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Az egész evangélium
Egy lelkész a gyülekezet előtt felemelte elnyűtt, szakadozott Bibliáját. Még a teológián 
néhány csoporttársával együtt az egész könyvet átnézték, minden szakaszt aláhúztak 
az igazsággal, szegénységgel, gazdagsággal és elnyomással kapcsolatban. Majd ollóval 
kivágták az összes verset, ami ezeket a témákat érintette. A végére a Bibliának már csak 
foszlányai maradtak. Az egész Szentírásban olyannyira központi e kérdések szerepe, 
hogy igen sok hiányozna, ha mindet eltávolítanák. A megnyirbált Biblia ékes példája 
annak, hogy melyek is azok a dolgok, amelyekre Isten odafigyel.

Mit mond ez a történet nekünk? Igazán sokat! A felmérések szerint a hetednapi ad-
ventistáknak nagyjából 30%-a kapcsolódik be a gyülekezeten kívül, a környezetében a 
szükségletek orvoslásába. Mi a helyzet a fennmaradó 70%-kal? Jézus arra hívja egész 
végidei egyházát, hogy hirdessük és éljük is meg az egész „örökkévaló evangéliumot” 
(Jel 14:6).

Tehát mi az egész evangélium? Jézus missziója és szolgálata Lk 4:16-21 szakaszában 
úgy mutatja be az egész evangéliumot, mint ami több a hit általi üdvösség igazságának 
prédikálásánál, még ha az alapvetően meg is határozza minden tevékenységünket. Jé-
zus bemutatja, hogy az evangélium hirdetése a szegények, éhezők, betegek, megtört 
szívűek, elnyomottak, kivetettek és foglyok iránt tanúsított szeretet és könyörület gya-
korlati kifejezését is jelenti. A bibliai igazságtételről és az ördög munkáinak lerontásá-
ról szól, legalábbis amilyen mértékig jelenleg meg tudjuk ezt tenni, miközben előrete-
kintünk Jézus végső diadalára, amit az idők végén arat a gonosz felett. 

Ebben a negyedévben „az örökkévaló evangéliumnak” ezt az átfogó, teljes körű 
(holisztikus) megközelítését fogjuk körüljárni, és megvizsgáljuk, mi a gyülekezetek 
szerepe abban, hogy képesek legyenek hatni a környezetükre az evangéliummal. Meg-
határozzuk, hogy mi az „egyház”: olyan emberek közössége, akik nem önmagukért 
léteznek, hanem elhívást kaptak az örökkévaló evangélium megélésére és hirdetésére 
úgy, mint ahogy az Jézus szolgálatában mutatkozott meg. Ez azt jelenti, hogy nemcsak 
prédikáljuk az evangéliumot, hanem az életünkben is gyakoroljuk – a környezetünk-
ben élőknek szolgálva.

A helyi gyülekezet hogyan szolgálja szervezetként a szükségben lévőket? A gyüle-
kezet minden osztálya (pl. az egészségügyi, családi, ifjúsági, szombatiskolai és a dia-
kónia) azért van, hogy együttműködve álljanak a környezetben élők és a tagok szol-
gálatára. Az Adventista Közösségi Szolgálat egységei és központjai a gyülekezetekből 
kiindulva végzik munkájukat, hogy bemutassák az evangéliumot és utat készítsenek 
az evangélium hirdetése számára. A világ különböző pontjain az Adventista Közösségi 
Szolgálatot nevezik pl. Tábeának, Adventista Férfiak Csoportjának stb. A Hetednapi 
Adventista Egyház humanitárius szervezete, az ADRA nem kormányzathoz, politiká-
hoz kötődő nemzetközi szervezet státuszban működik, ugyan nem a helyi gyülekeze-
tekből kiindulva, viszont szintén fontos a szerepe a szükségben lévőkkel való kapcso-
latfelvételben. 

Hogyan fejezzük ki, hogy mennyire értékeljük, amit Isten tett értünk Krisztusban? 
Egy testvérünk a következőképpen öntötte szavakba gondolatait: 
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Az utcán láttam egy kislányt,
Vékony ruhában fázott, reszketett, 
Jó ebédre reménye sem lehetett.
Haraggal ostromoltam Istent:
„Miért engedted ezt meg?

Miért nem teszel ellene?”
Isten egy ideig hallgatott, 
Majd aznap éjjel így válaszolt:
„Hogyne tettem volna?
Megteremtettelek téged” 

(Dwight Nelson: Pursuing the Passion of Jesus. Nampa, Idaho, 2005, 
Pacific Press Publishing Association, 78. o.). 

A Bibliatanulmány megírása idején Gaspar Colón a Washingtoni Adventista Egyetem Val-
lástudományi Tanszékének vezetője volt. May-Ellen Colón a Generál Konferencia Szom-
batiskolai és Misszió Osztályának helyettes vezetője, valamint a Nemzetközi Adventista 
Közösségi Szolgálat vezetője. Kilenc évig misszionáriusként szolgáltak Afrikában és az 
egykori Szovjetunióban. Két felnőtt gyermekük és két unokájuk van.    

Clifford R. Goldstein
szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz
Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. 
Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a 
bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: 
ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a 
Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha 
az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az  
i. m. (idézett mű) rövidítést.

Megújul a Bibliatanulmányok internetes oldala: www.bibliatanulmanyok.hu. A weboldal formá-
tuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott 
tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti 
videobeszélgetéseket. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is el-
érhető. 

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi cí-
men: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/. 

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv 
adásában már vasárnaponként 16.40-től, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként a 
Bibliatanulmányok honlapján. 

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet, ami külön kiadványként is 
beszerezhető.  

Zarkáné Teremy Krisztina
a magyar változat szerkesztője
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június 25-július 1.1. tanulmány

Teljes helyreállítás

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:26-27; 3:8-19; 5Mózes 6:5; 
Márk 2:1-12; János 10:10; Galata 4:19; Jakab 4:4 

„Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten a maga képére és 
hasonlóságára teremtette: férfiúvá és asszonnyá teremtette őket” (1Móz 1:27, 
ÚRK).

Az embernek csak körül kell nézni a világban, a környezetében, önmagára 
kell tekintenie, hogy meglássa, mi a helyzet. Mi is? Az, hogy valami rettenete-
sen elromlott. Ezt nevezik bukásnak, bűnnek, lázadásnak vagy nagy küzde-
lemnek. 

Viszont jó hír, hogy ez az állapot nem lesz állandó, nem tart örökké. Jézus 
eljött és meghalt a világ bűneiért, sőt megígérte, hogy majd visszajön. Amikor 
pedig elérkezik, semmi nem marad meg, ami ehhez a világhoz tartozik, ha-
nem kezdetét veszi egy új ország, Isten örök országa. „Ezeknek a királyoknak 
az idejében támaszt az egek Istene egy birodalmat, amely nem pusztul el soha, és 
ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza, és véget vet azoknak a 
birodalmaknak, ő maga pedig örökké fennmarad” (Dán 2:44, ÚRK).

Micsoda helyreállítás lesz! Csakhogy nem kell a második adventig várnunk 
a helyreállítás kezdetéig! Aki Krisztusban van, új teremtéssé lett (2Kor 5:17), 
és Isten eleve elrendelte, hogy most Jézus „képmásai” (ÚRK) legyünk (Róm 
8:29). Ő elhív és erőt is ad, hogy egyházaként mások helyreállításáért is te-
hessünk. 

www.bibliatanulmanyok.hu
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június 26. vasárnap

ISTEN KÉPE

A Bibliából tudjuk, hogy Isten eredetileg a saját „képére” teremtette az embert 
(1Móz 1:27). A kép lehet kétdimenziós, mint a tükörkép vagy a fénykép, vagy 
pedig háromdimenziós, mint egy szobor vagy hologram, vagy megfoghatatlan, 
mint a fejünkben képződő gondolat vagy eszménykép. Mit ért ezen a Biblia?  
1Móz 1:26-27 verseit olvasva mit mondhatunk, hogyan magyarázza a 
Szentírás az Isten képére való teremtettség jelentését (lásd még 1Móz 1:31; 
5Móz 6:5; 1Thessz 5:23)?

Amikor Isten megteremtette ősszüleinket, új életformát hozott létre a földön: 
a férfit és a nőt. Az akkor megalkotott teremtményei közül egyedül róluk ol-
vasható, hogy Isten a saját képére teremtette őket. Nem evolválódott majmok 
voltak. Emberként alapvetően különböztek minden más földi élőlénytől, mint 
ahogy mi is, és bármilyen teológiai magyarázat, amely csökkenteni próbálja 
ezt a különbséget, lealacsonyítja az emberiséget. Isten „nevezé az ő nevöket 
Ádámnak” (1Móz 5:2). Ez azt jelenti tehát, hogy noha egymástól különböző, 
különálló teremtmények, mégis ketten egyek voltak, akik együtt, teljes egé-
szükben jelenítik meg Isten képét. Isten képe átfogó értelmű: „Amikor Ádám 
kikerült Teremtője kezéből, fizikai, szellemi és lelki alkatában magán viselte Al-
kotójának képmását” (Ellen G. White: Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, 
Advent Kiadó, 10. o.). A „kép” szó a héberben a celem, a „hasonlatosság” pe-
dig a demút. E szavak jelölhetik lényünk fizikai valóját (celem) és bensőnket 
(demút), felölelve az ember lelki és szellemi erőit is. Ellen G. White is ezt fejezi 
ki, amikor úgy fogalmaz, hogy Isten a saját képére teremtette meg az embert, 
„mind külsejében, mind jellemében” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. 
Budapest, 1993, Advent Kiadó, 19. o.). 5Móz 6:5 verse említi az ember kü-
lönböző dimenzióit: lélek (lelki), szív (értelmi, szellemi) és erő (fizikai test). 
1Thessz 5:23 hasonló mintát követ. Az Isten képére teremtett emberben ter-
mészetszerűleg megvannak ezek a dimenziók.

Noha az „Isten képére” teremtettség gondolata még sokkal többet magá-
ba foglal, annyi mindenesetre félreérthetetlen a Bibliában, hogy az 
ember minden mástól eltérő, sajátságos földi teremtmény. Nincs más 
olyan élőlény, ami megközelítené. Miért olyan fontos mindig észben 
tartani ezt a különbséget?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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 június 27. hétfő

A BŰNESET ÉS AZ UTÓHATÁSAI

A Biblia hallgat arról, hogy mennyi idő telt el a teremtés befejezése és a bűn-
eset között. Napok, hetek vagy évek – nem tudhatjuk. Amit viszont tudunk, 
hogy valóban megtörtént a bukás, hiszen a következményei azonnal és nyil-
vánvalóan megmutatkoztak. 

Miután Ádám és Éva evett a jó és gonosz tudásának fájáról, hirtelen mindket-
ten rádöbbentek mezítelenségükre (1Móz 3:7). Ez volt az első következmény, 
amiről az Írás említést tett. Igyekeztek elrejtőzni Isten színe elől. Fényruhájuk 
eltűnt (lásd Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent 
Kiadó, 32. o.). Istenhez fűződő meghitt kapcsolatukat megzavarta az az új, 
bensőséges viszony, ami az önző gonoszsághoz láncolta őket. Isten ezután rá 
akarta vezetni az első emberpárt arra, hogy bűnük milyen következményeket 
idézett elő számukra. 

Az alábbi igehelyeket elolvasva nevezzük meg Ádám és Éva bűnének köz-
vetlen következményeit, ahogyan az adott szakaszokban látjuk! Miként mu-
tatkoznak meg ezek a következmények ma? 

1Móz 3:8-10  

1Móz 3:12  

1Móz 3:13  

1Móz 3:16  

1Móz 3:17-19  

Nem kérdés, hogy valóban megtörtént a bűneset, ami rettenetes, szörnyű kö-
vetkezményeket vont maga után az emberiség égészére nézve. Tragikus utóha-
tásait mutatja be az emberi történelem hosszú, szomorú sora, egészen a mai 
eseményekig. Hálásak lehetünk tehát az ígéretért, hogy a bűn tragédiája egy 
nap majd véget ér és soha nem kezdődik újra!

Milyen példát említhetünk arra, hogy naponta együtt kell élnünk saját 
bűneink következményeivel? 
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június 28. kedd

ELLENSÉGESKEDÉS ÉS ENGESZTELÉS

Isten azt mondta Sátánnak, hogy „ellenségeskedést szerzek közötted és az asz-
szony között, a te magod között, és az ő magva között” (1Móz 3:15). Mit értett 
ezen? Minek a reményét találhatjuk ebben a versben?

A héber nyelvben közös a gyöke az ellenségeskedés, a gyűlölet és az ellenség 
szavaknak. Amikor az első emberpár evett a jó és gonosz tudásának fájáról, 
akkor Istennel ellenséges viszonyba helyezte önmagát és az egész emberiséget 
(lásd Róm 5:10; Kol 1:21; Jak 4:4). A vers ígérete arra utal, hogy Isten elindítja 
tervét az emberiség visszaszerzése érdekében, a bennük lévő ellenségeske-
dést Sátán felé irányítva. Azzal, hogy önmagától Sátán felé fordítja az ellen-
ségeskedés irányát, Isten egy csatornát nyit, amelyen keresztül megmentheti 
az embert, nem hágva át ugyanakkor isteni kormányzata alapelveit. Eredeti 
értelmében ezt nevezzük úgy, hogy „engesztelés” – amit Isten tett és még most 
is tesz a bűneset következtében elveszett dolgok végső helyreállításáért.

Mire mutatnak rá a következő igék az engeszteléssel kapcsolatban? 3Móz 
1:3-4; 1Kor 5:7; 1Jn 1:9

Az engesztelés fogalma egy elkövetett rossz dolog miatti jóvátételt fejez ki. 
Valaki valami rosszat tett, megszegett egy törvényt, az igazság pedig megköve-
teli, hogy fizessen érte. 

A mi esetünkben mi követtük el a bűnt, de a megváltási terv értelmében az en-
gesztelés, Krisztus áldozati halála szabadít fel vétkünk jogos következményei 
alól. Maga Krisztus fizette meg helyettünk a büntetést. A törvény szerint (igen, 
Isten kormányzatának vannak törvényei) minket illető büntetést Jézus kapta 
helyettünk. Az igazság követelése így ki lett egyenlítve, csakhogy azt Jézus 
egyenlítette ki, nem mi! Bűnösök vagyunk, rosszat tettünk, Isten előtt mégis 
bűnbocsánatot, megbocsátást, megigazítást nyerhetünk. Ez a döntő, alapvető 
lépés minden dolog újjáteremtésének menetében (lásd ApCsel 3:21).



HELYREÁLLÍTÁS JÉZUSBAN

„…gyermekeim, akiket ismét fájdalommal szülök, amíg kiábrázolódik bennetek 
Krisztus” (Gal 4:19, ÚRK).

Kezdetben Isten tökéletes, fogyatkozás nélküli teremtményei voltunk, és az 
Úr tökéletes, teljes világba helyezett bennünket. Sajnálatos módon a bűn 
következtében elveszett a bűn előtti Paradicsom, és világunkat most halál, 
kegyetlenség, szenvedés, félelem és tudatlanság tölti be. Isten azért alkotta 
meg a megváltási tervet, hogy eredeti tökéletességében állítsa helyre a világot. 
Krisztus eljött visszaszerezni, ami a bűneset miatt elveszett. 
„…kezdetben Isten az embert a saját képére teremtette. Felruházta nemes tu-
lajdonságokkal, lelkivilága kiegyensúlyozott és lényének minden erői harmo-
nikusak voltak. Isten e pompás ajándékait azonban összezilálta a bűnbeesés. 
A bűn elhalványította Isten képét az emberben, sőt majdnem megsemmisítet-
te azt. A megváltási tervet az Úr éppen azért adta, hogy ezt a képet helyreállít-
sa, és kegyelemidőt adjon az embernek. Az emberi élet alapvető célja azóta az, 
hogy visszakerüljön a tökéletességnek arra a fokára, amelyen a teremtéskor 
állt. Ez a cél minden mást megelőz” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. 
Budapest, 1993, Advent Kiadó, 556. o.). A helyreállítás ugyan nem lesz teljes 
egészen addig, amíg Isten új eget és új földet nem teremt, de a folyamat már 
most elkezdődött bennünk!
Olvassuk el Gal 4:19 versét! Ha most nem a közvetlen szövegösszefüggésre 
gondolunk, mi volt az a lényeges lelki természetű kérdés, amit Pál ki akart 
itt emelni?

Zsid 1:3 verse úgy állítja elénk Krisztust, mint aki Isten „valóságának képmá-
sa” (vö. Jn 14:9; 2Kor 4:4; Kol 1:15). Helyre akarja állítani bennünk Isten 
képét. Ha engedjük, bennünk lakhat Krisztus, Isten képmása: „bennetek van 
Krisztus, a dicsőség reménysége” (Kol 1:27, ÚRK). Az Isten képére való hely-
reállítás a maga teljességében Jézus második adventjekor történik meg (lásd 
1Kor 15:49; 1Jn 3:2). Viszont amennyiben Krisztus bennünk van, mi pedig 
Őbenne, már a mennybemenetel előtt elkezdődik Isten képe helyreállításának 
folyamata. Amikor ez megtörténik, vágyódni fogunk arra, hogy a környeze-
tünkben élőket odavezessük Istenhez, aki őket is helyreállíthatja. 

Már elkezdődött bennünk a helyreállítás folyamata, de miért kell mégis 
tisztában lennünk azzal, hogy Jézus második adventjéig nem lesz teljes? 

10

június 29.szerda
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június 30. csütörtök

AZ EGYHÁZ HELYREÁLLÍTÓ SZEREPE

Amint az eddigiekben megállapítottuk, tökéletesnek teremtett világunk bűn-
be süllyedt, amiből pusztulás eredt. Isten viszont nem hagyott a sorsunkra 
– ami örök megsemmisülés lett volna (mellesleg a tudomány szerint ez vár 
ránk). Az Úr még a világ kezdete előtt megalkotta a megváltási tervet (lásd 1Pt 
1:2, 20). Jézus felbecsülhetetlen árat fizetett érte, mégis eljött a földre, szenve-
dett a kereszten és megígérte, hogy visszatér. Amikor minden véget ér és a bűn 
elpusztul, az elveszett világot teljes egészében helyreállítja. 

Csodálatra méltó, hogy Isten most is hív bennünket, egyházát, hogy nekünk 
is legyen részünk a helyreállítás munkájában! 

Olvassuk el Mk 2:1-12 szakaszában a történetet, amikor egy lebénult em-
ber barátai kitartóan fáradoztak azon, hogy a beteget Jézushoz vihessék! 
Hogyan mutatja be ez az eset az egyház szerepét az emberek gyógyításában, 
helyreállításában?

Sokan bezsúfolódtak a házba, ahol Jézus volt, hogy a közelébe kerüljenek. 
Tömegeket vonzott az emberek iránti szeretete. Négy férfi méretes rést nyi-
tott a tetőn, hogy a lelki, szellemi és fizikai bajokkal terhelt embert Jézushoz 
vigyék. A Mester meggyógyította, megbocsátotta bűneit, lelki békét nyújtott 
neki, majd felszólította, hogy keljen fel és járjon. Azt mutatta be ezzel, hogy 
addig senki nem gyógyul meg egészen, amíg helyreállítása minden téren meg 
nem történik. 

János leírása szerint miért jött el Krisztus a földre? Minek a reményét talál-
juk a következő ígéretekben? Jn 10:10; 1Jn 3:8

Szokták mondani, hogy Jn 10:10 verse a hetednapi adventista üzenet dióhéjban, 
és kétségkívül ez Krisztus missziónyilatkozata. Krisztus testének, az egyháznak 
egyik fő feladata, hogy a Mester lábnyomában járva lerontsuk az ördög mun-
káit, a halál helyett bővölködő életet hozva (lásd még ApCsel 10:38; 1Jn 2:6). 
Krisztus kéri egyházát: partnereiként vezessük az embereket a fizikai, szellemi 
és lelki helyreállítás felé, hogy ismét kirajzolódjon bennük Isten képe. 

Kik azok, akiknek pontosan most van szükségük a segítségünkre, arra, 
amit éppen mi adhatunk meg?
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július 1.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Isten képének helyreállítására vonatkozó igehelyek: Róm 8:29; 2Kor 3:18; 
5:17; Kol 1:15; 3:9-11 

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „A terem-
tés”, „Kísértés és bukás”, valamint „A megváltás terve” c. fejezetei, 18-44. o.

Arra hívott el Isten, hogy másokért, mások javáért munkálkodjunk, igyekez-
zünk felhívni az emberek figyelmét a Jézus által kínált remény és helyreállítás 
ígéreteire. Az Úr sokféle módon tud rajtunk keresztül is tenni ennek érde-
kében. Vannak olyan gyülekezetek, amelyek a környékükön élők számára 
fizikai helyreállítást kínálnak, egészségügyi programokat és szolgálatokat. 
Az egyház kórházi és klinikai hálózata is ugyanezt a célt szolgálja. Mentális 
segítség nyújtható tanfolyamok által, amelyekkel felkészíthetjük ismerősein-
ket, hogy meg tudjanak birkózni a különböző élethelyzetekkel. A gyülekeze-
tek nyithatnak vagy támogathatnak iskolákat, indíthatnak tanfolyamokat, de 
tarthatnak még pl. korrepetálást, végezhetnek mentorálást, pszichológiai ta-
nácsadást is. Az egészséges, teljes életet keresve a környékbeliek közül sokan 
felismerik majd, hogy lelki és erkölcsi gyógyulásra szintén szükségük van, 
még ha először nem is gondoltak erre. Valójában Isten képe helyreállításának 
ez meghatározó része (lásd Ef 4:22-24). Az egyháznak sajátságos helyzete és 
képessége van a lelki igények kielégítésére, sokkal inkább, mint bármely sze-
kuláris, társadalmi és egészségügyi szervezetnek.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Említsük meg, hogy mit tesz a gyülekezetünk a környékbeliek fizikai, 

mentális és lelki gyógyulása érdekében! Beszélgessünk arról a cso-
portban, hogyan lehetne bővíteni a gyülekezet szolgálatát ezen a 
téren!

2. Mit értünk a fizikai helyreállítás fogalma alatt? Hiszen bármivel is 
segítsünk az embereknek visszanyerni az egészségüket, az Úr vissza-
jöveteléig mindenkire hatnak a betegségek, mint ahogy az öregedés is. 
Miért bizonyítja ez is, hogy csak Jézus visszajövetele után várhatjuk a 
teljes helyreállítást? 

3. Beszélgessünk arról, hogy már most elkezdődik bennünk Isten képé-
nek a helyreállítása! Mit jelent ez? Hogyan történik? Hogyan győződ-
hetünk meg arról, hogy fejlődünk-e ezen a téren? Miért kell helyes 
képet alkotnunk Istenről ahhoz, hogy a helyreállítás végbemehessen 
bennünk? Miként kerülhetjük el a csüggedést, ha nem haladunk úgy, 
ahogyan szerintünk kellene?   
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REMÉNY ÉS BÁTORSÁG

„Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket. Mond-
játok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek” (Ézs 35:3-4)!

„Bátorság és kitartás nélkül semmit sem tudunk megtenni. Öntsetek bá-
torságot és reményt a szegényekbe és elcsüggedtekbe! Amikor válságos 
helyzetbe jutnak, kézzelfogható segítséggel bizonyítsátok be nekik – ha 
szükséges –, hogy érdekel titeket a sorsuk. Akik sok előnyt élveznek, ne 
felejtsék el, hogy ők maguk is még sok dologban hibáznak, és nekik is fáj, 
amikor rámutatnak hibáikra, és arra, hogy miként kellene viselkedniük. 
Gondoljatok arra, hogy kedvességgel többet lehet elérni, mint dorgálás-
sal! Amikor megpróbáltok másokat tanítani, éreztessétek meg velük, hogy 
azt szeretnétek, ha a legmagasabb fokra jutnának, és hogy készek vagytok 
nekik segíteni! Ha néha mulasztást követnek el, ne siessetek elítélni őket!

Az egyszerűséget, önmegtagadást, takarékosságot, amelyeket oly fon-
tos a szegényeknek megtanulniuk, sokszor nehéz és kellemetlen leckének 
tartják. A világ példája és szelleme állandóan önteltségre, a hivalkodás 
szeretetére, mértéktelenségre, tékozlásra és tétlenségre sarkall. Ezek a bű-
nök ezreket kergetnek nyomorba, és ezreket gátolnak meg a lealázottság-
ból és nyomorból való kiemelkedésben. A keresztényeknek bátorítaniuk 
kell a szegényeket az ezekkel a hatásokkal szembeni ellenállásra.

Jézus szerény körülmények között jött e világra. Szegény születésű volt. 
A menny Fensége, a dicsőség Királya, az egész angyalsereg Parancsnoka 
megalázva magát fogadta el emberi mivoltát, és a szegénységet és a megalá-
zottságot választotta. Nem voltak olyan lehetőségei, amelyeket a szegények 
nem élvezhettek. Fárasztó munka, nehézségek és nélkülözés között élte 
mindennapjait. »A rókáknak barlangjuk van – mondta –, és az égi madarak-
nak fészkük; de az ember Fiának nincs fejét hová lehajtania« (Lk 9:58).

Jézus nem hajszolta az emberek csodálatát és dicséretét. Ő nem paran-
csolt semmilyen hadseregnek. Nem uralkodott földi birodalmon. Nem ke-
reste a gazdagok és a világ által megbecsültek kegyét. Nem igényelt helyet a 
nemzet vezetői között. Egyszerű emberek között élt. Semmibe vette a társa-
dalom mesterkélt megkülönböztetéseit. Az arisztokrata születést, a gazdagsá-
got, talentumot, tanultságot, rangot figyelmen kívül hagyta” (Ellen G. White: 
A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 131-132. o.).    
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július 2-8.

Az uralom visszaállítása

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:26-28; 2:15; 2Mózes 20:1-17; 
Zsoltár 8:4-9; Róma 1:25; 8:20-22; 2Thesszalonika 3:10 

„Akkor ezt mondta Isten: Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlósá-
gára. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, mind az egész 
földön és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton” (1Móz 1:26, ÚRK).

A bűneset következtében ősszüleink nem csupán az eredeti istenképűségüket 
veszítették el, hanem még mást is. 

„A bűn miatt nemcsak az ember, hanem a föld is a gonosz uralma alá került, 
de Isten majd helyreállítja a megváltás terve révén. Amikor az Úr megterem-
tette Ádámot, uralmat adott neki a föld felett. Ám az ember meghajolt a kísér-
tés alatt, így Sátán vette át a hatalmat felette. Ádám uralma átszállt legyőző-
jére, ezért lett Sátán »e világ istene« (2Kor 4:4, ÚRK). Elbitorolta az eredetileg 
Ádámnak adott uralmat a föld felett. Krisztus azonban áldozatával megfizette 
a bűn árát, amivel nemcsak az embert mentheti meg, hanem elveszett uralmát 
is visszaadja neki. Mindazt, amit az első Ádám elveszített, a második Ádám 
visszaszerzi” (Ellen G. White cikke, Signs of the Times. 1908. november 4.).

Nem kérdés, hogy az emberiség sokat veszített a bűneset miatt, így a föld 
feletti kezdeti uralmát is. Mi volt az elveszített uralom? Ma az „uralom” szó 
többnyire negatív töltetű, viszont akkor, az Édenben egyáltalán nem ez volt a 
helyzet. Mit jelentett akkor, amikor Isten az emberre bízta a föld feletti ural-
mat? És mit tehet az egyház azért, hogy segítsen az embereknek visszasze-
rezni legalább részben azt, ami az Édenben elveszett Ádám és Éva tragikus 
bukása miatt?

2. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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július 3. vasárnap

URALOMRA TEREMTVE

Mostanában írta valaki a következőt egy önmagát ateistának valló barátnőjéről, 
aki néha „felébred az éjszaka közepén, és egy sor nehéz kérdés aggasztja: »Va-
lóban véletlen kozmikus robbanás következtében alakult volna ki a világunk? 
Hogyan lehet az, hogy az egész világegyetem létezése és benne a mi életünk mö-
gött nem áll semmiféle terv, nagyobb ívű szándék? Elképzelhető, hogy semmit 
nem számít, teljességgel értelmetlen minden élet – köztük az enyém, a férjemé 
és a két gyermekemé? Tényleg nincs értelme és célja az életemnek?«”

Az első bűneset után az emberiség igen sokat veszített. A bűn történelme jól 
bemutatja, hogy nemcsak Istentől idegenedtünk el, hanem egymástól is. Sőt 
a földdel való kapcsolatunk is megváltozott. Amint az iménti történet kínzó 
kérdései is mutatják, mi is küzdünk azzal, hogy tisztában legyünk vele, kik 
vagyunk, mi az életünk célja. E problémákat sokak esetében még csak súlyos-
bítja az az általános nézet, hogy a létezésünk csupán a véletlennek köszönhe-
tő, nem épült a Teremtő Isten korábbi tervébe, szándékába. 

Milyen tanítás rejlik a következő igékben az emberiség teremtése mögött 
meghúzódó szándékokra vonatkozóan: 1Móz 1:26-28; Zsolt 8:4-9; Ézs 
43:6-7? Mit jelent az, hogy „dicsőségemre teremtettem” (Ézs 43:7)? Milyen 
kapcsolat van Isten dicsősége és az uralom között? 

Amint Mózes első könyvében láthatjuk, noha Istennek lehetett még más oka is 
Ádám és Éva megteremtésére, annyi mindenképpen biztos, hogy a föld feletti 
uralomra alkotta meg őket (1Móz 1:26-28). Az Úr terve szerint az első ember-
párnak együtt, Isten képét tükrözve kellett volna olyan csatornát biztosítania, 
amelyen keresztül a Mindenható, a dicsőséges Isten (Jel 1:5-6) táplálja, gondoz-
za és irányítja földi teremtményeit. Ki tudja, hogyan mutatkozott volna meg 
Isten dicsősége rajtuk és a föld feletti uralmuk által, ha nem üti fel fejét a bűn? 
Most azonban, ha hiszünk Jézusban, átadjuk életünket neki, engedelmeske-
dünk és együttműködünk vele, Dáviddal együtt mi is elmondhatjuk: „Beteljesíti 
rám vonatkozó szándékát az Úr” (Zsolt 138:8, egy angol bibliafordítás nyomán). 
Bizalomra és örömre ad okot, ha tudjuk, hogy Istennek terve van mindannyi-
unkkal, főleg akkor, ha elfogadjuk akaratát, és így terve valóra válhat bennünk.

Mit felelnénk, ha valaki megkérdezné: „Keresztényként mi az életed 
célja?” Válaszunkat indokoljuk is meg!

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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július 4.hétfő

AZ URALOM MINT KIVÁLTSÁG

Milyen „uralmat” gyakoroltak volna az emberek a föld felett 1Móz 1:26-28 
értelmében? 

A héberben az uralom szó megfelelője a rádáh, ami az uralom gyakorlására 
való jogot, ill. annak felelősségét is magában foglalja. Ebben az összefüggés-
ben arra utal, hogy az erőviszonyoknak és a hatalomnak van egy bizonyos 
hierarchiája, amiből következően az emberiség a természet világa többi része 
felett áll. A rádáh ige az Ószövetségben másutt önmagában nem határozza 
meg, hogyan kell az uralmat gyakorolni (jótékony vagy kártékony módon), 
viszont a bűntelen, el nem bukott teremtett világ összefüggése arra mutat, 
hogy Isten jóindulatú uralkodást tervezett. 

Hasonló következtetésre juthatunk azzal kapcsolatban is, hogy az embernek 
uralma/birodalma alá kellett hajtania a földet (1Móz 1:28). A héber kábas igei 
alakja szintén hierarchikus kapcsolatot mutat, amely szerint az ember a föld 
fölött áll, és Isten hatalmat, uralmat adott neki fölötte. Az Ószövetség többi 
részében a kábas ige még annál is erőteljesebb, mint a rádáh, és az alávetés, 
leigázás cselekményét érzékelteti, mint amikor valakit alárendelt helyzetbe 
hoznak (4Móz 32:22, 29; Neh 5:5; Eszt 7:8; Jer 34:11, 16). Több itt felsorolt 
esetben nyilvánvaló, hogy emberek visszaéltek erejükkel, ami miatt Isten kife-
jezte nemtetszését. Viszont ismét csak figyelembe kell venni a teremtés törté-
netének szövegösszefüggését: Isten a bűntelen emberpárt a saját képére alkot-
ta meg, hogy igazgassák a földet. Ebből következően csak a Teremtő nevében, 
a teremtett világ számára jótékony szolgálatként lehetett értelmezni a föld bi-
rodalmuk alá hajtását, semmiképp sem jelenthetett kizsigerelést. Az uralom 
fogalmának újabb dimenziójával találkozunk 1Móz 2:15 versében. Isten azért 
helyezte Ádámot a kertbe, hogy művelje (ábad – megmunkál, szolgál) és őriz-
ze (sámar – megőriz, törődik vele, védelmez, megfigyel, fenntart). Mindezt 
észben tartva felfedezzük, hogy az uralkodás gondoskodó, szeretetteljes sá-
fárkodást, igazgatást jelent. Az első emberpárnak az Istennel való kapcsolata 
viszonylatában megvolt minden forrása és joga uralma gyakorlásához, ami 
Istennek a teremtményei iránti szeretetét tükrözte volna. 

Noha az uralom szónak ma negatív töltete lehet és gyakran van is, bizo-
nyosan nem így volt akkor, amikor először fordult elő a bibliai történet-
ben. Ennek a szónak a bűneset előtti alkalmazását vizsgálva milyen 
elveket találunk, amelyeket vonatkoztathatunk arra is, hogy mi vagy ki 
fölött gyakorlunk „uralmat”?
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július 5. kedd

KORLÁTOK

Isten uralmat adott az embernek „az egész földön” (1Móz 1:26). Azt jelentené 
ez, hogy korlátlan uralmat kapott? A bibliai történelem arra utal, hogy ez az 
uralom (ami „sáfárságként” is értelmezhető) mindenképpen korlátozott. 

Isten elmondta például Ádámnak, hogy a jó és gonosz tudásának fája a ha-
táron kívül esik (lásd 1Móz 2:15-17). Az első bűn tehát a sáfársággal kapcso-
latos. Ádám és Éva átlépett az Isten által nekik szabott határokon, aminek 
következtében a teremtett világ még most is szenved (lásd Róm 8:20-22). 

Milyen korlátokat szabott meg Isten nekünk a törvényben (2Móz 20:1-17)? 
Mit mond a törvény az ember uralmának korlátairól? 

Az emberi történelem során (pl. 2Mózes 1-14. fejezeteiben a fáraó, Máté 2. 
fejezetében Heródes), egészen az idők végéig (lásd Jelenések 13. fejezete) a 
Sátán által vezérelt, uralomra törő emberek hírhedtek arról, hogy olyasmi fö-
lött próbáltak uralkodni, amihez nem volt jogcímük. Sátán példáját követték, 
aki magához ragadta a hatalmat, hogy „e világ fejedelme” (Jn 12:31) legyen. Az 
uralom torzulása, kisiklása az elnyomó uralom.

Másrészt viszont vannak olyanok is, akik visszautasítják az uralmat afölött, 
ami fölött pedig uralkodniuk kellene (lásd Mt 25:14-30; Lk 19:12-27). 

A bűn miatt ugyan az ember elveszítette a teremtéskor nyert uralma egy bizo-
nyos szintjét, de az eredeti uralom mégsem lett egészen oda. Még bőven van, 
ami mostani felelősségünk határain belül maradt: pl. a saját életünkben az ön-
uralom gyakorlása, amit Krisztus tesz lehetővé (lásd 1Kor 9:25-27; Gal 5:22-23), 
a föld és az élővilág, valamint minden egyéb gondozása, amit Istentől kaptunk 
(lásd Mt 25:14-30; Jak 1:17). Fontos, hogy keresztényként tisztában legyünk a 
korlátainkkal és hűséges sáfárként munkálkodjunk a kereteinken belül. 

Milyen konkrét határvonalakat kell tiszteletben tartanunk pl. a csalá-
dunkkal, barátainkkal, munkatársainkkal kapcsolatban? Mely elvek 
segíthetnek felismerni a különböző határvonalakat (lásd pl. Mt 7:1, 12)?
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július 6.szerda

A FÖLD GONDOZÁSA

„Fogta az ÚR Isten az embert, és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és 
őrizze azt” (1Móz 2:15, ÚRK). Vajon találunk olyan elveket ebben a vers-
ben, amelyek meghatározzák, hogyan kell megfelelően viszonyulni boly-
gónkhoz?

Még a bűneset előtt Isten a sáfárság feladatát ruházta Ádámra és Évára minden 
felett, amit a gondjaikra bízott. Fennhatóságuk alá tartozott az összes élőlény – 
legyen állat vagy növény. Attól fogva azonban, hogy elkövették a bűnt, mintha az 
egész teremtett világ lázadna az ember ellen, ugyanolyan mértékben, mint ahogy 
az ember lázad Istennel szemben. Azóta érezzük gyengeségünket a természet 
erőihez képest (gondoljunk pl. az időjárásra, a földművelésre, az állatvilágra).

„Az alacsonyabb rendű teremtmények között Ádám királyként állott, és amed-
dig hű volt Istenhez, az egész teremtett világ elismerte uralmát. Amikor meg-
rontotta a törvényt, elvesztette uralmát. A lázadás szelleme, amelyet ő bocsá-
tott be a földre, kiterjedt az állatvilágra is. Így nemcsak az ember élete, hanem 
az állatok természete, a mezők füve, sőt még a belélegzett levegő is, mind a 
gonosz tudásának szomorú tanításáról beszélt” (Ellen G. White: Előtted az 
élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, 21. o.). 

Azóta is pusztítanak természeti katasztrófák, a föld ökoszisztémája pedig egyre 
inkább felborul, bizonyos helyeken még fokozottabban. Az emberiség viszont 
óriási erőfeszítéseket tesz a védekezés érdekében a technológia és az ipar felhasz-
nálásával, noha időnként ugyanaz a technológia hatalmas károkat is okoz boly-
gónknak. A környezetvédelem erkölcsi, etikai és teológiai kérdés is, főként azért, 
mert a föld kizsigerelése emberek tömegeinek hatalmas nehézségeket okoz. 

„A hetednapi adventisták egyszerű, egészséges életstílust hirdetnek, amelynek 
értelmében az ember nem lép a mértéktelen fogyasztás, javak szerzése és hul-
ladéktermelés taposómalmába. A teremtett világ tiszteletére szólítjuk fel az 
embereket, mint ahogy a föld erőforrásainak mérsékelt felhasználására, az 
egyéni szükségletek újragondolására és a teremtett élet méltóságának újbóli 
megerősítésére” (A Hetednapi Adventista Egyház hivatalos állásfoglalása a kör-
nyezetvédelemről, 1995.). 

Hogyan lehet kiegyensúlyozott a földhöz való viszonyulásunk? Egyrészt 
igyekszünk Istentől kapott otthonunk jó sáfárai lenni, másrészt óvako-
dunk attól, hogy a földet és a környezet világát istenítsük, imádjuk. 
Milyen figyelmeztetést találunk Róm 1:25 versében ezzel kapcsolatban?
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július 7. csütörtök

AZ „URALOM” HELYREÁLLÍTÁSA

A bűneset következtében rengeteget veszített az emberiség, így a teremtett vi-
lág feletti uralmat is, ami Édenben az első emberpárnak még kiváltsága volt. 
Krisztus azért jött a földre, hogy visszaadja, ami elveszett. Krisztus áldozata 
által Isten bennünket is hív, hogy forduljunk az emberekhez, segítsünk nekik 
visszanyerni Krisztusban azt, amit nekünk adott. Ez a folyamat ugyan nem 
lesz teljes Jézus második adventjéig, de már most is sokat tehetünk, segíthe-
tünk a szükségben lévőknek, az elveszetteknek, akiket a világban elnyomnak. 
Isten felhasználhat arra, hogy már most elkezdődjön a helyreállítás, miköz-
ben aktív segítséget nyújtunk az embereknek.

Hogyan segíthetünk az embereknek a bűn miatt elveszett „uralom” vissza-
szerzésében? Mit mondanak erről az alábbi szövegek?

5Móz 15:7-12  

Ézs 58:7  

Lk 14:12-14  

2Thessz 3:10  

Jak 1:27  

1Pt 3:15 

Egyházi testületként igencsak sokat tehetünk, sokat is kell tennünk, hiszen Is-
ten arra hívott el, hogy a szükségben lévőknek segítő kezet nyújtsunk. Időnként 
egészen alapvető dolgok hiányoznak, pl. ételt, ruhát vagy szállást kell adni an-
nak, akinek sürgősen szüksége van rá. Valóban fontos könnyíteni a bajban lévők 
helyzetén, de ezen túlmenően más is kell ahhoz, hogy segítsünk az embereknek 
visszaszerezni az életük feletti uralmat. Álljunk mindig készen számot adni a 
bennünk lévő reménységről, amikor és ahol viszont módunkban áll, a fizikai 
szükségleteket is enyhítsük, miközben a jobb élet felé vezető útra mutatunk. Ter-
mészetesen minden helyzet más, mint ahogy az igények is különbözőek, de Is-
ten mindannyiunkat arra hívott, hogy a környezetünkben világítsunk, a remény-
ség és gyógyulás forrásai legyünk. Ez lényeges része annak, hogy bizonyságot 
adjunk a szerető, megváltó Istenről, akit szolgálunk. Az Úrtól kapott erővel te-
gyünk meg mindent, amit csak tudunk, hogy a világosság és reménység sugarai-
ként éljünk. Keresztényként nem elégedhetünk meg kevesebbel. Szolgálatunkat 
betöltve megláttatjuk az emberekkel, hogy milyen Isten. A fizikai szükségletek-
ről gondoskodva utat készítünk a Szentléleknek, hogy hatni tudjon a szívekre. 
Ezt tette Jézus és bennünket is hasonló munkára hívott el. 
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július 8.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, „Fegyel-
mezés” c. fejezetből, 284-288. o. 

Nehéz ma, a mi szemszögünkből, a mélyen bűnbe süllyedt világból nézve el-
képzelni, hogy mi mindent veszítettünk el a bűneset miatt. Csak a kegyetlen 
világot ismerjük, és ha nem lenne Isten Igéje, ami bemutatja a kezdeteket, 
a világét és a bűn, a halál, meg a gonoszság eredetét, akkor ezt egyszerűen 
természetesnek, az élet részének vennénk. Viszont a bűneset története rávilá-
gít, hogy mindennek nem kellett volna így lennie. Mózes első könyvéből meg-
tudjuk, hogy Ádámnak és Évának uralkodnia kellett volna a földön, viszont 
közvetlenül a bűneset után a világgal való kapcsolatuk hirtelen megváltozott, 
mivel ők maguk megváltoztak, mint ahogy a fizikai világ is. Hirtelen odalett 
addigi uralmuk, a következmények pedig gigászi méretűre nőttek. „A tövis és 
a bogáncs (1Móz 3:17-18), az özönvíz után megváltozott körülmények (1Móz 
7:12), a sivatag és a pusztaság, a föld sóvárgó várakozása a szabadításra (Róm 
8:19-22) olyan bibliai képek, amelyek érzékeltetik a bűn hatását a világban” 
(Handbook of Seventh-day Adventist Theology. Hagerstown, Md., Review and 
Herald Publishing Association, 12. köt., 254. o.). Hálásak lehetünk a megvál-
tási tervért, amely által Isten visszaad mindent, ami elveszett, és ami a múltnál 
és jelennél összehasonlíthatatlanul jobb jövő ígéretét kínálja fel!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. A következő igehelyek közvetlen szövegösszefüggése a szó szoros 

értelmében nem kapcsolódik a környezetvédelem témakörének mai 
értelmezéséhez. Viszont milyen elveket találunk bennük arra vonat-
kozóan, hogy miért kell jó sáfárként vigyáznunk földünkre? 2Móz 
23:10-12; 5Móz 11:11-12; 20:19-20 

2. Hogyan dönthető el, hogy mikor lépi át valaki a természetvédelem (jó 
sáfárság) és a természet bálványozása közötti határvonalat?

3. Gondoljunk a természetre mostani állapotában! Inkább barát vagy 
ellenség? Mivel indokolhatjuk a válaszunkat?

4. Beszélgessünk még a vasárnapi rész végén feltett kérdésről, az emberi 
élet értelméről és céljáról! Mit felelnénk, ha valaki ezt a kérdést sze-
gezné nekünk? Mennyiben kell különböznie a válaszunknak egy 
olyan emberétől, aki nem hisz Istenben, sem a megváltásban?

5. Hogyan állíthatjuk vissza az uralom szó eredeti jelentését? Miért volt 
kezdetben jó az uralom? Hogyan gyakorolható ma is pozitív módon?
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KIS SZABÓ JUDIT:
ÁDÁMOK ÉS ÉVÁK

1.  Még érzem a virágok bódító illatát, 
gyümölcsök ízei itt pihennek nyelvemen, 
a fülemben zsibongó állatok hangjai, 
a kert szépsége néha felsejlik belőlem.

2.  Bársonyos fű suhant a talpam alatt, 
járásom könnyed volt és nesztelen, 
vonásaim nem fedték el rongyok, 
testem mégsem látta, hogy meztelen.

3.  Kelő napsugár cirógatva ébresztett, 
egymás karjában köszöntöttük a napot, 
leginkább a hűvös alkonyatot vártuk, 
mert megjelent szentséges lényed, a Vagyok.

4.  Azt mondtad: „Minden igen jó.” 
Aztán nekünk adtad ajándékba, 
minden részletével, ingyen. 
De mi odadobtuk kárhozatba.

5.  Ma, Ádám és Éva leszármazottjaként,  
édenünk kitágult, magunk építettük, 
arcunkon hűvös közönnyel élünk benne, 
itt, mindent szabad – „Élj a mának!” – elértük.

6.  Reggelenként időt legyőzni ébredünk, 
futunk, közben megbántásban leljük kedvünk, 
a Nap ismét haragot cipelve nyugszik, 
csodálkozunk, nem sikerül magot vetnünk.

7.  Mint „titkoknak tudói”, mily nagyokká lettünk, 
ha énünket nem győzzük le, semmit sem tettünk. 
Szemeinkkel bár nézünk, ám mégsem látunk, 
füleinkkel bár hallunk, ám mégsem értünk.

8.  Emelt fővel járhatnánk, helyette 
bűnök súlya görbíti gerincünk, 
a másik szeme tükrébe nézve 
a saját glóriánkat keressük.

9.  Akkor, lopva ettük a tiltott gyümölcsöt, 
most, ingyen sem kérjük az Élet Kenyerét, 
ezzel sokat veszített az emberiség, 
holdkóros álomban nyugodva élünk rég,

10.  a mocsok, a fertő, a közöny mind rakódik ránk, 
rég eljátszottuk, a megígért hófehér ruhánk. 
Rideg sötétségben és szmogban áztatjuk lelkünk, 
lüktető véráramunkban torz az istenképünk.

11.  Embernek maradni az embertelenségben, 
e legfőbb rendeltetés az agyamba szögel.
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július 9-15.

Igazság és kegyelem az 
Ószövetségben, 1. rész

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 22:21-23; 23:2-9; Ézsaiás 1:13-17; 
58:1-14; Ámósz 8:4-7; Apostolok cselekedetei 20:35 

„Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ád az éhezőknek. Az Úr meg-
szabadítja az elfogottakat. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti 
a meggörnyedteket; szereti az Úr az igazakat. Megoltalmazza az Úr a jövevé-
nyeket; árvát és özvegyet megtart” (Zsolt 146:7-9).

Évekkel ezelőtt, egy téli napon New York városában egy tízéves, mezítlábas, 
didergő fiú kukucskált be egy cipőbolt kirakatán. Egy asszony odalépett hoz-
zá és megkérdezte, hogy mit néz olyan kitartóan. A gyerek azt válaszolta, hogy 
kért Istentől egy pár cipőt. A nő kézen fogta a fiút és bevitte az üzletbe. Az 
eladótól kért hat pár zoknit, és hozatott egy lavór vizet is, meg törölközőt. Az 
üzlet végében lehúzta a kesztyűjét, megmosta a gyerek lábát, azután meg is 
törölte. Akkorra az eladó hozta a zoknikat. Az asszony felhúzott egy zoknit a 
fiú lábára, és vett egy pár cipőt is neki. Majd megsimogatta a fejét, és megkér-
dezte, hogy így jobban érzi-e magát. Ezután megfordult és elindult kifelé. Az 
ámuldozó gyerek megragadta a kezét és sírva kérdezte: „A néni Isten felesége 
volna?” (www.inspiratonalstories.com/1/198.html)

Bizonyára nem is gondolta a kisfiú, hogy volt némi igazság abban, amit mon-
dott! Az egyház valóban Isten menyasszonya, felesége. Alapigénk bemutatja 
Urunk jellemét, nekünk pedig – az egyház tagjainak, akik az Ő képére alaku-
lunk – ezt a jellemet kell tükröznünk. Ha valóban Istenhez tartozunk, őszinte 
törődéssel figyelünk a szegényekre, erőtlenekre, és igyekszünk megadni ne-
kik, amire szükségük van.   

3. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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július 10. vasárnap

KEGYELEM ÉS IGAZSÁG: 
ISTEN NÉPÉNEK ISMERTETŐJEGYEI 

A társadalmi igazságosság kezdettől fogva szerves része volt Isten törvényé-
nek és népére vonatkozó ideáljának. Isten eredetileg igazságos társadalmat 
tervezett az emberiség számára: olyan világot, amelyben az alapvető szükség-
letek biztosítottak, az emberek bőségben, békében élnek. 

Olvassuk el a következő verseket, majd pedig foglaljuk össze, mit tanítanak a 
kegyelemmel és az igazsággal kapcsolatban, amit „társadalmi igazságosság-
nak” is szoktak nevezni! 2Móz 22:21-23; 23:2-9; 3Móz 19:10; Péld 14:31; 29:7

A kegyelem és az igazságosság előtérbe került a szombati törvényekben is, 
amelyeket Isten az ókori Izrael népének adott. A szombatok három fajtájára 
mutatott rá az Úr. 

E szombatok mindegyikében hogyan tükröződik a kegyelem és igazság 
gondolata (2Móz 20:8-10; 23:10-11; 3Móz 25:8-55)?

1. A hetedik nap, a szombat megtartására vonatkozó rendeletek egyenlő le-
hetőséget biztosítottak a pihenésre mindenkinek, beleértve a szolgákat, az 
idegeneket és az állatokat is.  

2. A rendelet szerint minden hetedik esztendőben, a szombatév idején el 
kellett engedni az adósságokat, gondoskodni kellett a szegényekről és fel 
kellett szabadítani a rabszolgákat. Isten meghagyta népének, hogy a szom-
batév áldásaiból az állatok is részesedjenek (lásd 3Móz 25:6-7). 

3. A jóbél vagy jubileumi év minden ötvenedik évben volt. Az eladott föld-
nek ekkor vissza kellett kerülnie eredeti tulajdonosához, az adósságokat 
elengedték, a foglyok és a szolgák visszanyerték szabadságukat. A jóbél év 
esélyt adott a társadalmi egyenlőségre, hogy mindenkinek alkalma legyen 
újrakezdeni. „…ez biztonságot nyújtott a szélsőségek – a nagy gazdagság, 
illetve a nagy szegénység – ellen” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyo-
mán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 123. o.).

Itt, a héber társadalom szerkezetében láthatjuk, milyen volt az irgalom és az 
igazság kölcsönhatása a társadalom kevésbé szerencsés tagjainak az érdekében. 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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július 11.hétfő

EGYETEMES ÉRTÉKŰ ELVEK

Mit fejez ki 1Móz 2:1-3 szakasza a szombat egyetemes érvényével kapcso-
latban? 

Ha igazán ünnepeljük a szombatot, nem elégszünk meg azzal, hogy nekünk 
van nyugalmunk (2Móz 23:12), megváltásunk/szabadulásunk (5Móz 5:12-15), 
és mi magunk élvezhetjük Isten helyreállítását az új földön (Ézs 66:22-23). Va-
lójában a hetedik napi szombat azt hirdeti, hogy a Teremtő Isten minden földi 
élőlény számára nyugalmat kínál. A szombati pihenés egyetemes érvényessége 
arra utal, hogy mindannyian: szegények, gazdagok egy szinten állunk. Isten 
minden ember Atyja – ami az emberek általános egyenlőségét jelenti –, és Ő 
minden emberre odafigyel. 

Amint a tegnapi részben is megállapítottuk, a társadalmi igazságosság elve át-
ível a hetenkénti szombatoktól a szombatéveken át egészen a jubileumi évig. 
3Mózes 23. és 25. fejezetében a háromféle szombat bemutatása mögött meg-
húzódó elvek a keresztényekre is vonatkoznak. A hetedik napi szombat örök-
re visszamutat a teremtésre, a keresztre, valamint előre az új földre. Erősíti 
kapcsolatunkat könyörülő Teremtőnkkel és Megváltónkkal, ezáltal közelebb 
hoz azokhoz is, akiket Ő mélységesen szeret – azokhoz az emberekhez, akik 
nagy ínségben vannak, a szegényekhez és szenvedőkhöz. 

Figyeljük meg: a szombatév és a jóbél év ugyan örökérvényű elvekre világít 
rá, ez azonban mégsem jelenti azt, hogy most is szó szerint meg kellene tar-
tanunk ezeket az ünnepeket. Nem. Eltérően a hetedik napi szombattól, amit 
Isten a teremtéskor, még a bűntelen világban alapított, a másik kettő a cere-
moniális szombatok csoportjába tartozik, csupán „árnyékai az eljövendőknek” 
(Kol 2:16-17, ÚRK). Jézus szolgálatára és áldozatára mutattak előre, majd ke-
reszthalálakor szerepük véget ért. A ceremoniális szombatok valójában arra 
az elvre irányítják a figyelmet, hogy hogyan kell viselkednünk embertársa-
inkkal, kiváltképp a nehéz helyzetben lévőkkel. Miután Izrael népe megsza-
badult, kötelessége volt a világ világosságaként élni, részrehajlás nélkül be-
mutatva Isten könyörületességét az embereknek. Hálaadással kellett azok elé 
tárni Isten jellemét, akik nem ismerték Őt. 

Miről olvasunk Ám 8:4-7 verseiben? Hogyan lehetünk biztosak abban, 
hogy az emberekkel való bánásmódunk terén nem vétünk mi is hasonló 
módon? Ebben az összefüggésben mi a jelentősége a kijelentésnek: 
„Sohasem felejtem el semmiféle cselekedetüket!” (Ám 8:7, ÚRK)?
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július 12. kedd

PRÓFÉTAI SZÓ, 1. RÉSZ

„Nyisd meg szádat a némáért és azokért, akik veszedelemben vannak. Nyisd 
meg szádat, igazságosan ítélj, és képviseld a szegény és szűkölködő ügyét” (Péld 
31:8-9, ÚRK)! Hogyan lehet ma alkalmazni az ebben a szakaszban fellelhe-
tő elveket? 

Ezen a héten eddig megállapítottuk: Isten azt akarja, hogy népe az ideális 
viselkedés részeként az Úrra jellemző tulajdonságokat tanúsítsa. A héber pró-
féták gyakorta emeltek szót a nélkülözőkért, megtérésre szólítva Isten népét, 
akik helytelenül mutatták be az Urat. Isten nagyon is törődik a társadalom 
perifériájára szorultakkal és elnyomottakkal! Valójában az önzetlen segítség-
nyújtást az igazi istentisztelettel teszi egyenlővé az Úr. 

Mi az igaz istentisztelet meghatározása Isten szerint? Mit mondhatunk er-
ről Ézs 1:13-17 szakaszát olvasva? Hogyan alkalmazhatjuk az akkor és az 
ottani körülmények között elhangzott üzenetet ma, önmagunkra? Vagyis, 
mit mondanak ezek a versek nekünk ma?

Sok ószövetségi próféta valóban a jövőbeli, a maguk kora után következő ese-
mények felé mutatott, ugyanakkor komolyan összpontosítottak a jelenben a 
lelki és erkölcsi reform kérdéseire, valamint az önzetlen szolgálatra is. Isten 
szolgáinak prófétai hangja akkor szólt a leghangosabban, amikor a nép ha-
talmas erőfeszítéseket tett az istentiszteleti formalitások terén, csakhogy nem 
mutatkozott meg bennük az isteni könyörület a szenvedők és általában a kör-
nyezetük iránt. El sem képzelhetünk rosszabb bizonyságtételt annál, mint ha 
valaki túlságosan szorgalmasan „tiszteli” Istent, de nincs ideje segíteni a baj-
bajutottakon. 
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július 13.szerda

PRÓFÉTAI SZÓ, 2. RÉSZ

Ézsaiás próféta könyve 58. fejezetében az akkor élők és a mai emberek számára 
egyaránt feddő és reménységet keltő prófétai üzenetet találunk. 

A fejezet Isten nemtetszését éreztető kijelentéssel kezdődik (lásd Ézs 58:1). 
Hogyan jellemzi a 2. vers az üzenet címzettjeit? 

A pontos hangszínt ugyan nem hallhatjuk, mégis világos, hogy az Úr elítéli a 
hit és kegyesség külsőséges látszatát, mert tudja, mennyire hamis az egész. „Ők 
mindennap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat. Úgy tesz ez a nép, mint-
ha igaz módon élne, és nem hagyta volna el Istene törvényét” (Ézs 58:2, RÚF).

Olvassuk el Ézs 58:3-14 szakaszát! Még mit mond Isten a népnek? Mi volt 
a baj az általuk gyakorolt vallási formaságokkal (ebben az esetben a böjtö-
léssel)? Mi volt itt a nagyobb dolog? 

Figyeljünk meg egy igen lényeges dolgot! Gyakran megeshet, hogy az isten-
tisztelet énközpontúvá válik: Uram, add meg ezt és azt nekem! Természetesen 
megvan az ideje és a helye annak, hogy személyes ügyeinkkel keressük meg 
az Urat. Itt viszont Isten rámutat: az igazi istentiszteletnek részét képezi, hogy 
segítünk „az éhezőknek”, a „szenvedőknek” és a „szegényeknek”. Viszont érde-
kes, hogy a másokért végzett szolgálat nemcsak azok számára jelent áldást, akik 
segítséget kapnak, hanem a segítséget nyújtóknak is! Olvassuk el a szakaszban, 
hogy mi történik azokkal, akik segítenek a bajbajutottakon! Miközben mások-
nak szolgálunk, adunk, mi magunk is áldást nyerünk. Ugyan ki az közülünk, 
aki valamilyen mértékben ne tapasztalta volna már ezeknek az Istentől jövő 
ígéreteknek a valóságát? Ugyan ki nem tapasztalta már, hogy milyen örömet, 
megelégedettséget és reményt talál, ha segít az önmagán segíteni nem tudókon? 
Nehezen lehetne ennél jobban bemutatni Krisztus jellemét a világnak. 

Hogyan tapasztaltuk már ApCsel 20:35 szavainak valóságát a másokért 
végzett szolgálat során? 
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július 14. csütörtök

ERŐ A JÓRA

Bármennyire nagyszerű is ismerni az igazságot, az még nem elég. Ézsaiás 58. 
fejezete szerint Isten népe szenvedélyesen ragaszkodott vallási formaságaihoz 
és gyakorlataihoz, viszont hitüket nem élték meg a gyakorlatban. Isten arra 
szólítja mai egyházát, hogy a jóra ható erőként jelenjenek meg. Az ószövetségi 
próféták felhívása ma is hangzik, hogy valós képet mutassunk Isten jelleméről.  

Az alábbi igehelyek értelmében hogyan törekedhet úgy a helyi gyülekezet, 
mint az egész egyház arra, hogy megtegyük, amire Isten elhívott?

Zsolt 82:3  

Ézs 1:17  

Egy nagyvárosi gyülekezet környezetében egyre elviselhetetlenebbé vált a 
fegyveres erőszak. 2011-ben egy nagyvárosban rendezett városi missziós 
kongresszuson az említett gyülekezet lelkészének tiszta, prófétai hangja vissz- 
hangzott. Néhány gondolat a beszédéből: „A keresztényeknek meg kell állí-
taniuk a gyászmenetet!” Arra a bibliai történetre utalt, amikor Jézus a naini 
ifjú temetési menetét megállította (Lk 7:11-17). A lelkész azt fejtegette, hogy 
a gyülekezet nem nézheti tétlenül az utcai erőszak folyamatos erősödését a 
környéken. Megkérdezte a hallgatóságot: „Egyházként csak annyi lenne a fel-
adatunk, hogy gyászbeszédekkel álljunk ki? Ha azt kérdezzük Istentől: »Miért 
engedsz meg ennyi szenvedést?« Isten így felel: »Te miért engeded, hogy eny-
nyien szenvedjenek?«”

Ez a gyülekezet aktívan részt vesz a környék területfejlesztésében. A kórusuk 
hét éven át megjelent a környékbeli utcákon. Énekeltek, brosúrákat osztogat-
tak és az érdeklődőknek bemutatták, hogy mivel igyekszik a gyülekezet az 
emberek szolgálatára állni. Sikerült felvenni a kapcsolatot a környékbeliek-
kel, és így a gyülekezet sokféle módon, számottevően segíthetett a lakosság-
nak. Számtalan különböző programmal nagy változást idéztek elő a körzet 
életében. 

Ez a gyülekezet csak egy példa a sok közül arra, hogy egyházi testületként ho-
gyan szolgálhatjuk a környezetünkben élőket, hogyan léphetünk fel gyógyító 
közösségként. 

Mit tehet a gyülekezetünk azért, hogy a környezetünkben élő szegények 
helyzetén javítsunk? 



28

július 15.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „Az Iz-
raelnek adott törvény” c. fejezetből 263-272. o.; „Isten gondja a szegényekre” 
c. fejezet, 494-499. o.

Az egész Ószövetségben nyomon követhető az igazság és kegyelem fogalma. 
Nézzük meg pl. 5Móz 24:10-22 szakaszát! Figyeljük meg a határozott utasítá-
sokat! Egészen világosan látható, hogy mennyire törődik az Úr a szegényekkel, 
a munkásokkal és azokkal, akiket adósság terhel. Nem csupán elvont, magas-
röptű nyelvezettel érzékelteti, hogy segítőkészségre szólít nehéz helyzetű em-
bertársaink iránti. Itt konkrét és gyakorlati rendelkezéseket is olvashatunk arra 
vonatkozóan, hogy bizonyos helyzetekben mit kell és mit nem szabad tenni, 
pl. az adósok vagy a szegény munkások esetében. Túl fontosak voltak ezek a 
fogalmak ahhoz, hogy ki-ki maga dönthesse el, mit tegyen az igazságról és a 
jóságról vallott nézetei alapján. Figyeljük meg azt is, hogy az Úr utalt rá, milyen 
helyzetben voltak egykor ők is, rosszul ment a soruk! „Emlékezz vissza arra, 
hogy szolga voltál Egyiptom földjén. Ezért parancsolom neked azt, hogy így csele-
kedj” (5Móz 24:22, ÚRK). Az anyagi helyzetünktől függetlenül, keresztényként 
mindig gondolnunk kell Isten kegyelmére, amivel nem az érdemeink miatt vesz 
körül bennünket. A Krisztusban nyerhető gazdagságot és teljességet élvezve (Ef 
3:19; Kol 2:10) készen kell állnunk a szükséget látókat szolgálni, segíteni! 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. A negyedik parancsolat része, hogy a szolgáknak is pihenni kell szom-

baton. Hogyan érzékelteti ez is az emberiség Isten előtti egyenlőségé-
nek a gondolatát? Ennek fényében tehát hogyan bánjunk azokkal, 
akik nekünk dolgoznak, akik a beosztottaink, akik bizonyos fokig a 
mi irányításunk alatt állnak? Krisztus keresztáldozata hogyan mutat-
ja be még erőteljesebben az emberek egyenlőségét Isten szemében? 

2. „Amikor átvesszük a krisztusi lelkületet, követjük tetteit, akkor 
tudunk igazán úgy böjtölni, ahogyan Ézsaiás próféta írt a böjtről: 
»Hát nem az-e a böjt, amit kedvelek, hogy megnyitod a gonoszság bilincse-
it, megoldod az iga köteleit« (Ézs 58:6, ÚRK)? Tudd meg, hogy mire van 
szüksége a szegény szenvedőnek, majd pedig kedvesen, szeretettel 
bátorítsd, oszd meg vele az Istentől kapott javaidat, reményt és bizal-
mat ébresztve benne” (Ellen G. White cikke, Pacific Union Recorder, 
1904. július 21.)! Hogyan tudjuk ezt megtenni? Hogyan oszthatjuk 
meg másokkal Krisztustól kapott javainkat, méghozzá kézzelfogható, 
gyakorlati módon, amivel valóban segíthetünk a bajbajutottakon?
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FEJSZÉS ANDRÁS:
ELVESZTETTEM…

Elvesztettem a hangomat,
a tisztán csengőt, éleset,
a húsz, huszonöt éveset.

Elvesztettem egy dallamot,
édesen zengőt, ékeset,
a tizenöt, húsz éveset.

Elvesztettem látásomat,
az ösztönöst, a széleset, 
a tíz, tizenöt éveset.

Elvesztettem a kedvemet,
azt a mindenre képeset,
az öt és a tíz éveset.

Elvesztettem az álmomat,
azt a mélyet, az édeset,
az egy és az öt éveset.

Sok mindenem volt, elveszett.
Sok mindenem volt, elfogyott.
Sok mindenem volt, elkopott,
de ami megvan, drága lett.
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július 16-22.

Igazság és kegyelem 
az Ószövetségben, 2. rész

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 61:1-11; Ezékiel 37:1-14; 47:1-8; 
Máté 5:16; Efézus 2:10; Jelenések 22:1-2 

„Élni fog benne mindenféle élőlény, csak úgy nyüzsögnek majd, és ahová csak 
eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne 
minden, ahová csak eljut a patak” (Ez 47:9, RÚF).

Az 1950-es években, az 1960-as évek elején még virágzott egy környék, de az 
1960-as, ’70-es évek fordulóján már majdhogynem háborús övezetre emlé-
keztetett. A legtöbb család elköltözött, hátrahagyva lelakott, üres házaik sorát, 
kiégett lakásaikat. A vállalkozások is egymás után kivonultak a környékről, 
ezért aztán teret hódított a drog és a bűnözés, amitől csak tovább romlott a 
helyzet abban a negyedben.

1986-ban egy keresztény család a kényelmes, kertvárosi otthonából a nyo-
mott, lezüllött környékre költözött. Egy másik városból való lelkész is csat-
lakozott hozzájuk. Helyrehoztak két kiégett házat, aztán beköltöztek. A két 
család elég sok időt töltött az utcákon, megismerkedtek a környékbeliek cso-
portjaival, összejártak azokkal, akik még ott maradtak. Isten őket használta 
fel arra, hogy egy gyülekezetet alapítson, ami által gyógyulást és átalakulást 
kezdett el a szinte kihalttá vált környéken. Munkájuk és hatásuk még ma is 
tart, igen sok ember életén változtattak. 

Istennek van mondanivalója egyháza számára az ilyen „reménytelen” helyze-
tekkel kapcsolatban! E heti tanulmányunkban tovább „hallgatjuk” az ószö-
vetségi hangok kórusát, amelyek arra hívják Isten népét, hogy mutassák be a 
világnak Uruk jellemét, jóságát.

4. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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július 17. vasárnap

KRISZTUSBAN ÉLNI

Ezékiel 37. fejezete szemléletesen tárja elénk azt, hogy Krisztus kegyelme fel-
élénkíti azokat, akik holttá váltak a törvényszegésben és a bűnben. Ezékiel 
prófétát a Szentlélek látomásban egy völgybe vitte, ami tele volt halott embe-
rek száraz, szerteszét heverő csontjaival. A csontok Izrael házát jelképezték. 
Isten megkérdezte: „Embernek fia! Vajon megelevenednek-e ezek a csontok” (Ez 
37:3, ÚRK)? Miközben Isten embere prófétálni kezdett a csontoknak, kibon-
takozott a felelet az iménti kérdésre.

Mit akart Isten tenni a népéért (Ez 37:1-14)?

A száraz csontoknak hirdetett üzenet következményei: 1) „megelevenedtek, és 
a lábukra álltak; igen-igen nagy sereg volt” (10. vers, ÚRK); 2) Isten letelepíti né-
pét a saját földjén (14. vers); 3) tudni fogják, hogy mindez Isten tette volt (14. 
vers). A feléledés azonban még nem elég. Isten határozott céllal éleszti fel a 
népét: azért, hogy végezzék a küldetésüket. Az Úrnak az volt a terve Izraellel, 
hogy a népek világossága legyen.

Miért teremt újjá, tesz bennünket lelkileg élővé Krisztus (Ef 2:10)? 

„Isten előtt való elfogadottságunk egyedül szeretett Fián keresztül válhat bizo-
nyossá, és a jó cselekedetek csupán a következményei a bűnbocsátó szeretet 
munkájának. Semmilyen érdemet nem vívunk ki általuk, és semmi olyat nem 
kapunk értük, mely által joggal hivatkozhatnánk arra, hogy részt vettünk sa-
ját lelki üdvösségünk kimunkálásában. A megváltás Isten ingyen ajándéka 
a hívőnek, melyet egyedül Krisztus érdeméért nyerhet el. A megterhelt lélek 
békességre lel a Krisztusba vetett hit által, mely békesség egyenes arányban 
van hitének és bizalmának mélységével. Lelki üdvössége érdekében nem hi-
vatkozhat jó cselekedeteire. 

Nincs tehát valódi értéke a jó cselekedeteknek? A naponta szabadon bűnöző 
bűnösre ugyanazzal a jóindulattal tekint Isten, mint arra, aki Krisztusba vetett 
hit által egyenesen és becsületesen igyekszik járni? A Szentírás válaszol: »Mert 
az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, 
amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.«

Az isteni elrendezés szerint az Úr kiérdemelhetetlen kegyelme úgy akarta, 
hogy a jó cselekedeteket jutalom kövesse. Isten egyedül Krisztus érdeméért 
fogad el minket, az általunk véghezvitt irgalmas és előzékeny cselekedetek pe-
dig a hit gyümölcsei” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 3. köt. Budapest, 
2010, Advent Kiadó, 179. o.). 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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július 18.hétfő

FOLYÓVÍZ

Milyen történéseket látott Ezékiel a templommal kapcsolatban (Ez 47:1-8)?

Csőtörés lett volna a templomban? Nem! Itt valami jó történt! A templom alól 
előtörő forrás vize „napkelet felé” folyt. Jeruzsálemtől keletre van a Sós-tenger 
(vagy Holt-tenger), ami a föld legmélyebben fekvő víztömege. Jeruzsálem és 
a Holt-tenger között mintegy 34 km a távolság, főként sivatagos terület. Ide 
tartozik a Jordán-völgye és a Holt-tenger. A Holt-tenger vizének olyan magas a 
sótartalma, hogy semmi nem él meg benne. 

Viszont amikor a templomtól folyó víz ideér, „meggyógyul” a tenger „holt” 
vize. Ezt szimbolikusan úgy lehet érteni, hogy Isten egyháza, a templom (1Pt 
2:4-5) az egészség és gyógyulás forrása azok számára, akik holtak vétkeikben 
és törvényszegésükben. 

Hogyan kell Jézust képviselnünk a világban? Mit mond erről Mt 5:16 verse?

A Zambézi folyó Afrikában, Zambiában egy fa alatt feltörő kis forrásként ered. 
A Viktória-vízesés felé haladva a sekély érből előbb térdig, majd derékig érő 
patak lesz, míg folyóvá duzzad, amelyben úszni is lehet. Hasonlóképpen a 
templomtól eredő, először még kicsiny folyó is egyre nőtt, a hatása erősödött, 
mígnem nagy folyóvá hatalmasodott: „Olyan magas volt a víz, hogy úszni kellett 
benne, mint egy folyóban, amelyen nem lehet átgázolni” (Ez 47:5, ÚRK). 

Lehet, hogy kezdetben kicsi a gyülekezetünk gyógyító hatása, de addig növe-
kedhet, amíg egészen átalakítja a környezetet! „Úgy jelent meg előttem a mun-
kánk, mint ami kezdetben még kicsi, nagyon kicsi, egy patakocska” (Ellen G. 
White: Testimonies for the Church. 7. köt. 171. o.).   

Fény és víz – mindkettő képét vonatkoztatja az Írás arra, hogy mit tehet 
általunk Isten a többi emberért. Milyen módon válhatunk jobb „csator-
nává”, hogy segíthessünk a szükségben lévőknek? 
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július 19. kedd

A GYÜLEKEZET MINT ÉLETFORRÁS

„Ahová csak eljut ez a folyam, élni fog ott minden élőlény, amely mozog. Nagy 
bőségben lesznek ott halak… Élni fog ott minden, ahová csak eljut ez a folyó” 
(Ez 47:9, ÚRK).

Ezékiel próféciája azt szemlélteti, hogy élet lesz mindenütt, ahová az Isten 
templomától eredő folyó vize elér. A 10. vers pedig még nagyobb csodálkozás-
ra késztet: Egyszer csak hirtelen halászok vetik ki a hálóikat és sok halat fog-
nak annak a víznek a partjain, amiről köztudott volt, hogy nincsenek benne 
halak, mert semmi nem élt meg benne. Az egészben az a lényeg, hogy az Isten 
népén keresztül ható isteni erőnek köszönhetően élet lehet ott, ahol azelőtt 
semmi nem élt meg. 

„Ahol Isten munkálkodik, ott nincs reménytelen helyzet, nincs az embereknek 
olyan csoportja, akiket ne érhetne el a megváltás, a boldogtalan múlt öröksé-
gének nem kell többé kárhoztatnia, a jövő felszabadult a csüggedés alól” (The 
Interpreter’s Bible. Nashville, 1956, Abingdon Press, 6. köt. 328. o.). 

Isten csodálatos kegyelme olyan dolgokra képes minden készséges, elfogadó 
ember esetében, amelyek láttán csak ámulunk. Itt újból találkozunk az evan-
gélium üzenetével. Isten képes felhasználni bennünket arra, hogy általunk 
reménységet adjon a csüggedőknek, elkeseredetteknek, azoknak, akik kiszá-
radtak, haldokolnak – úgy lelki, mint fizikai értelemben.

Hasonlítsuk össze Ez 47:12 és Jel 22:1-2 verseit! Mit tudhatunk meg ebből a 
két szakaszból azoknak a végső sorsáról, akiket Jézus meggyógyított, akik-
nek az életét teljessé tette egyháza által?

Egy nap majd az új földön él Isten népe – beleértve a környékbelieket is, aki-
ket a gyülekezeti tagok önzetlensége révén az Úr meggyógyított, felélesztett. 
Ott egy másik folyó lesz, ami Isten trónjától ered. Ott nem lesz sivatag, sem 
szárazság, sem halál. Amíg azonban erre a boldog időre várunk, Isten azt 
akarja, hogy minden gyülekezet olyan hely legyen, amelyből a környezet szá-
mára is gyógyulás és az élet bősége fakad. Rajtunk keresztül akar munkálkod-
ni, hogy a sivatagokat, mélységeket és területünk „Holt-tengereit” élettel töltse 
meg, átformálja, bőséges életet hozva nekik Jézusban (Jn 10:10). Pontosan ez 
az adventi üzenet dióhéjban!

Ezékiel 47. fejezetéhez hasonló üzenetet közvetített Ám 5:24 verse is. E kép 
szerint mi a gyülekezetünk szerepe a környezetben? A gyakorlatban 
hogyan lesz érzékelhető, ha a gyülekezetünk gyógyító folyóként hat? 
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szerda július 20.

JUBILEUMI ÍGÉRETEK

Az egész Ószövetségben megtalálható az a gondolat, hogy akik anyagi és lelki 
áldásokat kaptak, segítsenek a nehezebb sorsúaknak. 

Mit mond Isten a népének Ézs 61:1-11 szakaszában? Az itt elhangzó üzene-
tet hogyan alkalmazhatjuk önmagunkra és arra, amire az Úr elhívott (lásd 
még Lk 4:18)?

Ézsaiás 61. fejezete azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy az Úr Lelke a Felkent 
által jó hírt mond a szegényeknek, bekötözi a megtört szívűeket, szabadságot 
hirdet a foglyoknak és a raboknak szabadulást a sötétségből meg a csügge-
désből (Ézs 61:1). Az ígéret minden eleme „az Úr jókedvének” esztendejében  
(2. vers) teljesedett. Az „Úr jókedvének esztendeje” utalás a jóbél vagy jubi-
leumi évre, amivel kapcsolatban már korábban leszögeztük, hogy tele van 
felszólításokkal a szükségben lévők és szegények között végzett szolgálatra 
vonatkozóan.  

Így pontosan azok fogják megépíteni a régi romokat és helyreállítani az ősi 
pusztaságokat, akik sírtak, de vigasztalást kaptak, Sion gyászolói voltak, de 
akikről gondoskodtak, akik „ékességet” nyertek „a hamu helyett, örömnek kenetét 
a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett” (3. vers). A messiási 
jóbél év áldásait élvezők alakítják át a társadalmat, megújítják a romba dőlt vá-
rosokat (4. vers). Isten népe, papjai és szolgái a környező népek gazdagságából 
élnek (5-6. vers). 

Az Ézsaiás 61. fejezetében sorakozó képek azt érzékeltetik, hogy a környező 
népeket Isten Felkentje átalakítja a vele szövetségben lévőknek juttatott bőség 
által (8-9. vers). A mai korban e képek azokra vonatkoznak, akik világszerte 
Isten szolgáiként és misszionáriusaiként végzik feladatukat a környezetükben. 
Vajon nem kellene érződnie ugyanolyan átformáló befolyásnak akkor is e pró-
fécia nyomán, amikor mi örülünk az Úrban, örvendezünk Istenünkben és az 
üdvösség és igazság ruháit viseljük a körülöttünk élők között (10-11. vers)? 

Ézs 61:9 ékesen szól arról, hogy mit meg nem tud tenni Isten a népe 
által! Vajon ennek a versnek a jellemzése vonatkozik ma ránk is? Miért 
igen vagy miért nem?
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csütörtökjúlius 21.

A GYÜLEKEZET: VÁLTOZÁST SEGÍTŐ ERŐ

Olvassuk el Mikeás 6. fejezetét! Mi ellen emel itt szót az Úr?

Mikeás a többi ószövetségi prófétához csatlakozva hangsúlyozta, hogy az igaz 
és könyörületes Isten előtt mindig is elfogadhatatlanok a vallás külsőséges 
formái, ha hiányzik belőlük az igazság és a kegyelem alázatos, tudatos meg-
nyilvánulása. 

Mi a lényege Mik 6:8 üzenetének? 

„Az igaz vallás gyakorlati. Feltétlenül helye van benne az egyház liturgiájának 
és szertatásainak, de… nem annyira az ételektől való tartózkodás, mint in-
kább annak a kérdése a lényeg, hogy ételünket megosszuk az éhezőkkel. Isten 
ítélőszéke előtt egyedül az a vallás elfogadható, amit a gyakorlati istenfélelem 
jellemez (Mt 25:34-46)” (Ellen G. White megjegyzése, The Seventh-day Adven-
tist Bible Commentary. 4. köt. 306. o.). 

Isten ma is éppúgy elutasítja a hitehagyó, külsőséges vallásoskodást, amiből 
hiányzik a Mik 6:8 versében összefoglalt gyakorlati istenfélelem. Vallási for-
maságaink nem öncélúak, nem képezik hitünk végcélját, hanem a cél felé ve-
zető eszközök. Krisztus a valódi cél, akit be kell mutatnunk az életünk által.

E heti tanulmányunk bevezetőjében olvashattunk két családról, akik azért 
költöztek egy „reménytelen” környékre, hogy az ott élőknek szolgáljanak. 
A két család egy kis csoportot alakított, és az egyik ház nappalijában jöttek 
össze az új, környékbeli barátaikkal együtt. A fejlődő csoport tagjai rendsze-
resen, komolyan imádkoztak azért, hogy Isten mutassa meg nekik, hogyan 
éleszthetnék fel a közösséget. Összefogtak egy keresztény humanitárius szer-
vezettel, és önkénteseket kezdtek toborozni, akikkel közösen nekiláttak hely-
reállítani a szomszédos, lerobbant épületeket.  

Ma, ha valaki elmegy arra a környékre, egy virágzó, új közösséget talál ott, 
ahol az emberek összehasonlíthatatlanul jobban élnek, mint azelőtt. Ez azért 
valósulhatott meg, mert egy kis gyülekezet eltökélte, hogy gyakorlati módon 
mutatja be Jézus szeretetét, ami az egész közösséget átformálta. Ez is érzé-
kelteti, méghozzá igen gyakorlati és hathatós módon, hogyan tudott Krisztus 
szolgálni az embereknek a népe által. 

Mik 6:8 versében Isten az egész néphez szólt, de egyes számban: „néked”. 
Isten egyénenként szólított meg mindenkit. Hogyan mutatkozik meg 
személyesen benned az, amire Isten azt mondja, hogy „jó”?



36

július 22.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Jer  22:1-16; Ez 16:49; Zak 7:9-10

„Megmondta neked, ó ember, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az ÚR: csak azt, 
hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és alázatosan járj Isteneddel” 
(Mik 6:8, ÚRK). Mennyivel fogalmazhatott volna még világosabban az Úr ar-
ról, amit a népétől kér? Megmutatta nekünk, hogy mi a „jó”. A héber eredeti-
ben itt ugyanaz a szó szerepel, amit 1Mózes 1. fejezetében újból és újból olva-
sunk a bűneset előtti teremtett világra vonatkozóan. Ez a szó tehát közvetetten 
visszamutat az ideális állapotra, amit Isten eredetileg tervezett számunkra, 
és amit majd végül, Jézus visszatérését követően visszaad. A „kíván tőled” ki-
fejezésnél (talán) pontosabb fordítás lehetne, hogy „keres nálad”. Vagyis Is-
ten mit „keres” nálunk, megváltott népénél, akikre Krisztus kegyelme árad? 
A válaszra az mutat rá, ahogyan a többi emberhez és Istenhez viszonyulunk. 
Először is, igazságosan kell cselekednünk. Ez nagyon is idevág, tekintettel a 
negyedévi tanulmányunkra, ami azt a kérdést feszegeti, hogy miként segíthe-
tünk azoknak, akik többnyire tehetetlen áldozatai az igazságtalanságoknak. 
Másodszor, szeretnünk kell az irgalmasságot. Világunk időnként elképesztően 
könyörtelen. Bizonyságtételünk különös erővel hathat, ha valóban szeretjük 
az irgalmasságot, és ez meg is mutatkozik az életünkben. Harmadszor pedig, 
alázatosan kell járnunk Istennel. Mik 6:4 versében az Úr az Egyiptomból való 
szabadulásra hivatkozott, mondván, hogy népének arra való tekintettel kell 
alázattal és hűséggel járni az Istennel. Mennyivel inkább vonatkozik ez ránk, 
hiszen tudjuk: Jézus vére árán nyerhetünk megváltást! Mindig alázatra kell 
késztetnie a keresztnek, annak, hogy mekkora árat fizetett Isten értünk! 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Milyen ószövetségi szakaszokat találunk még azzal kapcsolatban, 

hogy kötelességünk gondoskodni a rászorulókról? 
2. Ámósz 5. fejezetében, főként a 21-24. versekben a próféta erős kifeje-

zésekkel illeti a korabeli vallásos embereket. Istenről pedig azt írja, 
hogy jobban figyeli, miként bánunk egymással, mint ahogy az általa 
alapított vallási szertartások gyakorlását nézi. Ezek szerint tehát mire 
kell a hangsúlyt helyeznünk? 

3. Hogyan kerülhetjük el annak a veszélyét, hogy csak a fizikai szükség-
letek kielégítésére koncentráljunk, a lelki dolgokról megfeledkezve? 
Hogyan tarthatunk helyes egyensúlyt, miközben igyekszünk segíteni 
a nehezebb helyzetben lévőknek?  



37

PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
AHOGY AKARTAD

Tudom, hogy a hűségre nézel,
a tiszta szívet szereted. 
Tudom, hogy az kedves előtted,
aki útjában egyenes.

Tudom, tiszta vagy mint a fény,
a törvényed előttem ragyog.
De én úgy vagyok-e ember,
ahogy kívántad, ahogy akarod?

Ahogy gondoltad, ahogy szeretnéd,
ahogy terved volt énvelem:
– én tudom, hogy nem olyan vagyok,
nem így akartad Istenem!

Erősnek kellene lennem,
mozdíthatatlan, mint a szikla,
és a lelkem tiszta tükrének
a lényed ragyogni vissza.

A vigasztalás kellene lennem,
ott, ahol az öröm véget ért,
és meg kellene fűszerezni 
mások ízetlen életét.

Egy nagy hangos kiáltással
süket fülekbe csengeni,
az életem kis rövid útján
a Te nevedet zengeni.

S ez mind-mind hiányzik belőlem,
üresen jár életem malma,
s a tompa zúgásban napjaim,
mint kalász nélküli szalma,

csomóban tornyosulnak már
haszontalan, gyümölcstelen:
– én tudom, hogy nem így akartad,
nem így akartad Istenem!

– Kérlek, könyörülj meg rajtam,
s ahogy terved volt énvelem:
ahogy szeretnéd, ahogy akartad,
úgy formáld át az életem.
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július 23-29.

Jézus szavai a környezetben 
végzett munkáról

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 2:8; Máté 5:13; 13:3-9; 
Lukács 4:16-19; 10:25-37; János 4:35-38 

„Jézus bejárta egész Galileát. Tanított zsinagógáikban, hirdette az Isten orszá-
gának evangéliumát, és gyógyított a nép között minden betegséget és minden 
erőtlenséget” (Mt 4:23, ÚRK).

Robert Louis Stevenson, akit leginkább a Kincses sziget című kalandregényé-
ről ismerünk, gyerekkorában sokat betegeskedett, így nem tudott rendszere-
sen iskolába járni. A szülei a személyes szükségletei biztosítására felvettek 
mellé egy dajkát meg egy magántanárt, hogy tanítsa. Egyik este a dajka be-
ment a szobájába megnézni, még mielőtt elalszik, de nem találta a gyereket az 
ágyában. Stevenson az ablak előtt állt, kezét, sőt az orrát is egészen az üveg-
nek nyomva. A dajka rászólt, hogy bújjon vissza az ágyba, nehogy megfázzon. 
„Jöjjön ide és nézze meg, hogy mit látok!” – mondta Robert. 

A dajka odalépett. Lent az utcán egy férfi sorra meggyújtotta az utcai lámpákat. 
„Nézze! – szólt a fiú. – Egy férfi lyukakat vág a sötétségbe” (Margaret Davis:  
Fear Not! Is There Anything Too Hard for God? 2011, Aspect Books, 332. o.)!

Eddig már valamennyit láttunk abból, amit az Ószövetség mond a szükségben 
lévők megsegítéséről. Most pedig azzal foglalkozunk, amit az Újszövetség tesz 
hozzá ehhez a kérdéshez. És hol is lehetne jobban elkezdeni, mint Jézusnál? 
Az egyik legismertebb tanítása szerint az életünk legyen „a világ világossága” 
(Mt 5:14). Ez úgy válhat valóra, ha visszatükrözzük az igazi Világosság, Jézus 
(Jn 8:12) fényét. Földi szolgálata során Jézus a gyakorlatban is bemutatta a 
tanításait, és ezekből alapvető útmutatásokat kapunk arra nézve, hogyan tu-
dunk mi is „lyukakat vágni a sötétségbe”.

5. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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július 24. vasárnap

JÉZUS KÜLDETÉSNYILATKOZATA

Jézus, a fiatal názáreti rabbi igen népszerű lett Galilea térségében (Lk 4:15). 
Amikor beszélt, „a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint 
akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók” (Mt 7:28-29, ÚRK). Az egyik 
szombaton Ézsaiás könyvét adták a kezébe, Ő pedig felolvasta a 61. fejezet 
első két versét, de még a mondat vége előtt megállt, mielőtt odaért volna, hogy 
„Istenünk bosszúállásának napját” (Ézs 61:2, ÚRK).

Olvassuk el Lk 4:16-19 szakaszát! Hol hallottuk már ezeket a szavakat (lásd 
Ézs 61:1-2)? Mit jelentett ki Jézus, amikor felolvasta ezt a részt?

Már korábban említettük, hogy az „Úr kedves esztendejét” kifejezést a jóbél 
évvel azonosíthatjuk (lásd 3Mózes 25. fejezet). E látogatás alkalmával Jézus 
egy messiási szakaszt idézett a Szentírásból, amit azután így nyugtázott: „Ma 
teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra” (Lk 4:21). Ekkor kinyilatkoztatta, hogy 
Ő a Felkent, aki örömhírt mond a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, 
látást ad a vakoknak, szabadon bocsátja az elnyomottakat és a jóbél év hely-
reállítását végzi el. Ez a lista jól bemutatta földi szolgálatát, ami a tanításra, 
gyógyításra, szolgálatra, főként a rászorulók szolgálatára összpontosított. 

Miért nem olvasta végig Jézus a mondatot Ézs 61:2 versében?

Talán azért fejezte be az olvasást, még mielőtt rátért volna az „Istenünk bosszú-
állásának napját” említő részre, mert nem akarta, hogy a szolgálatát bármifé-
leképpen kapcsolatba hozzák azzal az elterjedt nézettel, miszerint a Messiás a 
seregeivel elsöpri és uralma alá hajtja Izrael elnyomóit. Ez a téves váradalom 
sajnos sokakat megakadályozott abban, hogy valós képet lássanak és fogad-
janak el róla, valamint szolgálatáról. A politikai helyzettől függetlenül inkább 
arra összpontosított, amivel segített azoknak, akiknek szüksége volt arra, 
amit akkor és ott felajánlott.

Mit üzen nekünk, hogy Jézus így jelentette be szolgálatát? Mi a tanulság 
számunkra abban, hogy szolgálatának a gyakorlati oldalát hangsúlyozta? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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július 25.hétfő

A FELEBARÁT SZERETETE

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden 
erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat” (Lk 10:27). 

Mit üzen Lk 10:25-37 szakasza a rászorulók segítésének kérdéskörét ille-
tően?

A törvénytudó értette: az összes parancsolat lényege, hogy szeressük Istent 
egész lényünkkel, mindenünkkel és szeressük felabarátainkat, mint önmagun-
kat. Csupán arra a kérdésre kellett még a válasz, hogy „ki az én felebarátom?”

Mivel a Krisztus korabeli általános felfogás szerint az emberek felebarátjuk-
ként kedveztek a hozzájuk tartozóknak, mindenki máshoz pedig kívülálló-
ként viszonyultak, a törvénytudó várta, hogy majd Jézus ezt világosan kifejti. 
Ő viszont ezzel szöges ellentétben álló szemléletet közvetített. Minden szük-
ségben lévő a felebarátunk, akivel csak találkozunk. Felebarátnak lenni azt 
jelenti, hogy megadjuk, amire a másiknak szüksége van. A papot és a lévitát 
inkább az aggasztotta, nehogy tisztátalanná váljanak, ezért az Isten iránti kö-
telességeikre gondolva óvakodtak a beszennyeződéstől. Olyasvalakinek kel-
lett volna segíteni, aki valószínűleg nem tudná visszafizetni. Milyen kényel-
mes módja ez annak, hogy a vallás ürügyén felmentsék magukat az énnek 
való meghalás kötelessége alól! Ezzel szemben a samaritánus felebarátjának 
tekintette a megsebzett „kívülállót”, „ellenséget”, amikor irgalmat gyakorolva 
segített rajta, és nem a saját igényeire gondolt. Tehát ahelyett, hogy azt kérdez-
nénk: „Ki az én felebarátom?”, tegyük fel ezt a kérdést: „Ki lesz az eltiportak, 
elnyomottak felebarátja?” Nem az számít, hogy kiről van szó, mert annak kell 
segítenünk, aki éppen rászorul.

„Isten semmiféle nemzetiségi, faji vagy társadalmi különbséget nem ismer el. 
Ő az egész emberiség Alkotója. Mindnyájan egy család vagyunk a teremtés 
által, valamint egyek vagyunk a megváltás jogán. Krisztus azért jött, hogy 
ledöntsön minden válaszfalat. Kitárta a templom minden ajtaját, hogy min-
denki szabad utat találjon Istenhez. Szeretete olyan széles, olyan mély, olyan 
teljes, hogy mindent áthat” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 
1983, H. N. Adventista Egyház, 268. o.). 

Miféle előítéletek gátolják, hogy olyan felebarátként élj, amilyennek len-
ned kellene? 
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július 26. kedd

A TELJES RECEPT

„Ti vagytok a föld sója” (Mt 5:13, ÚRK).

Ebben a szakaszban Jézus felhívja a tanítványait, hogy legyenek olyanok, mint 
a „só”, aminek a hatására változás áll be. A gyülekezet a „sótartó”, abban van „a 
föld sója”. Mivel vagy kivel keveredjen a „só” – vagyis mi? Csak önmagunkkal 
vagy tőlünk különböző összetevőkkel? Jobban megértjük a választ erre a kér-
désre, ha egy kenyérsütőformát megtöltünk csak sóval, a másikat pedig olyan 
tésztával, amibe sót is keverünk. Az első esetben a receptnek csupán egyetlen 
hozzávalója van, a só, ami így aligha nevezhető ízletesnek, sőt ehetetlen. A má-
sodik formában viszont a só az egyik alkotóelem, és különböző hozzávalókkal 
keveredik, ezért a kenyér nem lesz ehetetlen, hanem ízletes. Akkor igazán hasz-
nos a só, ha még más összetevőkkel is vegyítik. Ugyanez igaz a keresztények-
re. Viszont a kívánt hatás elmarad, ha kényelmesen megülünk a „sótartóban”, 
a gyülekezetben. Tehát van itt valami, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. 
Lehetünk minden tekintetben erkölcsösek, ha nem dohányzunk, nem iszunk, 
nem tivornyázunk, nem veszünk részt szerencsejátékban, sem bűntényt nem 
követünk el – ami mind valóban fontos is. Viszont nem csak az a kérdés, hogy 
mit nem teszünk. Az igazi kérdés inkább ez: Mit teszünk? Vagyis, mit teszünk, 
hogy segítsünk a környezetünkben élőknek, a szükséget látóknak?

Olvassuk el megint Mt 5:13 versét, most a mondat többi részére koncentrál-
va! Hogyan veszítheti el ízét a só? 

„Ám ha a só elveszíti ízét, ha a kegyességnek csak a látszata marad Krisztus sze-
retete nélkül, akkor nincsen jótékony ereje. Az élet nem gyakorolhat megmentő 
befolyást a világra” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 
372. o.). Akkor most térjünk vissza a recept hasonlatához. Amint tehát láttuk, 
a só önmagában nem jó, sőt, a túlzott sótartalmú étrend káros is. A sót mindig 
keverni kell még mással. Vagyis, ha éppen olyanok vagyunk, mint a világ, nem 
fejtünk ki benne hatást, nem lesz mit felajánlanunk. A só hasznavehetetlenné 
válik. Jézus szavai szerint pedig mit tesznek akkor vele? Viszont ha Krisztus 
szeretetének íze átjár bennünket, akkor vágyni fogunk arra, hogy a „kívülállók” 
között „odatartozók” legyünk. Azért megyünk közéjük, hogy a hatásunk követ-
keztében változás történjen, jobb legyen az emberek élete és sokakat vezessünk 
el oda, ami egyedül számít az életben: a Jézusban felkínált üdvösségre. 

Milyen veszélyekre figyelmeztetnek 5Móz 12:30, 31:20 és Ézs 2:8 versei? 
Mit tehetünk, nehogy ebbe a csapdába essünk?  
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július 27.szerda

A FÖLDMŰVELÉS PÉLDÁJA

Mit mondott Jézus Jn 4:35-38 verseiben a lélekmentés fázisairól?

A földműves feladata sokrétű. Előbb különféle munkálatokat kell elvégezni 
ahhoz, hogy majd bőséges legyen az aratás (Mt 9:35-38). Az Úr szántóföld-
jén nem csak aratókra van szükség. Vajon aratáskor mondana ilyet a gazda a 
munkásainak? Itt az aratás ideje, kezdenünk kellene a vetést! Aratni akkor lehet, 
ha előtte már minden munkafolyamatot elvégeztünk. 

A földműves feladatai közé tartozik a talaj előkészítése, hiszen nem minden 
föld jó eleve (lásd Mt 13:3-9). Mit tehet a gyülekezeted a környezetében, 
amivel fellazítja a „kemény talajt”, eltávolítja a „köveket” és a „töviseket”?

Az aratás előtt a munkások a földművelés nehéz feladatait végzik, és fáradozá-
saik eredményét más munkások aratják le. Időnként a missziós stratégiákban 
nagyobb hangsúlyt helyeznek az aratásra, mint az előkészítő munkákra, pedig 
ennek nem így kellene lenni! A talajt már jóval azelőtt elő kell készíteni, hogy 
az evangelizátor megérkezik és az aratás reményében prédikálni kezd. Az „Úr 
szántóföldjén” végzendő munkánkat tekintsük egy folyamatnak: vizsgáljuk 
meg a talajt, készítsük elő/lazítsuk fel, vessünk, öntözzünk, tápozzuk, véde-
kezzünk a kártevők ellen, várjunk, arassunk és raktározzuk el a terményt! Az 
aratás a folyamatnak csak az egyik része. A gyülekezetben a „földművelés” 
munkájához tartoznak olyan talajvizsgáló feladatok, mint pl. amikor felmé-
rést végzünk, milyen szükségletek mutatkoznak a környéken, megnézzük a 
demográfiai adatokat, interjút készítünk körzeti vezetőkkel. A talaj-előkészí-
tő, fellazító feladatok közé tartozhat az, amikor a környezetben, a felmérés 
során észlelt szükséghelyzeteket orvosoljuk. A szemináriumok, bibliaórák és 
kiscsoportos foglalkozások a vetés körébe tartoznak. Majd imádkozzunk eső-
ért – a Szentlélekért. Kevés olyan ember van, akit egyetlen találkozás alkalmá-
val meg lehet nyerni Krisztusnak. Folyamatosan gondoznunk kell őket, hogy 
több alkalmuk is legyen a találkozásra. Így nagyobb valószínűséggel állnak 
majd készen az aratásra. Amennyiben csupán szórványos esetekre hagyatko-
zunk, nem valószínű, hogy a friss hajtás életben marad az aratásig. 

Milyen szerepet kell betöltenünk a lélekmentés egész folyamatában? 
Ehhez képest most hol vagyunk?  
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július 28. csütörtök

GYÜLEKEZETALAPÍTÁS

Miért küldte ki Jézus a tanítványait a környező városokba és falvakba anél-
kül, hogy bármit is vittek volna magukkal (Mt 10:5-10)?

Furcsának tűnik, hogy Jézus határozott utasítást adott a tanítványainak, amely-
nek értelmében az önfenntartásukra elegendő források nélkül kellett a szolgála-
ti területükre lépniük. Jézus nyilván azért hozta a tanítványokat ilyen helyzetbe, 
hogy megtanítsa őket az Istenre hagyatkozás képességére. Emellett azt is fon-
tosnak tarthatta, hogy barátságot kössenek a helybéli lakosokkal a szeretetszol-
gálat közben. Amennyiben a helybéliek értékelik a szolgálatukat, a gondjukat 
viselik. Egy egyházterület megbízta Frank-et, az egyik lelkészt azzal, hogy egy 
nagyváros olyan részében alapítson gyülekezetet, ahol még nem voltak adven-
tisták. A lelkész először nem is kapott költségkeretet. Frank elővett egy térké-
pet, pontosan behatárolta a városrészt, tanulmányozta az ott élők demográfiai 
adatait. Ezek után leparkolt a környék legforgalmasabb részén, majd üzletről 
üzletre járva kérdezősködött, hogy milyen is arrafelé az élet. Felkereste politi-
kai, üzleti és társadalmi szervezetek vezetőit, akiktől azt tudakolta, hogy mire 
van a legnagyobb szükség a negyedben. Találkozott más vezetőkkel, akik révén 
ki tudta bérelni egy közeli presbiteriánus templom melléképületét. A polgári 
egyesület tagjai biztosították a kezdőtőkét, amiből festéket és tisztítószereket 
vásárolt, hogy kicsinosítsák a melléképületet, ahol különféle szolgáltatásokat 
indíthattak. A környék vezetőivel folytatott beszélgetésekből leszűrte, hogy a 
helybéliek számára fontos az egészség kérdésköre. Ezért Frank, a lelkész önkén-
teseket toborzott, akik többféle egészségügyi állapotfelmérést végeztek, majd 
következő lépésként a melléképületben programokat szerveztek a környékbe-
lieknek. A felméréseken és a programokon résztvevők egy szerény összeget fi-
zettek, amivel hozzájárultak a kiadások fedezéséhez. Nem sokkal később egy 
szombatiskolai csoportot indítottak, amire kezdtek eljárni a környéken élők. 
Frank gyorsan megtanulta: a gyülekezetalapítás egyik legjobb módja, hogy először 
egy szolgálatot kell indítani, amivel azt biztosítják, amire a környéken a legna-
gyobb szükség van, majd pedig ennek a szolgálatnak a révén meg lehet erősíte-
ni az új gyülekezetet. Ebből a társadalmi munkából kinőtt hetednapi adventista 
gyülekezetnek már több mint 140 tagja van! Frank esete jó példa arra, hogy mi 
történhet meg akkor, ha követjük Jézus tanítását a környezetünkkel való kap-
csolatfelvétel terén. Jézus hogyan gyakorolta a saját tanításait a szolgálat terén? 
A következő héten Krisztus módszerét fogjuk vizsgálni, ami igazán eredményre 
vezet „az emberekkel való kapcsolatfelvételben” (Ellen G. White: A Nagy Orvos 
lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 91. o.).   
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július 29.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 

A következő szövegekből többet megtudhatunk arról, hogy Jézus tanítása sze-
rint mi a saját szerepünk a környezetben, és mi a gyülekezeté. Mt 7:12; 23:23;  
25:31-46; Mk 4:1-34; 6:1-13; Lk 6:36; 11:42; 12:13-21; 14:16-24; 16:13; 18:18-27; 
19:1-10; Jn 10:10; 12:8; 17:13-18

Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, „Legkisebb atyámfiai” 
c. fejezet, 543-547. o. 

„Amennyiben a gyülekezet nem a világ világossága, akkor sötétség” (Ellen G. 
White cikke, The Signs of the Times. 1893. szept. 11.). Súlya van ennek a gon-
dolatnak! Jézus szavaira emlékeztet: „Aki velem nincsen, ellenem van; és aki 
velem nem gyűjt, tékozol” (Mt 12:30). Jézus egyértelműen fogalmaz: a nagy 
küzdelemben nincs köztes terület. Vagy Krisztus oldalán állunk, vagy az ör-
dögén. Aki nagy világosságot kapott, de semmit nem kezd vele, az valójában 
a világosság ellen dolgozik. Isten elhívott a világ világosságául. Ha nem világí-
tunk, akkor sötétségben vagyunk. A következő igének ugyan más a közvetlen 
szövegkörnyezete, de az elv ugyanaz: „Ha azért a benned lévő világosság sötét-
ség: mekkora akkor a sötétség” (Mt 6:23)?! Az eddigieket talán így foglalhatjuk 
össze a legjobban: „És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és akire so-
kat bíztak, többet kívánnak tőle” (Lk 12:48). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Beszéljünk arról, hogyan lehet úgy forgolódni a világban, hogy 

Jézushoz vezethessük az embereket! Hogyan lehet megtartani a helyes 
egyensúlyt ezen a téren? 

2. Amikor bekapcsolódunk a környezetünk dolgaiba, gyakran felvetődik 
a politika kérdése, hiszen politikai csatározások folynak sok olyan 
terület körül, ahol segíteni szeretnénk: szegények, oktatás, egészség-
ügy stb. Hogyan lehetünk elég elővigyázatosak, nehogy a politikai 
szimpátia salakja rakódjon arra, amit tenni szeretnénk? Bizonyos 
mértékig elkerülhetetlen a politikai élettel való kapcsolat, tehát 
hogyan viselkedjünk, hogy a lehető legnagyobb mértékben kimarad-
junk a politikai küzdelmekből?

3. Ezzel együtt vannak olyan helyzetek, amelyek miatt képviseltetnünk 
kell magunkat a politikai arénában, ha szolgálni kívánunk a környe-
zetünknek? Ha igen, melyek azok a területek? Hogyan léphetünk fel 
ezekben a kérdésekben anélkül, hogy engedményeket tennénk az 
evangéliumi misszióparancs tekintetében?
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KIS SZABÓ JUDIT:
CSAKIS JOBB FELEDRŐL

Hányszor fordultunk sarkon mellőled
mikor újra híján találtattunk,
irántunk érzett szerelmednek
még hány elutasítást adunk?

Csakis jobb feledről melléd ülni,
hősködni, vízen járni akarunk,
virrasztásunk álomba nyugszik
imára nem mozdul a karunk.

„Mi igazán meg nem botránkoztatunk.”
Fogadkozunk, mégis megtagad szívünk.
Meddig rettegünk még a viharban,
s látod azt, hogy nincs akkora hitünk?

Álmainkat, kincseinket a moly eszi,
árulások csókjával illetjük arcod,
üres sírnál keressük a feltámadásod
mégis töretlen folytatod értünk a harcot.

Irgalmasságod törölje méltatlanságunk,
hadd láthassuk és érintsük a sebhelyed
ez kell, emmausi útra vágyó lelkünknek,
töredelmes szívünkbe tedd lakhelyed.



46

július 30 - augusztus 5.

Jézus az emberek között élt

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Zsoltár 51:19; Máté 1:22-23; 9:10-13; 
Lukács 15:3-24; János 1:14; Filippi 2:13-15; 1János 2:16 

„A vámszedők és a bűnösök mind igyekeztek Jézushoz, hogy hallgathassák. A fa-
rizeusok és az írástudók pedig zúgolódtak, és azt mondták: Ez bűnösöket fogad 
magához, és velük együtt eszik” (Lk 15:1-2, ÚRK).

Egy gyülekezet diakónusa havonta kisbusszal vitte a fiatalokat egy idősek ott-
honába, hogy ott istentiszteletet tartsanak. Az első alkalommal, miközben a 
fiatalok a programot vezették, egy tolószékes, idős férfi megfogta a diakónus 
kezét és el sem engedte, amíg véget nem ért az istentisztelet. Minden hónap-
ban ugyanez történt, míg egy nap a tolószékes férfi nem volt ott. Az gondozók 
elmondták, hogy félő, már nem éli meg a reggelt. A diakónus bement a szo-
bájába, megfogta a kezét és imádkozott, hogy az Úr adjon neki örök életet. 
Ekkor az öntudatlannak tűnő férfi erősen megszorította a diakónus kezét, 
aki ebből megértette, hogy a bácsi hallotta az imát. Amint könnyes szemmel 
kilépett a szobából, véletlenül beleütközött egy nőbe, aki megszólította: „Én 
vagyok a lánya. Az édesapám várta magát. Azt mondta, hogy »Jézus havonta 
egyszer eljön és megfogja a kezem. Nem akarok addig meghalni, amíg még 
egyszer meg nem fogom a kezét«” (The Least of These című video alapján).

A kereszténység lényege, hogy „Jézussá” váljunk valaki számára. A követke-
ző néhány tanulmányban Jézus szolgálati módszerének különböző oldalaira 
összpontosítunk, és arra, hogyan valósulhat meg ez a szolgálat a gyülekezet 
életében.  

6. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapjúlius 31.

EGYEDÜL KRISZTUS MÓDSZERE

Ellen G. White az egyik gyakran idézett szakaszban összefoglalja, mit tett Jé-
zus, hogy kapcsolatba lépjen az emberekkel és az üdvösség felé vezesse őket 
(lásd még Mt 9:35-36). „Csak Krisztus módszere vezet igazán eredményre az 
emberekkel való kapcsolatfelvételben. A Megváltó az emberek között moz-
gott, mint aki a javukat akarja. Együttérzést tanúsított, szolgálatával megadta, 
amire szükségük volt és elnyerte a bizalmukat. Azután így szólt: »Kövessetek 
engem«” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent 
Kiadó, 91. o. – a fordító átdolgozásában)!

Vizsgáljuk hát meg részletesen ezt a szakaszt egy kicsit!

1. Jézus az emberek között mozgott, mint aki a javukat akarja. (Kapcsolati 
hálózatokat alakított ki.)

2. Együttérzést tanúsított az emberek iránt. (Elérte, hogy kötődjenek hozzá.)
3. Szolgálatával megadta, amire az embereknek szüksége volt. (Ez is a kötő-

dést munkálta.)
4. Az első, második és harmadik elemmel együtt elnyerte az emberek bizalmát.
5. „Azután így szólt: Kövessetek engem!” (Legyenek tanítványok.)

Itt az evangélium teljes körű megközelítését látjuk. Ez a szolgálati módszer 
fog bennünket vezetni, hogy még teljesebben hirdessük az evangéliumot. Jé-
zus nem választotta külön a szociális vonatkozásokat (1-4. pont) attól, hogy 
követésére szólítsa az embereket (5. pont), tehát mi se tegyük. Az „vezet iga-
zán eredményre”, ha minden lépést összekapcsolunk. Ebben a tanulmányban 
Jézus módszerének első lépésére összpontosítunk, a 7-11. tanulmányokban 
pedig a többire. 

Mit tudhatunk meg a következő versekből arról, ahogyan a Fiú Isten közöt-
tünk „mozgott”? Mt 1:22-23; Jn 1:14

Jézus teljes körű szolgálata által Isten meg akarja békéltetni az egész embe-
riséget. Isten ezzel a módszerrel közelít mindahhoz, ami a bűn miatt meg-
romlott a világban. Jézus az emberek között mozgott, az egész ember javát 
kereste, sőt az egész emberiségét, még azoknak is a szolgálatára volt, akiket a 
kor kultúrája a „legrosszabbnak” titulált. 

Jézus emberi testet öltött, és az emberek között járt, szolgálatával a bűnbe 
süllyedt teremtményeinek segített. Hogyan kell szükségképpen hatnia 
ennek a felemelő, reménységet közvetítő igazságnak arra, ahogyan mi 
mozgunk az emberek között, végezve szolgálatunkat? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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augusztus 1.hétfő

ELVESZETT ÉS MEGTALÁLTATOTT 

Lukács evangéliuma 15. fejezetében Jézus elmondott három példázatot, válasz-
ként a farizeusok és törvénytudók vádaskodására, miszerint Ő „bűnösöket fo-
gad magához, és velök együtt eszik” (Lk 15:2). 

Olvassuk el az alábbi szakaszokat, majd pedig fogalmazzuk meg, hogy mi 
volt Jézus válaszainak a lényege!

Lk 15:3-7  

Lk 15:8-10  

Lk 15:11-24  

Mindegyik példázat elején valami elvész, a végén pedig ünnepelnek. Ez azt fe-
jezi ki, hogy Isten szeret bennünket és komolyan törődik az üdvösségünkkel.

Egy lelkész felvette a kapcsolatot a Prófétaság Hangja adásának egyik hallgató-
jával. Megtudta, hogy egyikük kivételével az egész család örömmel vette a bib-
liatanulmányozást. Az anya, az apa a lányukkal együtt elfogadta Krisztust, és 
várták, hogy a lelkész rendszeresen meglátogassa őket otthon. A fiú volt az idő-
sebb testvér, ő viszont ellenségesen viszonyult a kereszténységhez, hallani sem 
akart róla. Minden este, amikor a lelkész a családnál járt, a fiatalember kiment 
a szobából. Nem volt hajlandó tanulmányozni a Bibliát. Az igen jó hangulatú, 
eredményes bibliaórák sorozatának hat hete után a fiatal lelkész megkérdezte 
a család három tagját, hogy gondolkoztak-e már a keresztségen. Mindannyian 
megneveztek egy-egy indokot, hogy miért kellene még néhány hónapot várni a 
döntés előtt. Ekkor a fiatalember váratlanul belépett az ebédlőbe, ahol a biblia-
órát tartották, és bejelentette: ő kész a lehető leghamarabb megkeresztelkedni, 
amikor a lelkész úgy látja, hogy már felkészült. Általában a saját szobájában ült, 
de nyomon követett mindent, amiről szó volt. Ugyanis az első bibliaóra után 
egy antikváriumban vett magának egy Bibliát. Fokozatosan érett benne az elha-
tározás, hogy nyilvános hitvallást tegyen. Két héttel később megkeresztelkedett 
a fiú, majd egy hónappal utána a család többi tagja is. A döntésük bizonyosan 
nagy örömet okozott a mennyben – a példázatokban olvasottak szerint. Jézus 
tudatosan találkozott pl. a samaritánus asszonnyal Jákób kútjánál, a római szá-
zadossal, a bűnös nővel, aki egy éves fizetésnek megfelelő árú nárdus olajat ön-
tött Jézus lábára. Még számtalan más emberrel találkozott, akikről az Írás nem 
is tesz említést, akiket „méltatlanoknak” bélyegeztek olyanok, akik önmagukat 
túl szentnek gondolták ahhoz, hogy a társaságukban legyenek.
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augusztus 2. kedd

BŰNÖSÖKKEL ESZIK

Milyen lényeges üzenetet kell kihallanunk nekünk magunknak abból, amit 
Mt 9:10-13 szakaszában Jézus a bírálóinak mondott (lád még Hós 6:6)?

Jézus egy ebédlőasztal mellett helyezkedett el, ahol egy társaságban volt és 
evett a társadalom által „nem kívánatosnak” bélyegzett emberekkel. 

Társadalmunk általában kiket tart „nem kívánatos” személyeknek? 

A farizeusok a beszélgetést megakasztva kérdőre vonták Jézust, hogy vajon 
helyénvaló-e ilyen megvetett emberek társaságában forgolódnia. A Mester fi-
gyelmeztette őket, hogy tanulják meg, mi az irgalom jelentősége, szembeál-
lítva az áldozattal. „Menjetek el, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot 
akarok és nem áldozatot” (Mt 9:13, ÚRK). Szomorú! Jézusnak kellett a vallási 
vezetők figyelmét felhívni arra, hogy megtanulják hitük egyik leglényegesebb 
igazságát.

Ugyanaz a helyzet fordult itt elő, mint amit az ószövetségi időkben tapasz-
taltak: a vallási formaságok és ceremóniák fontosabbá váltak az emberek fe- 
jében, mint az, hogy miként bántak egymással. Érdekes, hogy Jézus az Ószö-
vetséget idézve (Hós 6:6) utalt a lényegre. 

„Ezrek követik el ugyanazt a hibát, amit a farizeusok, akiket Krisztus meg-
dorgált Máté asztalánál. Sokan inkább elutasítják az igazságot, amely a vilá-
gosság Atyjától száll alá, semhogy feladják dédelgetett elképzeléseiket, vagy 
lemondjanak valamiféle bálványozott véleményről. Önmagukban bíznak, sa-
ját bölcsességükre alapoznak, nem ismerik fel lelki szegénységüket… Az ön-
igazult lelkülettel felajánlott böjt vagy ima utálatosság Isten szemében” (Ellen 
G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 227. o.). 

Könnyű mások tettei felett ítélkezni úgy, hogy azt tesszük meg mércének, ami 
éppen nekünk tetszik. Meg kell tanulnunk alázattal félretenni énünket, hogy 
a Szentlélek a könyörületességet meggyőződéssé alakíthassa. 

Mire tanít mindannyiunkat Zsolt 51:19 verse? Hogyan érthetjük meg job-
ban ennek a szövegnek a jelentését, ha elismerjük saját bűnösségünket? 
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augusztus 3.szerda

AZ EMBEREK KÖZÖTT FORGOLÓDNI – BÖLCSEN

Egyszer egy előadó megkérdezte a hallgatóságát, hogy hány olyan barátjuk 
van, aki nem tartozik az egyházhoz. A terem végében felállt egy férfi, és di-
adalmasan bejelentette: „Büszkén mondhatom, hogy nekem egy sincs!” Bi-
zonyára jó szándék vezette, ám a szavai sokat elárultak arról, hogy milyen 
világosság is volt a világban. 

Mt 5:13 versében az áll, hogy mi vagyunk a föld sója, csakhogy a só elveszít-
heti az ízét. Egy kereskedő Szidónban rengeteg sót tárolt egy földes aljú fé-
szerben. Mivel a só közvetlenül érintkezett a talajjal, elveszítette az ízét. Ezért 
aztán kidobták és egy út készítéséhez használták fel. A világban élve nekünk 
is vigyáznunk kell. Vajon megengedjük, hogy a világ megfosszon sajátságos 
„ízünktől”? Ugyanaz számít értéknek nekünk is, mint amit a világ elfogad? 

Miként nem szabad elvegyülni a világban? Mit tanulhatunk ezzel kapcso-
latban a következő igékből? 1Móz 13:5-13; 19:12-26; 4Móz 25:1-3; lásd még 
1Jn 2:16 

Ezek a bibliai történetek is azt példázzák, hogy óvatosnak kell lennünk, ami-
kor 1Jn 2:16 versében felsorolt világi értékek szerint élő emberek között moz-
gunk. Csak áltatjuk magunkat, ha azt hisszük, hogy nem kell vigyáznunk, 
vagy pedig semmi veszélyt nem rejt az, ha ránk is hatnak a világ bűnös elvei. 
Ugyanakkor azonban vajon mi hasznára lehetnénk másoknak, ha elbújnánk 
az emberek elől, nehogy káros hatást tegyenek ránk? 

Figyeljük meg a következő bölcs és kiegyensúlyozott tanácsot: „El kell-e talán 
zárkózniuk a hitvalló keresztényeknek a hitetlenekkel való kapcsolattól és be-
szélgetéstől? – Nem. Noha nem e világból valók, együtt kell lenniük velük a 
világban. Nem szabad azonban osztozniuk útjaikban, nem szabad vonzódni-
uk életmódjukhoz, és nem szabad kinyitniuk szívüket szokásaik és tevékeny-
ségeik előtt. A velük való kapcsolattartás célja, hogy Krisztushoz vonják őket” 
(Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 3. köt. 206. o.).

Hány olyan barátod van, aki nem az egyházunkhoz tartozik? Milyen 
természetűek ezek a barátságok? Ki hat jobban a másikra? Te rájuk, vagy 
ők rád?
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augusztus 4. csütörtök

„ELFERDÜLT ÉS ELVETEMEDETT NEMZEDÉKBEN”

Nem kérdés, hogy a világnak szüksége van arra, amit Krisztustól kaptunk. 
Ami nálunk van, az nem tőlünk, miattunk fontos. Inkább úgy lehetne monda-
ni, hogy csak az ösztönöz a másokkal való kapcsolatfelvételre, amit Krisztus-
ban mi már megkaptunk. És pontosan azért, mert mi olyan sokat kaptunk, 
kell elérnünk másokat is, akik még nem rendelkeznek vele! „Ingyen vettétek, 
ingyen adjátok” (Mt 10:8). 

Miről olvasunk Fil 2:13-15 szakaszában? Hogyan illeszkedik az elhívásunk-
hoz, hogy megkeressünk másokat, de közben mi magunk is el ne essünk?

Vigyáznunk kell, nehogy annyira őrizzük magunkat a világtól, hogy soha nem 
kerülünk kapcsolatba a világban élő emberekkel! Nagyon könnyű a saját lelki 
és teológiai komfortzónánkban megmaradni, lelkileg csak befelé fordulni. Az 
ilyen befelé fordulás ugyanis énközpontú vallásoskodássá válhat. Milyen gyak-
ran megesik például, hogy gyülekezetek több energiát fordítanak az istentisztelet 
stílusa vagy a tantételek körüli csatározásokra, mint a haldokló világban végzett 
misszióra! Robert Linthicum: Empowering the Poor című könyve 21-30. oldalán 
a gyülekezetek három csoportját mutatja be. 1) A gyülekezet a városban (kör-
nyezetben). Ennek a gyülekezetnek gyakorlatilag semmi kapcsolata nincs a kör-
nyezettel. A gyülekezet főként a tagok szükségleteinek a kiszolgálására helyezi a 
hangsúlyt. 2) A gyülekezet a város (környezet) felé. Ez a gyülekezet tudja, hogy 
missziót kell végeznie a környezetében. Igyekszik kitalálni, hogy mire van ott 
szükség, de nem kéri ki a környékbeliek tanácsát. Majd programokat ajánl fel a 
környezetnek. Ez a gyülekezet azt kockáztatja, hogy a szolgálata nem lesz idősze-
rű és olyan, amire a környezet igényt tartana vagy magáénak tekintené. 3) A gyü-
lekezet a várossal (környezettel). Ez a gyülekezet demográfiai elemzést végez, 
hogy megismerje azokat, akiknek a szolgálatára kíván állni. A tagok találkoznak 
a környék vezetőivel és lakóival, és megkérdezik tőlük, hogy valójában mire van 
szükségük. Nagyobb a valószínűsége annak, hogy a környéken végzett szolgá-
latuk odaillő lesz, pontosan azt biztosítja, amire szükség van. Ezért a lakosság 
jól is fogja azt fogadni, mivel ők is bekapcsolódtak, így bíznak a folyamatban. Ez 
a gyülekezet összefog a környékbeliek erőfeszítéseivel, hogy elhatározzák, mi-
lyennek is akarják látni a lakóhelyüket; a cél elérése érdekében a környékbeliek 
partnere lesz. Az ilyen gyülekezet részt vesz a helyi szervezetek működésében, és 
a környezetet segítheti olyan szolgáltatásokkal, amelyek hiányoznak, amelyekre 
szükség van. Az efféle partneri kapcsolatban egyaránt magukénak érzik a felada-
tokat, részt vesznek benne, hogy a valós szükségleteket biztosítsák. 
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augusztus 5.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 
„Példaképünk” c. fejezet, 13-18. o.; Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 
„Lévi-Máté” c. fejezet, 220-228. o. 

A gyülekezet missziója a világ felé irányuljon, ne csak önmaga felé! A másokért 
végzett szolgálat céljából szerveződött az egyház.  

Jézus nagyszerűen mozgott az emberek között, Ellen White pedig arra utal, 
hogy ma Isten egyházának hasonlóan kell fellépnie. Az egyház tagjai legyenek 
olyanok, mint a só, aminek át kell hatnia az egész környezetet. 

„Itt nincs olyan felhívás, hogy aludjunk téli álmot, nyulaknak evangelizálva 
a pusztában. Az Úr prófétája egészen felkavaró felhívást közöl: forgolódjunk 
úgy az emberek között, ahogyan Jézus tette – a visszataszító, szegény és elve-
szett emberek között. Jézus a bűnösök barátja volt. Részt vett az összejövete-
leiken, találkozott velük ott, ahol éppen voltak. Ő soha nem tett engedménye-
ket a hit terén, de szívesen időzött bűnös emberek társaságában. A bűnösök 
érezték magukat a legjobban mellette, miközben az úgynevezett szentek érez-
ték magukat közelében a legkényelmetlenebbül. Ő azonban nem figyelt erre, 
mert helyes fontossági sorrendet követett. Azért jött, hogy megmentse a bűnö-
söket. Ez volt a küldetése, és ennek kell a mi missziónknak is lennie, még ha 
néhány szentet ezzel meg is haragítunk… Az adventisták túl sokáig szigetelték 
el magukat biztonságot nyújtó kikötőkben és gettókban, mintha a világ többi 
része nem is létezne. Ennek az időnek vége. Nem tehetjük meg, hogy tovább 
hitehagyásban éljünk, nem vehetjük ehhez többé a bátorságot! Itt az idő, hogy 
egyénenként és egyházként is belépjünk a környezetünkbe” (Russell Burrill: 
How to Grow an Adventist Church. Fallbrook, Calif., 2009, Hart Books, 50. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Beszéljük meg a fentebb taglalt gondolatot, miszerint „hitehagyás-

ban” élünk, ha elszigeteljük magunkat! Vajon túl erős volna ez a meg-
fogalmazás, vagy inkább nagyon is helytálló? 

2. Fontos, hogy a szolgálat miatt az emberek között legyünk. Ebben a 
helyzetben miért olyan fontos a gyülekezet családjának a támogatása, 
miért nem hagyhatjuk figyelmen kívül? Miért kell tudnunk, hogy 
kötelességünk számot adni a tetteinkről? 

3. Beszélgessünk még arról, hogy gyülekezetek több energiát fordítanak 
a belső ügyek körüli perlekedésre, mint a missziómunkára! Hogyan 
kerülhetjük el ezt a végzetes csapdát? 
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KIS SZABÓ JUDIT:
VAN, HOGY

Van, hogy a keskeny túl szűk
a kanyargós a vonzó,
sántikálásból a profik szintjén
ravaszságunk ismeri
hol a kibúvó.
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augusztus 6-12.

Jézus az emberek javát 
szolgálta

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Jónás 3:4–4:6; Máté 5:43-47; Márk 8:22-25; 
Lukács 19:38-42; 1Korinthus 13; Filippi 2:3-5; Jakab 2:14-17 

„Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik 
tehozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a 
tyúk egybegyűjti kiscsirkéit a szárnyai alá; és te nem akartad” (Mt 23:37).

Gördeszkás fiatalok ide-oda cikáznak egy adventista gyülekezet főbejárata 
előtt szombat délelőttönként, a szombatiskola és az istentisztelet alatt. Miért? 
Azért, mert ez a gyülekezet egy ifjúsági központban tartja az összejöveteleit, 
egy gördeszkapálya mellett. Ha valaki azt gondolná, hogy nem szívesen látják 
őket, bosszankodnak miattuk, akkor téved!

A város önkormányzata az ifjúsági bűnözés arányának a növekedését a park 
létesítésével kívánta csökkenteni. A fiataloknak biztosítani akartak egy helyet 
az egészséges kikapcsolódáshoz. Amikor elkészült a központ és a gördeszka-
pálya, az önkormányzat vezetői azt akarták, hogy egy egyházi közösség isten-
tiszteleteket tartson az ifjúsági központ területén. Úgy érezték, hogy az egyhá-
zi jelenlét pozitív erkölcsi hatást tehet a parkba járó fiatalokra. Felajánlották 
a lehetőséget több keresztény egyház gyülekezeteinek, de csak egy fogadta 
el – az, amelyik szombat délelőttönként tart szombatiskolát és istentiszteletet. 

Az adventista gyülekezeti tagok lelkesen költöztek be a központba, mert a 
gördeszkázókkal is kapcsolatba kívántak lépni. Ők így határozzák meg a 
„gyülekezet” fogalmát: egy közösség, amely nem önmagáért létezik. Minden 
gyülekezetünknek ezt a meghatározást kellene magáévá tennie!

7. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapaugusztus 7.

JÓNÁS NINIVÉBEN

Milyen komoly problémát fedezhetünk fel Jónás hozzáállásában (Jón 3:4 –4:6)?

Jónás a könyv 4. fejezetében leül a nagy várostól, Ninivétől keletre. Már be-
fejezte az ítélet üzenetének hirdetését, amit Isten rábízott. Minden eszébe jut, 
ami addig történt: az utazása, hogy mennyire nem akart Ninivébe menni, a 
menekülési taktikái. Isten azonban ragaszkodott hozzá, hogy Jónás vissza-
térjen a küldetéséhez. Aztán ott volt a háromnapos epizód a hal gyomrában, 
majd pedig a hosszú út a partról az ország belsejébe. És mindez miért? Azért, 
hogy Isten eltérjen a szándékától és kegyelmezzen ennek a hitvány népnek? A 
nép megtért, ekkor viszont Jónás érezte úgy, hogy elárulták, semmibe vették, 
kihasználták. Azt remélte, a százhúszezer fős város pusztulása bebizonyítja, 
hogy Isten valóban jobban szereti kiválasztott népét, és igazolja Jónás gyűlö-
letét a niniveiek iránt. 

Miről olvashatunk Lk 19:38-42 verseiben? Hogyan viszonyult Jézus Jeru-
zsálem városához?

Jónás után nyolcszáz évvel Jézus szamárháton haladt egy dombtetőn, ahon-
nan elé tárult Jeruzsálem látképe. „Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében!” 
– hallatszott a kiáltás. Majd visszhangzott a remény szava: „Békesség a menny- 
ben, és dicsőség a magasságban” (Lk 19:38)! A városhoz közeledve, a dicsősé-
ges bevonulás közepette Jézus megállt és sírva fakadt. „Bárcsak felismerted 
volna ezen a napon te is a békességre vezető utat!” (42. vers, RÚF) – mondta.

Figyeljünk fel az ellentétre! Jónás kelletlenül engedett Isten parancsának, 
aligha törődött Ninive lakosainak a jólétével. Jézusnak viszont egyetlen teher 
nyomta a szívét Jeruzsálemhez közeledve: hogy lakói elfogadják az üdvössé-
get, amit nekik felkínál, amiért olyan nagy árat fizet.

Két város: Ninive és Jeruzsálem. Két hírnök: Jónás és Jézus. A különbség ma-
gáért beszél. Jézus példázza az önzetlen, gondoskodó hozzáállást – az embe-
rek javát akarja. Adja az Úr, hogy Isten kegyelme által mi is jézusi lelkülettel 
közeledjünk az elveszettekhez! 

Mi a szerepe az önzésnek abban, ha valaki eljut oda, hogy nem foglalkoz-
tatja mások üdvösségének kérdése?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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augusztus 8.hétfő

A „MÉGIS” ELV

Egy leprás közeledik Jézus felé és gyógyulásért könyörög. Az általánosan el-
fogadott bölcs tanács, hogy ezt az embert el kell szigetelni. Jézus tiszta, mégis 
megérinti és meggyógyítja (Mt 8:1-4). Miközben Jézust kihallgatják, Péter há-
romszor is megtagadja (János 18. fejezet), viszont a feltámadás után, azt köve-
tően, hogy alaposan megvizsgálta Péter szívét, Jézus mégis visszafogadja a szol-
gálatába (János 21. fejezet). A korinthusi gyülekezet nem hajlandó elismerni Pál 
tekintélyét és befolyását, az apostol mégis szolgál nekik (2Kor 12:14-15). 

A „mégis” vagy „annak ellenére” elv alapvetően fontos, ha be akarjuk mutatni 
annak a jellemét, aki mindenki javára vágyik. „Az emberi lelkek milliói van-
nak kiszolgáltatva arra, hogy elpusztuljanak; a tudatlanság és a bűn láncaival 
vannak megkötözve, és talán sohasem volt még alkalmuk arra, hogy halljanak 
Krisztus érettük való szeretetéről. Vajon, ha a mi helyzetünk éppen az ellenke-
zője lenne az övékének, kívánnánk-e valamit tenni, és mit? Mindezt – persze, 
csak amennyire erőnk engedi – kötelesek vagyunk érettük megtenni. Krisztus 
életszabálya, amely az ítélet alkalmával vagy felment, vagy elítél, a következő: 
»Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy 
cselekedjétek azokkal« (Mt 7:12)” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, 
Advent Kiadó, 546. o.). 

Ez az „aranyszabály” alapvetően fontos a szolgálatközpontú gondolkodásnál, 
amikor az ember először is nem arra gondol, ami neki magának hasznos, 
hanem arra, hogy mi válik annak a javára, akinek szolgál. 

Milyen döntő szempontra hívta fel Jézus a figyelmet a következő versekben? 
Mt 5:43-47; Lk 6:27, 35; 23:34 Hogyan viszonyuljunk tehát az ilyen embe-
rekhez?

Jézus arra kér: szeretetet tanúsítsunk az emberek iránt, legyünk kedvesek, „an-
nak ellenére, hogy” gyűlölnek vagy ellenségnek tekintenek bennünket. Figyel-
jük meg azt is, hogy Jézus az ilyen magatartást és hozzáállást Isten jellemével 
hozza összefüggésbe. „Hanem szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok 
kölcsön, semmit sem várva, és nagy lesz a jutalmatok, és a magasságos Isten fiai 
lesztek, mert ő jóságos a háládatlanokhoz és a gonoszokhoz is” (Lk 6:35, ÚRK).

Hogyan értjük azt, hogy Isten „jóságos a háládatlanokhoz és a gonoszok-
hoz is”? (Miért jelent választ ez például a következő kérdésre is: Miért 
megy jól időnként a gonoszok sorsa?) Hogyan jön a képbe a Róm 2:4 
versében megfogalmazott gondolat?
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augusztus 9. kedd

„A SZERETET SOHA EL NEM FOGY”

Jézus szerint az a két nagy parancsolat, hogy szeresd Istent és szeresd a felebará-
todat (Lk 10:27-28). Azt is elmondta, hogy ki a felebarátunk (Lk 10:29-37). Nem 
kérdés az sem, hogy Jézus a földi élete elejétől a végéig Isten tiszta szeretetét 
mutatta be, aki maga a szeretet (1Jn 4:16). Amennyiben tehát Isten jellemét kell 
tükröznünk, ha azt kell bemutatnunk az embereknek, hogy Ő valóban létezik 
és milyen is igazából, akkor szeretnünk kell!

Gondoljuk ezt végig egy másik oldalról! Az emberek mindig is legfőképpen 
arra a „kifogásra” hivatkozva utasították el Jézust és a kereszténység egészét, 
hogy milyenek a keresztények.

Milyen példákat említhetünk a történelemből vagy akár a mai időkből arra, 
hogy „keresztények” vagy legalábbis önmagukat „kereszténynek” nevezők 
rettenetes dolgokat követtek el, időnként éppen Jézus nevében? Vajon nem 
pontosan ettől óv Dániel próféta könyve (Dán 7:24-25; lásd még Róm 2:24)?

Nem csoda tehát, hogy a történelem során és a mi időnkben is sokan elfordul-
tak az egész kereszténységtől. Éppen ezért még erősebb, sürgetőbb a szükség, 
mint valaha, hogy a saját életünkkel mutassuk be Krisztust az embereknek! 
Ezt pedig semmivel nem lehet jobban, hathatósabban kifejezni, mint az éle-
tünkben meglátszó jézusi szeretettel. 

Olvassuk el 1Korinthus 13. fejezetét! Pál szerint mi a szeretet? Mi nem 
nevezhető annak? Mit tesz a szeretet, és mit nem tesz? Röviden: hogyan 
fejeződik ki a szeretet a keresztények életében? Hogyan kapcsolódik ez a 
kérdés ahhoz, hogy milyen bizonyságként kell élnünk a környezetünk-
ben? Ami pedig még fontosabb: Mi az, amin változtatnunk kell ahhoz, 
hogy ilyen szeretetet tudjunk tanúsítani? 



58

augusztus 10.szerda

A MÁSODIK ÉRINTÉS

Milyen lelki tanulság rejlik abban, hogy a vak ember nem gyógyult meg 
azonnal Jézus első gyógyító érintése után (Mk 8:22-25)?

Miután Jézus „ráköpött” a férfi szemére, megérintette, majd megkérdezte tőle: 
„Látsz-e valamit” (Mk 8:23, ÚRK)? Vajon miért „köpött” Jézus a szemére? Az 
ókori irodalomban találunk rá példát, hogy az orvosok nyálat használtak a 
gyógyításhoz. Az itt említett csoda emlékeztet egy másikra, ami nem sokkal 
korábban történt, amikor is Jézus a Tízváros területén meggyógyította a sü-
ketnéma férfit (lásd Mk 7:31-37). Viszont a vak ember meggyógyítása abban 
különbözött Jézus minden más, feljegyzett gyógyító csodájától, hogy ezt két 
fázisban hajtotta végre. 

Olvassuk el ismét Mk 8:23-24 verseit! Hogyan értsük a férfi válaszát erre a 
kérdésre: „Látsz-e valamit?” 

„Látom az embereket, mint valami járkáló fákat” (24. vers, ÚRK). Vagyis, csak 
azért tudta megkülönböztetni az embereket a fáktól, mert mozogtak. Lelki ér-
telemben hogyan vonatkoztathatjuk ezt az esetet a saját életünkre? Lehet, hogy 
miután Jézus megnyitja lelki szemünket, még nem áll helyre egészen a lelki látá-
sunk. Az embereket olyannak látjuk, mint a „fákat”, csak tárgyaknak tekintjük 
őket. Ez jelentheti például azt, hogy továbbra is vakon elmegyünk mellettük, 
nem vesszük észre bennük a valós szükségletekkel küzdő, valós embereket. 

Vajon mi lehetett az oka annak, hogy Jézus szándékosan két szakaszban 
gyógyította meg ezt a férfit (Mk 8:25)?

A történet szövegkörnyezetéhez hozzátartozik, hogy közvetlenül a csodás 
gyógyítás előtt Jézus másfajta vaksággal találkozott – a tanítványai nem ér-
tették meg a szavait: „Vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától és a He-
ródes kovászától” (Mk 8:15)! Azt hitték, arra utal, hogy nincs elég kenyerük a 
hajóútra. Jézus vakoknak nevezte őket: „Van szemetek, és mégsem láttok” (18. 
vers, ÚRK)? 

Nem csak az egyházon kívül van szüksége az embereknek Jézus gyógyító érin-
tésére, mert az egyház körein belül is létezik vakság. Részleges látású gyüle-
kezeti tagok, akik az embereket csupán statisztikai adatoknak, tárgyaknak 
tekintik, nem törődnek azzal vagy észre sem veszik, hogy sok, „Krisztusban 
újszülött” távozik csendben a gyülekezet hátsó ajtaján. Nekik is szükségük 
van Jézus második érintésére, hogy világosabban lássanak mindent, és jézusi 
módon tudják megszeretni az embereket!
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augusztus 11. csütörtök

A MÁSOKRA ÖSSZPONTOSÍTÓ GYÜLEKEZET

„Semmit sem cselekedve versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem aláza-
tosan egymást különbnek tartva magatoknál. Ne keresse senki a maga hasznát, 
hanem mindenki legyen tekintettel a másikra is. Az az indulat legyen bennetek, 
amely Krisztus Jézusban is volt” (Fil 2:3-5, ÚRK). Hogyan szabják meg az éle-
tünket az ebben a szakaszban kifejezett elvek? Hogyan hassanak nemcsak 
a gyülekezeti tagokkal, hanem a környékbeliekkel való kapcsolatainkra is?

Amikor Jézus a földön járt, nem önmagára gondolt. Programját az határozta 
meg, hogy mások javára vágyott. Szolgálata során nagyrészt olyan helyzetekre 
reagált, amikor valaki megakasztotta abban, amit éppen csinált: amikor Jai-
rus közbeszólt és megkérte, hogy siessen a házához, gyógyítsa meg haldokló 
kislányát. Majd pedig ebben megakasztotta egy asszony, aki tizenkét éve vér-
folyástól szenvedett (lásd Mk 5:21-43). 

Az egyház Krisztus szíve és keze a földön. Jézus mindennél jobban szereti 
az embereket, és a valóban hozzá tartozó egyházra ugyanez igaz. A gyüle-
kezeteknek megvannak a napirendi pontjai és célkitűzései, és ez teljesen 
rendjén is van. Viszont a feltétlen szeretet az emberek iránt időnként arra fog 
bennünket késztetni, hogy félretegyük az előre meghatározott napirendün-
ket, főleg ha az akadályozza Isten szeretetének bemutatását. Sok gyülekezet 
a fontossági sorrendjének elején látja a keresztséget. Valóban csodálatos, ha 
valaki megkeresztelkedik, a Mt 28:19 versében megfogalmazott felszólításnak 
tesz eleget. Csakhogy mi készteti a gyülekezetünket arra, hogy kereszteljen? 
A saját érdekeinek a szolgálata? Az, hogy a keresztségek révén jobb színben 
tűnhet fel, a lelkésze pedig elismerést kaphat? Vagy pedig az az őszinte vágy 
vezet bennünket, hogy a környékbeliek is teljes, bővölködő életet élhessenek, 
mivel elfogadják Krisztust (Jn 10:10), mindent elfogadnak, amit Ő felkínál, 
azért, mert mi a legjobbat kívánjuk nekik? Egy város egyik lehangoló negyedé- 
ben a gyülekezet hajléktalankonyhát működtetett, amire nagy szükség volt. 
Egyszer viszont a lelkész kijelentette: „Be kell zárnunk a konyhát, mert nem 
hoz keresztségeket!” Egy másik gyülekezet éppen elkészült az új imaház épí-
tésével, amire nagyon büszkék voltak. Amikor a lelkész felvetette: hívják be a 
környékbelieket a gyülekezetbe, pl. szünidei bibliatáborra vagy egészségügyi 
állapotfelmérésekre, és így az emberek megismerkedjenek a gyülekezeti kör-
nyezettel, az volt az elsődleges szempont, hogy féltek, mert az új szőnyeget ha-
mar bepiszkolják és az új mellékhelyiségeket megrongálhatják. Hasonlítsuk 
össze ezt a két gyülekezetet azzal, amelyik a gördeszkapálya mellett tartotta 
összejöveteleit!
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augusztus 12.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, „Pél-
daképünk” c. fejezet, 13-18. o.; Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, „Egy 
fogyatkozásod van” c. fejezet, 436-440. o.

„Annak érdekében, hogy minden társadalmi osztályt elérjünk, ott kell talál-
koznunk velük, ahol éppen vannak, hiszen kevesen fordulnak hozzánk ma-
guktól. Nem kizárólag a szószékről hangozva érintheti az emberek szívét az 
isteni igazság. Krisztus felkeltette érdeklődésüket, amikor közöttük járt, mint 
aki a javukat akarja. Felkereste az embereket napi foglalatosságaik közben, és 
őszinte érdeklődést tanúsított hétköznapi ügyeik iránt” (Ellen G. White: My 
Life Today. 186. o.). Milyen igaz sok emberre ma is, különböző okok miatt, 
hogy „kevesen fordulnak hozzánk maguktól.” Éppen úgy, ahogy Jézus eljött 
a földre, hogy megkeressen ott, ahol vagyunk, nekünk is ezt kell tennünk 
másokkal! Olyan sok ember él a világban, és annyi mindenre van szükség! 
Sok sebből vérző, megtört hely a föld, amelyen fájdalmakkal küzdő, összetört 
emberek élnek. Sokan csak arra vágynak, hogy legyen valaki, aki meghallgat-
ja őket, akihez szólhatnak, aki törődik velük. Gyülekezeti közösségként ter-
mészetesen képesnek kell lennünk bizonyos mértékig a fizikai szükségleteket 
is enyhíteni. Vigyáznunk kell, nehogy mi is abban vétkezzünk, amitől Jakab 
óvott: azt mondjuk, hogy hiszünk, miközben a cselekedeteink nem ezt mutat-
ják. Érdekes még, hogy ezt a figyelmeztetést Jakab nem az étrenddel, az öltöz-
ködéssel vagy a magaviselettel, hanem a rászorulóknak nyújtandó segítséggel 
kapcsolatban fogalmazta meg (lásd Jak 2:14-17)! Bárki mondhatja, hogy van 
hite, de az a hit igazi fokmérője, ahogyan a „felebarátunkkal” bánunk. 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Nevezzünk meg néhány bibliai személyt, akik önzetlen gondoskodás-

sal szolgáltak! Például „Joppéban pedig volt egy nőtanítvány – név sze-
rint Tábita, amely azt jelenti: Dorkász, azaz zerge –, aki sok jót tett, és 
alamizsnát osztogatott” (ApCsel 9:36, ÚRK). Mit tesz a gyülekezetünk, 
hogy segítsen az embereknek a mai „Joppéban”?

2. Könnyű jót tenni, amikor ezért elismernek, megdicsérnek és a „jócse-
lekedetek” példáiként emlegetnek bennünket stb. Viszont mi van 
akkor, ha úgy segítünk, hogy arról senki nem tud, nem hall, sőt (a 
megsegített személyen vagy személyeken kívül) mást nem is érdekel? 

3. Megkérdezték egy kereszténytől, hogy mi az élete célja, amire ezt felel-
te: „Adni és semmit nem várni cserébe.” Mennyire fejezi ez ki a keresz-
tény magatartás lényegét? 
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
GYÓGYÍTSD MEG SZEMEIM!

Vak az útfélen:
én vagyok.
Azt hittem már
mindent látok, tudok,
de micsoda balga gondolat,
még azt sem tudom igazán
ki vagy?

– Örökkévaló Isten,
óh, Te Nagy!
Jóságodat fel
nem foghatom.
Csak állok itt
az útfélen vakon.
S kiáltozok: Uram!
Uram Jézusom!
Csak láthassalak,
azt kívánom!
Gyógyítsd meg szemeim
homályát, nagyságodat
ne ködön át lássák!
– Ismerjelek meg 
tisztán, egészen
és menjek feléd
hittel, merészen.
S Te mondd!
Nyíljon meg szemem!
Nyíljon meg úgy,
ahogy akarod!
– Lássak, mint 
a jerikói vakok.
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augusztus 13-19.

Jézus együttérzést tanúsított

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 2:23-25; 2Királyok 13:23; 
Lukács 7:11-16; János 11:35; Róma 12:15; 2Korinthus 1:3-4; 
1János 3:17 

„Amikor Jézus kiszállt, nagy sokaságot látott maga körül, megszánta őket, és 
meggyógyította betegeiket” (Mt 14:14, ÚRK).

Mi lehetne annál tragikusabb, mint amikor egy tizenhét éves lány, aki a kor-
társai problémáihoz hasonlókkal küzdött, sőt még többel, önkezével vet véget 
az életének? Vajon ki a megmondhatója, hogyan szenvedtek a szülei!?

A lelkész meglátogatta őket. Leült velük a nappaliban, de sokáig egy szót sem 
szólt. Mélyen átérezte a szülők fájdalmát. Aztán kitört belőle a sírás; zokogott 
és zokogott, majd felállt és egy szót sem szólt, csak elment. 

Később az édesapa elmondta a lelkésznek, hogy milyen sokat jelentett szá-
mukra, amit akkor tett. A házaspárnak nem szavakra, ígéretekre volt szüksé-
ge, és még csak tanácsokra sem. Egyszerűen az kellett nekik akkor és ott, hogy 
valaki őszinte együttérzést tanúsítson. 

„El sem tudom mondani, mennyit jelentett nekünk az együttérzésed!” – fogal-
mazott később az apa. 

Az együttérzés azt jelenti, hogy „szánalom”, ami a könyörülettel, a sajnálat-
tal, a kedvességgel rokon. Azt jelenti, hogy valóban odaállok valaki mellé. Ha 
megindulunk mások szomorúsága láttán, az egészen új szintre emeli az „em-
berek között forgolódást”. Jézus is kifejezte együttérzését az embereknek, ami 
döntően hozzájárult ahhoz, hogy elérte őket.

8. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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augusztus 14. vasárnap

MEGHALLJA A FÁJDALMAS KIÁLTÁST

A világűr félelmetesnek tűnik: végtelen, hideg, olyan hatalmas, hogy külö-
nös erővel törhet ránk létünk jelentéktelenségének és céltalanságának érzé-
se. Ez a félelem még inkább elhatalmasodott a modern tudományos fejlődés 
következtében, hiszen az óriásteleszkópok a kozmosz még sokkal nagyobb, 
hatalmasabb részét tárják fel előttünk, mint amit a képzeletünkkel könnyen 
felfoghatnánk. Ha ehhez még hozzátesszük a darwinizmus szomorú állításait, 
amelyeknek legtöbb közismert változata elveti a Teremtő létezésének gondo-
latát, az emberek – érthető módon – a reménytelenséggel küzdenek az ér-
zéketlen, hatalmas világmindenségben. A Biblia természetesen egészen más 
képet fest arról, hogy mi az ember helye a teremtett világban. 

Mit tanítanak a következő igeszakaszok arról, hogy Isten könyörülettel te-
kint bűnbe esett, megtört földi teremtményeire?

Bír 2:16-18  

2Kir 13:23  

Ézs 54:7-8, 10  

Általánosan elterjedt a nézet, miszerint az Ószövetség Istene szigorú, kegyet-
len, nem hajlandó a megbocsátásra, könyörtelen, főképpen, ha szembeállít-
juk az Újszövetség által bemutatott Jézussal. Ezzel ellentétben viszont ezek és 
más ószövetségi részek is azt példázzák, hogy valójában Isten könyörülettel 
fordul az emberiség felé. 

Hogyan viszonyul Isten a szenvedéshez? Milyen tanítás rejlik erről 2Móz 
2:23-25 verseiben? 

Isten mélységes érdeklődést tanúsít az emberek iránt (lásd Jak 5:11). Ezzel a 
témával találkozunk az egész Bibliában.

„Nyomorunk és jajkiáltásunk a szívéig hat… Békességünk feltételei közül 
egyik sem olyan jelentéktelen, hogy ne részesítené figyelemben… Legkisebb 
tanítványait sem érheti kár… amely iránt ne viseltetne közvetlen érdeklődés-
sel” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Mű-
hely, 74-75. o.). 

A környékünkön milyen kollektív fájdalmas kiáltások szállnak a menny 
felé? Hogyan használhat fel Isten bennünket arra, hogy együttérzést 
tanúsítsunk a szenvedők iránt és segítsünk nekik? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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augusztus 15.hétfő

KÖNYÖRÜLŐ MEGVÁLTÓNK

Földi szolgálata idején Jézus az emberek között járt, része volt olyan hely-
zetekben, amelyekben együttérzést és könyörületet tanúsított. „Amikor Jézus 
kiszállt, nagy sokaságot látott maga körül, megszánta őket, és meggyógyította be-
tegeiket” (Mt 14:14, ÚRK).

Mit tanít Mt 9:35-36 és Lk 7:11-16 az őszinte együttérzésről és könyörület-
ről, amit Jézus ezekben az esetekben tanúsított? 

Az együttérzés szó felidéz más, hasonló jelentésű szavakat is, mint például az 
empátia és a sajnálat. Különböző szótárak szerint a könyörület szó jelentése: saj-
nálat, együttérzés, empátia. A sajnálat a szenvedővel való együttszomorkodást 
jelent. Az empátia az a képesség, ha valaki megérti mások érzéseit, osztozik 
bennük. A könyörület és az együttérzés bemutatja, hogy nemcsak megértjük a 
másik szenvedését, hanem segíteni is akarunk neki megszabadulni attól vagy 
csökkenteni azt. Amikor rossz híreket hallunk a környéken, ha például leég 
valakinek a háza vagy haláleset történik a családban, hogyan reagálunk? Csak 
elmotyogjuk halkan, hogy „Milyen szomorú!” – majd továbbmegyünk? Könnyű 
így tenni! Vagy valóban felébred bennünk az együttérzés, ami könyörületességre 
indít a szenvedő iránt? Az igazi könyörület hatására nagyon is gyakorlatiasan 
fogjuk vigasztalni, segíteni a barátokat és az idegeneket egyaránt. Akár egy kár-
tyát küldünk a gyászolóknak, akár még mélyebben kimutatjuk együttérzésün-
ket, pl. egy látogatással, vagy segítünk abban, amire éppen akkor szükség van, 
szeretettel teszünk valamit értük, ezek mind az őszinte együttérzés világos jelei. 
Nagyszerű, hogy magánemberek és segélyszervezetek általában egyaránt meg-
mozdulnak súlyos katasztrófák esetén. Viszont nem mindig fordítunk éppen 
ilyen figyelmet a „kisebb” bajokra és szerencsétlenségekre, amelyek valakit igen 
rosszul érintenek. Jézus nemcsak együttérzést tanúsított, hanem továbblépett 
még egy szinttel – a könyörületes tettekig, és természetesen bennünket is éppen 
erre szólít. Bárki sajnálhatja azt, akinek baja van és együtt érezhet vele, a kérdés 
viszont az, hogy ez milyen tettekre sarkall?

Reggeli közben egy férfi hallgatta, amint a felesége az újságból olvasott 
egy másik országban történt, több ezer áldozatot követelő tragédiáról. 
Néhány percig arról beszélgettek, hogy milyen szörnyű is ez az eset. 
Majd a férfi témát váltva megkérdezte, hogy a helyi focicsapat nyerte-e 
az esti meccset. Ugyan kivel nem fordult elő hasonló? Tehetünk egyálta-
lán valamit ilyenkor? 
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augusztus 16. kedd

MÁSOK CIPŐJÉBE BÚJNI

Milyen üzenetet közvetít Kol 3:12, 1Pt 3:8 és 1Jn 3:17 verse? Hogyan tu-
dunk mi is hasonló könyörülettel élni?

A könyörület azt jelenti, hogy „együtt szenved valakivel”. Mindannyian szen-
vedtünk már, ezért meg tudjuk érteni mások fájdalmát. Gyakran mi is kö-
nyörületre vagy együttérzésre vágyunk, amikor szenvedünk, tehát nekünk is 
hasonlóan kell viszonyulnunk a rászorulókhoz.

Egy korábbi tanulmányunkban szó volt az irgalmas samaritánus történetéről. 
Jézus a samaritánus példáját kiemelve mondja: „Egy úton lévő samaritánus pe-
dig, amikor odaért, ahol az ember volt, és meglátta, megesett a szíve rajta” (Lk 
10:33, ÚRK). A samaritánust a könyörület hajtotta, hogy segítsen a megsebe-
sült utazónak. A pap és a lévita valószínűleg ezt latolgatta magában: „Mi lesz 
velem, ha segítek ennek az embernek?” A samaritánust viszont más kérdés 
foglalkoztathatta: „Mi lesz ezzel az emberrel, ha nem segítek neki?” A törté-
netben a samaritánus önzetlenül, az áldozat szemszögéből nézte a helyzetet, 
ezért cselekedett. A saját biztonságát és anyagi javait is kockáztatta az idege-
nért. Más szóval, kereszténynek lenni időnként azt jelenti, hogy kockázatot 
vállalunk, ami lehet valóban nagy és költséges is. 

Nézzük meg a tékozló fiú példázatát is ebből a szempontból (Lk 15:20-32)! 
Mit tesz az apa, amivel kiválthatja mások bírálatát vagy akár egy családi per-
patvart is? A megbocsátó ölelés, az összetartozás palástja, a bizalom gyűrűje, 
a szabadság saruja és a meghívás az ünneplésre az apa önzetlen örömét tükrö-
zi, aki kész mindenét feláldozni, hogy tékozló fiát visszafogadhassa. A tékozló 
azt jelenti, hogy pazarló, zabolátlan, féktelen. Jól illenek ezek a jelzők a tör-
ténetbeli fiú viselkedésére. Viszont álljunk csak meg egy kicsit! Joggal mond-
hatná bárki, hogy a tékozló fiú visszatérésekor a történetbeli apa, félretéve 
a méltóságát, szinte mértéket nem ismerve árasztja mindenét zilált külsejű 
fiára. Az idősebb testvér szemében az apa tette pazarlás, kirívó és megfonto-
latlan. Megtérő fia láttán az apa lesz a tékozló, és könyörületes szíve készteti 
arra, hogy odaadja mindenét, mindazt, ami csak kell a visszafogadásához.

Az együttérzésnek és a könyörületnek ez a szintje azt jelenti, hogy az ember 
háttérbe helyezi az önérdekét, énjét, ebből következően bármi megsebezheti, 
miközben együtt szenved valakivel és segít neki visszatérni. Röviden: az igazi 
könyörületnek és együttérzésnek ára is lehet!
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augusztus 17.szerda

JÉZUS SÍRT

„Könnyekre fakadt Jézus” (Jn 11:35). Mit tudhatunk meg ebből a versből, 
nemcsak Jézus emberi természetéről, hanem arról, hogy emberi természeté- 
ben hogyan viszonyult mások szenvedéséhez (lásd még Róm 12:15)?

Jézus szíve mélyéről fakadó együttérzést, empátiát, sajnálatot tanúsított Jn 
11:35 verse szerint. Noha éppen akkor készült feltámasztani Lázárt a halál-
ból, fizikailag és érzelmileg is hatott rá annak a családnak a bánata, amellyel 
szoros kapcsolatban volt. Jézus azonban nem csak szeretett barátjának a ha-
lála miatt sírt. Jóval szélesebb képet látott: az egész emberiség szenvedését, 
aminek az oka a bűn pusztítása.

„Korszakok bajának súlya nyomta. Látta a szörnyű következményeket, melye-
ket Isten törvényének áthágása okoz. Látta, hogy a világtörténelemben Ábel 
halálával kezdődően szakadatlan a harc a jó és a gonosz között. Végigtekintett 
az eljövendő éveken, és szenvedést, szomorúságot, könnyeket, halált látott – 
ez lesz az ember sorsa. Valamennyi korban, országban élt emberi család kínja 
átjárta szívét. A bűnös faj bajai lelkére nehezedtek, s könnyeinek forrása fel-
tört, amikor arra vágyott, hogy minden bánaton enyhítsen” (Ellen G. White: 
Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 449. o.). 

Gondoljunk bele: „Valamennyi korban, országban élt emberi család kínja át-
járta szívét.” Mi még azt is alig tudjuk elviselni, ha csak azoknak a fájdalmá-
ba gondolunk bele, akiket ismerünk vagy akik közel állnak hozzánk. Ehhez 
adjuk még hozzá mások szenvedését, amiről a hírekben olvasunk! Itt pedig 
az Úr, aki úgy ismeri a dolgokat, mint ahogy mi soha nem láthatjuk, az egész 
emberiség kollektív gyötrelme miatt fakadt sírva. Egyedül Isten látja az embe-
ri szenvedés és szomorúság teljes képét. Hálásak lehetünk azért, hogy ennek 
a szomorúságnak csak egyes képeit láthatjuk, és néha még az is túl soknak 
tűnik számunkra. Próbáljuk meg elképzelni, hogy mi minden kavaroghatott 
akkor Jézus szívében!

William Booth tábornok, az Üdvhadsereg alapítója mondta: „Ha nem 
tudsz sírni a város felett, nem használhatunk” (Roger S. Greenway és 
Timothy M. Monsma: Cities: Missions’ New Frontier (Grand Rapids, 
Mich., 2000, Baker Pub. Group, 246. o.). Milyen következtetésre kell 
jutnunk e szavak hallatán? 
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augusztus 18. csütörtök

MÁS VIGASZTALÓ

„Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak 
atyja és minden vigasztalásnak Istene; Aki megvigasztal minket minden nyo-
morúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba es-
teket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket” (2Kor 1:3-4). Pál 
szavai szerint hogyan segít az általunk átélt szenvedés abban, hogy jobban 
ki tudjuk mutatni együttérzésünket és képesek legyünk vigasztalni? Mi is 
tapasztaltuk már, hogy ez mennyire így van? 

Krisztus megerősít a szenvedéseink között, mi pedig ezt az erőt továbbad-
hatjuk másoknak. Amit a saját fájdalmaink között megtanulunk, azzal még 
jobban segíthetünk a többi szenvedőnek.

Általában a gyülekezeteknek vannak olyan tagjai, akik szenvednek, és olya-
nok is, akik vigasztalnak. Ez a kombináció átalakíthatja a gyülekezetünket 
„menedékké”, „menedékvárossá” (lásd 4Mózes 35. fejezet). Mondhatnánk azt 
is, hogy gyógyulást hozó folyammá (lásd Ez 47:1-12), ami a környéken átha-
lad.

Az együttérzés, a vigasztalás igazi művészet. Íme néhány gondolat erről:
•	 Légy őszinte! Hallgasd meg a másikat, de te kevesebbet beszélj! Győződj 

meg róla, hogy a testbeszéded is az együttérzést és a vigasztalást fejezi ki!
•	 A saját személyiségtípusodnak megfelelő módon tanúsíts együttérzést! 

Vannak, akik csendben együtt sírnak a szenvedővel. Mások nem tudnak 
sírni, de pl. azzal mutathatják ki együttérzésüket, hogy szerveznek vala-
mit, ami vigaszt nyújt a gyászolónak.

•	 A puszta jelenlét gyakran fontosabb, mint az, hogy bármit mondjunk 
vagy tegyünk.

•	 Engedjük, hogy ki-ki a maga módján élje meg a fájdalmát! 
•	 Ismerjük meg a fájdalom/gyász feldolgozásának folyamatát, amin általá-

ban végigmennek az emberek!
•	 Vigyázzunk, nehogy azt mondjuk: „Tudom, hogy érzel.” Megvan az esé-

lye, hogy nem tudjuk.
•	 Időnként szükség van szaktanácsadásra.
•	 Ne mondd, hogy „Imádkozom érted”, ha nem fogod valóban megtenni! 

Amikor csak lehetséges, imádkozz együtt a szenvedővel, látogasd meg, 
de ne csak sietve, és mondj neki bátorító bibliai idézeteket!

•	 Szervezz támogató csoportot (amennyiben lehetséges) a gyülekezetben 
vagy a környéken!



68

augusztus 19.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
5Móz 24:10-22; Jónás 3; Mal 3:17; Mt 15:32-38; Mk 6:34-44; Gal 6:2; Zsid 
10:32-34

Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, 
„Az ima magasztos kiváltságunk” c. fejezet, 69-77. o.

Több család összefogott a szabadság alatt, és kisgyerekeikkel együtt étel- és 
tisztasági csomagokat állítottak össze, hogy majd a városukban élő, sok haj-
léktalan között szétosszák. Néhány órán át dolgoztak, azután autóba ültek, 
bementek a városközpontba, és alig fél óra alatt mindent elosztogattak. Utána 
múzeumba mentek, később pedig beültek valahová vacsorázni. A nap végén 
a kocsijaik felé tartottak, amikor az egyikük megszólalt: „Úgy örülök, hogy 
megtettük! De gondoltatok rá, hogy talán már újra megéheztek, akiknek enni 
adtunk?” Nem vitás, rengeteg ember szorul vigasztalásra, együttérzésre vagy 
segítségre, és ez egészen lehengerlő gondolat. Felvetődhet valakiben: „Mi ér-
telme van annak, hogy bármit is tegyünk? Semmi eredménye nem lesz az erő-
feszítéseinknek.” Ám az ilyen hozzáállás számos problémát vet fel. Először 
is, ha mindenki így gondolkozna, soha senki nem segítene másokon, és a 
már így is rettentő helyzet csak tovább romlana. Másik oldalról viszont, ha 
mindenki segítene, aki tud, enyhíthető a baj. Másodsorban a Biblia sehol nem 
mondja, hogy a földi életből egyszer teljesen eltűnik az emberi fájdalom, a 
szenvedés és a gonoszság. Ellenkezőleg! Még Jézus sem tudott kiküszöbölni 
minden emberi szenvedést, amikor a földön járt. Azt tette, amire lehetősége 
volt. Nekünk is így kell eljárnunk: vigasztaljunk, tanúsítsunk együttérzést és 
segítsünk, akinek tudunk!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Mit tehetünk azért, hogy a gyülekezetünk biztonságos hely legyen, 

ahol gyógyulást találnak a megtört szívűek? 
2. „Sokan tanakodnak azon, hogy vajon miért nem cselekszik Isten. Isten 

pedig azon tűnődik, hogy sok gyermeke miért olyan érzéketlen” 
(Dwight Nelson). Amennyiben egyetértünk, mit tehetünk a változásért? 

3. Nézzük meg a következő idézetet: „Az egyszerű, kedves szavak és az 
egyszerű figyelmesség elhajtják a kísértés és kétely fellegeit, amelyek 
az ember lelke körül gyülekeznek. A krisztusi együttérzés szívből 
fakadó kifejezése, amit egyszerűen mond el az ember, képes nyitottá 
tenni azoknak szívét, akiknek szükségük van Krisztus Lelkének egy-
szerű, finom érintésére” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 9. 
köt. 30. o.). 
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REMÉNYIK SÁNDOR:
BIBLIAÓRA

A süllyedő világhajó
Parányi mentőcsolnakán
Lebegünk páran, emberek.
– Gyárak, kietlen kültelek –
A kormánynál egy asszony ül,
A hangja halkan ránk pereg,
Néha koppan a szíveken,
Mint őszben tavaszi eső.
Mögöttünk süllyed a világ,
Mi lebegünk a csolnakon,
A révészünk, az Irgalom
Vezet egy asszony-hangon át.
Most semmi sincs, csak ez a hang.
Csak ez a hang…
És messze a Világítótorony.
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augusztus 20-26.

Szolgálatával Jézus azt adta, 
amire szükség volt

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Zsoltár 139:1-13; Márk 2:1-12; 5:22-43; 
10:46-52; János 5:1-9; Apostolok cselekedetei 9:36-42 

„Így járta be Jézus a városokat és a falvakat mind, tanított zsinagógáikban, 
hirdette az Isten országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget 
és erőtlenséget” (Mt 9:35, ÚRK).

Egy afrikai országban egy adventista asszony nem akart felhagyni a szolgálattal, 
amikor nyugdíjba ment. A környéken a HIV/AIDS pusztítása miatt sokaknak 
gyógyulásra volt szüksége. Arra volt a legégetőbb igény, hogy az AIDS miatt 
elárvult gyerekeknek megfelelő táplálékot biztosítsanak. 2002-ben ez az asz-
szony a gyülekezetével együtt elkezdett tápláló ételeket osztani a környékbeli 
gyerekeknek, hetente hat alkalommal. Ötven gyerekkel kezdték a programot és  
2012-re már naponta háromszáz gyermeket etettek. Ennek kapcsán nyitottak 
egy iskola-előkészítőt, ahová az érintett gyerekek közül már negyvenöten jár-
nak. A szolgálataikhoz tartozik még, hogy az ADRA-tól kapott ruhákat osztják 
szét, a földjükön zöldséget, kukoricát termelnek, amit azután szintén kiosz-
tanak, ezenkívül ellátják a betegeket. Oktatóprogramot is indítottak nőknek, 
hogy megtanulhassanak valamilyen mesterséget, amiből bevételük lesz. Így va-
lóban be tudják mutatni Jézus szeretetét, aminek nyomán alakult egy gyüleke-
zet. Öt taggal kezdték, 2012-re pedig már százhatvanan jártak a közösségükbe. 
Még abban az évben Isten kirendelte az anyagi erőforrásokat egy árvaház és egy 
új imaház építéséhez.

Nagyszerű példa ez is arra, hogy a keresztényi élethez szorosan hozzátartozik 
a szükséghelyzetek gyakorlatias orvoslása.

9. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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augusztus 21. vasárnap

FELTARTÓZTATÁS A SZOLGÁLAT VÉGZÉSE KÖZBEN

Jézus Kapernaum közelében szállt ki a csónakból (lásd Márk 5. fejezet). A 
tanítványoknak még mindig szinte kóválygott a feje az ördöngössel való, a 
Tízváros területén történt találkozás után. Mint általában, akkor is már tömeg 
várta Jézust a parton. Tolakodtak, lökdösődtek, hogy a közelébe kerüljenek, 
felhívják magukra a figyelmét. Azonnal meg is szólította valaki, és segítséget 
kért – a zsinagóga egyik vezetője.

Jézus elindult segíteni a zsinagóga vezetőjének (Mk 5:22-43), amikor vala-
mi megakasztotta. Mi történt, és hogyan reagált Jézus arra, hogy feltartot-
ták? Mi hogyan viszonyuljunk ahhoz, amikor a szolgálat végzése közben 
megakasztanak és újabb segítséget kérnek tőlünk? Milyen tanulságot szűr-
hetünk le ebből a történetből? 

Ismerjük el, egyikünk sem nagyon szereti, ha megzavarják, nem igaz? Elfog-
laltak vagyunk, sok a dolgunk, sokfelé kell elmenni, feladatokat végrehajtani. 
Célokat tűzünk ki magunknak, amelyeket el akarunk érni, általában bizonyos 
időkereten belül. Ha ilyenkor megakasztanak, az hátráltatást jelent. 

Ezért bosszankodhatunk is, ha valaki alkalmatlan időben kérdez vagy kér 
segítséget. Előfordul, hogy nem tudjuk azonnal ledobni azt, ami éppen a ke-
zünkben van. Viszont hányszor megtehetnénk, hogy rögtön abbahagyjuk, 
amivel foglalkozunk, és indulunk segíteni, de egyszerűen nincs hozzá ked-
vünk?

Pedig a segítségnyújtás legfontosabb alkalmai általában megakasztással je-
lentkeznek. A legtöbben igyekszünk elkerülni, hogy valaki hátráltasson, sőt 
bosszankodunk, ha a terveink felborulnak. Jézus szintén éppen akkor szem-
besült bizonyos szükséghelyzetekkel, amikor valamiben megakasztották, és 
Ő ezekre az esetekre szeretettel reagált. Ha belegondolunk, a mi esetünkben 
is sok szolgálati lehetőség akkor jelentkezik, amikor éppen valami mással va-
gyunk elfoglalva. Tanulmányoztuk az irgalmas samaritánus történetét. Ki tud-
ja, hová tartott, mit akart elvégezni, amikor a sebesült emberhez ért!? Mégis 
megállt segíteni, és ez aztán valóban feltartóztatta!

Mikor fordult elő utoljára, hogy valaki hozzád fordult segítségért, meg-
akasztott abban, amit éppen csináltál? Hogyan reagáltál? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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augusztus 22.hétfő

HOGYAN SEGÍTHETEK NEKED?

Olvassuk el Mk 10:46-52 és Jn 5:1-9 verseit! Jézus mindkét esetben egy-egy 
kérdést tett fel. Mi volt ezzel a célja? 

Figyeljük meg: Jézus mindkét alkalommal azt kérdezte, hogy mit akarnak, 
pedig nyilvánvaló volt. Persze ha még nem is lett volna az, Ő akkor is tudta, 
hogy mire volt szükségük. 

Kérdésével azonban Jézus a tiszteletét fejezte ki, azt, hogy odafigyel, törődik 
az ember szenvedésével. Hányszor előfordul, hogy az emberek leginkább csak 
beszélni szeretnének valakivel, aki meghallgatja őket, mert máris jobban ér-
zik magukat, ha elmondhatják, milyen küzdelmeik vannak!? Képzeljük el, 
mit éreznénk, ha elmennénk az orvoshoz, az orvos vetne ránk egy pillantást, 
azonnal felírna valamit, majd el is küldene! Bizonyára kétségbe vonnánk, 
hogy tudja, mire van szükségünk. „Az orvos nem kérdezte meg, hogy érzem 
magam, nem hallgatta meg a szívemet, nem mérte meg a vérnyomásomat…” 
Az orvosi gyakorlat egyik fő szabálya, hogy „a kezelés előtt a diagnózist kell 
felállítani.”

Ugyanez az elv igaz az emberek jólétét célzó, méghozzá teljes körű orvos-
misszionáriusi munkára is. Túl sok gyülekezetben képzelik azt, hogy úgyis 
tudják, mire van az embereknek szüksége, vagy csak találgatják, mivel segít-
hetnek a környezetükben élőknek. Viszont ha tudatosan elbeszélgetünk az 
emberekkel az egyéni és a közösségi igényekről, akkor kifejezzük a törődé-
sünket. Beszélgetés közben mi is tájékozódunk arról, hogyan adhatunk kellő 
segítséget, sőt így új barátokra is szert tehetünk. 

„Ne feledjük, hogy a legádázabb ellenállást is ledönthetjük, ha őszinte érdek-
lődést tanúsítunk mindenki iránt, akivel csak találkozunk. Földi élete során 
Krisztus odafigyelt az emberekre. Bárhol járt, orvos-misszionáriusként lépett 
fel. Hozzá hasonlóan nekünk is mindenütt jót kell tennünk. Arra tanít, hogy 
adjunk enni az éhezőknek, öltöztessük fel azokat, akiknek nincs ruhájuk és 
vigasztaljuk a szomorkodókat” (Ellen G. White: Welfare Ministry. 162. o.). 

A többség számára nem jelent problémát a véleménynyilvánítás. Viszont 
hogyan tudjuk megtanulni azt, hogy jobban meg kell hallgatni az embe-
reket? 
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augusztus 23. kedd

MÉLYEBB SZÜKSÉGLETEK

Az Úr Jézus többet tudott az emberekről, mint ők saját magukról. Az evan-
géliumok számos olyan esetet feljegyeznek, amikor Jézus nemcsak azzal volt 
tisztában, amit az emberek éppen akkor gondoltak (lásd Mk 2:8), hanem a 
múltjukat is ismerte (lásd Jn 4:18). 

Miről biztosít Isten Igéje Zsolt 139:1-13 szakaszában? 

Amint az előző részben is megállapítottuk, Jézus pontosan tudta, hogy mire 
volt az embereknek szüksége, és Ő éppen azt adta meg. Sőt még a felszín alatt 
meghúzódó igényekről is tudott. Ezt láthatjuk a gutaütött történetében is. A 
férfinek nyilván kellett a fizikai gyógyítás, ám a lelkét is nyomta valami. Tehát 
mielőtt Jézus azt mondta volna neki, hogy vegye fel a matracát és járjon, így 
szólt: „Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid” (Mk 2:5). 

Olvassuk el Mk 2:1-12 szakaszát! Mi zajlott a felszín alatt a férfi életében? 
Lehetséges, hogy mindenki hasonló problémával küzd, akinek segíteni sze-
retnénk?

Jézus tudta, hogy itt nem csak fizikai bajjal van dolga. „De nem is annyira a 
testi gyógyulásra vágyakozott, mint inkább a bűn terhétől való szabadulásra. 
Ha megláthatná Jézust, és megbizonyosodhatna a menny megbocsátásáról és 
békéjéről, megelégedne akár az élettel, akár a halállal, Isten akarata szerint” 
(Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 215. o.).

Mi persze nem láthatunk úgy az emberi lélek mélyére, mint Jézus, de bárkinek 
is segítünk, tudhatjuk, hogy neki is ártott a bűn. Vagyis, akármi mutatkozik 
a felszínen, kegyelemre, megerősítésre is biztosan szükség van. Mindenkinek 
tudnia kell, hogy Isten szeret bennünket, a halált is vállalta értünk és csak a 
legjobbat akarja nekünk. 

Mennyire vágyódunk az üdvbizonyosságra és Isten szeretetének tudatá-
ra? Hogyan segíthetünk másoknak is bizonyosságot találni ezekben a 
kérdésekben? 
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augusztus 24.szerda

DORKÁSZ JOPPÉBAN

Mit tett Dorkász Joppéban, amikor felismerte, hogy mi mindenre van szük-
ség a környezetében (ApCsel 9:36-42)? Mire utal a 41. versben ez a megfo-
galmazás: „a szenteket és az özvegyeket” (RÚF)?  

Dorkász tanítvány volt, a tettek embere. „Joppéban pedig volt egy nőtanítvány 
– név szerint Tábita” (ApCsel 9:36). Vajon el lehet mondani, hogy „[a váro-
sodban] vannak tanítványok, név szerint [a gyülekezeted neve], akik sok jót 
tesznek és alamizsnát osztogatnak”?

A „szentek” keresztény gyülekezeti tagok voltak, az „özvegyek” között pedig 
olyanok is lehettek, akik nem tartoztak a gyülekezethez. Dorkász valószínű-
leg mindkét csoportnak segített. Számunkra tehát „Joppé” úgy értendő, hogy 
a gyülekezeten belül és kívül. A gyülekezeten belüli következetes segítségnyúj-
tásban komoly evangelizációs erő rejlik (lásd ApCsel 2:42-47). Így a gyüleke-
zeten kívülállók ezt mondhatják: „Látod, mennyire szeretik egymást az adven-
tisták, hogy törődnek egymással!”

Mi a közös üzenet Jn 13:34-35 és 15:12 verseiben? Miért fontos ezt követni 
gyülekezeti, egyházi szinten? Miért lehet időnként mégis nehéz így eljárni?

Amikor azt tervezzük, hogyan legyünk a gyülekezetünkön kívülállók segítsé-
gére, meg kell gondolni, hogy milyen megközelítéssel, stílusban haladunk. 

Amy Sherman a szolgálat három stílusát mutatja be: 1) A telepes stílus a gyü-
lekezet környezetében való segítségnyújtásra összpontosít. A HIV/AIDS fertő-
zöttekkel foglalkozó nő a közvetlen környezetét választotta saját „Joppéjául”. 
2) A kertész stílus szerint a gyülekezet a közvetlen szomszédságán túl létesít 
szolgálati kapcsolatokat, és „kertészként” otthona kiterjesztéseként tekint a 
„kertjére”. Időnként több gyülekezet összefog, hogy együtt működtessenek 
egy közösségi házat, ami mindegyikük területén kívül esik. Az egyik városban 
több gyülekezet tart fenn egy egészséges élelmiszereket forgalmazó üzletet, 
aminek a révén már egy új gyülekezetet alapítottak. 3) A pásztor stílus egy 
meghatározott célcsoportot igyekszik elérni, nem pedig egy földrajzi területet 
(forrás: Ronald J. Sider: Churches That Make a Difference: Reaching Your Com-
munity with Good News and Good Works. Grand Rapids, Mich., 2002, Baker 
Books, 146. o.).
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augusztus 25. csütörtök

A CSELEKVŐ GYÜLEKEZET

„Bízzad az Úrra dolgaidat, és teljesülnek szándékaid” (Péld 16:3). 

Amikor már van világos elképzelés arról, hogyan szolgálhatnak a környezet-
ben, fontos kialakítani egy tervet, aminek jegyében a gyülekezet minden osz-
tálya együttműködhet a megvalósításért. Az is tehet valamit, aki nem tartja 
magát „vezetőnek”. Fontos, hogy minden tag tisztában legyen a folyamat egé-
szével, mert ez hat a környezetben végzett gyülekezeti misszióra. 

Ideális esetben a gyülekezet stratégiai tervét legalább három forrásból kell 
kialakítani: 1) A Bibliában és Ellen White írásaiban található elvekből; 2) a 
környezetben mutatkozó igények ismeretéből; 3) a gyülekezettől jövő gondo-
latokból. Egyes gyülekezetek úgy tájékozódnak a tagoktól, hogy ún. „ötletbör-
zét” tartanak, amikor mindenki elmondhatja elgondolásait és vágyait úgy a 
misszióra, mint a gyülekezet életének erősítésére vonatkozóan.  

Mi köze van Lk 14:25-35 szakaszának az elköteleződéshez és a tervezéshez, 
ami elengedhetetlen a gyülekezet missziójának végzéséhez? 

Miközben a környékbeliek szükségleteinek a biztosításáról gondolkodsz, a 
folyamat egészéről, felvetődhet benned, hogy ehhez túlságosan el kellene kö-
teleznem magam, túl sok időmet venné igénybe. Jobban szeretjük a rövidebb 
utakat. A két példázat viszont figyelmeztet, nehogy könnyelműen vegyük a 
missziós és tanítványi felelősségünket. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a 
misszióhoz elengedhetetlen az elemzés és a tervezés. Ez mind hozzátartozik 
a helyes sáfárkodáshoz. Lk 14:34 versében a só íze az őszinte odaadást jelké-
pezi, ami nélkül haszontalan a szolgálatunk, a tanítványságunk, nem lehet 
jelentősége. Meg kell lennie bennünk az Úr iránti buzgóságnak, hűséges oda-
adásnak, amiből a szolgálat iránti buzgalom és hűséges odaadás következik.

A gyülekezet közösségével összefogva hogyan tehetnénk még többet 
azért, hogy előre megszervezzük és eltervezzük a környékbeli misszió-
munkát? 
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augusztus 26.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
5Móz 15:11; Jób 29:11-17; Péld 14:31; 19:17; ApCsel 3:6; Jak 1:27–2:5

Jézushoz hasonlóan Pál is kivette a részét az emberek által megnevezett szük-
ségletek biztosításából. Ez mutatkozik meg például abban az ismert történet-
ben is, amikor az apostol az Areopáguszon járt. ApCsel 17:23 szerint a vá-
rosban szembetűnő bálványimádás kapcsán mély beszélgetésbe elegyedett a 
piactéren az athéni szellemi élet vezetőivel és a járókelőkkel. Megtudta, hogy 
mire volt szükség, mi foglalkoztatta az embereket. Felismerte: mivel az éle-
tükben helyet adtak az ismeretlen istennek, arra volt szükségük, hogy meg-
ismerjék az igaz Istent és felhagyjanak a haszontalan bálványok imádatával.  
A későbbiekben a város zsinagógájában kezdett prédikálni, ahol vitatkozott 
„a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel” (ApCsel 17:17, RÚF) – 
vagyis pogányokkal. Megragadott minden kínálkozó alkalmat az evangélium 
hirdetésére. Ott akart találkozni az emberekkel, ahol éppen voltak. Láthatjuk 
ezt abból is, ahogyan beszélt az emberekkel a zsinagógában és a piactéren. 
Tömegek hittek valamilyen istenségben, hiszen oltárt építettek az „Ismeretlen 
Istennek” (23. vers). Még az egyik költőjüket is idézte, aki történetesen iga-
zat mondott: „Az ő nemzetsége vagyunk” (28. vers, ÚRK). Az emberek adott 
helyzetétől indulva igyekezett a bálványoktól elvezetni őket az élő Istenhez és 
a halottaiból feltámadt Jézushoz. Röviden: Pál először is felmérte, mire volt 
azoknak az embereknek szüksége, akikhez el akarta juttatni az evangéliumot, 
majd pedig igyekezett azt megadni. 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. „Aki a békesség és boldogság útjára tanította a népet, éppúgy gondos-

kodott mindennapi, mint lelki szükségleteikről” (Ellen G. White: 
Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 304. o.). Miért kell tehát 
segítséget nyújtani? Milyen fontos üzenetet találunk ebben az idézet-
ben ezzel kapcsolatban?  

2. A missziómunkáról gondolkodva miért vigyázzunk, nehogy megfeled-
kezzünk arról, hogy mi is a fő célunk? Tehát mi a fő cél? Indokoljuk 
meg a válaszunkat!

3. Hogyan tanulhatjuk meg, hogy ne bosszankodjunk, ha valaki meg-
akaszt abban, amivel éppen foglalkozunk, hanem a szolgálat szent 
alkalmainak tartsuk az ilyen eseteket? Hogyan segít ezen a téren Gal 
2:20 verse?   
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
KEGYELMI ÁLLAPOT

„elfogadom, mit tartogatsz még,
hisz vendég voltam, nyűgös vendég”

                                        Péntek Imre

Jön belőlünk,
jön futószalagon
a kavics,
olykor akad 
pár csiszolt féldrágakő is.
S ahogyan fölizzik legbensőnk,
megfeszül létünk 
transzcendens közepe;
feltör temérdek arany,
és közöttük 
egy-egy gyémánt.
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augusztus 27-szeptember 2.

Jézus elnyerte az emberek 
bizalmát

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; 4Mózes 14:11; 5Mózes 4:1-9; 
Nehémiás 2:1-9; Dániel 6:1-3; Apostolok cselekedetei 2:42-47; 
1Korinthus 3:1-9 

„De annál inkább terjedt a híre, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy őt hallgassák, 
és hogy általa meggyógyuljanak betegségeikből” (Lk 5:15, ÚRK).

Egy adventista gyülekezet éveken át hetente ötször vitt reggelit a helyi általá-
nos iskola diákjainak. Kimondottan szekuláris országról volt szó, mégis min-
den állami iskolának törvény által biztosítottak anyagi keretet iskolai lelkész 
felvételére. Az érintett iskolában és a környéken azt akarták, hogy adventista 
lelkész kerüljön hozzájuk (pedig ritka, hogy csak egy egyházat hívnak meg). 
Az iskolai lelkész feladata, hogy a diákok, sőt a szélesebb iskolai közösség fi-
zikai, érzelmi és lelki igényeivel is foglalkozzon. Bámulatos lehetőségek adód-
nak!

„Nagyra értékeljük az egyházukkal való különleges, egyedi kapcsolatunkat! 
– mondta az iskola igazgatója a gyülekezet lelkészének, aki ellátogatott az 
iskolába. – Bárcsak más egyházak is bekapcsolódnának úgy, mint önök!” A 
látogatás végén az iskola kapcsolattartó vezetője megköszönte a lelkésznek 
az egyház támogatását, és megkérdezte, hogy elmehet-e egy szombati isten-
tiszteletre. 

Ezen a héten annak fogunk utánanézni, hogyan lehet megnyerni azoknak a 
bizalmát, akiknek segíteni szeretnénk, akiket Krisztushoz akarunk vezetni. 

10. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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augusztus 28. vasárnap

A BIZALOM ELNYERÉSE

Miután Jézus az emberek javát akarta, együttérzést tanúsított és megadta, 
amire szükségük volt, „elnyerte a bizalmukat”, ami összefügg a hittel. A Bibli-
ában több szó is érzékelteti a hit jelentését. 

A héber „hit” szó gyöke az amn, amiből ered az ámen szavunk. Itt az alapve-
tő gondolat az állandóság, a folyamatosság, a megbízhatóság, amikor valami 
szilárd, megbízható, amiben hinni lehet. Ez az Istenbe vetett üdvözítő „hit”, 
általában így fordítják, de más formában azt jelenti, hogy „igazság”. Amikor 
Krisztus példáját említjük, aki elnyerte az emberek bizalmát, kifejezzük, hogy 
megingathatatlan, szilárd elkötelezettsége láttán ilyen bizalom ébredt az em-
berekben. Ez történt, miközben Jézus közöttük járt, együttérzést tanúsított 
irántuk, foglalkozott velük. 

Olvassuk el a következő igeszakaszokat! A héber Bibliában mindegyikben 
az amn gyökből eredő szavak szerepelnek: 1Móz 15:6; 4Móz 14:11; Ézs 7:9; 
Hab 2:4. A magyarban milyen szavak jelennek meg? Hogyan fejezik ki a 
bizalmat?

A görög Újszövetség a héber amn (hit) szót a „pistis” különböző alakjaival for-
dítja a hit, bizalom, abszolút bizonyosság, megbízhatóság kifejezésére. Krisz-
tus elnyerte az emberek bizalmát, amivel példaként szolgál. Teljes bizonyos-
ságot, bizalmat, hitet ébresztett, amikor hűségesen, önzetlenül forgolódott az 
emberek között, együttérzést tanúsított, segített. 

Fontos megjegyezni, hogy ha a Szentírásban emberrel kapcsolatban esik szó 
a bizalomról, mint pl. az önbizalom vagy az emberekben való bizalom eseté-
ben, gyakran lehet negatív jelentéstartalma is (lásd Zsolt 118:9; Mik 7:5), az 
Istenbe vetett bizalom azonban csak pozitív. Tehát vigyázzunk! Jézus követő-
iként az Ő példáját kell követnünk, miközben az emberek között mozgunk, 
együttérzést tanúsítunk, szolgálunk. Amikor pedig megbíznak bennünk, fon-
tos, hogy Jézusra mutassunk, arra, amit értünk tett!

Mit felelnénk, ha valaki megkérdezné: „Milyen az Istenbe vetett őszinte 
hit?” Indokoljuk meg a válaszunkat! Beszélgessünk erről szombaton a 
csoportban!

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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augusztus 29.hétfő

KÉNYES EGYENSÚLY

Egy afrikai országban igen gyorsan fejlődik a Hetednapi Adventista Egyház. 
Mi a titkuk? Az egyház vezetői megállapították, hogy a növekedés szoros kap-
csolatban áll a gyülekezeti tagok önzetlen, feltétel nélküli szolgálatával. Az or-
szág elnöke is értesült arról, hogy általános bizalom alakult ki az egyház iránt. 
Ezért ő is részt vett egy nagy, adventista közszolgálati gyűlésen, és személyes 
köszönetét fejezte ki a tagoknak. 

Ám Krisztus követőiként különös körültekintéssel kell eljárnunk! Jézushoz 
hasonlóan fontos nekünk is elnyerni az emberek bizalmát, de ezt a bizalmat 
Jézus felé kell terelnünk. Mi csupán csatornák vagyunk. Ránk nézve az em-
berek Krisztusból látnak meg valamit, legyen az önzetlenség, szeretet, gon-
doskodás, mások érdekében vállalt önmegtagadás, ami miatt vonzódnak 
hozzánk. Mivel azonban mindannyian bűnös emberek vagyunk, ha alaposan 
megnéznek minket, talán nem minden fog nekik tetszeni bennünk, amit lát-
nak. Éppen ezért kell folyamatosan Jézus felé irányítani a tekintetüket, mert 
egyedül benne bízhatnak meg maradéktalanul. Emberként előbb-utóbb mind-
annyian okozunk csalódást. 

Mi mindenről kellett Pálnak szót ejteni a korinthusi gyülekezet előtt (1Kor 
3:1-9; 5:1)? Milyen lehetett ezeknek az embereknek a bizonyságtétele, 
ha meghívtak másokat a gyülekezetükbe, akik idővel szintén észrevették 
mindazt, amire az apostol utalt?

Természetesen nem kell arra várnunk, hogy tökéletesek legyünk mi magunk 
vagy a gyülekezetünk, mielőtt segíteni kezdenénk. Ugyanakkor törekedjünk 
arra, hogy lehessen ránk számítani, megbízni bennünk bizonyos fokig. Ezt 
pedig úgy érhetjük el, ha Jézus példáját követve hűségesen és szorgalmasan 
igyekszünk gondoskodni az emberekről. A gyülekezeten belüli viták és har-
cok többsége kétségkívül gyorsan elülne, ha a tagok kizárólag a környezetük 
szükségleteivel törődnének, méghozzá krisztusi szeretettel.

Ha rendszeresen jönnek vendégek a gyülekezetünkbe, mit látnak? 
Milyen a gyülekezetünk bizonysága?
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augusztus 30. kedd

TÁRSADALMI TŐKE

„Kívánatosabb a jó hírnév nagy gazdagságnál; ezüstnél és aranynál a kedvesség 
jobb” (Péld 22:1). Hogyan vonatkozik ez az elv a bizonyságtételünkre és a 
missziómunkánkra?

Mit nevezünk „társadalmi tőkének”? Amikor befizetünk egy bankszámlára, 
az értéke növekszik. A társadalmi tőkét azok a hasznos kapcsolatok képe-
zik, amelyek éppen olyan értékesek, mint a bankban elhelyezett pénz. Ha a 
környék vezetőivel megismerkedünk és tudakozódunk tőlük a körzet szük-
ségleteiről, megbeszéljük, hogyan lehet az adott kérdéseket orvosolni, majd 
pedig mindezt tettek is követik, kapcsolatokat építünk. Ez társadalmi tőke. 
Minden közös jó tapasztalat olyan, mint egy újabb befektetés a kapcsolatba. 
A társadalmi tőkénk fokozatosan gyarapszik, és így nagyobb lesz az értékünk 
az emberek szemében.

A Gyülekezeti kézikönyv arra emlékeztet, hogy „minden közösségben úgy ismer-
jék a hetednapi adventistákat… mint a környék kimagasló polgárait, akik a kö-
zösség javáért dolgoznak… amennyire lehetséges és hitünkkel összeegyeztethe-
tő, szolgálatunkkal és eszközeinkkel támogatnunk kell a társadalom rendjét és 
javát szolgáló helyes erőfeszítéseket is… mindig álljunk ki nyugodtan, szilárdan 
és megalkuvást nem tűrve az igazságért és a jogért…” (Hetednapi adventista gyü-
lekezeti kézikönyv. Budapest, 2010, Advent Kiadó, 173. o.).

Jézus földi szolgálatán kívül találunk még más példákat is a Szentírásban 
arra, hogy mi meg nem történhet, ha Isten népe valóban szert tesz „tár-
sadalmi tőkére”. Olvassuk el a következő szakaszokat, majd pedig fogal-
mazzuk meg, hogy a megnevezett bibliai szereplők milyen kapcsolatokat 
ápoltak „kívülállókkal”, és ebből mi minden következett! 

1Móz 41:38-45; ApCsel 7:9-10  

Dán 2:46-49;  6:1-3  

Talán mi nem menekülünk meg ennyire drámai módon vagy nem mond-
hatunk el ezekhez hasonló történeteket, de nem is az a lényeg. Ezeknek az 
embereknek a jellemszilárdsága hatott a környezetükben élőkre. Ellen White 
kijelenti a Pátriárkák és próféták (174-178. o.), valamint a Próféták és királyok 
(390. o.) című könyvében, hogy ezek az istenfélő férfiak a következő tulajdon-
ságaikkal nyerték el a környezetükben élő „pogányok” bizalmát: szelídség, 
hűség, bölcsesség, helyes ítélőképesség, tehetség, nemes jellem és rendíthe-
tetlen tisztesség. 
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augusztus 31.szerda

A TÁRSADALMI TŐKE ÉRTÉKE

A gyülekezetek többnyire önkéntesek csoportjai, amelyek behatárolt költség-
vetéssel működnek. A társadalmi tőke hozzájárulhat, hogy gyülekezetünk na-
gyobb eséllyel valósíthasson meg jelentős célkitűzéseket, amelyekre egyedül 
nem lenne képes. Bizonyos országokban hagyomány, hogy a földművesek 
összefognak az aratáskor, ami szintén jó példa a társadalmi tőkére. Vagyis 
minden helyzetet külön kell megvizsgálnunk, és ha van, ami kivitelezhető és 
gyakorlati szempontból előnyös, céljaink elérése érdekében együttműködhe-
tünk másokkal. 
Neh 2:1-9 szakasz szerint mi következett abból, hogy Ahasvérus király 
megbízott Nehémiásban? 

„A hiányzó eszközöket [Nehémiás] azoktól kérte, akiknek lehetőségük volt, 
hogy adjanak. Az Úr az igazság ügye érdekében ma is kész indítani azok szí-
vét, akiknél javai vannak. Az érte munkálkodók vegyék igénybe az Ő készteté-
sére nyújtott segítséget… Lehet, hogy az ajándékozó nem hisz Krisztusban és 
nem ismeri Igéjét, de emiatt adományait nem szabad visszautasítani” (Ellen 
G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 393. o.). 
Bámulatos, hogy ebben az esetben Isten pogányok szívére hatott műve előme-
netelét munkálva. Ez fontos tanulságul szolgál számunkra is. Ameddig csak 
lehetséges, hajlandónak kell lennünk együttműködni másokkal is, akik nem 
a mi hitünket vallják, ha ezzel előre visszük Krisztus ügyét. Természetesen 
mindig fontoljuk meg, hogy milyen szövetségbe lépünk másokkal, akiknek a 
hozzájárulása nagyban segítheti a környezet javát célzó terveinket. Gyakran 
előfordulhat, hogy az állam vagy akár magánvállalkozók, személyek is fel-
ajánlják támogatásukat, mert elismerik humanitárius tevékenységünket. Az 
ilyen támogatást nem szabad automatikusan elfogadni, sem automatikusan 
visszautasítani. Imádkozva, esetenként kell megvizsgálni mindent, a döntés-
hozatal előtt tanácsot, véleményt kérve. 

Soroljunk fel példákat arra, hogyan tudunk „társadalmi tőkét” építeni a 
környéken, ami később hasznossá válhat, nem önmagunk, hanem mások 
számára? 
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szeptember 1. csütörtök

MEGNYERNI AZ EMBEREK SZERETETÉT

Népünk annyi világosságot kapott az Úrtól! Ez nem csak teológiai kérdések-
ben mutatkozik meg, mint pl. a kereszt jelentőségének, a szentély tanának, a 
holtak állapotának, a szombatnak és a nagy küzdelemnek a megértése, ame-
lyek önmagukban is hatalmas áldást jelentenek. Az egészség és a gyógyulás 
tekintetében nyert világosságra gondolva különösen elmondhatjuk, hogy bő-
ven van mit felajánlanunk a környezetünkben élőknek. 

Az egészségügyi üzenet valóban nagyszerű találkozási pont lehet számunkra, 
aminek a révén felvehetjük a kapcsolatot a környezetünkkel. Hiszen az egész-
séges élet még azoknak is fontos, akik (legalábbis eleinte) semmi érdeklődést 
nem tanúsítanak a hitelveink iránt. Nagyszerű alkalom ez arra, hogy tovább-
adjuk, amit kaptunk! Jézus így szólt: „És valakinek sokat adtak, sokat követel-
nek tőle; és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle” (Lk 12:48). Vitathatatlan, 
hogy sokat kaptunk. 

Mit mondott népének az Úr 5Móz 4:1-9 szakaszában? Hogyan vonatkozik 
ma ránk az ebben a részben megfogalmazott elv? Hiszen az Úr azt mondta, 
hogy engedelmeskedni kell mindannak, amit megparancsolt.

Néhány éve az egyik hetednapi adventista gyülekezet egy kérdést kezdett fon-
tolgatni: Vajon hiányozna a gyülekezetük a környékbelieknek, ha az egyik éjjel 
eltűnne? A válasz egyszerű volt: Nem, senkinek nem hiányoznának. A környé-
ken nem bíztak bennük.

A gyülekezet tagjai nem örültek ennek, így a falak építéséről áttértek a hídépí-
tésre. Nagyon vigyáztak, nehogy engedményeket tegyenek a hitük terén, mi-
közben elkezdtek együttműködni bizonyos szervezetekkel, amelyek már tevé-
kenyen végezték Isten munkáját. Folyamatosan bekapcsolódtak e szervezetek 
munkájába, nemcsak egy-egy feladatra, hanem hosszantartó programokba, 
amelyek áldást jelentettek a környékbelieknek. Hamarosan meg is változott a 
környezet viszonyulása a gyülekezethez. 

Milyen kapcsolat fedezhető fel ApCsel 2:42-47 szakasza szerint a gyüle-
kezet növekedése és aközött, hogy az egész nép előtt kedvességet talál-
tak (lásd 47. vers)? Mit tartott értéknek az őskeresztény gyülekezet? 
Hasonlítsuk össze ezzel azt, amit a saját gyülekezetünk fontosnak tart!
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szeptember 2.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Mk 5:18-20; Lk 8:38-39; ApCsel 5:12-16

Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, „Példa-
képünk” c. fejezet, 13-18. o.; Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 3. köt. Buda-
pest, 2010, Advent Kiadó, „Az udvariasság” c. fejezet, 212-216. o.; Jézus élete. Buda-
pest, 1989, Advent Kiadó, „Jézus megáldja a gyermekeket” c. fejezet, 431-435. o.

Számos módja van annak, hogy a gyülekezet más egyházakkal és a környékbeli 
szervezetekkel együttműködjön a közjó érdekében. Döntő, hogy a gyülekezet 
tisztában legyen a környékbeli szükségletekkel, majd pedig amennyire lehetsé-
ges, összhangban dolgozzon másokkal is ezek biztosítása érdekében. Mi volna 
ennél jobb módja annak, hogy bizalmat építsünk a környéken, sőt más egyhá-
zakkal is? Amikor a gyülekezet és a célközönség között kölcsönös bizalom ala-
kul ki, akkor ezzel megteremtik az alapot arra, hogy Jézus követése felé halad-
janak, mert „ez a munka nem lesz, nem lehet gyümölcstelen” (Ellen G. White: 
A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 92. o.). Egyedül Isten 
tudja, hány embert lehetett elérni és lehet még elérni az egyszerű kapcsolatte-
remtés révén, miközben igyekszünk jót tenni a szükségben lévőkkel!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Hogyan egyeztethetjük össze a környékbeliekkel való jó kapcsolatok 

ápolásának, ill. a jó hírnév szerzésének a gondolatát azzal, amire 
Jézus figyelmeztetett Mt 10:22 versében: „És mindenki gyűlöl majd tite-
ket az én nevemért, de aki mindvégig helytáll, az megtartatik” (ÚRK). 
Hogyan lehet áthidalni ezt a látszólagos éles ellentétet? 

2. Beszéljünk a csoportban arról, hogy mit felelhetünk a következő kérdés-
re: Milyen az igaz hit? Vagyis, ha Jézusba vetett, őszinte üdvözítő hitünk 
van, mi különböztet meg bennünket azoktól, akikből hiányzik ez a hit? 

3. Jól meg kell gondolni, ha ajándékot fogadunk el hitközösségünkön 
kívülről. Amint a szerdai részben láthattuk, Ellen White szerint, még 
ha nem is hisz valaki Jézusban, az adomány elfogadható tőle. A Nagy 
Orvos lábnyomán című könyve 234-235. oldalán viszont élesen szólt 
olyan egyházakról, amelyek pénzt fogadtak el a szesziparban érdekel-
tektől (még ha azok a saját tagjaik is voltak, „rendes és köztisztelet-
ben álló emberek”). Úgy fogalmazott, hogy a tőlük kapott pénzt 
„beszennyezte a vér. Átok van rajta.” Általában hogyan dönthetjük el, 
hogy helyes vagy helytelen adományt elfogadni valakitől vagy együtt-
működni valakivel, bármilyen jó ügyről legyen is szó?  
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KIS SZABÓ JUDIT:
BŰN GRAVITÁCIÓJÁBÓL

Roppant erővel roskaszt
cipeli mellkas,
nagy erőfeszítések,
picinyke tettek.
Itt nehéz a levegő,
magasba vágyom
vétkeimet lehántod
végleg itt hagyom,
suhanó angyalszárnyam
feléd kitárom.
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szeptember 3-9.

„Kövess engem!” 
– biztatott Jézus

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 9:2; 19:1-10; János 10:1-5, 16; 
Apostolok cselekedetei 26:11-27; Jelenések 3:20; 14:6-7 

„Idegent pedig [a juhok] nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik 
az idegenek hangját” (Jn 10:5).

Julianus római császár Kr. u. 362-ben kampányt indított a pogányság felélesz-
tésére. A kereszténység vette át az uralmat a Római Birodalom felett, ami aggo-
dalommal töltötte el Julianust meg a pogány vezetőket. Az uralkodó félelmét 
jól kifejezi az egyik pogány főpapnak adott tanácsa, ugyanakkor az is kisejlik 
belőle, hogy miért is terjedt a kereszténység olyan sebesen. „Úgy gondolom, 
hogy a [pogány] papok történetesen elhanyagolták a szegényeket, átnéztek 
rajtuk, amit a szentségtörő galileaiak [keresztények] észrevettek, majd a jóté-
konykodásnak szentelték magukat… Nemcsak a saját szegényeikről gondos-
kodnak, hanem a mieinkről is, miközben mindenki láthatja, hogy tőlünk a 
nép nem kap segítséget” (Rodney Stark: Cities of God. San Francisco, 2006, 
HarperCollins Publishers, 31. o.).

A rómaiak arra számítottak, hogy a kereszténység egyszerűen eltűnik vezető-
jük, Jézus Krisztus halála után. Csakhogy a római polgárok különösen nagy 
számban lettek Jézus követői. Ők mivel magyarázták ezt a „problémát”? A ta-
nítványok a környezetükben élők szükségleteit biztosítva Uruk szeretetét mu-
tatták be. Jézus is így járt el földi élete idején, ezért követőinek is hasonlóan 
kell cselekedni.

Nem csoda, hogy sokan álltak Jézus hívei közé, amikor ezt a lehetőséget fel-
kínálták nekik! 

11. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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szeptember 4. vasárnap

ISMERIK A HANGJÁT

A Mester képviselőiként miért olyan fontos jó kapcsolatot ápolni a környe-
zetünkben élőkkel, méghozzá szeretettel, miközben Jézushoz igyekszünk 
vezetni őket? Hogyan érzékeltetik ezt Jn 10:1-5 és 16 versei? Mivel járulha-
tunk hozzá, hogy sokan megismerjék Jézus hangját? 

Erősebben vonja Jézushoz az embereket egy barát suttogása, mint egy idegen 
kiabálása. Ha barátokat szerzünk, akik idővel megbíznak bennünk, a Jó Pász-
tor (Jn 10:11, 14) képes rajtunk keresztül munkálkodni, hogy ők is meghall-
ják, megismerjék, majd pedig kövessék hangját. 

Természetesen fontos először nekünk megismerni Jézus hangját, mielőtt 
másokat is hozzá vezethetnénk. Isten segítségével meg kell tudnunk külön-
böztetni az Úr hangját Sátánétól. Egy pillanatra sem feledkezhetünk meg a 
nagy küzdelem valóságáról és arról, hogy az ellenség fondorlatos, lopakodik, 
igyekszik mindenkit távol tartani a Jézussal való üdvözítő kapcsolattól! Vi-
szont lehetünk jó csatornák és segíthetünk az embereknek megismerni Jézus 
hangját. Ő szól hozzánk a természetből (még a bűneset miatt bekövetkezett 
romlás ellenére is), valamint a körülményekben megmutatkozó gondviselése, 
a Szentlélek befolyása, istenfélő emberek és Igéje által (lásd Ellen G. White: Jé-
zushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, 63-68. o.). Miköz-
ben mi magunk megismerjük a hangját és engedelmeskedünk neki, másokat 
is hozzá vezethetünk. Nem szeretnénk, ha igaz lenne ránk, amire Jézus utalt, 
hogy vak vezet világtalant (lásd Mt 15:14)! 

Miért volt képes Jézus erővel vonzani az embereket? Azért, mert nehéz ellen-
állni önzetlen élete példájának. Amikor mint egyház önérdekünket félretéve 
„szolgai formát” veszünk fel, engedjük, hogy Jézus éljen bennünk, akkor má-
sokat is hívogatni fog Krisztus hangja bennünk. 

Ha a Jó Pásztor képviselői vagyunk, az Ő szolgálatának jellemzői tükröződnek 
rajtunk, és úgy hívjuk az embereket, hogy kövessék az Urat. A Jézus áldozatos 
szeretetét tükröző, hiteles szó és őszinte szolgálat megnyitja azoknak a fülét, 
akiknek segítünk, ledönti a válaszfalakat a gyülekezet és a környezet között.

Hogyan lehet a Jó Pásztor hangjának megismerésére vezetni az embere-
ket? Soroljunk fel több gyakorlati példát erre!

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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szeptember 5.hétfő

KERESNÜNK KELL!

Mi a meghatározó közös pont Mk 1:17, Lk 9:2, 19:10 és Jel 14:6-7 verseiben? 
Mire késztetnek egybehangzóan?

Egy adventista gyülekezetben éveken át így imádkoztak: „Urunk, kérünk, 
hogy vond a környéken élőket a gyülekezetünkbe és magadhoz!” Mintha a 
gyülekezet erős mágnesként, mágikus vonzerővel hatna az emberekre. Igen, 
időnként valóban előfordul, hogy néhányan besétálnak az ajtón, mert keresik 
Istent, még ha mi semmiféle erőfeszítést sem teszünk ezért. Viszont mihez 
kezdjen a gyülekezet, ha telnek-múlnak az évek, és a környékről senki nem 
lép be az imaház ajtaján? Ha csak imádkozunk azért, hogy az emberek bejöjje-
nek, akkor nem követjük Jézus lélekmentési módszerét. Ő az emberek között 
mozgott, kapcsolatba lépett velük, megkereste azokat, akiket megmenthetett. 
„Ne várjunk arra, hogy az emberek hozzánk jöjjenek! Nekünk kell megkeres-
ni őket ott, ahol vannak… Tömegek vannak, akikhez soha nem jut el az evan-
gélium, ha valaki nem viszi el hozzájuk” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. 
Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház, 153. o.).

Az emberek megkeresését különféle hasonlatokkal fejezi ki a Biblia: 
1) A pásztor a karámban hagyja a kilencvenkilenc bárányt, hogy megkeresse 
azt az egyet, amelyik elkóborolt (lásd Mt 18:10-14). Jézus akkor mondta el ezt 
a történetet, amikor figyelmeztetett, hogy óvjuk és védelmezzük a kicsinyeket a 
bűntől. A „kicsinyek” lehetnek gyerekek vagy lelkileg még éretlen keresztények 
is. Ha eltévelyedve visszafordulnak a világba, Jézushoz hasonlóan nekünk is a 
keresésükre kell indulnunk, hogy szeretettel visszavezessük őket hozzá. Itt az a 
lényeg, mint a fentebbi igehelyek esetében is, hogy tevékenyen kell fellépnünk 
az elveszettek megkeresése érdekében. Tegyünk erőfeszítéseket, hogy elérjük 
őket! Persze alkalmanként az is megesik, hogy valaki besétál az utcáról és kéri: 
„Beszéljetek nekem Istenről, az üdvösségről, az igazságról!” Csakhogy nem ez 
az általános, ugye? 2) „Krisztus módszere” az elveszettek megmentéséért „nem 
lesz, nem lehet gyümölcstelen” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Buda-
pest, 1998, Advent Kiadó, 92. o.). Lehetséges, hogy mi viszont sokszor csak az 
„alsó ágon található gyümölcsökre” figyelünk – vagyis azokra, akik keresztény 
világnézettel élnek, más keresztény egyházakhoz tartoznak? És mit teszünk 
a „nehezen elérhető gyümölcsökért” – a szekuláris, ateista emberekért meg a 
mohamedánokért, a zsidókért, a hindukért, a buddhistákért stb.? A keresztény 
világnézetűek történelmileg aktuálisnak tartják az adventizmust, tudnak kap-
csolódni hozzá, de nekünk azért is még komolyabban kell fáradoznunk, hogy a 
más világnézetű, más hitű embereknek is be tudjuk mutatni Jézust.  
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szeptember 6. kedd

A HÍD

Amikor gyülekezetek közszolgálati munkát végeznek pl. az egészségnevelés, 
családi élet, pénzkezelés, konfliktusmegoldás stb. terén, felvetődhet a kér-
dés: Mi lesz az a híd, amin keresztül elvezethetjük az embereket a „Kövessetek 
engem” stádiumba? Pedig inkább ezt kellene kérdeznünk: Ki lesz a híd? A 
válasz: Te! „Az evangélium ügye mellett a legnagyobb érv a szerető és szere-
tetreméltó keresztény” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 
1998, Advent Kiadó. 339. o.). Azoknak a gyülekezeteknek sikerül eseményről 
eseményre és programról programra megtartani az érdeklődő látogatókat, 
amelyeknek a tagjai őszintén szeretik Istent és készségesen, szívesen ápolnak 
tartós barátságokat. 

Másrészt viszont a látogatók iránt közönyös, netán kifejezetten érzéketlen 
gyülekezeti tagok hatása kimondottan negatív a gyülekezet missziójára nézve. 
„Az Úr a megtéretlen vagy korábban ugyan megtért, de azóta visszaesett gyüle-
kezeti tagok miatt nem munkálkodik most azon, hogy sokakat az igazsághoz 
vezessen. Milyen lenne a megszenteletlen tagok hatása az új hívőkre? Vajon 
nem közömbösítenék az Istentől kapott üzenetet, amelyet az Úr népének hir-
detnie kell” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 6. köt. 371. o.)?

Olvassuk el Lk 19:1-10 szakaszát! Miért akart Zákeus felmászni egy fára, 
amikor látni szerette volna Jézust? Milyen lelki tanulságot kell leszűrnünk 
ebből a történetből? 

Képzeljük csak el, mi lett volna, ha azok, akik Jerikóban elállták Zákeus útját, 
felfigyelnek Jézus iránti mély érdeklődésére és szeretettel a Megváltóhoz hív-
ják a „bűnöst”!

Ránk, a Jézust körülvevő „tömeg” tagjaira is annyira „ránk kell ragadnia” a 
küszködő, bűnös emberek iránti jézusi szeretetnek, hogy mi magunk is „jár-
ványt indító” keresztényként éljünk! Ha szívünk mélyéből átérezzük Istennek 
a bűnösök (amilyenek mi is vagyunk) iránti szeretetét és kegyelmét, szenvedé-
lyesen keressük a „tömeghez” még nem tartozókat, a kívülállókat, a lelki érte-
lemben „kicsinyeket”, és gondoskodva, törődéssel Krisztushoz vezetjük őket. 

Mit teszünk, ha a gyülekezetben új arcokat látunk? Tudatosan igyek-
szünk elbeszélgetni velük? Vagy inkább oda sem figyelünk rájuk, átné-
zünk rajtuk, mondván, hogy valaki más majd biztosan foglalkozik 
velük? A válaszból mit tudhatunk meg önmagunkról? Mi az, amin vál-
toztatnunk kellene? 
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szeptember 7.szerda

A HÍVÁS

Jézus és a tanítványai meggyógyították az embereket, majd az örökérvényű dol-
gok felé terelték a gondolataikat (lásd Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. 
Budapest, 1998, Advent Kiadó. 15. o.). Mark Finley emlékeztet rá, hogy ha nem 
mutatjuk be Istent az embereknek, az nem más, mint lelki gondatlanság, mulasz-
tás. Jézus evangelizációs módszerét az jellemezte, hogy ott hatott az emberekre, 
ahol a legnagyobb szükséget érezték. Ilyen az orvosi missziómunka. Krisztus 
nem elégedett meg pusztán a fizikai gyógyítással. A cél a Jézusban való örök 
élet. Még ha az orvosi missziómunka nem is azzal kezdődik, hogy Jézus követé-
sére szólítjuk fel az ismerőseinket, végül csak el kell jutnunk oda! Az emberek 
iránti szeretetből vágyni fogunk arra, hogy mindent bemutassunk, amit Jézus 
felkínál. „Jézus módszerének az első részét gyakorlom, de azzal már nem foglal-
kozom, hogy elmondjam: »Kövessetek engem!« – vélekedhet valaki. – Nincs rá 
lelki ajándékom.” Pedig az első rész után még mi magunk is meglepődhetünk 
azon, hogy automatikusan beszélni fogunk Jézusról, ráadásul az egész olyan 
természetesen jön, sokkal könnyebben, mert a szívek talajának „előkészítése” 
már megtörtént. Miközben jobban megismerjük azt, akinek segíteni tudunk, 
figyeljünk és keressük az alkalmat, hogy beszélhessünk a hitünkről, arról, amit 
az Úr jelent nekünk! Igyekezzünk módot találni rá, hogy lelki gondolatokra 
tereljük a szót! Új barátainkat kérdezhetjük a családjukról, munkájukról, hitük-
ről, ami aztán utat nyit ahhoz, hogy elmondjuk a saját bizonyságtételünket. A 
személyes bizonyságtétel lehet a leghatékonyabb, mivel a másik számára nem 
fenyegető. Ilyenkor nem prédikál az ember, hanem egyszerűen elmondja a tör-
ténetét. Fontos, hogy mindannyiunknak meglegyen a magunk története arról, 
amit Jézus az életünkben tett!

ApCsel 26 :11-27 szakaszában Pál apostol Agrippa király előtt mondja el 
a történetét, a bizonyságtételét. Mit tanulhatunk ebből mi a Jézusról való 
bizonyságtételt illetően?

Figyeljük meg a különböző szakaszokat! Pál először beszélt arról, hogy mi-
lyen volt, mielőtt megismerte az Urat. Majd rátért a megtérési élményére. Ezek 
után pedig kifejtette, hogy mit vitt végbe Isten az életében attól fogva. Ezután 
fordította a kérdést a király felé. 

A Jézushoz fűződő saját történetünk valószínűleg nem olyan drámai 
erejű, mint Pálé volt, mégis foglaljuk össze! Hogyan tanulhatunk meg 
beszélni róla, amikor alkalmas rá az idő? 
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szeptember 8. csütörtök

„KERESSETEK ÉS TALÁLTOK”

Hogyan kapcsolódik egymáshoz Mt 7:7-8, Jn 1:12 és Jel 3:20 gondolata? 
Ezek szerint mit jelent keresni és megtalálni az Urat? 

Az idézett versek arra utalnak, hogy az embernek kérni, keresni kell, majd 
pedig fogadja nyitottan Jézust! Jel 3:20 viszont úgy mutatja be az Urat, mint 
aki az ajtó előtt áll és kopogtat, hogy kinyissák előtte és beengedjék. 

Nincs itt ellentét. A Szentlélek ereje által az Úr munkálkodik az emberek 
szívében, magához vonja őket, még ha az érintettek nem is tudnak róla, 
hogy ez történik. Gyakran előfordul, hogy keresnek valamit, amit nem ad 
meg nekik az élet. Micsoda kiváltság, hogy ott lehetünk és a megfelelő irány-
ba mutathatunk, amiből megtudhatják, mi is az, amit valójában keresnek!

Jézus tehát rajtunk keresztül kopogtathat a környékünkön élők szívének „aj-
taján”, aki pedig hajlandó „kinyitni az ajtót” és befogadni az Urat, az a vele 
együtt érkező áldásokat is megkapja (Jn 1:12; Jel 3:20). Jézus arra is biztatja a 
követőit, hogy kérjenek, keressenek és zörgessenek az Ő ajtaján, majd pedig 
fogadják el országának „jó ajándékait” (Mt 7:7-8, 11). 

Amikor a Szentlélek megérteti velünk, hogy valaki készen áll „kinyitni az aj-
tót” Krisztus előtt, kérdezzük meg: „Szeretnéd, ha imádkoznék veled azért, 
hogy befogadd az életedbe Jézus Krisztust és a családja tagja legyél?” Például 
így imádkozhatunk ilyenkor: 

„Drága Úr Jézus! Bűnös vagyok, szükségem van a bocsánatodra. Hiszem, 
hogy meghaltál a vétkeimért. El akarok szakadni a bűneimtől. Kérlek, lépj be 
az életembe! Bízni akarok benned, követni akarlak mint Uramat és Megváltó-
mat! Jézus nevében, ámen.”

Helyes lelki ítélőképesség szükségeltetik ahhoz, hogy eldöntsük, mikor 
mondjuk el a felhívást. Mindig megvan a veszélye, hogy túlságosan rámenő-
sek leszünk, csakhogy az talán még nagyobb veszély, ha nem szólunk, amikor 
kellene. Időnként az embereknek határozott, szeretetből fakadó lökés kell ah-
hoz, hogy döntsenek az Úr mellett. Vajon ki tudja, ki az, aki éppen két válasz-
tás között ingadozik: vagy az örök élet Krisztusban, vagy pedig az örök halál?

Az biztos, hogy szent felelősség terhel bennünket!
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szeptember 9.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Zsolt 77:21; Hós 11:4; 2Kor 5:11-21

Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, „Ta-
nítás és gyógyítás” c. fejezetből 89-94. o.; „Segítség a hétköznapokban” c. fe-
jezetből 339-340. o.; Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista 
Egyház, „A bűnösök menedéke” c. fejezet, 123-132. o.; „Eredj el az utakra és a 
sövényekhez” c. fejezet, 147-159. o.

Egy fiatalember nagyon szerette az Urat, szívesen is beszélt róla. Értelmesen 
fogalmazott, képes volt megragadni az emberek figyelmét, jól tett bizonysá-
got. Örömmel hallgatta mindenki. Viszont állandó problémája volt, hogy félt 
megkérni az embereket: adják át az életüket Jézusnak. A gyülekezet többi tag-
ját ez igencsak meglepte, mert a fiatalember minden egyéb kérdésben bátran 
kiállt az Úr mellett, készségesen, nyíltan beszélt a hitéről. Amikor erről kér-
dezték, lényegében azt felelte, amit a szerdai részben találunk, hogy nincs 
lelki ajándéka a felhíváshoz. Szívesen vetett, de az aratást inkább másra hagy-
ta. Majd azt is elismerte, hogy különösen félt a visszautasítástól. Mindig úgy 
érezte, hogy nem elég jó tanúja az Úrnak (ami valójában jó dolog). Félt, hogy 
az emberek nem köteleznék el magukat Jézus mellett, ha megkérné őket erre. 
A gyülekezet tagjai beszélgettek vele arról, hogy a bizonyságtétel nem rólunk 
szól. Soha nem leszünk tökéletesek. Fontos, hogy imádkozzunk, szeretettel 
vezessük az embereket Jézushoz, de a Szentlélek szerepét nem tölthetjük be, 
mert csakis Ő ébreszthet a szívben meggyőződést, megtérést. A mi feladatunk, 
hogy emberi csatornaként közvetítsük Krisztus szeretetét.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Valaki fél a Jézus melletti döntésre kérni az embereket. Mit monda-
nánk neki?

2. „Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, már eljött a 
világba” (Jn 1:9, ÚRK). Hogyan segít ez a vers megérteni, hogy az Úr 
mindenkit szeretne üdvösségre vezetni?

3. Gyülekezetünk mennyire barátságos a látogatókkal? Mit tehetnénk 
még jobban? Hogyan fogadjuk a vendégeinket, az idegeneket?

4. Mikor fordult elő utoljára, hogy az utcáról egyszerűen besétált valaki 
a gyülekezetünkbe? Hogyan viszonyult hozzá a közösség? 

5. A csoportban beszélgessünk a saját megtérésünk történetéről! Hogyan 
használtuk fel vagy használhatjuk fel ezeket a történeteket bizonyság-
tevés közben?  
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KIS SZABÓ JUDIT:
AZONOS FREKVENCIÁN

Szelíd hangja oly tiszta
csak ott hallható
hol megszűnik a zaj
olyannyira elcsendesül, hogy
világunk galápagosi szégyenfoltján
csöndben maradnak a fajok.
Amikor mellőzzük az
agybirtokos kreálmányainkat
s végül kihúzzuk
az utolsó fülest is
csakis ott foghatóak
az én megsemmisítő
lelket ölelő szavak.
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szeptember 10-16.

Városi misszió a végidőben

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 2:23-25; Mt 13:3-9, 18-23; 
János 15:12-13; Apostolok cselekedetei 18:1-28; 2Péter 3:9

„És igyekezzetek a városnak jólétén, amelybe fogságra küldöttelek titeket, és 
könyörögjetek érette az Úrnak; mert annak jóléte lesz a ti jólétetek” (Jer 29:7).

A hármas angyali üzenet felszólít az evangélium hirdetésére „minden nemzet-
ségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek” (Jel 14:6). Tehát az üzenetet min-
denhová el kell vinni, ahol emberek élnek. És mivel ma igen sokan élnek vá-
rosokban, azokba is el kell mennünk. 

A városi missziómunka égető szükségességére 2007-ben terelődött komolyab-
ban a figyelem. Az ENSZ statisztikusai közzétették, hogy a feljegyzések szerint 
a történelemben ekkor fordult meg az arány: attól fogva a világ népességének 
a többsége városokban él. Mára a városi misszió a hetednapi adventista misz-
sziós stratégia központi kérdése lett. 

Számos országban az adventista missziómunka jóval eredményesebbnek bi-
zonyult a nagyvárosoktól távol, a kisvárosokban, falvakban, mint a városok-
ban. Felmérések igazolják, hogy a főbb nagyvárosokban az emberek többsége 
még soha nem is hallott a Hetednapi Adventista Egyházról, így a „hármas 
angyali üzenetről” sem tudnak semmit. 

Ebből következően egyértelmű, hogy ha el akarjuk érni a világot, el kell ér-
nünk a nagyvárosokat. 

12. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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szeptember 11. vasárnap

A VÁROSOK JELLEGZETESSÉGEI

A városok különféle kultúrák, népcsoportok, nyelvek és vallások találkozá-
si pontjai. Hagyományosan minden csoportnak megvolt a maga „negyede”, 
területe. Mára viszont a világvárosokban a más-más csoportba tartozó embe-
rek egyre inkább egymás közvetlen szomszédságában élnek. Ez a multikul-
turális jelleg kockázatokat rejt és bonyolult, viszont az evangélium hirdetése 
szempontjából nagyszerű lehetőségeket is biztosít. Nagyobb a tolerancia az új 
gondolatok elfogadására, erősödik az emberek hajlandósága, hogy más vallá-
sokkal is megismerkedjenek, mint ami a városokon kívül eső, hagyományos 
kulturális környezetben jellemző. A városokban sokan kapcsolatba kerülhet-
nek a hetednapi adventista üzenettel, akik máshol és másképpen nem ismer-
hetnék azt meg. 

ApCsel 18:1-28 szakaszában láthatjuk egy példáját annak, hogyan végezte 
Pál a városi gyülekezetalapítást. Mi mindent tanulhatunk az apostol mód-
szeréből? 

A főbb városokban a különféle nyelvek, kultúrák és népcsoportok színes mo-
zaikjai alakultak ki, és ma is éppen ez történik. Pál az emberek különböző 
csoportjaival érintkezett. Megkereste azokat, akik hozzá hasonlóan a zsidó 
hithez kötődtek, kapcsolatba lépett római polgárokkal és annak a mesterség-
nek a képviselőivel, amit ő maga is kitanult, a sátorkészítőkkel. Egy házaspár 
otthonában lakott, akik hívők lettek és szintén részt vettek az evangelizálás-
ban. Addig tanított a zsinagógában, amíg ki nem űzték onnan, majd pedig 
egy keresztény család otthonában házi gyülekezetet alapított. Annyi új hívőt 
képzett ki és mentorolt, hogy amikor elköltözött, volt kit kineveznie a csoport 
vezetőjéül. Pál értette a multikulturális, sokféle hitnek otthont adó városi lég-
kört (lásd még 1Kor 9:20-23), és jól tudott munkálkodni az adott körülmé-
nyek között. Képes volt alkalmazkodni a környezetéhez, és megtanulta úgy 
bemutatni az igazságot, hogy az a lehető legjobban igazodjon azoknak a szük-
ségleteihez, akikkel kapcsolatba kívánt lépni. 

Hogyan tudunk jobban felkészülni úgy egyénileg, mint gyülekezeti 
közösségként arra, hogy bekapcsolódjunk a környezetünk életébe és így 
képesek legyünk elérni az embereket? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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szeptember 12.hétfő

AHOL SOK A FÁJDALOM

Miközben Jézus Jeruzsálem, Kapernaum és a kor más városainak utcáit rótta, 
mindenütt betegek, rokkantak, szegények tömegei gyűltek köré, a Gyógyító 
köré. Megindította az emberiség szenvedése.

A városokban mindenből több van – több ember, több épület, nagyobb for-
galom és több probléma. A gyülekezetek számára ez igazi kihívás. Az evan-
gélium hirdetői nem hunyhatnak egyszerűen szemet a környezetükben a 
lehengerlő emberi szükségletek felett, és nem koncentrálhatnak csupán az 
üzenetre, mert ha ezt tennék, az üzenet hitelét ásnák alá. Ha tetteinkből nem 
tűnik ki az együttérzés, könyörület és reménység, amit amúgy hirdetünk, ak-
kor a szavainknak nem lesz ereje! Nem fogják többre tartani a tömegek figyel-
méért vetélkedő hangözön egy hangfoszlányánál.

Mi a lényege 2Móz 2:23-25, 6:5, Jób 24:12, Zsolt 12:6, Róm 8:22 verseinek?

Világunk számtalan sebből vérzik, a bűn súlya és szenvedése miatt nyög. En-
nek valóságától egyikünk sem menekülhet el.

A sok fájdalom azonban komoly lehetőségeket is teremt a bizonyságtevésre. 
Viszont óvatosnak kell lennünk. Amikor az a kérdés, hogy a jó szomszédi 
viszony tekintetében milyennek tartják a gyülekezetet a kívülállók, fontos 
érteni, mi a különbség a közösségi összejövetelek, alkalmak, valamint a fo-
lyamatos szolgálat között, amelyek célja a tényleges szükségletek biztosítása. 
A környékbeliek másként tekintenek arra a gyülekezetre, amelyik évente egy-
szer, ünnepek idején ételt ad a családoknak, mint arra az adventista gyüleke-
zetalapításra, amelyik egy nagyvárosban működik. 

Mit is tesz pontosan az a gyülekezet? Egy közösségi házban működik, még-
hozzá naponta. Az emberek minden reggel bemehetnek és meleg reggelit kap-
nak! Pedig a gyülekezet nem is nagy, úgy hetvenöt tagja van, viszont mara-
déktalanul elkötelezték magukat, hogy városi környékükön enyhíteni fogják 
a szomszédságukban élők szükségleteit. Nagyszerű munka, de elkötelezettsé-
get és a rászorulók iránti kötelességtudatot igényel. 

Képzeljük csak el, milyen hatása lenne a környezetre, ha minden gyülekezetünk 
tenne valamit a környékükön bizonyára hallatszó panaszkiáltásokra válaszul!
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szeptember 13. kedd

VETÉS ÉS ARATÁS A VÁROSOKBAN

Mt 13:3-9 és 18-23 verseiben egy jól ismert történetet olvashatunk. Mi a 
legjobb módja a környezetünkben végzendő szolgálatnak és bizonyságté-
telnek még a városokban is?  A példázat tanulsága hogyan segíthet ezt job-
ban felmérni? 

A történet eredetileg vidéki környezetben játszódik, valójában azonban ez a 
példázat még fontosabb a városi szolgálatban, mint a kisvárosokban, falvak-
ban, hiszen a nagyobb városokban többféle „talaj” található. Ez is magyaráz-
za, hogy miért nehezebb evangelizációs sorozatokat tartani a városokban, 
mint vidéken. Az eltérő talajviszonyok más-más eredményt hoznak. Ez is arra 
mutat, hogy tanulmányoznunk kell a talajviszonyokat, mielőtt befektetünk 
valamilyen evangelizációs tevékenységbe. Amennyiben a környék „talajának” 
vizsgálata után a gyülekezet úgy látja, hogy kevés arrafelé a „jó föld”, akkor 
az elsődleges terv a talaj javítása legyen! Fel kell lazítani a megkeményedett 
utakat, el kell távolítani a köveket, ki kell húzni a töviseket. Vagyis, ha azt 
akarjuk, hogy eredményes legyen az evangelizáció, a gyülekezetnek előre kell 
dolgoznia, végeznie kell a talaj-előkészítés feladatait. Ez nagyban meghatároz-
za, hogy mennyire lesz eredményes az evangelizációs sorozat. 

A Szentírás lelki ajándékokról szóló tanításait megtaláljuk 1Korinthus 12., 
Róma 12. és Efézus 4. fejezetében. Azt mondják, különféle ajándékok létez-
nek, de a küldetés, a misszió csak egy. A példázatban említett talajfajták arra 
mutatnak, hogy számos, eltérő ajándékra van szükség a városiak eléréséhez. 
A nagyvárosokban „Különböző képességű embereket kell bevonnunk – írta 
Ellen White. – Új módszereket kell bevezetnünk. Isten népének fel kell ébred-
nie napjaink szükségleteire” (Evangelizálás. Budapest, 2007, Advent Irodalmi 
Műhely, Felfedezések Alapítvány, 48. o.). Isteni ihletés révén Ellen White látta, 
hogy mire van szükség az eredményes városi misszióhoz. Ma még inkább fon-
tos szélesebb skálájú megközelítéssel, az ajándékok tágabb körét munkába 
állítva haladni a nagy, sokoldalú stratégia jegyében! Hosszú távon nem sokat 
lehet elérni egyetlen sorozattal vagy egy nagyszabású programmal. A város 
hatalmas léptéke és komplex struktúrája egyszerűen elnyeli az ilyen progra-
mokat, és néhány hét múlva az erőfeszítésnek már nyoma sem marad. Sokkal 
többet kell tenni előkészületként. 

Gondoljunk azokra, akiknek bizonyságot akarunk tenni! Milyen talajnak 
nevezhetők? Mit tehetünk a megfelelőbb talaj-előkészítés érdekében? 
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szeptember 14.szerda

TÖREKEDJÜNK A SZEMÉLYESSÉGRE!

Milyen tanítás rejlik Jn 15:12-13, Gal 6:2 és Jak 1:27 verseiben? Miért olyan 
fontos, döntő minden komoly missziós program esetében az, amire utalnak 
ezek a részek?

A nagyvárosok népességének hatalmas tömegei között könnyű megfeledkezni 
arról, hogy a hit személyes ügy. A városok elérésénél éppúgy, mint bármely 
terület esetében az a leglényegesebb, hogy az egyes emberek személyes kap-
csolatba kerüljenek Krisztussal. Felmérések bizonyítják, hogy a Hetednapi 
Adventista Egyház megtérőinek túlnyomó többsége adventista ismerősökkel 
való kapcsolat révén csatlakozott a közösségünkhöz. A barátságok ápolásá-
hoz pedig általában szükség van arra, hogy az ember énje meghaljon, mert így 
lesz képes önzetlenül mások javáért tevékenykedni. Mennyivel inkább igaz ez 
a misszió tekintetében! A talaj felszántása, a vetés, a friss hajtások gondozása 
egészen az aratásig, a termény megőrzése – mindez a mély emberi kapcsola-
tok függvényében lesz a legeredményesebb. Meg kell tanulnunk, mit jelent az 
őszinte barátságosság! Fontos megtanulnunk igazán meghallgatni és szeretni 
az embereket! Minden missziómunkának alapvető elemei ezek, akkor meny-
nyivel inkább a városi misszió esetében, hiszen a nagyvárosokban az emberek 
időnként elveszettnek érezhetik magukat, mintha a hatalmas, nyüzsgő tömeg-
ben senki nem törődne velük! A városokban működő kiscsoportos szolgálatok 
„házi gyülekezetek” formájában jelenhetnek meg, hasonlóan az újszövetségi 
időkben működőkhöz (ApCsel 2:46), vagy pedig egy nagy gyülekezeten belüli 
kis csoportokban. Minden városi körzetben vagy kertvárosban, ahol nincs gyü-
lekezet, de legalább három hetednapi adventista tag él, meg lehet szervezni kis-
csoportokat, amelyek elindíthatnak valamilyen tevékenységet a környéken. Ez 
a megközelítés több okból is alapvetően fontos a városi misszió szempontjából. 
Egyrészt azért, mert még a közepes méretű városokban is a kulturális, etnikai, 
nyelvi és társadalmi-gazdasági csoportok összetett mozaikjában százszámra 
léteznek kisebb közösségek és szubkultúrák, amelyekkel fel kell venni a kap-
csolatot. Krisztus küldetése nem ér célba, ha kis csoportok nem célozzák meg 
e szegmensek mindegyikét! A kiscsoportos szolgálatokra még azért is szükség 
van, mert a nagyvárosokban a hívők számára nehéz lehet Jézus követése. Annyi 
a nyomás, a kísértés, a találkozási pont más vallásokkal, ideológiákkal. A hívők 
közül némelyek egyszerűen kimaradnak a gyülekezetből a nyomásnak enged-
ve, míg mások kemény páncélt vonnak a szívük köré, úgy védik az érzelmeiket. 
Emiatt azonban érzéketlenné válnak a körülöttük élők iránt, pedig nekik kelle-
ne szeretettel bemutatniuk Jézust.
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szeptember 15. csütörtök

KAPCSOLATFELVÉTEL A VÁROSOKBAN

Senki nem mondta, hogy a missziómunka könnyű. Tény az, hogy inkább ne-
héz. Az ember bűnös, romlott és természetéből fakadóan nem lelki. Pál önma-
gáról nyilatkozott így: „Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én testi vagyok, a 
bűn alá rekesztve” (Róm 7:14). Ha Pál ezt állította, akkor mi a helyzet azokkal, 
akik nem is ismerik az Urat vagy nem volt életet átformáló tapasztalatuk Jé-
zussal? 

És mintha a természetes, bűnös énünk még nem lenne elég baj, a városok 
mindig is az emberekre gyakorolt rossz hatásukról voltak hírhedtek! Annyi 
kísértéssel találkoznak az emberek, amelyekkel az ellenség akarja tőrbe csalni 
és a bűn, a világ kötelékében tartani őket. Éppen ezért nem csodálkozhatunk 
azon, hogy a városi misszió egyáltalán nem egyszerű feladat. Mégis végeznünk 
kell nekünk mint egyháznak, ha hűségesek akarunk maradni elhívásunkhoz!

Mit mondanak a következő igék általában véve a misszió fontosságáról? 

1Tim 2:4  

2Pt 3:9  

Az Ige kijelentése szerint Krisztus halála egyetemes értékű volt. A hatása az 
egész emberiségre kiterjed, Ádámtól és Évától kezdve mindenkire, aki csak 
utánuk következett. Így a hatalmas metropoliszokban élők végtelen tömegei 
is beletartoznak ebbe a körbe. Nekik is hallani kell a számunkra oly fontos, 
drága igazságokról!

„Nincs változás az Isten által, régen küldött üzenetben. Korunkban elengedhe-
tetlen a városokban végzendő munka. Ha Isten elgondolása szerint dolgozunk 
a városokban, annak eredményeként olyan hatalmas mozgalom lendül műkö-
désbe, amilyet még nem láthattunk” (Ellen G. White: Medical Ministry. 304. o.).

A városok elérésére szólító üzenet személyes. Azt teszi szükségessé, hogy mi 
magunk mélyebb tapasztalatra jussunk Krisztussal, szívből fakadó közbenjá-
ró imát mondjunk az emberekért. Emellett elengedhetetlen az átfogó tervezés, 
majd pedig a terveket végre is kell hajtani. Mindez teljes egészében az ébre-
dés és reformáció alapjára épül, és kizárólag a Szentlélek hatalma által mehet 
végbe. 

Mi áll Róm 10:14-15 szakaszában, ami elvileg mindannyiunkra vonatko-
zik, akik Krisztus követőinek valljuk magunkat? Hogyan lehetünk mind 
aktívabbak a misszióban és a szolgálatban, bárhol éljünk is? 
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szeptember 16.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Egy hetednapi adventista szakember, aki a nagyvárosi misszióval foglalkozik, 
utánanézett annak Ellen White folyóiratokban megjelent írásaiban, hogy mi-
lyen tanácsokat adott a városokból való kiköltözésre, ill. a beköltözésre vonat-
kozóan. Ellen White a 107 cikkből 24-ben tanácsolta a városokból való kiköl-
tözést és az intézmények alapítását városokon kívül. 75 cikkben konkrétan 
arra szólított fel, hogy a misszió érdekében a hívők költözzenek a városokba. 
További 8 cikk semleges volt ezt a kérdést illetően. Egy egyháztörténész össze-
foglalta Ellen White-nak a városi misszióra vonatkozó tanácsait. Kimutatta: az 
intézményekkel kapcsolatban rendszerint amellett érvelt, hogy a városokon 
kívül eső központokból végezzék a munkát, a gyülekezeti tevékenységet ille-
tően pedig a városokon belülről induló munka mellett emelt szót. 

Gyülekezetünk milyen terveket készít a városok eléréséért? Hol helyezkedik 
el a gyülekezetünk a legközelebbi nagyvároshoz képest? Egyetlen közösség 
se gondolja, hogy őket nem érinti a városok elérésének feladata! Minden 
adventista gyülekezetnek valamilyen formában hozzá kell járulnia ehhez a 
különösen fontos missziós célhoz! Nem állunk hűségesen a Jézustól kapott 
misszióhoz, ha figyelmen kívül hagyjuk a városokat és csak az azokon kívül 
eső területekkel foglalkozunk!

„Miért ne költöznének a jelenvaló igazságot ismerő családok ezekbe a váro-
sokba?… Lesznek olyan tagok, akik hajlandóak beköltözni… a városokba… 
hogy az Istentől kapott világosságuk másokra is sugározhasson” (Ellen G. 
White cikke, Advent Review and Sabbath Herald. 1891. szept. 29.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Gondoljunk az Istentől kapott nagyszerű üzenetre! Gondoljunk a 

reménységre, a jobb élet ígéretére már most, valamint az örökkévaló-
ságra! Melyek a kedvenc bibliaszövegeink, amelyek a Jézusban felkí-
nált reménységet fejezik ki? Miért jelentenek olyan sokat nekünk? 
Beszélgessünk ezekről a csoportban szombaton!   

2. Próbáljuk meg elképzelni, milyen lehet reménytelenül élni! Milyen 
lehet az, ha valaki csak erről a küzdelmes, fáradsággal és fájdalom-
mal teljes életről tud, úgy, hogy utána csupán a halál, a teljes megsem-
misülés következik? Rengetegen, főleg a városokban élő tömegek csak 
erre gondolnak. Mit tehetünk azért, hogy mély szeretet ébredjen ben-
nünk az emberek iránt, ami miatt hajlandóak legyünk közeledni 
hozzájuk, bárhol éljenek is?  
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
BOLDOG EMBER

Boldog ember,
kinek jól megy dolga,
aki egészséges, nem beteg.
„Boldog ember”
– gondolhatják róla,
s tán irigylik is az emberek.

– Én nem azt nevezem boldogságnak,
ha könnyű az élet, szárnyaló:
– az a boldog ember,
akinek hite van.
Az ajkán mindig bölcs
és építő a szó.
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szeptember 17-23.

Hogyan várakozzunk?

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 24:35–25:46; János 4:35-38; 
1Korinthus 3:6-8; Jakab 2:14-26; 2Péter 3; Jelenések 21:1-4

„Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szol-
gáljatok. A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben 
állhatatosak; A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gya-
koroljátok” (Róm 12:11-13).

Az 1906-os San Franciscó-i földrengést megelőzően Kaliforniában lázas tevé-
kenységet folytattak San Francisco és Oakland hetednapi adventista gyüleke-
zetei. A tagok rendszeresen látogatták a betegeket és a nélkülözőket. Otthont 
kerestek az árváknak és állást a munkanélkülieknek. Ápolták a betegeket és 
házról házra járva tanítottak a Bibliából. Keresztény irodalmat terjesztettek 
és sorozatokat tartottak az egészséges életmódról. A Laguna utcai ház alag-
sorában iskolát is fenntartottak. Otthont nyitottak munkásembereknek, akik 
között egészségügyi missziót is végeztek. Egészséges élelmiszereket forgalma-
zó bolt és vegetáriánus kávéház működtetése is szerepelt a tevékenységeik 
között. A helyi kikötőben hajós missziómunkát indítottak, a lelkészek pedig 
időről időre sorozatokat tartottak a városok nagy előadótermeiben. 

Ellen White úgy nevezte ezeket a gyülekezeteket, hogy a két „méhkas”, a tevé-
kenységük nagy örömmel töltötte el (Advent Review and Sabbath Herald. 1900. 
júl. 5.). Milyen remek példa ez arra, hogy mi mindent kellene tennünk a má-
sodik adventet várva, és mi mindent megtehetnénk! Urunk hamarosan visz-
szatér, ezt tudjuk. Számunkra a döntő kérdés az, hogy Mit teszünk, miközben 
várakozunk? Sorsunk a válaszunktól függ! 

13. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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szeptember 18. vasárnap

MIKÖZBEN JÉZUST VÁRJUK

A tanítványok gyönyörködve nézték, amint a nap fénye megcsillant a templo-
mon, csodaszép látvány volt. Jézus a keresztény egyházra a közeljövőben váró 
dolgokra, valamint az idők végére akarta a figyelmüket irányítani, ezért bur-
koltan közölte velük a valóság egy részét: „Látjátok mindezeket? Bizony mon-
dom nektek: nem marad itt kő kövön, melyet le ne rombolnának” (Mt 24:2, ÚRK). 
A tanítványok erre döbbenten kérdezték: „Mondd meg nekünk, mikor lesznek 
meg ezek, és mi lesz a jele eljövetelednek és a világvégének” (3. vers, ÚRK)? Mt 
24:4-31 verseiben Jézus elmondta, hogy mire számíthatnak, mi minden bon-
takozik ki a világban visszajövetele előtt. 

A jelekről szólva Jézus figyelmeztetett: „De még ez nem itt a vég” (6. vers). 
„Mindez pedig a vajúdás kínjainak kezdete” (8. vers, ÚRK). A tanítványok kér-
désére adott közvetlen válasz pedig a 14. versben hangzik el: „És Isten orszá-
gának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden 
népnek, és majd akkor jön el a vég” (ÚRK).

A Mt 24:1-35 szakaszában foglalt beszéd késztet, hogy vegyük komolyan a 
jeleket, viszont Jézus arra is rámutat, hogyan kell várnunk „a világ végére” (Mt 
24:3). Más szóval, nem csak ölbe tett kézzel ülünk és várjuk a visszatérését, 
mint ahogy a buszmegállóban üldögélnénk, amíg be nem gurul a busz. Nem! 
Rengeteg feladatot kell ellátnunk az Úr második adventje előtt. 

Olvassuk el Mt 24:36–25:46 szakaszát! Mindegyik példázat arról szól, hogy 
mivel kell Isten népének foglalatoskodnia Jézus második adventjére várva. 
Foglaljuk össze a lényegét annak, amit itt mond nekünk az Úr! Majd kérdő-
re kell fognunk önmagunkat – úgy egyénileg, mint közösségileg: Mennyire 
követjük az Úr utasításait, amelyeket ezekben a történetekben adott?

Jézus ebben a részben arra kezdte figyelmeztetni a tanítványait, hogy mikép-
pen várják a visszajöttét az igazi követői. Ez alatt az idő alatt Jézus tanítványai 
mindig készen állnak. Szeretetet, gondoskodást, tiszteletet tanúsítanak egymás 
iránt, míg várakoznak. Éberek maradnak, előre készülnek, saját lelkiállapo-
tukért felelősséget éreznek. Megsokszorozzák a készleteiket, amelyeket Isten 
adott a kezükbe, befektetik Isten művébe úgy a talentumaikat, mint a pénzüket, 
szerető Uruk igaz jellemét tisztelve gondot viselnek még a „legkisebbekről” is. 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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szeptember 19.hétfő

ÉBREDÉS ÉS REFORMÁCIÓ A VÁRAKOZÁS KÖZBEN

Foglaljuk össze 2Péter 3. fejezetének az ébredésre és a reformációra vonat-
kozó tanításait! Hogyan kapcsolódnak ezek a versek az egész negyedév so-
rán tanulmányozott témához? 

Istennek az a vágya, „hogy mindenki megtérésre jusson” (2Pt 3:9). Mi nem végez-
hetjük el a Szentlélek munkáját, vagyis nem mi vezethetjük el az embereket a 
megtérésre, Isten azonban arra kér, hogy vigyük el a megváltás üzenetét, amit 
ha elfogadnak, megtérésre jutnak. Egyháztagként nekünk is fontos, hogy a mi 
hozzáállásunkat szintén a bűnbánat jellemezze. Az ébredés és a reformáció 
folyamatának része a megtérés. Az ébredés azt jelenti, hogy új életre kelünk, 
megújulunk, Isten helyreállít. A reformáció átalakulást fejez ki, megreformálást 
– új teremtés leszünk (2Kor 5:17). „Népünknek a szentségben való megújulásra 
van a legnagyobb és legégetőbb szüksége. Az erre való törekvést kell elsődleges 
munkánknak tekintenünk” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 1. köt. Buda-
pest, 1999, Advent Kiadó, 115. o.)! A tegnapi részben a várakozás hogyanjára 
vonatkozó szakaszok az ébredés és reformáció feltételeit és következményeit ér-
zékeltetik. Például mind a tíz szűznek fel kellett ébrednie álmából (Mt 25:1-13).  
A balga szüzeknek arra lett volna szüksége, hogy nagyobb teret engedjenek 
az életükben a Szentléleknek. Amikor az ember megalázza magát, önző énjét 
megöldökli, önzetlenül imádkozik, tanulmányozza Isten Igéjét és szeretettel 
beszél is róla, mint ahogy szeretetteljes cselekedeteivel is kifejezésre juttatja, 
egyre jobban be tudja tölteni a Szentlélek a késői eső erejével. Ezzel együtt az is 
lehetséges, hogy órák hosszat tanulmányozzuk a Bibliát és továbbra is önzőek 
maradunk! Megeshet, hogy valaki imádkozik az ébredésért és a késői esőért, de 
önzően csak saját magára gondolva. Az ébredés mindig másokkal való önzetlen 
törődésre vezet. Amikor az ember betelik Szentlélekkel, szenvedélyes, missziós 
szemléletű, a szolgálatra összpontosító tanítvánnyá alakul át. Ébredésre és re-
formációra van szükségünk az imádságainkban, a bibliatanulmányozásunk-
ban, abban, ahogy a Szentlélek áldásáért, a késői eső bőségéért fohászkodunk. 
Egyházunknak azonban a hozzáállás és a módszerek tekintetében is szüksége 
van az ébredésre, a reformációra. Ébredés és reformáció kell abban is, ahogyan 
a „legkisebbekhez” viszonyulunk, a tetteinkben. Az egész negyedév során ezek-
re a kérdésekre összpontosítottunk. 

Hogyan védekezhetünk az önelégültség ellen, ha Jézus második advent-
jére gondolunk? Vagyis az évek múlásával hogyan lehetünk mindig tuda-
tában annak, hogy Urunk hamarosan visszatér?  
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szeptember 20. kedd

AZ EGYHÁZ MISSZIÓJA A VÁRAKOZÁS KÖZBEN

Hogyan foglalják össze Jak 2:14-16 versei, hogy kik is vagyunk valójában és 
mi a létünk célja? 

A vasárnapi részben szó volt róla, hogy a tanítványok a templom épületének 
szépségére mutattak. Jézus azonban az abban imádkozó gyülekezet állapotá-
ra irányította a figyelmüket, valamint arra, hogy mi a küldetésük a vége felé 
siető világban. Tény, hogy a gyülekezet a misszióért létezik, és nem fordítva!

A Hetednapi Adventista Egyház misszióját a Generál Konferencia Működési 
szabályzata (A 05) így fogalmazza meg: „tanítvánnyá tenni az embereket min-
den népből, hirdetni az örökkévaló evangéliumot [Isten országának evangé-
liumát (Mt 24:14)] a Jel 14:6-12 szakaszában található hármas angyali üzenet 
összefüggésében, arra vezetve az embereket, hogy személyes Megváltójuknak 
fogadják el Jézust, csatlakozzanak maradék egyházához, tanítványként szol-
gálják az Urat és felkészítve őket Jézus közeli visszatérésére.” A küldetésünk 
végzésére javasolt módszerek a prédikálás, a tanítás és a gyógyítás. A „Gyó-
gyítás” részben ezt írja a Működési szabályzat: „Az ember egész lényének jólé-
tét célzó bibliai elvek megerősítéseként elsődlegesnek tekintjük az egészség-
megőrzést, a betegek gyógyítását, és a szegényekért és elnyomottakért végzett 
szolgálatunkban együttműködünk a Teremtővel a helyreállítás könyörületes 
munkájában.” A negyedévi tanulmányunk elején azzal kezdtük, hogy Jézus 
helyre akarja állítani a képét az emberben. Erővel kíván felruházni bennün-
ket, a követőit, hogy a környezetünkben teljes körű helyreállító munkát vé-
gezhessünk, mint az Ő eszközei. „A világnak ma is szüksége van arra, amire 
ezerkilencszáz évvel ezelőtt volt – Krisztus megismerésére. Nagy reformációs 
munkára van szükség, és csak Krisztus kegyelme által lehet véghezvinni a 
fizikai, szellemi és lelki helyreállítást” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyo-
mán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 91. o.). Egy előadás után, amiben Jézus 
szolgálati módszeréről volt szó, mint ami a végidei egyház számára modell 
és misszió is, egy gyülekezeti tag a következőt mondta: „A világnak ezen a 
részén mi általában nem viszonyulunk túl nyitottan az új gondolatokhoz és 
az új módszerekhez. Azonban amit ezen a héten hallottunk Jézus szolgálati 
módszerének követésével kapcsolatban, az valójában nem is új dolog! Régi, 
csak mi feledkeztünk meg róla.”

„…halott a hit is cselekedetek nélkül” (Jak 2:26, ÚRK). Milyen szorosan 
kapcsolódik össze a hit a cselekedetekkel? Felmértük már ennek a való-
ságát? A tettek hogyan erősítik a hitet? 
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szeptember 21.szerda

KÉSZÜLNI A VÉGSŐ ARATÁSRA A VÁRAKOZÁS KÖZBEN

Amikor Jézus Isten országáról tanított, a földművelés körébe tartozó kifeje-
zéseket, példákat használt, amint az 5. tanulmányunkban is kitértünk rá. 
Megállapítottuk, hogy a földművelés nem csupán egyetlen esemény, inkább 
türelmes folyamat. Rendszeresen ismétlődő ciklusok, amelyek bizonyos sza-
kaszokból állnak. Különböző embereknek más-más időben eltérő feladatokat 
kell ellátniuk. Nyitottá kell válnunk a Szentlélek vezetése és Isten gondvise-
lése előtt, hogy az Úr megfelelőképpen felhasználhasson a talaj-előkészítés, 
plántálás és aratás folyamatában. 

Milyen képet használ Jn 4:35-38 szakasza? Ezek szerint hogyan kell mun-
kálkodnunk? 

Tény, hogy nem látunk az emberek szívébe. Nem tudjuk azt sem, mit végez 
az életükben a Szentlélek. Amikor ránézünk egyesekre, talán azt gondoljuk, 
hogy még hosszú utat kell bejárniuk, mielőtt készen állnának a „betakarítás-
ra”, pedig csak valakinek késztetnie kellene őket a Jézus melletti döntésre. 
Minden egyes ember szívéért és elméjéért dúl a küzdelem, és Isten arra szólít, 
hogy segítsünk az embereknek Őt választani. 

Mi az üzenete 1Kor 3:6-8 verseinek a misszióval kapcsolatban? 

Pál a maga módján ugyanazt mondja el itt, amire Jézus utalt az előző példával. 
A missziómunka a földműves munkájához hasonlítható. Talán nem ugyanazt 
a munkát végezzük mindannyian, de amit mi teszünk, az is lényeges része a 
missziónak és a lélekmentésnek. Isten különféleképpen használ fel bennün-
ket, végeredményben azonban egyedül Ő az, aki bárkit is megtérésre vezethet.

Hogyan tanulhatunk alázatot és hálát, bármilyen szerepet is kaptunk 
Istentől a másokért végzett szolgálat folyamatában? Miért nagy kivált-
ság, hogy szolgálhatunk? 
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szeptember 22. csütörtök

AMIKOR A VÁRAKOZÁSNAK VÉGE LESZ

Az angol író, Charles Dickens egyik művének a címe: Két város regénye, a két 
város London és Párizs. Bizonyos értelemben azt is mondhatnánk, hogy a 
Biblia is két város regénye: Babilon és Jeruzsálem története. 

Jel 14:8 versében és Jelenések 18. fejezetében János apostol Babilont mutatja 
be, ami a démonok és az ördögi lelkek lakhelye. Lelki paráznaságra csábított 
minden népet. A sorsa már megpecsételődött: „leomlott a nagy Babilon”. A go-
noszság, hitehagyás és Isten elleni lázadás jelképévé lett város egy nap végső 
vereséget szenved és elpusztul. 

Babilonnal szemben viszont hogyan áll előttünk az Új Jeruzsálem Jel 21:1-4 
verseiben?

A másik város a Szent Város, az Új Jeruzsálem, amit Jelenések 21-22. fejezetei 
írnak le. Ez a város ad otthont azoknak, akik a Vőlegényt választották, Sátán-
nak és követőinek önzését és lelki paráznaságát elutasítva. A megváltottak Is-
ten kegyelméből megtartották a parancsolatait és Jézus hite tükröződik rajtuk 
(Jel 14:12). Türelmes kitartásuk és a jézusi szolgálat készséges végzése már 
földi életük idején is a menny előízét biztosította számukra. Jézusba vetett hi-
tük által üdvösséget nyertek. Egyedül Krisztus igazsága tette őket alkalmassá 
a mennyre. Gondot viseltek a „legkisebbekről” is (lásd Mt 25:40), ami üdvözí-
tő hitük külső megnyilvánulása volt. 

A Bárány vére által (Jelenések 5. fejezet) az egyház szerepe a könyörületből fa-
kadó helyreállítás után már az örömteli ünneplés lett (lásd Jel 5:13-14). Abban 
a boldog és szent városban „az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; 
és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, 
mert az elsők elmúltak” (Jel 21:4). Helyreállt az igazi béke. Megtörtént Isten 
képének teljes helyreállítása: szellemileg, lelkileg és fizikailag is. A nagy küz-
delem véget ért. „Élők és élettelenek – a legparányibb atomtól a legnagyobb 
csillagig – tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy 
Isten a szeretet” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent 
Kiadó, 578. o.).

Olvassuk el Jel 22:21 versét! Hogyan foglalja össze a Biblia utolsó verse 
hitünk egészét?
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szeptember 23.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Mt 5:16; Kol 3:17; Zsid 13:15-16

Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, „Az Olajfák he-
gyén” és „Legkisebb atyámfiai” c. fejezetei, 531-547. o.

Jézus elmondta, hogy visszatérése előtt milyen jelei lesznek a világ végének. 
Nem számíthatunk kellemes dolgokra! Háborúk, háborúk hírei, járványok 
stb. Sokan a temérdek gonoszságra hivatkozva utasítják el Istent, és ahogy 
közeledünk a vég felé, bőséggel találnak kifogásokat. Éppen ezért egyre fon-
tosabb, hogy Isten népe, mi, akik a követőinek valljuk magunkat, valóban 
az Ő jellemét tükrözzük a világnak, és így jobban megláthassák az emberek, 
milyen is valójában Isten. „Ha megaláznánk magunkat Isten előtt, kedvesek, 
udvariasak, szerető szívűek és könyörületesek lennénk, száz megtérő fogadná 
el az igazságot ott, ahol most csak egy” (Ellen G. White: Testimonies for the 
Church. 9. köt. 189. o.). Milyen egyszerű, mégis sokatmondó üzenet ez a misz-
sziómunkát illetően! Isten azt várja el Jézus második adventjét váró egyháza 
tagjaitól, hogy életükkel és szavaikkal hirdessék a teljes evangéliumot! Szán-
juk oda önmagunkat és mindenünket az Úr művére! Szeressük, tiszteljük az 
embereket és törődjünk velük! Tárjuk ki a szívünket a Szentlélek teljes áldása 
előtt! Az ilyen bizonyságtételt a világ összes érve sem közömbösítheti.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Milyen különbségeket nevezhetünk meg a két városban, a „Babilon- 

ban”, ill. a „Jeruzsálemben” való élet között? Melyek a főbb különbsé-
gek? Vagyis hol találjuk a fő különbségeket? Hogy néz ki a két város? 
Kik laknak bennük?

2. A keresztények számára nem az az igazi kérdés, hogy „Van-e szerepe 
a cselekedeteknek a keresztény hitben?” Természetesen van. Inkább 
ez a kérdés: „Ha a cselekedeteink nem üdvözíthetnek, akkor mi a sze-
repük a keresztény hitben?” Hogyan válaszolhatunk erre a kérdésre, 
különösen a misszió szempontját figyelembe véve? 

3. Hogyan kell várnunk Jézus visszajövetelére? Mi mindent teszünk, ami 
bizonyítja, hogy hiszünk Jézus visszajövetelében? Miért éljünk más-
ként, mint azok, akik nem hisznek a második adventben?    
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A KORAI ÉS KÉSŐI ESŐ

„Ti is, Sionnak fiai! örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetek-
ben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt 
hullat néktek az első hónapban” (Jóel 2:23).

„A Lélek kitöltetése az apostolok idejében »a korai eső« volt, és dicsősé-
ges volt annak eredménye. De a késői eső kiadósabb lesz… 

A lelki kegyelem rendkívüli kiárasztását viszont arra az időpontra ígér-
te Isten, mely megelőzi a világ aratásának befejezését, mely előkészíti a 
gyülekezetet Jézus eljövetelére. Az Írás a Léleknek eme kiárasztását a ké-
sői eső hullásához hasonlítja…

Mielőtt Isten utoljára látogatná meg ítéletével a földet, az Úr népe kö-
zött olyan lelki ébredés lesz, amire az apostoli idők óta nem volt példa. 
Isten Lelke és ereje kiárad népére… 

Ez a munka hasonló lesz a pünkösdnapihoz. Miként az evangélium 
hirdetésének kezdetén a Szentlélek kiáradásával a »korai eső« hullt, hogy 
szárba szökkentse a kalászt, az evangélium lezárulásakor a »késői eső« 
fog hullni, hogy beérlelje a termést…

Az igaz világosság megújulása közöttünk a legnagyobb és legsürge-
tőbb minden szükségleteink közül. Elsődleges feladatunk legyen, hogy 
ezt keressük! Komoly erőfeszítést kell tenni, hogy elnyerjük az Úr áldá-
sát, nem azért, mert Isten nem kész ránk árasztani áldását, hanem mert 
nem készültünk el annak elfogadására. Mennyei Atyánk akarja adni 
Szentlelkét azoknak, akik kérik, mint ahogy a földi szülők jó ajándékokat 
adnak gyermekeiknek. De a mi munkánk a bűnvallomás, a megalázko-
dás, a bűnbánat és a komoly ima által a feltételek teljesítése, hogy Isten 
megígért áldásait nékünk adhassa. A szükséges ébredést csak az ima vá-
laszaként várhatjuk”  (Ellen G. White: Az utolsó napok eseményei. Buda-
pest, 1993, Advent Kiadó, 131-133. o.).
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2016. július

„…válaszd azért az életet, hogy élhess…” (5Móz 30:19)

  1. P. Lk 10:42 A jobb rész
  2. Sz. 1Kor 10:31-32 Isten dicsőségére

 Naplemente: Budapest: 20:44 Debrecen: 20:34
  3. V. Zsolt 31:6 Megváltó Isten
  4. H. Péld 14:34 Igazság vagy bűn
  5. K. Péld 15:4 Szelíd beszéd
  6. Sz. Mt 13:45-46 A drágagyöngy értéke
  7. Cs. ApCsel 3:6 Jézus nevében
  8. P. Mk 13:37 Vigyázzatok!
  9. Sz. Róm 12:10 Szeretet, tisztelet

 Naplemente: Budapest: 20:42 Debrecen: 20:31
10.  V. Gal 6:9 Jótettek
11.  H. Jn 10:10 Jézus életet ad
12.  K. Mt 24:44 Figyelmeztetés
13.  Sz. Mt 24:35 Jézus örök szava
14.  Cs. Ézs 49:15-16 Isten nem felejt el
15.* P. Ézs 48:18 Az engedelmesség áldása
16.  Sz. Ézs 46:9-10 Örök Istenünk

 Naplemente: Budapest: 20:37 Debrecen: 20:27
17.  V. Jn 5:28-29 A feltámadás ígérete
18.  H. 2Kor 5:18-20 Békéltetés
19.  K. Jn 11:25-26 Örök élet – hittel
20.  Sz. Jn 10:27 Ismeret, követés
21.  Cs. Jn 12:36 A világosságban hinni
22.  P. Jak 3:2 A tökéletes ember
23.  Sz. Mt 5:6 Az igazságra éhesen

 Naplemente: Budapest: 20:30 Debrecen: 20:20
24.  V. Jak 4:7-8 Ellenállás, közeledés
25.  H. Mk 10:52 Csodás gyógyítás
26.  K. Jak 5:7-8 Béketűrés
27.  Sz.   Jak 5:9 Panaszkodás nélkül
28.  Cs. Zsolt 63:2 Vágyakozás Isten után
29. P.     Zsolt 37:25 Isten nem hagyja el az igazakat
30.  Sz.   1Sám 24:7 Tisztelet az Úr felkentje iránt 

 Naplemente: Budapest: 20:21 Debrecen: 20:12
31.  V. Kol 3:16 Krisztus beszéde
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2016. augusztus

„Hallgasson minden test az Úr előtt…” (Zak 2:13)

  1. H. 5Móz 4:5-6  Engedelmesség
  2. K. 2Krón 20:17 Várni az Úr szabadítását 
  3. Sz. Józs 23:14 Beteljesedett ígéretek
  4. Cs. Mt 7:3-4 Szálka és gerenda
  5. P. 4Móz 23:19 Igazmondó Isten
  6. Sz. Mk 10:43-44 Igazi nagyság

 Naplemente: Budapest: 20:12 Debrecen: 20:02

  7.    V. Fil 4:5 Szelídség
  8.    H. Ézs 35:3 Bátorítás
  9.    K. 1Kir 17:16 Liszt és olaj
10.  Sz. Ézs 58:11 Az Úr vezet
11.  Cs. 1Pt 4:9 Szívélyes vendéglátás 
12.*  P. Mt 21:21 Kételkedés nélküli hit
13.  Sz. 2Tim 1:7-8 Erőnek és hitnek lelke

 Naplemente: Budapest: 20:00 Debrecen: 19:51

14.  V. 1Tim 6:6 Istenfélelem, elégedettség
15.  H. 5Móz 32:4 Kőszikla
16.  K.  1Sám 2:2 Szent az Úr
17.  Sz. 5Móz 18:10-12, 15 Az Istentől jövő üzenet követése
18. Cs. Zsolt 119:57 Engedelmes élet
19.  P. Mt 10:7-8 Isten országának hirdetése
20.  Sz. Lk 11:28 Életre vezető tettek

 Naplemente: Budapest: 19:48 Debrecen: 19:39

21.  V. 1Tim 1:19 Ragaszkodni a hithez
22.  H. Ézs 59:1 Isten ma is segíthet
23.  K. Fil 4:8 Igaz, tisztességes, kedves
24.  Sz. Zsolt 16:11 Az élet ösvénye
25.  Cs. Lk 12:34 Szívünk kincse
26.  P. Jn 7:38 Élő víz 
27.  Sz. Gal 1:10 Emberek vagy Isten kedvét keressük?

 Naplemente: Budapest: 19:35 Debrecen: 19:26

28.  V. 2Kor 5:17 Új teremtés Krisztusban
29.  H.    2Kor 4:6-7 Kincs a cserépedényben
30.  K. Péld 11:27 Jóra vagy rosszra törekszünk? 
31.  Sz. Róm 6:19 Tudatos döntés a jó mellett

Reggeli dicséret
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2016. szeptember

„Az igyekezetben ne legyetek restek…” (Róm 12:11)

   1.    Cs. Róm 6:12-13 Ne uralkodjon a bűn!
   2.    P. Jak 2:12 A szabadság törvénye alatt
   3.    Sz. Jn 3:12 Hinni Jézusnak

 Naplemente: Budapest: 19:22 Debrecen: 19:12

   4.    V. 2Thessz 3:3 A hűséges Úr
   5.    H. Mal 4:5-6 Az Úr napja előtt
   6.    K. Jer 23:23-24 Mindenható Isten
   7.    Sz. Róm 12:1-2 Istennek kedves áldozat
   8.    Cs. Fil 2:2-4  Versengés nélkül
   9.    P. Tit 1:15 Akinek a szíve tiszta
10.  Sz. Mt 26:41 Miért kell vigyázni?

 Naplemente: Budapest: 19:08 Debrecen: 18:58

11.  V. Mt 16:24 Önmegtagadás, kereszt
12.  H. 2Krón 14:11 Segélykérés
13.  K. Zsolt 91:11 Őrző angyalok
14.  Sz. Zsolt 91:1 Isten védelmében
15.  Cs. Mt 10:32-33 Megvallani Jézust
16.* P. 1Tim 5:4, 8 Gondoskodás a szeretteinkről
17.  Sz. Jn 6:68-69 Örök élet beszéde

 Naplemente: Budapest: 18:53 Debrecen: 18:44

18.  V.  Fil 2:12  Az üdvösség fontossága
19.  H. Mt 14:31 Miért kételkedsz?
20.  K. Lk 11:34 A szem a lélek tükre
21.  Sz. Róm 2:14-15 A szívbe írt törvény
22.  Cs. 2Kor 3:2-3 Krisztus levelei
23.  P. 2Kor 12:9 Krisztus erejével
24.  Sz. 2Kor 8:21 Tisztességgel

 Naplemente: Budapest: 18:39 Debrecen: 18:30

25.  V. Ézs 40:28-31 Az Úrban bízók ereje
26.  H. Gal 5:1 Krisztustól nyert szabadság
27.  K.    Zsolt 51:12 Tiszta szív  
28.  Sz. Róm 13:11 Közeleg az üdvösség
29.  Cs. Zsolt 107:13-14 Az Úr megszabadít
30.  P. Ézs 41:10-11 Ne félj!
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