miller  igehirdetése?  Olyan  emberek  kezdtek  el
gyülekezetbe járni, akik évekig nem tették be a lábukat Isten házába. Újraindultak az
imatalálkozások.  A szeszes  italt  forgalmazó  üzletek  és  a  szerencsejáték-barlangok
bezártak.  Azok  az  emberek,  akik  elfogadták  Miller  nézeteit,  jó  irányú  változást
tapasztalhattak. Miller prédikációi magasra emelték Isten Igéjét. (Róma 3:31)

 Sőt  „nem  szertelen  izgalom,  hanem  szinte  egyetemes  komolyság  szállta  meg  az
emberek  lelkét.  Miller  munkája,  akárcsak  a  reformátoroké,  inkább  az  emberek
meggyőződését  és  lelkiismeretük  felébresztését  célozta,  mint  pusztán  érzelmeik
felkorbácsolását.” (A nagy küzdelem, 332. o.)

 Ez egy másik ismertetőjele az igazi újjászületésnek. Figyeljétek meg, mit tettek ezek a
bibliai személyek, amikor betekintést nyertek a mennyei dolgokba: Dániel 10:8; Jób
42:6; Ézsaiás 6:5; Jelenések 1:17!

 Túl  sok,  napjainkban  zajló  „ébredés”  győzi  meg  az  embereket  arról,  hogy  Isten
törvénye  nem  fontos.  Ezek  az  alkalmak  csupán  ideiglenes  érzelmi  fellángolást
idéznek elő.

 Miller igehirdetése elég sok ellentmondást váltott ki. (Lásd A nagy küzdelem 335-337.
oldalait.) Újdonságnak számít ez? (Zsidók 11:32-40)

 Miért váltott ki olyan határozott ellenállást Miller a Jézus második eljöveteléről szóló
prédikációja?  „Akik  nem  szeretik  a  Megváltót,  szeretnék,  ha  távol  maradna.  Az
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egyházak Istentől való elfordulásának nem lehet meggyőzőbb bizonyítéka, mint az az
ingerültség és gyűlölködés, amelyet a mennyei üzenet lobbant fel.” (A nagy küzdelem,
339. o.)

 Hogyan jutott el az egyház addig a pontig, hogy azt kívánja, bárcsak ne térne vissza
Jézus? „A világhoz való igazodás szelleme átitatja az egyházakat az egész keresztény
világban.”  (A nagy küzdelem,  388.  o.)  Emlékezzetek  vissza,  hogy a  korai  egyház
akkor  kezdett  el  meghasonulni,  amikor  elkezdett  a  körülötte  élő  pogányokhoz
alkalmazkodni. Ma is ez történik a gyülekezetekkel. Könnyű olyanná válni, amilyen a
körülöttünk élő világ? Mit kellene tennünk ehelyett? (Róma 12:2)

Felhívás

 „Akik nem szeretik a Megváltót,  szeretnék, ha távol maradna.” (A nagy küzdelem,
339. o.) Jól gondoljátok át ezt a mondatot! Most pedig fontoljátok meg a következő
kérdésre adott válaszotokat: Valóban szeretnétek, ha Jézus visszatérne?

 Hogyan válaszoltatok volna, ha halljátok Miller prédikációját? Gyorsan és örömmel
megtértetek  volna a  bűneitekből,  vagy inkább ragaszkodtatok  volna azokhoz,  és a
küldöttel harcoltatok volna?

 Jézus hamarosan visszatér. Ma kell megtérnünk, elhagynunk a bűneinket és egy Neki
tetsző életet élnünk!


