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Az evangélium győzelme

Sok történész szerint az volt a világtörténelem legfontosabb három évtizede, ami-
kor a Szentlélek vezetése alatt egy főleg zsidókból álló kis csoport az egész világra 
elvitte az evangéliumot. Az apostolok cselekedetei erről a három fontos évtizedről 
számol be, ami Jézus feltámadásától (Kr. u. 31) Pál első római fogságának végéig 
tartott (Kr. u. 62, ApCsel 28:30). Röviddel utána születhetett meg a könyv, mert 
az elbeszélés ezzel az eseménnyel fejeződik be, ugyanakkor bizonyíték van arra 
nézve, hogy Pált kiengedték és folytatta missziós útját. Egészen addig prédikált 
és utazott, amíg néhány évvel később, Kr. u. 67-ben le nem tartóztatták és ki nem 
végezték Rómában. A könyv hallgat arról, hogy ki volt a szerzője, de az egyház 
hagyományosan Lukácsot, Pál „szeretett” orvosát és útitársát (Kol 4:14; 2Tim 4:11; 
Filemon 24) nevezte meg íróként. A hagyomány szerint ő írta a harmadik evangéli-
umot, és kétségtelen, hogy ez az a bizonyos „első könyv”, amit ApCsel 1:1 említ (vö. 
Lk 1:3). Lukács evangéliuma és Az apostolok cselekedetei két kötete a kereszténység 
kezdetéről, tehát annak eredetéről (Jézus életéről és szolgálatáról), majd pedig 
a növekedéséről (az apostolok missziós erőfeszítéseiről) szól.

E két irat együttvéve az Újszövetségnek körülbelül a 27%-át teszi ki, így ez a legna-
gyobb munka egyetlen szerző részéről. A kolossébelieknek írva Pál úgy utal Lukácsra, 
mint pogány munkatársára, aki nem a „körülmetéltek közül való” (lásd Kol 4:7-14), 
tehát az újszövetségi könyvek írói közül egyedül ő nem volt zsidó származású.

Ez mintha magyarázná egyik fő témáját, az üdvösség egyetemes jellegét. Isten-
nek nincsenek kedvencei. Az egyháznak bizonyságot kell tennie minden ember 
előtt, fajra, társadalmi osztályra vagy nemre való tekintet nélkül (ApCsel 1:8; 2:21, 
39-40; 3:25; 10:28, 34-35). Ha nem teszi, akár előítéletből, akár kényelmességből, 
eltorzítja az evangéliumot és szembemegy Isten Igéjének legalapvetőbb igazságai-
val. Tehát Isten előtt mindannyian egyformák vagyunk: bűnösök, akiknek szüksé-
gük van a Krisztus Jézusban található kegyelemre.

Nem véletlen, hogy Lukács főhőse Pál, a „pogányok apostola” (Róm 11:13), róla 
szól Az apostolok cselekedetei könyvének csaknem kétharmada.

Az apostolok cselekedeteinek további fontos témái között szerepel még Isten hatal-
ma és isteni célja (ApCsel 17:24-25; 20:27; 23:11); Urunk és Teremtőnk, Jézus ma-
gasztalása (ApCsel 2:32, 36; 3:13, 15; 4:10-12; 5:30-31); különösképpen a Szentlélek 
szerepe, aki felhatalmazza az egyházat a küldetésére és irányítja is azt (ApCsel 2:1-4; 
4:24-31; 8:14-17, 29, 39; 10:19-20). Valójában a korai egyház nem emberi bölcsesség 
vagy képességek folytán érte el a  sikereit, bár Istennek tetszett, hogy olyasvalakit 
használjon fel, mint Pál, aki az összes többi apostolnál inkább tudott hatni a világra, 
mert nekik talán nem is voltak olyan képességeik (1Kor 15:10).
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Az apostolok cselekedetei a korai egyház formálódásának időszakáról szól, ami-
kor jelentős mértékű szervezeti, sőt teológiai fejlődés ment végbe. Ezt például 
abban is láthatjuk, ahogyan az egyház megbirkózott olyan kérdésekkel, amelyek 
kapcsolatosak Jézus második adventjének idejével, a pogányok helyzetével és a hit 
szerepével az üdvösségben. Amit az őskeresztény egyház olyan rövid idő alatt ké-
pes volt elérni, állandó bizonyság arra, hogy mit tehet Isten azok által, akik alá-
zatos szívvel imádkoznak, túllátnak a közöttük lévő nézeteltéréseken és engedik, 
hogy Isten dicsőségére használja fel őket a Szentlélek.

Az apostolok cselekedetei azoknak a története, akiket Isten elhívott a munka meg-
kezdésére. Mi, akiket a mű befejezésre hívott el az Úr, mit tanulhatunk tőlük?

Wilson Paroschi a Brazíliai Adventista Egyetem professzora Sao Pauloban, Engenheiro 
Coelhoban, újszövetségi írásmagyarázatot tanít. 2004-ben PhD fokozatot szerzett az 
Andrews Egyetemen újszövetségi írásmagyarázatból, majd doktorátusa után további 
tanulmányokat folytatott Németországban, a Heidelbergi Egyetemen (2011).

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 bibli-
ai 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.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web- 
oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgálta-
tást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint  
a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táb-
lagépen és okostelefonon is elérhető. 

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

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adá-
sában már vasárnaponként 20.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, 
illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.  

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, 
mindkettő külön kiadványként is beszerezhető. 

Zarkáné Teremy Krisztina
a magyar változat szerkesztője
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június 30-július 6.1. tanulmány

„…lesztek nékem tanúim...”

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 19:15; Példabeszédek 16:33; 
Lukács 24:25, 44-48; Apostolok cselekedetei 1:6-26 

„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok: és lesztek nékem 
tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a föld-
nek mind végső határáig” (ApCsel 1:8).

Befejeződött Jézus földi küldetése. Isten hamarosan elküldi a Szentlelket, 
aki – sok jellel és csodával támogatva tetteiket – felhatalmazza és vezeti 
a tanítványokat küldetésükben, hogy az egész földre elérjenek. Jézus nem 
maradhatott velük örökké emberi testben. Testet öltése egyrészt fizikai 
korlátokat szabott világszéles küldetésének, másrészt pedig szükséges volt 
mennybemenetele és megdicsőülése is ahhoz, hogy a Szentlélek eljöhes-
sen.

Jézus feltámadásáig azonban a tanítványok ezt nem látták világosan. Ami-
kor mindent hátrahagytak, hogy követhessék Jézust, csupán politikai fel-
szabadítónak hitték, aki egy nap majd kiűzi a rómaiakat az országból, visz-
szaállítja Dávid dinasztiáját és Izrael múltbeli dicsőségét. Nem volt könnyű 
nekik másképpen gondolkozni.

Az apostolok cselekedetei 1. fejezetében ez volt a  legfontosabb téma Jézus 
utolsó tanításában, amit a tanítványainak mondott. Ebben az összefüggés-
ben ígérte meg a Szentlelket. A fejezet ír Jézus mennybemeneteléről és ar-
ról, hogyan készült fel a korai egyház a pünkösdre.

www.bibliatanulmanyok.hu
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július 1. vasárnap

IZRAEL HELYREÁLLÍTÁSA 

Kétféle prófécia vonatkozik az Ószövetségben a Messiásra. Az egyik cso-
port királyi Messiásról szól, aki örökké fog uralkodni (Zsolt 89:4-5, 36-38; 
Ézs 9:6-7; Ez 37:25; Dán 2:44; 7:13-14), a másik pedig azt jövendöli meg, 
hogy a Messiás meghal az emberek bűnéért (Ézs 52:13–53:12; Dán 9:26). 
Ezek a  próféciák nem mondanak egymásnak ellent, csupán rámutatnak 
a Messiás szolgálatának két egymást követő szakaszára: először szenved-
nie kell, utána pedig királyként fog uralkodni (Lk 17:24-25; 24:25-26).

Az I. századi zsidó messiásvárással viszont az a gond, hogy egyoldalú volt. 
A politikai szabadságot hozó királyi Messiás reménysége elfedte a Szabadí-
tó szenvedésének és halálának gondolatát.

Eleinte a tanítványok is a királyi Messiás után vágyakoztak. Hitték, hogy 
Jézus a Messiás (Mt 16:16, 20). Időnként még azon is kapták őket, hogy 
egymás között veszekednek, ki melyik oldalán ül majd, amikor trónra lép 
(Mk 10:35-37; Lk 9:46). Jézus figyelmeztette őket, hogy milyen sors vár rá, 
de egyszerűen képtelenek voltak megérteni, mit jelent ez. Ezért a halálakor 
összezavarodtak és elcsüggedtek. „Pedig mi azt reméltük, hogy Ő az, aki meg 
fogja váltani az Izráelt” (Lk 24:21) – mondták.

Olvassuk el ApCsel 1:6 versét! A kérdés szerint mit nem értettek meg? 
Hogyan válaszolt nekik Jézus ApCsel 1:7 versében?

Jézus halálát végzetes csapásként élték meg a  tanítványok, feltámadása 
azonban újjáélesztette reménységüket, politikai váradalmaik soha nem 
látott magasságokba emelkedtek. Természetesnek tűnt, hogy a feltámadás 
a Messiás országa megalapításának egyértelmű jele.

Jézus viszont nem felelt egyenesen a kérdésükre. Nem utasította el a tanít-
ványok kérdése mögött meghúzódó eljövendő ország gondolatát, de nem 
is fogadta el. Válasz nélkül hagyta, miközben emlékeztette őket, hogy Isten 
lépéseinek az ideje csak Istenre tartozik, következésképpen az emberek 
nem férhetnek hozzá.

Mi volt a tanítványok valódi problémája Lk 24:25 szerint? Miért olyan 
egyszerű elhinni, amit éppen hinni szeretnénk, szemben azzal, amit 
a Biblia valójában tanít? Hogyan kerülhetjük el ezt a csapdát?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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július 2. hétfő

A TANÍTVÁNYOK KÜLDETÉSE

Olvassuk el ApCsel 1:8 versét! Mit kellett volna a tanítványoknak tenni 
ahelyett, hogy próféciai feltételezgetésekbe kezdenek?

Négy fontos elem van ebben a szakaszban a tanítványok küldetésével kap-
csolatban:

1.  A Lélek ajándéka. A Szentlélek mindig is tevékenykedett Isten népének 
életében, a próféták szerint ugyanakkor a jövőben majd különös módon 
kitölti Lelkét az Úr (Ézs 44:3; Jóel 2:28-29). Jézust felkente a Szentlélek, 
tehát az Ő szolgálata során is már végezte a munkáját (Lk 4:18-21), de 
hivatalos beiktatása nem történt meg Krisztus mennyei megdicsőüléséig 
(Jn 7:39; ApCsel 2:33).

2.  A tanú szerepe. A tanú a saját tapasztalatáról számol be, amire a tanít-
ványok teljes mértékben képesek voltak (ApCsel 1:21-22; 4:20; vö. 1Jn 
1:1-3). Isten azzal bízta meg őket, hogy mondják el a világnak Jézussal 
szerzett sajátságos tapasztalataikat.

3.  A küldetés terve. A tanítványoknak először Jeruzsálemben, majd Júde-
ában és Samáriában, végül pedig az egész világon bizonyságot kellett 
tenniük. A terv progresszív volt. Jeruzsálem számított a zsidó vallási élet 
központjának, ahol Jézust elítélték és keresztre feszítették, Júdea és Sa-
mária a szomszédos területek voltak, ahol Jézus szintén szolgált. Viszont 
a tanítványok nem korlátozhatták a tevékenységüket ezekre a helységek-
re, a küldetésük világszéles volt.

4.  A küldetés iránya. Az ószövetségi időkben a  népeket kellett Istenhez 
vonzani (lásd Ézs 2:1-5), nem Istent kellett Izraelnek „elvinnie” a népek-
hez. A néhány kivétel (például Jónás) nem érvényteleníti a  főszabályt. 
Ettől kezdve viszont más lett a stratégia. Továbbra is Jeruzsálem maradt 
a központ, de ahelyett, hogy a tanítványok ott eresztettek volna gyökeret, 
a világ végéig el kellett jutniuk.

Lk 24:44-48 szakasza szerint mi volt az üzenet lényege, amit a tanítvá-
nyoknak hirdetni kellett?

Jézus biztosan sok igazságot elmagyarázott a tanítványainak Isten országá-
ról a feltámadása utáni negyven nap alatt (ApCsel 1:3), még ha több min-
dent nem is értettek, amint ApCsel 1:6 versében a kérdésük is mutatja. Is-
merték a próféciákat, de ekkor új oldalról, a kereszt és az üres sír fényében 
láthatták azokat (lásd ApCsel 3:17-19).
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július 3. kedd

JÉZUS VISSZATÉR

Hogyan ír Jézus mennybemeneteléről Lukács ApCsel 1:9-11 verseiben? 
Mi a  jelentősége annak, hogy két angyal szólt a  tanítványokhoz (lásd 
5Móz 19:15)?

Lukács elég röviden számol be a mennybemenetelről. Jézus a tanítványok-
kal volt az Olajfák hegyén és még áldást mondott rájuk (Lk 24:51), amikor 
felemelkedett a mennybe. A szöveg természetesen a látványt írja le. Azaz 
a  jelenetet emberi szemszögből mutatja be, nem úgy, ahogy az egészen 
pontosan megtörtént. Jézus elhagyta a földet, és ezt nem lehetett más látha-
tó módon tenni, csak úgy, ha felemelkedik.

Jézus mennybemenetele Isten természetfeletti tette volt, a Bibliában olvas-
ható sok csoda egyike. Erre utal az is, hogy Lukács szenvedő szerkezettel 
(epērthē, „felvitetett”, ApCsel 1:9, RÚF) írja le. Az Újszövetségben csak itt 
fordul elő ez a  szó, de a  görög fordítású Ószövetségben (a Septuagintá-
ban) több helyen megtalálható ez az igealak. Mindegyik Isten tetteire vo-
natkozik, ami arra enged következtetni, hogy maga Isten volt az, aki Jézust 
a mennybe vitte, amint Ő volt az is, aki a halálból feltámasztotta (ApCsel 
2:24, 32; Róm 6:4; 10:9).

Lukács beszámol róla, de csak Az apostolok cselekedeteiben, hogy miután 
Jézust már eltakarta egy felhő, két fehérbe öltözött alak állt meg a  tanít-
ványok mellett. A  leírás egyezik azzal, ami a  fényes ruhájú angyalokról 
szól (ApCsel 10:30; Jn 20:12). Azért jöttek, hogy biztosítsák a tanítványo-
kat: Jézus ugyanúgy fog visszatérni, ahogyan elment. Mellesleg egyedül Az 
apostolok cselekedetei említi meg azt, hogy Jézus a „szemük láttára” (ApCsel 
1:9, RÚF) emelkedett fel.

A látható felemelkedés lett a látható visszatérés garanciája, ami úgyszintén 
felhőben fog megtörténni, akkor viszont már „hatalommal és nagy dicsőség-
gel” (Lk 21:27) jön el Jézus, nem privát jellegű esemény keretében. Mivel 
„minden szem meglátja Őt” (Jel 1:7), nem lesz egyedül (Lk 9:26; 2Thessz 
1:7). A második eljövetel dicsősége messze felülmúlja majd a mennybeme-
netelét.

Hogyan tarthatjuk mindig szem előtt a második advent valóságát és 
ígéretét? Hogyan befolyásolja ez életünk minden területét, például az 
anyagiakat, a fontossági sorrendünket és az erkölcsi döntéseinket?



FELKÉSZÜLÉS PÜNKÖSDRE

ApCsel 1:7-8 verseiben olvasható válaszában Jézus nem foglalt állást az 
időről. Ugyanakkor ha természetes módon továbbgondoljuk a szavait, arra 
következtethetünk, hogy azután tér majd vissza, miután a Szentlélek eljön 
és a tanítványok bevégzik a küldetésüket (lásd még Mt 24:14). Az angyalok 
megjegyzése (ApCsel 1:11) sem válasz a kérdésre, hogy mikor jön el Isten 
országa. Ám úgy is lehetett érteni, hogy hamarosan be fog következni. Ez 
magyarázza, hogy miért tértek vissza a tanítványok „nagy örömmel Jeruzsá-
lembe” (Lk 24:52). Úgy értelmezték Jézus második eljövetelének bizonyta-
lan idejét, hogy a vég közel van, aminek még nagyobb bátorsággal kellett 
eltöltenie őket a küldetésük teljesítéséhez. Az apostolok cselekedetei további 
része ezt a gondolatot fogja bemutatni.

Olvassuk el ApCsel 1:12-14 szakaszát! Ki volt még ott a felházban? Ho-
gyan készültek fel a Szentlélek kitöltetésére?

Miután a tanítványok visszatértek az Olajfák hegyéről, egy jeruzsálemi ma-
gánház felső vendégszobájában gyűltek össze (latinul cenaculum). Jézus né-
hány női követője (Lk 8:1-3; 23:49; 24:1-12) és az édesanyja meg a testvérei 
is ott voltak a tanítványokkal.

Jézus testvérei (Mk 6:3) vagy József és Mária fiatalabb fiai lehettek (Mt 
1:25; Lk 2:7), vagy, ami valószínűbb, József első házasságából származó 
fiai, ebben az esetben József özvegy volt, amikor elvette Máriát. Meglepő 
a jelenlétük a tanítványok között, hiszen mindig kétkedtek Jézust illetően 
(Mk 3:21; Jn 7:5). Viszont változtatni látszott a helyzeten Jézus feltámadása 
és külön megjelenése Jakab előtt (1Kor 15:7). Úgy tűnik, hogy később Ja-
kab átvette Péter helyét a keresztény közösség vezetésében (ApCsel 12:17; 
15:13; 21:18; Gal 2:9, 12).

A tanítványok szüntelen imádkoztak (ApCsel 1:14) és a  templomban di-
csőítették Istent (Lk 24:53), így kétségtelen, hogy az idejüket mind bűnval-
lással, bűnbánattal és bűneik elhagyásával töltötték. Úgy képzelték ugyan, 
hogy a Szentlélek kitöltetése Jézus azonnali visszajöveteléhez vezet, a lelki 
hozzáállásuk mégis teljes összhangban állt az elkövetkezendőkkel, hiszen 
a Szentlélek az imádságra válaszul érkezik.

A napi választásainkkal hogyan segítünk előkészíteni a  Szentlélek 
munkáját az életünkben?

10

július 4.szerda
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július 5. csütörtök

A TIZENKETTEDIK APOSTOL

A korai keresztény közösség körülbelül százhúsz hívőt számlált (ApCsel 
1:15). Első adminisztratív tettük az volt, hogy kiválasztottak valakit Júdás 
helyére.

Olvassuk el ApCsel 1:21-22 verseit! Milyen képességeket vártak el Júdás 
utódjától? Miért voltak ezek olyan fontosak?

Szemtanúként látnia kellett Jézus feltámadását (vö. ApCsel 4:33). Ez azért 
volt fontos, mert a feltámadást újból és újból erős bizonyítékként hozták fel 
Jézus messiási volta és az egész keresztény hit igazsága mellett.

Ugyanakkor azok közül kellett választani, akik ott voltak a  tanítványok 
mellett Jézus szolgálatának idején. Pál később úgy érvelt, hogy bár nem 
kísérte Jézust a földi szolgálata során, ő is jogosult az apostoli tisztre, a da-
maszkuszi úton Jézussal való találkozása tette képessé a  feltámadásról 
való bizonyságtételre (1Kor 9:1). Bár Pál magát „mintegy idétlennek” (1Kor 
15:8), „torzszülöttnek” (RÚF, ÚRK) nevezte, mégsem hitte, hogy kevésbé 
volna alkalmas a  többi apostolnál (1Kor 9:2; Gal 2:6-9). Tehát csak a  ti-
zenkettő és Pál volt „apostol” a  szó gyakorlati, vitathatatlan értelmében 
(ApCsel 1:25-26). A kifejezés viszont alapvető, általános módon küldött-
ként vagy hírmondóként más evangéliumi munkásokra is alkalmazható 
(ApCsel 14:4, 14; Gal 1:19).

Olvassuk el ApCsel 1:23-26 szakaszát! Hogyan választották ki Mátyást?

Különösnek tűnhet a módszer, ahogyan Mátyást kiválasztották, de a sors-
vetés régóta alkalmazott döntéshozási forma volt (pl. 3Móz 16:5-10; 4Móz 
26:55). Ráadásul két, korábban ugyanannyira alkalmasnak tartott jelölt 
közül választottak, nem az ismeretlenbe léptek. A  hívők imádkoztak Is-
tenhez és hitték, hogy az eredmény az Ő akaratát tükrözi majd (vö. Péld 
16:33). Arra nézve nincs bizonyíték, hogy a döntést valaha is megkérdő-
jelezték volna. Pünkösd után azonban már nem volt többé szükség sors-
vetésre, mert a  Szentlélek közvetlenül vezette a  közösséget (ApCsel 5:3; 
11:15-18; 13:2; 16:6-9).

Mit felelnénk, ha valaki ma odajönne hozzánk és ezt kérdezné: 
„Hogyan tudhatom meg, mi Isten akarata az életemre nézve?” 
Indokoljuk meg a válaszunkat!
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július 6.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A pünkösd és a  parousia (második advent) közötti teljes átmeneti idő-
szakban (legyen az akármilyen hosszú vagy rövid) az egyháznak végeznie 
kell világszéles küldetését a Szentlélek ereje által. Krisztus követőinek ki 
kell jelenteniük, hogy Ő már egyszer eljött, bűnbánatra és Jézus második 
adventjére való felkészülésre szólítva az embereket. A »földnek mind végső 
határáig« (ApCsel 1:8) és »a világ végezetéig« kell hirdetniük bizonyságté-
telüket… Nem hagyhatjuk abba, míg mindkét feltétel nem teljesül” (John R. 
W. Scott: The Message of Acts: The Spirit, the Church & the World. Downers 
Grove, 1990, InterVarsity, 44. o.)!

„Az Üdvözítő tanítványainak adott megbízása kiterjed minden hívő ember-
re. Magába foglal minden Krisztusban hívő embert az idő végéig. Végzetes 
tévedést követnénk el, ha azt feltételeznénk, hogy a lelkek megmentésének 
a munkája egyedül csak a felszentelt lelkészektől függ. Krisztus mindazo-
kat megbízta az evangélium hirdetésével, akikhez eljutott a mennyei isme-
ret. Krisztus mindazokat felavatja, felszenteli arra, hogy munkálkodjanak 
embertársaik üdvösségéért, akik már megkapták és magukban hordják éle-
tét. Az egyházat ennek a munkának a végzésére alapították, és mindazok, 
akik ünnepélyes és szent fogadalmat tettek az egyháznak, arra kötelezik el 
magukat, hogy együtt munkálkodnak Krisztussal” (Ellen G. White: Jézus 
élete. Budapest, 2010, Advent Kiadó, 726-727. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. ApCsel 1:7 idézi Mk 13:32 versét: „Azt a napot viszont vagy azt az órát 

senki nem tudja, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, hanem csak az Atya” 
(RÚF). Ellen G. White elmondja: „Isten népe számára többé soha nem 
lesz időn alapuló üzenet. Sem a Szentlélek kitöltésének, sem Krisztus 
eljövetelének pontos idejét nem fogjuk megtudni” (Szemelvények Ellen 
G. White írásaiból. 1. köt. Budapest, 1999, Advent Kiadó, 179. o.). 
Hozzáteszi: „Olyan igát vesz magára és olyan üzenetet hirdet az, aki 
Krisztus megjelenésének óráját, napját vagy évét hirdeti, amit az Úr 
sosem adott neki” (Advent Review and Sabbath Herald, 1893. szept. 12.). 
Mennyire időszerűek ma ezek az üzenetek a számunkra?

2. Valaki egyszer azt mondta: „Istennek inkább tanúkra, mint ügyvé-
dekre van szüksége.” Mit gondolunk erről az állításról?

3. Mi volt az ima szerepe a korai egyházban? Véletlen egybeesés lenne, 
hogy az életük minden meghatározó pillanatában találunk utalást 
az imádságra (ApCsel 1:24; 8:14-17; 9:11-12; 10:4, 9, 30; 13:2-3)? 
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KRISZTUS ÉS AZ ÜLDÖZÖTT EGYHÁZ 

„Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, 
és csodálatos a mi szemünkben” (Mt 21:42, RÚF).  

„A Megváltó mennybemenetele után az isteni jelenlét tudata a szeretet és 
világosság teljességével volt velük (a tanítványokkal). Személyes jelenlét 
volt ez. Jézus, a Megváltó, aki velük járt, velük beszélt és imádkozott, 
aki reményt és vigaszt öntött a szívükbe, ajkán a béke üzenetével vitetett 
tőlük a mennybe. Amint az angyalok serege fogadta Őt, e szavakat hal-
lották: »íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig« (Mt 28:20). 
Emberi alakban szállt fel a mennybe. Tudták, hogy Isten trónja előtt áll, 
mégis barátjuk és Megváltójuk, részvéte irántuk változatlan, örökre azo-
nosult a szenvedő emberiséggel. Tudták, hogy megsebzett kezeire és lá-
baira mutatva bemutatta Isten előtt vérének érdemeit, emlékeztetőként 
arra az árra, melyet lefizetett megváltottaiért. Ez a gondolat erősítette 
őket, hogy elszenvedjék a szégyent érette. Egységük vele most erősebb, 
mint amikor személyesen velük volt. A bennük lakozó Krisztus világos-
sága, szeretete és ereje rajtuk keresztül áradt szét úgy, hogy ezt az embe-
rek észrevették és csodálták. 

Péter védekezésül mondott szavaira Krisztus a maga pecsétjét helyez-
te. A tanítványok oldala mellett állt szavahihető tanúként a csodálatosan 
meggyógyult férfi. Nyomatékot adott Péter szavainak annak a jelenléte, 
aki néhány órával előbb még tehetetlen nyomorék volt, most pedig visz-
szanyert egészséggel állt ott. A papok és főemberek hallgattak. Képtele-
nek voltak megcáfolni Péter állítását; azonban elhatározták, hogy véget 
vetnek a tanítványok tevékenységének…

Mialatt Péter és János fogoly volt, a többi tanítvány – ismerve a zsi-
dók gyűlöletét – szüntelenül imádkozott értük, nehogy megismétlődjék 
a Krisztus megölésénél gyakorolt kegyetlenség… Míg egyesített imájuk 
hitben felszállt a mennybe, megjött a felelet. Az a hely, ahol összegyűltek, 
megmozdult, és ismét kimentek, hogy Isten szavát hirdessék Jeruzsálem-
ben. »Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltáma-
dásáról…«, és Isten csodálatosan megáldotta fáradozásaikat” (Ellen G. 
White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 43. o.).
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július 7-13.

Pünkösd

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Zsoltár 110:1-3; Jóel 2:28-32; János 14:16; 
Apostolok cselekedetei 2:1-13, 22-39 

„Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai 
vagyunk. Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a meg-
ígért Szentlelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és 
hallotok” (ApCsel 2:32-33).

A „pünkösd” a pentēkostē szóból ered, a zsidó hetek ünnepének görög ne-
véből (2Móz 34:22). A zsengék napjaként is ismerik (4Móz 28:26). A ki-
fejezés azt jelenti, hogy „ötvenedik”. Onnan ered, hogy a páska utáni első 
naptól (az árpakévék bemutatásától) számított ötvenedik napon ünnepel-
ték. Az öröm és a hálaadás napja volt ez, amikor Izrael népe „a búza zsengé-
jének aratásakor” (2Móz 34:22) az Úr előtt bemutatta a termést.

Az ünnep megfelelő jelképe lett a keresztény egyház első lelki aratásának, 
amikor a  Szentlélek a  korábbiaknál nagyobb mértékben töltetett ki, és 
háromezren keresztelkedtek meg egyetlen nap alatt (ApCsel 2:41). Jézus 
mennybemenetele és megdicsőülése után a  Szentlélek kiáradása olyan 
hirtelen és természetfeletti esemény volt, amely az apostolokat egyszerű, 
ismeretlen galileaiakból határozott meggyőződésű és bátor emberekké ala-
kította át, akik megváltoztatták a világot.

A pünkösdöt gyakran nevezik az egyház születésnapjának, amikor Isten 
új, földi közösségeként ismerték el Krisztus követőit – zsidókat, majd po-
gányokat.

2. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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július 8. vasárnap

A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

A tanítványok Jézus parancsának engedelmeskedve Jeruzsálemben várták 
a  megígért Szentlelket, buzgó imádsággal, őszinte bűnbánattal és dicső-
ítéssel. Amikor eljött a nap, „mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen” 
(ApCsel 2:1, RÚF), talán Az apostolok cselekedetei 1. fejezetében említett fel-
házban. Hamarosan viszont nyilvánosabb helyre indultak (ApCsel 2:6-13).

Olvassuk el ApCsel 2:1-3 szakaszát! Milyen természetfeletti elemek kí-
sérték a Szentlélek kiáradását?

Eseménydús jelenet volt. Először hirtelen hang jött a mennyből, mint vad 
szélvihar, ami betöltötte az egész helyiséget, majd úgy tűnt, hogy lángnyel-
vek jelentek meg és nyugodtak meg az ott levőkön.

A Szentírásban a szelet és a tüzet gyakran „teofániával”, avagy isteni megje-
lenéssel azonosítják (például 2Móz 3:2; 19:18; 5Móz 4:15). Ráadásul a szél 
és a tűz még Isten Lelkét is jelképezhette (Mt 3:11; Jn 3:8). Akármi is legyen 
pünkösd esetében a pontos jelentése ennek a jelenségnek, az üdvösség tör-
ténetében különös pillanatot jelölt, a Szentlélek megígért kitöltetését.

A Szentlélek mindig is munkálkodott. Az ószövetségi időkben gyakran je-
lentőségteljesen mutatkozott meg Isten népe fölötti befolyása, de sosem an-
nak teljességében. „A patriarkális korszakban a Szentlélek befolyása gyak-
ran megnyilatkozott észrevehető módon, de sohasem a maga teljességében. 
Most a Megváltó szavainak engedelmeskedve a  tanítványok könyörögtek 
ez adományért, és a  mennyekben Krisztus hozzátette az Ő könyörgését. 
Jogot formált a Szentlélek ajándékára, hogy népére kitölthesse” (Ellen G. 
White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 24. o.).

Keresztelő János az eljövendő Messiáshoz kötötte a  Szentlélek általi ke-
resztséget (Lk 3:16; vö. ApCsel 11:16), és Jézus is több alkalommal utalt 
erre (Lk 24:49; ApCsel 1:8). A Szentlélek kitöltése volt Jézus első közbenjá-
rói tette Isten előtt (Jn 14:16, 26; 15:26). Pünkösdkor beteljesedett az ígéret.

Pünkösdkor a Szentlélek általi keresztség különleges alkalom volt, ami ösz-
szefüggött Jézusnak a kereszten aratott diadalával és mennyei felmagasz-
talásával, de a Lélekkel való betöltekezést a hívőknek újból és újból át kell 
élniük az életük során (ApCsel 4:8, 31; 11:24; 13:9, 52; Ef 5:18).

Milyen bizonyítékunk van arra, hogy a  Szentlélek munkálkodik az 
életünkben?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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július 9.hétfő

A NYELVEKEN SZÓLÁS AJÁNDÉKA

ApCsel 2:4 versében a Szentlélek jelenlétét a nyelveken szóláson keresztül 
vehetjük észre. Ugyanakkor ez az ajándék csak az egyik megnyilvánulása 
a Szentléleknek (ApCsel 10:45-46; 19:6). Többek között ide tartozik még 
a  jövendőmondás (ApCsel 11:28), a  látomások (ApCsel 7:55), az ihletett 
beszéd (ApCsel 2:8; 28:25), a gyógyítás (ApCsel 3:6, 12; 5:12, 16) és a szol-
gálatra való alkalmassá tétel (ApCsel 6:3, 5).

A nyelveken szólás ajándéka pünkösdkor nem azért történt, mert ez a leg-
jellemzőbb vagy a  legfontosabb bizonyítéka a  Szentlélek kiáradásának. 
Azért került rá sor, hogy elindíthassa az egyház világszéles küldetését. 
Vagyis az ApCsel 1:8 versében található elhíváshoz szükség volt a nyelve-
ken szólásra. Az apostoloknak a kulturális határokon átlépve, a világ végé-
ig kellett eljutniuk az evangéliummal, tehát fontos volt azoknak a nyelvén 
beszélniük, akiknek hallaniuk kellett mondandójukat.

Olvassuk el ApCsel 2:5-12 verseit! Mi a  bizonyítékunk arra, hogy az 
apostolok létező idegen nyelveken beszéltek?

Úgy sejtjük, hogy az 1. században nyolc-tízmillió zsidó hívő élhetett világ-
szerte, mintegy 60%-uk Júdea területén kívül. Az ünnep alatt Jeruzsálem-
ben tartózkodók közül sokan idegen országokból jöttek, nem beszéltek 
arámul, az akkori júdeai zsidók nyelvén.

Nem kérdés, hogy a pünkösdi megtértek közül a legtöbben olyan zsidók 
voltak, akik más területekről származtak és az evangéliumot a saját nyel-
vükön hallhatták. A dialektos szó – ami egy nép vagy régió nyelvét jelenti 
(ApCsel 2:6, 8; vö. ApCsel 21:40; 22:2; 26:14) – a bizonyíték arra nézve, 
hogy az apostolok létező idegen nyelveken szóltak és nem ismeretlen, elra-
gadtatott nyelveken. Egyértelmű tehát, hogy különböző nyelveken beszél-
tek. Az volt a csoda, hogy az egyszerű galileaiak olyan nyelven szólaltak 
meg akkor, amit órákkal azelőtt nem is ismertek. A helyi zsidók számára, 
akik tanúi voltak a jelenetnek és nem ismerték ezeket a nyelveket, az tűnt 
az egyetlen lehetséges magyarázatnak, hogy az apostolok részegek voltak, 
és nekik értelmetlennek tűnő, furcsa hangokat hallattak. „Mások azonban 
gúnyolódva mondták: Édes bortól részegedtek meg” (ApCsel 2:13, RÚF).

Isten csodálatos módon mutatta meg magát nekik, ők mégis azt hit-
ték, hogy ez csupán részegség? Mit tehetünk, hogy mi ne legyünk 
ennyire vakok lelkileg?
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július 10. kedd

PÉTER PRÉDIKÁCIÓJA

A részegséggel való megvádolás adott Péternek lehetőséget arra, hogy elma-
gyarázza, mi is történt. Beszédében először a Szentírásra mutatott (ApCsel 
2:16-21), és a prófécia beteljesítéseként írta le a Szentlélek kitöltetését.

Vessük össze ApCsel 2:17 és Jóel 2:28 verseit! Péter szerint mikor telje-
sedik Jóel próféciája?

Jóel próféciája az üdvösség jövőbeli korára vonatkozik (Jóel 2:32), amit több 
természeti jel és a Lélek bőséges kiárasztása jelez majd (Jóel 2:28-31). Péter 
fel akarta hívni a  figyelmet a pillanat történelmi jelentőségére azzal, hogy 
a pünkösdi eseményt egy ilyen prófécia fényével világította meg. Fontos kü-
lönbség azonban, ahogyan idézi Jóelt. A bevezető „azután” (Jóel 2:28) szava 
helyett, amely úgy általánosságban mutatott a jövőre, Péter azt mondja, hogy 
„az utolsó napokban” (ApCsel 2:17), amivel arra utal, hogy az üdvösség tör-
ténetének utolsó nagy felvonása kezdődött el. Ez természetesen nem a teljes 
bemutatása az utolsó napok eseményeinek, hanem bizonyítékként hozza fel 
a korai egyházra jellemző sürgősség szemlélete mellett. Nem tudták, mikor 
jön el a vég, de meg voltak győződve arról, hogy nemsokára elérkezik.

Olvassuk el ApCsel 2:22-32 verseit! Mi volt a lényegi mondanivaló Péter-
nek az evangéliumról szóló előadásában?

Miután Péter felhívta a figyelmet pünkösd jelentőségére a prófécia szem-
pontjából, Jézus életének, halálának és feltámadásának legutóbbi esemé-
nyei felé fordult. A feltámadás kapott nagyobb hangsúlyt, mivel az az evan-
gélium történetének meghatározó tényezője. Péter számára a  feltámadás 
volt a  legfőbb bizonyíték Jézus mellett (ApCsel 2:22, 27), és a Szentírást 
idézte, hogy alátámassza a jelentőségét. Jézust nem tarthatta vissza a ha-
lál, mivel Ő a Messiás. Így feltámadása Péter és az Újszövetség többi írója 
számára nemcsak annak lett erőteljes bizonyítéka, hogy Jézus a Messiás, 
hanem az üdvösség egész keresztény üzenetének is.

Mindig körülvesz bennünket a halál, minket és szeretteinket is fenye-
getve. Miért olyan fontos igazság tehát Jézus feltámadása?
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július 11.szerda

JÉZUS FELMAGASZTALÁSA

„Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a  megígért 
Szentlelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallo-
tok” (ApCsel 2:33).

Beszéde harmadik részében Péter visszatért a nyelveken szólás kérdéséhez, 
ami már először is odavonzotta az embereket. A hívők azért szóltak nyel-
veken, mert éppen akkor árasztotta rájuk Isten a Szentlelkét a mennyből, 
nem mintha részegek lettek volna, ami igen furcsán hatott volna, méghozzá 
reggel 9 órakor (ApCsel 2:15).

Olvassuk el ApCsel 2:33-36 szakaszát! Mi a  kapcsolat Jézusnak Isten 
jobbján történt felmagasztaltatása és a Szentlélek kiárasztása között?

Isten jobbja a  hatalom posztja (Zsolt 110:1-3). Péter a  Szentírásra alapozott 
érvé ben állította, hogy Jézus azért töltötte ki a Lelkét követőire, mert erre a tiszt-
re emelkedett a mennyben. Felmagasztaltatása révén nem lett olyan pozíciója, 
amivel korábban ne rendelkezett volna (Jn 1:1-3; 17:5), hanem ezzel az Atya 
a legmagasabb fokon ismerte el, hogy Jézus Úr és Megváltó (ApCsel 2:36).

Ez az esemény tulajdonképpen a Szentírás egyik legfontosabb témájához 
vezet el bennünket: a  jó és a rossz közötti kozmikus küzdelemhez. A  lé-
nyeg, hogy a Lélek nem jöhetett volna el teljes mértékben, ha Isten nem 
magasztalja fel Jézust (Jn 7:39), és nem dicsőült volna meg, ha nem győze-
delmeskedik a kereszten (Jn 17:4-5). Más szóval, Jézus megdicsőülése volt 
a Szentlélek eljövetelének feltétele, mert ez jelképezte, hogy Isten elismeri 
mindazt, amit Jézus a kereszten tett, ideértve a világ trónbitorlója felett ara-
tott győzelmet is (Jn 12:31).

Árnyékot vetett Istenre, hogy a bűn betört a világba. Jézusnak nem csupán 
azért kellett meghalnia, hogy megváltsa az embereket, hanem azért is, mert 
így tudta igazolni Istent és így leplezhette le Sátánt, a csalót. Jézus szolgála-
ta idején már munkálkodott az üdvösség korszaka (Lk 4:18-21). Szabadon 
engedte Sátán foglyait, amikor ördögöket űzött ki vagy bűnöket bocsátott 
meg. Viszont a kereszt adott neki teljes felhatalmazást arra, hogy ezt meg-
tehesse. Amikor a menny jóváhagyta Krisztus önfeláldozását, Jézus súlyos 
vereséget mért Sátánra, Isten pedig kiárasztotta a Lelket, hogy előkészítse 
adventjére az embereket.
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július 12. csütörtök

ELSŐ GYÜMÖLCSÖK

Péter szavai szíven találták a hallgatóságát. Némelyek közülük néhány héttel 
korábban még bizonyára Jézus keresztre feszítését követelték (Lk 23:13-25). 
Miután viszont meggyőződtek arról, hogy a názáreti Jézus Isten által kijelölt 
Messiás, elkeseredetten kiáltottak fel: „Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak” 
(ApCsel 2:37)?

Olvassuk el ApCsel 2:38 versét! Mi a megbocsátás két alapvető feltétele?

A bűnbánat azt jelenti, hogy határozottan megváltozik az életünk menete, 
elfordulunk a bűntől (ApCsel 3:19; 26:20), és nem csupán szomorkodunk 
vagy furdal a  lelkiismeretünk. A valódi bűnbánat Isten ajándéka a hittel 
együtt, de mint minden ajándékot, vissza is lehet utasítani (ApCsel 5:31-33; 
26:19-21; Róm 2:4).

Keresztelő János ideje óta a keresztséggel hozzák összefüggésbe a bűnbá-
natot (Mk 1:4). Azaz a keresztség a bűnbánat kifejezése lett, a szertartás 
a  bűnök elmosását és a  Szentlélek általi, erkölcsi helyreállítást jelképezi 
(ApCsel 2:38; 22:16; vö. Tit 3:5-7).

Olvassuk el ApCsel 2:38-39 verseit! Milyen különleges ígéretet kapnak, 
akik megbánják bűneiket és megkeresztelkednek?

Az emberek pünkösdkor nemcsak a bűnbocsánat, hanem a Szentlélek tel-
jességének ígéretét is megkapták a személyes növekedésükhöz, az egyház-
ban végzett szolgálathoz és főként a misszióhoz. Talán ez volt a legnagyobb 
áldás az összes közül, hiszen az egyház tulajdonképpen azért létezik ma 
is, hogy hirdesse az evangélium jó hírét (1Pt 2:9). Így ettől kezdve üdvbi-
zonyosságuk lehetett, a Szentlélek erejét is megkaphatták, ami alkalmassá 
tette őket arra a küldetésre, amelyre az egyház elhívást kapott.

Azoknak, akik az evangéliumot akarják hirdetni, miért fontos felis-
merniük, hogy Isten megbocsátotta a bűneinket? Végső soron milyen 
reménységet kínálhatunk másoknak Jézusban, ha mi magunk nem 
rendelkezünk vele?
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július 13.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

A Szentlélek pünkösdi kitöltetése fontos igazságra vetett fényt. Arra, ami 
a mennyben történt, valamint arra, hogy az Atya elfogadta Jézusnak a vi-
lág bűneiért hozott áldozatát. A Lélek kiárasztása azt is megmutatta, hogy 
Isten felmagasztalta Krisztusnak a földi áldozatán alapuló, értünk végzett 
mennyei munkáját. Ezek a nagyszerű események még jobban rávilágítanak 
arra az igazságra, hogy a menny és a föld olyan összeköttetésben áll, amit 
most fel sem tudunk fogni.

„Krisztus mennybemenetele volt a jele annak, hogy követői elnyerik a meg-
ígért áldást… Miután Krisztus a mennyei kaput átlépte, angyalok imáda-
ta közepette megkoronázták. Amint ez a szertartás véget ért, a Szentlélek 
gazdagon áradt a tanítványokra és Krisztus valóban megdicsőíttetett azzal 
a  dicsőséggel, mellyel öröktől fogva rendelkezett Atyjánál. A  Lélek pün-
kösd napi kiárasztásával a menny azt üzente: a Megváltó ünnepélyes felke-
netése megtörtént. Ígérete szerint elküldte követőire a mennyből a Szentlel-
ket annak jeléül, hogy mint pap és király, átvett minden hatalmat mennyen 
és földön, és népének Felkentje lett” (Ellen G. White: Az apostolok története. 
Budapest, 2001, Advent Kiadó, 25. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Milyen pünkösdre számíthat ma az egyház? Mit lehet megismételni 

és mit nem?
2. Időzzünk el annál a  gondolatnál, hogy Jézus feltámadását Péter 

a pünkösdi üzenetének fontos részévé tette! A feltámadás még cso-
dálatosabb lett attól, hogy bármire is számítottak akkor a Messiással 
kapcsolatban a  zsidók, a  halálból való feltámadását senki nem 
várta. Nem erre számítottak azok, akik várták a  Messiást. Miért 
fontos a  Biblia tanításait ismerni az újabban elterjedt nézetekkel 
szemben?

3. ApCsel 2:38 a keresztség szükségességét említi. Vajon azt jelenti ez, 
hogy aki ismerte Jézust, de a keresztsége előtt halt meg, szükség-
képpen elveszett? Indokoljuk a válaszunkat!   
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IFJ. HÖRÖMPŐ GERGELY: 
MÁTÉ

Itt ülök én és szedem a vámot
– kettő helyett sokszor a hármat –,
hogy gazdagodjam, az a fontos,
a számításom sose pontos…
Vámszedő vagyok. Gyűlölt egy alak.
Fekély a társadalmon. Erkölcsi salak. 
     De néha… délután elnéztem messze,
Kapernaum határán pálmaligetekre,
narancs- és citromfákra. A dombok alatt
sok földműves már gabonát arat.
Aztán egyszer, mikor arra járt sokadszor
Jézus, követte Őt sok ember, asszony,
megállt; és én tétován felálltam.
„Gyere velem, jöjj, kövess bátran!”
– szólt. Rögtön csomagoltam
és tudtam, ezentúl övé vagyok,
élőn vagy holtan.
Mindig akadnak majd,
kik pénzt lesnek a Boltban,
de én a szívemet
Krisztusnak adtam.
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július 14-20.

Élet a korai egyházban

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 2:42-46; 3:1-26; 
4:1-18, 34-35; 5:1-11, 34-39

„Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és ami-
kor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az 
ételben; dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép” (ApCsel 2:46-47, RÚF).

A korai egyházat szinte már nem is sürgethette volna jobban az idő. Jézus 
megválaszolatlanul hagyta az idő elemét (ApCsel 1:6-8), amikor a Messiás 
országának megalapításáról kérdezték. Ezt úgy is érhették, hogy a Lélek 
kiárasztásán és az apostoli küldetésen múlik minden. Így amikor elérkezett 
a  pünkösd ideje, a  korai hívők azt hitték, hogy minden beteljesült: már 
megkapták a  Szentlelket és az egész világnak kihirdették az evangélium 
üzenetét. Nem úgy, hogy az apostolok hagyták el Jeruzsálemet, hanem a vi-
lág jött el hozzájuk (ApCsel 2:5-11).

Ezután az egyház elszakadt az anyagi javaktól. Úgy érezték, hogy rövid az 
idő, ezért mindenüket eladták és a tanulásnak, a közösségnek szentelték 
magukat, miközben Jézusról tettek tanúbizonyságot, de csak Jeruzsálem-
ben. Bár hatékonyan segítette az általuk kidolgozott közösségi program 
a szegényeket, Istennek mégis közbe kellett lépnie, hogy megtartsa az egy-
ház egységét, mivel hamarosan gondok jelentkeztek. Ugyanekkor kezdtek 
szembenállással is találkozni, de mindeközben a hitük rendületlen maradt.

3. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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július 15. vasárnap

TANÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉG

Pünkösd után Lukács a  jeruzsálemi gyülekezet belső életének leírására 
tért át. „Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, 
a kenyér megtörésében és az imádkozásban” (ApCsel 2:42, RÚF). Az említett 
négy pont tulajdonképpen tanítást és közösséget jelent. A 46. vers szerint 
a templomban tanítottak, míg a közösséget magánházakban élték meg.

A templom udvarát fedett csarnokok vették körül, ahol többnyire rabbik 
tanítottak. A hívők komolyan tanulmányozták az apostolok tanításait, ami 
azt mutatja, hogy a Lélek ajándéka nem pusztán szemlélődő vallásosság-
ra vezette őket, hanem intenzíven tanultak az apostolok vezetése mellett, 
akiknek erőteljes szavait csodák és jelek hitelesítették (ApCsel 2:43).

A lelki közösség a korai keresztény kegyesség egy meghatározó jegye. A hí-
vek folyamatosan együtt voltak, nemcsak a templomban, hanem az ottho-
nokban is, ahol közösen ettek, úrvacsorát vettek és imádkoztak (ApCsel 
2:42, 46). Ilyen napi ünnepekkel fejezték ki a hitüket Jézus közeli vissza-
jövetelében, amikor majd a Messiás országában helyreáll az Istennel való 
közösségük (Mt 26:29).

A magánházak kulcsfontosságú szerepet játszottak a  korai egyház éle-
tében. A  hívők továbbra is részt vettek a  templom napi szertartásaiban 
(ApCsel  3:1), szombatonként pedig feltehetően a  zsinagógában voltak 
a többi zsidó hívővel együtt (Jak 2:2), de a keresztényi áhítat meghatározó 
részére az otthonokban került sor.

Olvassuk el ApCsel 2:44-45 és 4:34-35 verseit! Mi volt a korai keresztény 
közösség egyik fontos jellemzője?

Mivel hitték, hogy közel a  vég, az anyagi javaikat, mai kifejezéssel élve 
a  „magántulajdonukat” már nem is tekintették fontosnak. Így megfelelő-
nek tűnt anyagi erőforrásaik közösségi használata. Nem volt okuk a hol-
nap miatt aggódni, mivel országában maga a Messiás gondoskodik majd 
a szükségleteikről (Lk 22:29-30). Az elosztás révén egyre inkább erősödött 
közöttük az egység, és ez a keresztény nagylelkűségre is remek példa volt.

Mennyire vagyunk nagylelkűek azzal, amit az Úrtól kaptunk?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/



24

július 16.hétfő

A SÁNTA MEGGYÓGYÍTÁSA

ApCsel 3:1 verse szerint Péter és János a templomba tartott a 3 órakor kez-
dődő imádságra. Ez mutatja, hogy a korai időszakban az egyház hite jellegét 
tekintve zsidó volt. Vagyis az apostolok nemcsak azért jártak a templomba, 
hogy tanítsanak vagy új hívőket nyerjenek, hanem mert Péter és János még 
mindig zsidó volt, legalábbis eddig a pontig a zsidó vallási hagyományokat 
követték (ApCsel 20:16; 21:17-26). Aznap bámulatos csodát tettek (ApCsel 
3:1-10), ami lehetőséget adott Péternek arra, hogy elmondjon egy újabb 
prédikációt.

Olvassuk el ApCsel 3:12-26 szakaszát! Mire helyezte Péter főként a hang-
súlyt ebben a prédikációban?

Öt fő pont jellemzi a korai keresztény igehirdetést: Jézus a szenvedő Mes-
siás (ApCsel 3:18); Isten feltámasztotta Őt (ApCsel 3:15); Isten megdicső-
íttette Jézust a mennyben (ApCsel 3:13); vissza fog térni (ApCsel 3:20) és 
a bűnbocsánathoz szükséges a bűnök megbánása (ApCsel 3:19).

Sok szempontból mi is ugyanezt az üzenetet visszük el a világnak, noha 
a körülmények megváltoztak. Az apostolok még zsidó környezetben vol-
tak, az embereknek nem kellett vallást váltani, hanem csak egyszerűen 
„áttérni” a  régi szövetségről az újra. Isten népeként el kellett fogadniuk 
a Messiást, tapasztalva Jézus elfogadása után a valódi újjászületést.

Még ha más is most a helyzet, az üzenet lényegében ugyanaz: Krisztus meg-
halt a bűneinkért, feltámadt és vissza fog térni. Ez azt jelenti, hogy benne 
találjuk meg az üdvösségünket. A keresztre feszített, feltámadt és visszaté-
rő Jézus Krisztus áll szükségképpen az üzenetünk előadásmódjának a kö-
zéppontjában A  jelenések könyve 14. fejezete hármas angyali üzenetének 
kontextusában is.

„A magukat keresztényeknek vallók között a hetednapi adventistáknak kell 
a leginkább felemelniük Krisztust a világ előtt. A harmadik angyal üzenete 
a szombat hirdetésére szólít. Ezt az igazságot is hirdetni kell az üzenetben 
található többi igazság mellett. Viszont Krisztus Jézust nem szabad kihagy-
ni, aki a figyelem központjában áll. Krisztus keresztjénél találkozik a ke-
gyelem és az igazság, és az igazságosság és a béke csókolgatják egymást. 
Segíteni kell a bűnösnek, hogy a Golgotára tekintsen. Egyszerű gyermeki 
hittel kell bíznia az Üdvözítő érdemeiben, el kell fogadnia igazságát és hin-
nie kell kegyelmében” (Ellen G. White: Gospel Workers. 156-157. o.).
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július 17. kedd

AZ ELLENÁLLÁS KEZDETE

Nem sok idő telt el, mire az egyház sikerei ellenállást gerjesztettek a jeru-
zsálemi vezetőkben. A jeruzsálemi templomot a főpap és a társai vezették, 
a legtöbben közülük szadduceusok voltak. A főpap a Szanhedrin testüle-
tének az elnöke is volt, ami abban az időben leginkább szadduceusokból 
és farizeusokból állt. A szadduceusokat felettébb nyugtalanította Péter és 
János tanítása, miszerint Jézus feltámadt a halálból, mivel nem hittek a fel-
támadásban. A templom őrei letartóztatták az apostolokat, akik a követke-
ző napig őrizetben maradtak, majd a tanács elé vitték őket (ApCsel 4:1-7).

Olvassuk el ApCsel 4:1-18 szakaszát! Mit válaszolt Péter arra a kérdésre, 
hogy milyen hatalom által cselekedtek? Mi volt Péter üzenetében, ami 
miatt a vezetők fenyegetve érezték magukat?

A hatalomra vonatkozó kérdés mutatja, hogy a zsidó vezetőket éppen ez foglal-
koztatta. Péter viszont nemcsak azt jelentette ki, hogy a csodát Jézus nevében 
tették. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az üdvösséget egyedül tőle kaphatjuk. 
Az apostolok a  legfőbb zsidó testület előtt jelentek meg, ám annál jóval na-
gyobb hatalom szolgálatában álltak. Egyszerű, iskolázatlan, galileai halászok 
voltak, ezért a  jelenlevők megdöbbentek bátorságuk és ékesszólásuk láttán. 
Pontosan az volt a lényeg, amit ugyan a vezetők nem vettek észre, hogy betel-
tek Szentlélekkel, épp ahogyan Jézus előre megmondta (Mt 10:16-20).

Mivel a Szanhedrin képtelen volt tagadni a csodát – a meggyógyított férfi 
is jelen volt, mindenki láthatta –, ezért megtiltották az apostoloknak, hogy 
tovább prédikáljanak. Ugyanúgy tartottak az üzenettől, mint a mozgalom 
növekvő népszerűségétől. Mivel nem értékelték helyesen a bizonyítékokat, 
hagyták, hogy az előítélet és a védekezési kényszer diktálja a cselekedeteiket.

Péter utolsó szavai Az apostolok cselekedetei legértékesebb gyöngyszemei 
közé tartoznak: „Vajon igaz dolog-é Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, 
hogynem Istenre, ítéljétek meg! Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hal-
lottunk, azokat ne szóljuk” (ApCsel 4:19-20).

Gondolkodjunk el a hatalomvágyról, arról, hogy milyen veszélyes is 
lehet minden szinten és környezetben! Keresztényként Isten szolgálat-
ra hívott el bennünket. Miért őrizkedjünk tehát annyira a  hatalom 
csábításától?
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július 18.szerda

ANÁNIÁS ÉS SZAFIRA

Nem volt kötelező a korai egyházban közkézre adni a javakat, ez nem szá-
mított a tagság formai feltételének. Ám bizonyára többen is példát mutat-
tak az önkéntes nagylelkűség tekintetében, ami az egész közösségre ösz-
tönzően hatott. Az egyik Barnabás esete volt (ApCsel 4:36-37), ő a könyv 
későbbi részében fontos szerepet játszik.

Persze rossz példák is előfordultak, amelyek az egyház egységét belülről 
bomlasztották, ráadásul pontosan akkor, amikor a külső támadások elkez-
dődtek.

Olvassuk el ApCsel 5:1-11 verseit! Mi a történet tanulsága?

Bár Lukács nem közli az összes részletet, nem kérdéses: Anániással és Sza-
firával nem az az alapvető probléma, hogy meg akarták tartani a  pénzt, 
inkább a közösségen belüli megtévesztés volt a baj. A bűnük nem hirtelen 
felindulásból fakadt, aprólékosan kigondoltak egy tervet, amivel szándé-
kosan próbára akarták tenni „az Úr Lelkét” (ApCsel 5:9, RÚF). Nem lettek 
volna kötelesek eladni a tulajdonukat és pénzt adni az egyháznak. Amikor 
erre rászánták magukat, talán egyedül a saját érdekükben cselekedtek, sőt, 
lehet, hogy egy ilyen dicséretesnek, jótékonynak tűnő tettel befolyást akar-
tak szerezni a testvérek között.

Ez talán magyarázza, hogy miért büntette meg őket Isten ilyen súlyosan. 
Még ha az egyház közösségi életét az a meggyőződés alakította is, hogy Jé-
zus nemsokára visszajön, Anániás és Szafira tette csökkentette volna az Isten 
iránti hűség fontosságát, rossz befolyást árasztva a hívők között. Sem Anáni-
ás, sem Szafira esetében (ApCsel 5:8) nem olvassuk, hogy lehetőségük lett 
volna megvallani a bűneiket, de talán csak a beszámoló rövidsége miatt.

A lényeg, hogy az elejétől a végéig bűnös módon viselkedtek, a bűn pedig 
komoly dolog Isten szemében (Ez 18:20; Róm 6:23), még akkor is, ha nem 
mindig bünteti meg azonnal. Sőt, már annak is Isten kegyelmes voltára kell 
bennünket emlékeztetnie, hogy a büntetést gyakran elhalasztja (2Pt 3:9).

Miért vigyázzunk, nehogy mi is feszegessük a kegyelem határait, mint 
a korai egyház két tagja tette?
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július 19. csütörtök

A MÁSODIK LETARTÓZTATÁS

Isten fel tudta használni az apostolokat a bűnre kimondott ítéletben, amint 
Anániás és Szafira esetében történt, valamint abban is, hogy a bűnösöket 
kegyelmében részesítse. Erőteljes gyógyító szolgálatuk (ApCsel 5:12-16) 
kézzelfoghatóan bizonyította, hogy Isten Lelke munkálkodik bennük. Meg-
lepő, hogy az emberek még Péter árnyékát is gyógyítónak hitték. Az evan-
géliumokban ezzel az az eset áll a legközelebbi párhuzamban, amikor egy 
nő meggyógyult, miután megérintette Jézus ruháját (Lk 8:43-44). Lukács 
persze nem mondja, hogy Péter árnyékának gyógyító ereje lett volna, csak 
az emberek gondolták így. Isten viszont még úgy is kiárasztotta kegyelmét, 
hogy a népszerű babonaság szintén benne volt a képben.

Minél inkább beteltek az apostolok Szentlélekkel, minél inkább növekedett 
a  jelek és a csodák száma, a vallási vezetők annál féltékenyebbek lettek. 
Emiatt másodjára is letartóztatták az apostolokat (ApCsel 5:17-18). A ve-
zetőség egyes tagjai csak az apostolok szabadulása után (ApCsel 5:19-24) 
kezdtek arra gondolni, hogy talán természetfeletti erők munkálkodnak, és 
miután Péter újabb bátor beszédet mondott, amelyben kihangsúlyozta: „Is-
tennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek” (ApCsel 5:29).

Olvassuk el ApCsel 5:34-39 verseit! Hogyan próbálta meg Gamáliel elté-
ríteni a Szanhedrint attól, hogy kivégeztessék az apostolokat?

A Szanhedrint a  szadduceuok vezették, a  farizeusoknak csak kisebbségi 
befolyása volt. Gamáliel farizeus volt, a törvény doktora. A zsidók annyira 
tisztelték, hogy így szólították: „Rabban” („tanítónk”), nem csupán „Rabbi” 
(„tanítóm”). Pál is a tanítványa volt (ApCsel 22:3).

Gamáliel felidézett két lázadást Izrael közelmúltjából, amelyeknek szintén 
voltak követői és zavart keltettek. Miután a vezetőket megölték, a követő-
ik teljesen szétszóródtak. Gamáliel azt a következtetést vonta le, hogy ha 
a  keresztény mozgalom embertől ered, hamarosan el fog tűnni. Viszont 
ha isteni eredetű, ahogy azt az apostolok állították, akkor hogyan akar-
nának az útjába állni? Gamáliel tanácsa kerekedett felül. Az apostolokat 
megvesszőzték, majd ismét rájuk parancsoltak, hogy ne beszéljenek Jézus 
nevében.

E történet szerint miért lehet szükséges és miért segíthet gyakran a jó 
tanács? Hogyan tanulhatunk meg többször tanácsot kérni, még akkor 
is, ha olyasmit hallunk, amit nem igazán szeretnénk?
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július 20.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Sáfárok vagyunk, és távolléte idejére Urunk a házának és érdekeinek gon-
dozásával bízott meg bennünket, mert ennek szolgálatáért jött a  földre. 
Amikor visszatért a mennybe, ránk hagyta a felelősséget, és elvárja, hogy 
figyeljük és várjuk megjelenését. Legyünk hűek a bizalmához, különben ha 
váratlanul eljön, álomban talál bennünket” (Ellen G. White: Testimonies for 
the Church. 8. köt., 37. o.)!

„Az embereknek fel kell mérniük az Isten ügyében tett ígéreteik és foga-
dalmaik szentségét. Az ilyen fogadalmakat általában nem tekintik annyira 
kötelezőnek, mint az emberek előtt tett kötelezettségvállalásokat. Vajon az 
Istennek tett ígéret kevésbé lenne szent és kötelező? A keresztények figyel-
men kívül hagyhatnák adott szavukat, ha az nem tartalmaz konkrét felté-
teleket vagy mert nem lehet a jog eszközeivel kikényszeríteni? Nincs olyan 
jogi tétel vagy kötelék, amely jobban kötelezne, mint az Isten ügye mellett 
tett fogadás” (Ellen G. White megjegyzései, The SDA Bible Commentary. 6. 
köt., 1056. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Jézus egyebek mellett két üzenetet bízott tanítványaira: közeli visz-

szajövetelének ígéretét és a világszéles missziót. Hogyan befolyásol-
ja ez a két tényező a küldetéstudatunkat és az evangélium hirdeté-
sére való elhívásunkat?

2. Valaki egyszer azt mondta: „Készen kell állnunk, mintha Jézus ma 
jönne el, de úgy kell munkálkodnunk (az egyház küldetésében), 
mintha még száz évbe telne, hogy megérkezzen!” Milyen bölcsessé-
get találunk ebben a gondolatban? Hogyan alkalmazhatjuk ezt az 
elhívásunkra?

3. Miért álljon minden prédikációnk középpontjában Jézus élete, 
halála, feltámadása és visszatérése? Gondoljunk erre így: Mi hasz-
na volna az üzeneteinknek ezek nélkül az események nélkül?

4. Mennyire nehéz belelátni mások szívébe, legyen az akár jó, akár 
rossz? Mire tanít meg Anániás és Szafira története ezzel kapcsolat-
ban? 

5. Említsünk meg néhány mai „Gamálielt”, akit ismerünk! Esetleg mi 
tölthetjük be ezt a szerepet mások életében? Beszélgessünk a cso-
portban arról, hogyan segített egy-egy bölcs tanács, amit adtunk 
vagy kaptunk! Mit tanulhatunk meg ezekből az esetekből?
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MÁR KÉSZÜLÖK…

Már készülök, mert menni kell.
Az ősi titok énekel.

Énekli már a távozást,
a félve várt és várva várt
találkozást, majd odaát.

A távozók útját lesem
az élet rácsai közül,
és készülgetek csendesen.

Ha forró homlokom tüzel
a fáradt tenyerem között,
Ő van itt, valahol közel.

Már méregetem az eget,
a távolit, a csodálatost, 
s a választ, amit rejteget.

Ha szólnak, félig hallgatom. 
Az angyal, ki eddig kísért, 
készítgeti az altatóm.

Itt még félig, már félig ott,
mint ünnepére készülőn
a hétköznapból meghívott.

Böngészi még egyszer a hit
a Könyv kopottra olvasott,
eget ígérő szavait.

Böngészi titkon a remény,
átvinnivalót mit talál
e szürke élet peremén.

Még nem tudom, mi lesz velem,
bár rettegek és reménykedem.

A múltamat söpörgetem,
s dúdolva, ha ágyam vetem,
a találkozóm énekelem.

(Ismeretlen szerző)
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július 21-27.

Az első egyházi vezetők 

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Mikeás 6:1-16; Apostolok cselekedetei 6–7; 
8:4-25; Zsidók 5:11-14 

„És az Isten igéje növekedék; és sokasodék nagyon a tanítványok száma Je-
ruzsálemben; és a papok közül is nagy sokan követék a hitet” (ApCsel 6:7).

A pünkösdi megtértek között sok hellenista zsidó volt, akik a görög-római 
világból érkeztek és akkor Jeruzsálemben voltak (ApCsel 2:5, 9-11). Zsi-
dóságuk dacára számos tekintetben különböztek a  júdeai zsidóktól – az 
ApCsel 6:1 versében említett „héberek”-től. Az egyik legfeltűnőbb eltérés az 
volt, hogy nem ismerték a Júdeában beszélt arám nyelvet.

Sok más különbség is volt, mind kulturális, mind vallási téren. Mivel ide-
gen országokban születtek, a  júdeai zsidó hagyományokban nem voltak 
gyökereik vagy legalábbis nem olyan mélyek, mint a júdeai zsidóknak. Fel-
tehetően nem kötődtek annyira a  templomi szertartásokhoz és a mózesi 
törvényeknek azokhoz a részeihez, amelyek egyedül Izrael földjére vonat-
koztak.

Mivel életük jelentős részét görög-római környezetben és a pogányokkal 
való közeli kapcsolatban töltötték, természetszerűen sokkal készségeseb-
ben megértették a keresztény hit befogadó jellegét. Tulajdonképpen Isten 
sok hellenista hívő által teljesítette a világszéles bizonyságtételre vonatko-
zó parancsát.

4. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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július 22. vasárnap

A HÉT DIAKÓNUS FELSZENTELÉSE

Olvassuk el ApCsel 6:1 versét! Miért panaszkodtak a görögül beszélő hívők?

„Panaszul hozták fel, hogy a  görög özvegyasszonyokat mellőzik az ado-
mányok naponkénti szétosztásában. Bármely egyenetlenség ellentmond az 
evangélium szellemének, és Sátánnak sikerült a bizalmatlanság felkeltése. 
Azonnal intézkedni kellett az elégedetlenség minden okának megszünteté-
sére, hogy az ellenségnek ne sikerüljön lázadást szítani” (Ellen G. White: 
Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 59. o.). Azt a megol-
dást javasolták az apostolok, hogy a zsidók válasszanak maguk közül hét 
férfit, akik majd az „asztal körül” (ApCsel 6:2) szolgálnak [diakoneō], amíg 
ők imádsággal és „az igehirdetés szolgálatában” [diakonia] (ApCsel 6:4) 
töltik az idejüket. A diakoneō és a diakonia szavak ugyanahhoz a szócso-
porthoz tartoznak, a kettő között az egyetlen eltérést az „asztalok” képezik 
ApCsel 6:2 versében, a 4. versben pedig az „igehirdetés”. Ez a „mindennapi” 
(ApCsel 6:1) melléknévvel együtt a  korai egyház életének két fő részére 
mutat rá: a tanítás („igehirdetés”) és a közösség („asztalok”) szolgálatára, 
az utóbbi közös étkezésből, úrvacsorából és imádságból állt (ApCsel 2:42, 
46; 5:42). 

Azaz Jézus tanításainak felhatalmazott letéteményesei, az apostolok legin-
kább a hívők tanbeli képzésével és az imádsággal foglalkoztak, míg a hét 
diakónus a különböző házi gyülekezetekben felügyelte a közösségi tevé-
kenységeket. Ugyanakkor a  feladataikat nem korlátozták annyira, mint 
ahogyan a diakónia mai értelmezése veszi. Tulajdonképpen ők voltak az 
egyház első gyülekezetvezetői.

Olvassuk el ApCsel 6:2-6 szakaszát! Hogyan választották ki és bízták 
meg a hét diakónust?

A jelölteknek erkölcsi, lelki és gyakorlati értékekkel kellett rendelkezniük. 
Fontos volt, hogy jó hírük legyen, Szentlélekkel és bölcsességgel teljesek legye-
nek. A közösség jóváhagyásával választották ki a hét diakónust, majd imával 
és kézrátétellel bízták meg őket a szolgálatra. Úgy tűnik, hogy ez a szertartás 
nyilvános elismerést és felhatalmazást adott a diakónusoknak a feladatukra.

Ugye könnyű széthúzást teremteni a sorok között? Viszont az Istentől 
kapott lehetőségeinkkel hogyan járulhatunk mindannyian hozzá 
a békesség megőrzéséhez és hogyan összpontosíthatunk inkább a kül-
detésünkre?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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július 23. hétfő

ISTVÁN SZOLGÁLATA

A felszentelés után a hét diakónus nemcsak az egyházi szolgálattal foglal-
kozott, hanem a bizonyságtevéssel is. Ennek eredményeként egyre terjedt 
az evangélium és a hívők száma is sokasodott (ApCsel 6:7). Természetesen 
a növekedés ellenállást váltott ki a korai egyházban. Az elbeszélés a későb-
biekben Istvánra összpontosít, akinek lelki nagysága rendkívüli volt.

Olvassuk el ApCsel 6:8-16 verseit! Mit tanítanak ezek a versek Istvánról, 
a hitéről és a jelleméről? Mi volt az a prédikációjában, ami annyira fel-
dühítette az ellenségeit?

István hellenista zsidóként Jeruzsálem görög nyelvű zsinagógáiban hirdet-
te az evangéliumot. Több ilyen is volt a városban. ApCsel 6:9 talán kettőre 
tesz utalást, az egyikbe a déli (cirénei és alexandriai zsidók), a másikba 
pedig az északi bevándorlók (Kilikiából és Ázsiából valók) jártak.

A vita kétségtelenül főként Jézusról folyt, ám az István ellen felhozott vádak 
arra utalnak, hogy az ő evangéliumértelmezése és az abból következen-
dőkkel kapcsolatos felfogása meghaladta a júdeai hívőkét. Istvánt Mózes 
és Isten káromlásával, azaz a  törvény és a  templom elleni szentségtörés-
sel vádolták. Még ha néhány ponton félre is értették – vagy szándékosan 
elferdítették szavait – és hamis tanúkat bírtak rá, hogy ellene szóljanak, 
akkor sem teljesen hamisak a vádak, ahogy Jézus ügyében sem voltak azok 
(Mk 14:58; Jn 2:19). István kifejezetten elítélte a Szanhedrin bálványimá-
dat-szerű templomtiszteletét (ApCsel 7:48), ami mutatja: jól értette Jézus 
halálának mélyebb következményeit és azt, hogy ez hova vezet, legalábbis 
a templom és a ceremoniális szolgálatok tekintetében. 

Más szóval, míg talán sok júdeai származású zsidó hívő túlságosan kötődött 
a templomhoz és az egyéb szertartásokhoz (ApCsel 3:1; 15:1, 5; 21:17-24), 
nehezen tudtak azoktól elszakadni (Gal 5:2-4; Zsid 5:11-14), addig István 
és bizonyára más görögül beszélő hívők is gyorsan megértették, hogy Jézus 
halála az egész templomi rendszer végét jelezte.

Vigyázzunk, nehogy annyira leragadjunk egyes kedvelt elgondolásaink-
nál, hogy kizárjuk az új világosságot! Miért kell erre nagyon ügyelni?
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július 24. kedd

A SZANHEDRIN ELŐTT

Olvassuk el ApCsel 7:1-53 verseit! Mit mondott István a vádolóinak?

Istvánt az ellene felhozott vádak miatt letartóztatták és a Szanhedrin elé 
vitték kihallgatásra. A zsidó tradíció úgy tartotta, hogy a törvény és a temp-
lomi szolgálat volt abból a három oszlopból kettő, amelyeken a világ rendje 
nyugodott, a jó cselekedet pedig a harmadik. A judaizmus legszentebbnek 
tartott dolgai elleni támadásnak vették azt is, ha valaki csupán utalt rá, 
hogy a mózesi szertartások idejétmúlttá váltak. Ezért vádolták a diakónust 
istenkáromlással (ApCsel 6:11).

István válasza az Az apostolok cselekedetei leghosszabb beszéde, ami már 
önmagában mutatja jelentőségét. Bár első látásra csupán Izrael történelme 
pontos felidézésének tűnik, a beszédet az ótestamentumi szövetség össze-
függésében kell érteni, úgy, ahogyan a próféták vették, amikor vallási refor-
merekként a követelményeihez való visszatérésre szólították Izrael népét. 
Ilyen esetekben időnként a héber rîb szót alkalmazták, ami a legjobban ta-
lán úgy fordítható, hogy „szövetségi per”. Azt a gondolatot fejezték ki ezzel, 
hogy Isten törvényes lépésekhez folyamodik a népével szemben, akik nem 
tartották be a szövetséget.

Mik 6:1-2 verseiben például háromszor szerepel az, hogy rîb. Azután a Sína-
inál kötött szövetség mintáját követve (2Mózes 20–23. fejezetei) Mikeás Is-
tennek a népért végbevitt hatalmas tetteire (Mik 6:3-5), a feltételekre és a szö-
vetség megszegésére (Mik 6:6-12), majd az annak megszegése miatti átkokra 
(Mik 6:13-16) emlékezteti az embereket. Valószínűleg ez István beszédének 
a háttere. Amikor megkérték, hogy adjon magyarázatot a tetteire, nem igyeke-
zett cáfolni a vádakat, sem védeni a hitét. Inkább ugyanúgy felemelte a hang-
ját, mint a régi próféták, amikor Isten rîb-jét közvetítették Izraelnek. Isten és 
Izrael múltbeli kapcsolatának hosszú áttekintésével be akarta mutatni a nép 
hálátlanságát és engedetlenségét. ApCsel 7:51-53 verseiben valójában István 
már nem vádlott, hanem Isten prófétai ügyvédje, aki az Úr szövetségi perébe 
fogja a vezetőket. Ha az apáik vétkesek voltak a próféták megölésében, ők még 
inkább azok. Nagy a jelentősége annak, amikor vált és a „mi atyáink” (ApCsel 
7:11, 19, 38, 44-45) helyett „atyáitok”-ról (ApCsel 7:51) beszél. Megszakítja 
a népével való szolidaritás vállalását és határozottan kiáll Jézus mellett. Hatal-
mas árat fizet ezért, szavai mégsem mutatnak félelmet vagy megbánást.
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szerda július 25. 

JÉZUS A MENNYEI TRÓNTEREMBEN

Mivel a szó meghatározása szerint a próféta (héberül nābî) olyan személy, 
aki Isten nevében beszél, István abban a pillanatban lett próféta, amikor 
közvetítette Isten rîb-jét Izraelnek. A prófétai szolgálta azonban elég rövid 
volt.

Olvassuk el ApCsel 7:55-56 szakaszát! Mit jelentett István látomása?

„Midőn István ehhez a  ponthoz ért, a  nép között zavar támadt. Mikor 
Krisztust a próféciákkal összefüggésbe hozta és az említett módon szólt 
a templomról, a megdöbbenést színlelő főpap megszaggatta a ruháját. Ist-
ván annak a jelét látta ebben, hogy hangját csakhamar örökre elnémítják. 
Látta, hogy szavai mily ellenállást váltottak ki és tudta, hogy ez volt az utol-
só bizonyságtétele. Noha prédikációjának csak a  közepén tartott, mégis 
azonnal befejezte” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, 
Advent Kiadó, 67. o.).

Míg István a zsidó vezetők előtt képviselte, amit Isten felhozott ellenük, Jézus 
a mennyei trónteremben állt – azaz a mennyei szentélyben, az Atya mellett, 
ami azt jelezte, hogy a földi ítélet a valódi mennyei ítéletnek csak egy kifeje-
ződése. Isten megítéli majd az izraeli hamis tanítókat és vezetőket.

Ez magyarázza, hogy miért hiányzik itt a bűnbánatra való felhívás, ami gya-
kori jellegzetessége volt Az apostolok cselekedetei korábbi beszédeinek (2:38; 
3:19; 5:31). Izrael teokráciája a vége felé közeledett. Ez azt jelentette, hogy 
a világ az üdvösséget már nem Izrael nemzetének a közvetítésével ismerheti 
meg, ahogyan Isten megígérte Ábrahámnak (1Móz 12:3; 18:18; 22:18), ha-
nem Jézus követői, zsidók és pogányok által, akiknek el kellett hagyniuk Je-
ruzsálemet és bizonyságot kellett tenniük a világnak (ApCsel 1:8).

Olvassuk el ApCsel 7:57–8:1-2 szakaszát! Hogyan számol be István ha-
láláról Lukács?

Az istenkáromlás büntetése megkövezés volt (3Móz 24:14), bár nem egy-
értelmű, hogy Istvánt halálra ítélték vagy csak a fanatikus tömeg lincselte 
meg. Mindenesetre a  feljegyzés szerint ő az első követője Jézusnak, akit 
a hite miatt öltek meg. Saul lehetett István ellenfeleinek a vezetője, mert 
a tanúk az ő lábához tették le a felsőruháikat. Amikor István a hóhéraiért 
imádkozott, Saulért is imádkozott. Csak igen nemes jellemű és rendületlen 
hitű ember képes erre. E tettével határozottan bemutatta a hitét és azt, hogy 
Krisztus jelen van az életében.
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csütörtökjúlius 26. 

AZ EVANGÉLIUM TERJEDÉSE

Az István fölötti győzelem hatalmas üldözést indított el a  jeruzsálemi hí-
vők ellen, kétségkívül ugyanazon ellenfeleik kezdeményezésével. Saul volt 
a csoport vezetője, aki nem kevés kárt okozott az egyháznak (ApCsel 8:3; 
26:10). Az üldözésnek viszont jó következménye is lett.

A Júdeában és Samáriában szétszóródott hívők hirdették az evangéliumot. 
Így eleget tettek a parancsnak, hogy ott is bizonyságot tegyenek (ApCsel 1:8).

Olvassuk el ApCsel 8:4-25 verseit! Milyen tanulságokat szűrhetünk le 
ebből a beszámolóból?

A samaritánusok félig izraeliták voltak, még vallási szemszögből is. Egyis-
tenhívőkként elfogadták Mózes öt könyvét, gyakorolták a körülmetélést és 
várták a Messiást. A zsidók szerint azonban a samaritánusok vallása nem 
volt tiszta, ezért nem lehetett részük Izrael szövetségi jogaiban.

A samaritánusok váratlan megtérése csodálkozást váltott ki a jeruzsálemi 
gyülekezetből, így az apostolok elküldték Pétert és Jánost, hogy értékeljék 
a helyzetet. Isten valószínűleg azért tartotta vissza a Szentlelket Péter és 
János megérkezéséig (ApCsel 8:14-17), mert így akarta meggyőzni az apos-
tolokat arról, hogy el kell ismerni a samaritánusokat a hívők közösségének 
teljes jogú tagjaiként (lásd ApCsel 11:1-18).

És ez még nem minden! ApCsel 8:26-39 szakaszában Fülöp és az etióp 
eunuch történetét olvashatjuk, aki egy bibliatanulmány után meg akart ke-
resztelkedni. Beléptek „a vízbe mind a ketten, Fülöp és a főember, és megke-
resztelte őt” (ApCsel 8:38, RÚF).

Először a samaritánusok, majd az etióp, egy idegen, aki Jeruzsálembe ment 
istentiszteletre és már úton volt hazafelé. Az evangélium átlépte Izrael határát, 
eljutott az egész világra, ahogyan Isten előre megmondta. Mindez még csak 
a kezdet volt, ugyanis az első zsidó hívők az egész akkor ismert világot bejár-
ták és hirdették Jézus halálának nagyszerű üzenetét, aki megfizette a bűnük 
büntetését és az üdvösség reménységét felajánlja mindenkinek, mindenhol.

Péter azt mondta Simonnak, hogy „keserűséges méregben és álnokság-
nak kötelékében” van (ApCsel 8:23). Mi volt a megoldás a gondjára és 
mindazokéra, akik hasonló helyzetben lehetnek?
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július 27. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A jeruzsálemi gyülekezetet ért üldözés nagy lendületet adott az evangeli-
zálás munkájának. Az Ige szolgálatát e helyen eredmény kísérte és már az 
a veszély fenyegetett, hogy a tanítványok túl sok időt töltenek ott, megfe-
ledkezve az Üdvözítő parancsáról, hogy az egész világra menjenek el. El-
felejtették: a gonosz ellen a legjobb védekezés a támadás. Azt gondolták, 
legfontosabb feladatuk a jeruzsálemi gyülekezet megvédése az ellenség tá-
madásától. Ahelyett, hogy tanították volna az újonnan megtérteket: vigyék 
az evangéliumot azokhoz, akik még nem hallottak róla, abban a veszélyben 
voltak, hogy megelégednek a már elért eredménnyel. Isten megengedte az 
üldözést azért, hogy képviselői szétszóródjanak mindenfelé, ahol másokért 
munkálkodhatnak. Jeruzsálemből elűzve, a hívők »szétszóródtak, elmentek, 
és hirdették az igét«” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, 
Advent Kiadó, 71. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Olvassuk el figyelmesen a fenti Ellen G. White idézetet a korai egy-

házat veszélyeztető önelégültségről és arról, amit Isten elért rajtuk 
keresztül! Ez elsősorban azt jelenti, hogy a népszerű hiedelemmel 
ellentétben sok zsidó valóban elfogadta Jézust mint Messiást. Ami 
viszont még fontosabb, az az, hogy milyen figyelmeztetés rejlik 
ebben az egyházunkra nézve. Hogyan lehetünk biztosak abban, 
hogy nem köt le túlzottan bennünket a már meglévő dolgok védel-
mezése? Ugyanis a világba kell elvinnünk az üzenetünket!

2. A zsidók és a samaritánusok közti viszonyt az apostolok korában 
vad ellenségeskedés jellemezte, és ez már évszázadok óta így volt. 
Mit tanulhatunk abból, hogy a  valószínűleg zsidó származású 
Fülöp Samáriában tett bizonyságot Jézusról? Hetednapi adventista-
ként sem vagyunk immunisak a kulturális és etnikai előítéletekkel 
szemben. Azonban a  kereszt arra tanít, hogy mind egyenlően 
állunk Isten előtt. Hogyan kell ennek hatnia ránk? Krisztus halálá-
nak egyetemessége mit árul el az emberek végtelen nagy értékéről?

3. Hogyan viszonyult Fülöp az etióp kincstárnokhoz (ApCsel 8:27-30)? 
Hogyan fogadhatjuk nyitottabban a lehetőségeket, hogy másoknak 
is elmondjuk az evangéliumot?

4. Mit tanultunk Az apostolok cselekedetei 6-8. fejezeteiből, ami segít-
het, hogy még hatékonyabban végezzük az egyház küldetését? 
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IFJ. BERKI ANDRÁS:
AZ ÚT VÉGÉN

„Az ÚR 
éjfélkor érkezik” 
ma, 
holnap – 
vagy talán vár még
egy keveset, 
hogy 
biztos tudattá 
érlelődjék bennem a remény: 
az út végén 
halál,
értelmetlen pusztulás helyett 
világot ölelő keresztjénél 
vár rám 
megdicsőült Uram, 
s én 
kegyelmében teljesen 
elmerülhetek. 

 



38

július 28-augusztus 3.

Pál megtérése

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 21:23; 
Apostolok cselekedetei 9:1-30; 26:9-11; 1Korinthus 9:1; 
Galata 1:1 

„Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a kirá-
lyok és Izráel fiai elé” (ApCsel 9:15, RÚF).

A tarzuszi Saul (a későbbi Pál) megtérése volt az egyik legjelentősebb ese-
mény az apostoli egyház történetében. Persze nem is Pál megtérése a leg-
fontosabb, hiszen bizonyára nem ő volt az egyház egyetlen ellensége, akiből 
őszinte keresztény lett. A lényeg inkább az, amit az evangélium érdekében 
véghezvitt. Az első hívők rendíthetetlen ellenfele volt, aki hatalmas károkat 
okozhatott volna az újszülött egyháznak, mind az eltökéltsége, mind a hi-
vatalos támogatása megvolt hozzá, hogy elpusztítsa azt. Ám mivel híven 
válaszolt Isten hívására a damaszkuszi úton, belőle lett a legnagyobb apos-
tol. „Krisztus egyházának legelkeseredettebb és legkönyörtelenebb üldözői 
közül emelkedett ki az evangélium legalkalmasabb védelmezője és legsike-
resebb hírnöke” (Ellen G. White: Sketches from the Life of Paul. 9. o.).

Pál mélyen átérezte az érdemtelenségét amiatt, hogy korábban üldözte az 
egyházat. Éppen ezért még nagyobb hálával mondhatta, hogy nem volt hi-
ábavaló Isten kegyelme, amit iránta tanúsított. Pál megtérésével a keresz-
ténység örökre megváltozott.

5. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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július 29. vasárnap

AZ EGYHÁZ ÜLDÖZŐJE

Pál hellenista zsidó volt. Tarzuszban, Kilikia fővárosában született (ApCsel 
21:39). Bizonyos értelemben azonban eltért a görög sztereotípiától, mert 
Jeruzsálembe ment, ahol Gamálielnél tanult (ApCsel 22:3), aki a kor legbe-
folyásosabb farizeus tanítója volt. Szigorú, ortodox farizeus volt, a buzgal-
ma azonban a fanatizmus határát súrolta (Gal 1:14). Ezért támogatta István 
kivégzését és lett a kulcsszereplője a későbbi üldözésnek.

Olvassuk el ApCsel 26:9-11 verseit! Hogyan sorolta Pál, hogy mi mindent 
tett az egyház ellen?

Pál másutt kifejti, hogy az evangélium a  zsidók számára a  botránkozás 
köve volt (1Kor 1:23). Jézus nem illett bele a zsidók tradicionális királyi 
Messiás képébe, ráadásul semmiképp sem tudták elfogadni, hogy az volna 
Isten Messiása, aki kereszten halt meg, mert a Szentírás szerint átkozott, aki 
„fán függ” (5Móz 21:23). Tehát a zsidók szemében már a keresztre feszítés 
is groteszk ellentmondás volt, a legtisztább bizonyíték arra, hogy tévesek 
az egyház állításai Jézusról.

ApCsel 9:1-2 ír tarzuszi Saulnak a hívők ellen elkövetett tetteiről. Damasz-
kusz jelentős város volt, úgy 55 kilométerre Jeruzsálemtől északra, nagy-
számú zsidó népességgel. A  Júdeán kívül élő zsidók egyfajta hálózatba 
szerveződtek. A központjuknak Jeruzsálemet tekintették (a Szanhedrint), 
a zsinagógák pedig a helyi közösségek támogató központjai voltak. Folya-
matos kommunikáció zajlott a Szanhedrin és a különböző közösségek kö-
zött, és ez rendszerint a shaliah, „a küldött” (a héber shalah, azaz „küldeni” 
szóból ered) által küldött leveleken keresztül történt. A shaliah a Szanhed-
rin által kijelölt hivatalos ügynök volt, több vallási feladat ellátására.

Amikor Pál a damaszkuszi zsinagógának címzett leveleket kért a főpaptól, 
a Szanhedrin elnökétől, akkor shaliah lett, akinek hatalmában állt Jézus kö-
vetőit letartóztatni és Jeruzsálembe hurcolni (vö. ApCsel 26:12). A shaliah 
görög megfelelője az apostolos, ebből származik az apostol szó. Tehát Pál 
a Szanhedrin „apostola” volt, mielőtt Jézus Krisztus apostola lett volna.

Mikor fordult elő utoljára, hogy olyasmiért (vagy ellen) buzgólkod-
tunk, amiről később megváltozott a véleményünk? Mit tanultunk meg 
abból a tapasztalatból?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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július 30. hétfő

A DAMASZKUSZI ÚTON

Olvassuk el ApCsel 9:3-9 szakaszát! Mi történt, amikor Pál Damaszkusz 
felé haladt? Mi a jelentősége Jézus szavainak ApCsel 9:5 versében (lásd 
még ApCsel 26:14)?

Váratlan dolog történt, amikor Pál a társaival közeledett Damaszkuszhoz: 
déltájban erős, vakító fényt láttak a mennyből és megszólalt egy hang. Ez 
nem csupán egy látomás volt a szó prófétai értelmében, hanem Isten meg-
nyilatkozása, ami kifejezetten Pálnak szólt. A társai látták a fényt, de egye-
dül Pál vakult meg. Hallották a hangot, amit csak ő értett meg. A világosság 
a feltámadt Jézus isteni dicsősége volt, aki személyesen jelent meg előtte 
abban a pillanatban (ApCsel 22:14). Az apostol máshol világosan kijelenti, 
hogy látta Jézust, ezért egyenértékű a tizenkét apostollal, mivel tanúja lett 
Jézus feltámadásának és megkapta az apostoli felhatalmazást (1Kor 9:1; 
15:8).

A Jézussal ezután folytatott beszélgetés sokkal jobban letaglózta Pált, mint 
maga a  fényesség. Addig szilárd meggyőződése volt, hogy Isten munká-
ját végzi a názáreti Jézus követőinek megtámadásával, veszélyes, rémisztő 
eretnekségtől tisztítja meg a judaizmust. Döbbenetére viszont nemcsak azt 
tudta meg, hogy Jézus él, hanem hogy éppen Őt támadja, ha a híveinek 
szenvedést okoz. Saulhoz szólva Jézus egy feltehetőleg görög eredetű köz-
mondást említett, amelyet Pál minden bizonnyal ismert: „Nehéz neked az 
ösztöke ellen rugódoznod” (ApCsel 26:14, RÚF). A  kép azt mutatja, hogy 
a nyomtató ökör nekifeszül a hegyes botnak, amivel irányították. Ilyenkor 
az állat csak még jobban megsérült.

A mondás Pál lelki küzdelmére utalhat – ezt a Biblia a Lélek munkájának 
tulajdonítja (Jn 16:8-11), ami visszavezethető István halálához. „Saulnak ki-
emelkedő része volt István kihallgatásában és elítélésében. Isten jelenlétének 
feltűnő megnyilatkozása a vértanún kételkedést támasztott Saulban a Jézus 
követői ellen képviselt ügy jogosságát illetően. Lelke mélységesen zaklatott 
lett. Tanácstalanságában azokhoz fordult, kiknek bölcsességében és ítéleté-
ben teljesen megbízott. A papok és főemberek érvei végül meggyőzték, hogy 
István Istent káromolta; az a Krisztus pedig, akit a vértanú prédikált: csaló, 
és azoknak van igazuk, akik a szent tisztségben szolgálnak” (Ellen G. White: 
Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 76. o.).

Miért bölcs dolog a lelkiismeretre hallgatni?
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július 31. kedd

ANÁNIÁS LÁTOGATÁSA

Amikor Saul rájött, hogy magával Jézussal beszél, feltette a  kérdést, ami 
megadta Jézusnak a várt alkalmat. „Mit cselekedjem, Uram” (ApCsel 22:10)? 
A  kérdés mutatja, hogy megbánta addigi tetteit. Ám még fontosabb volt 
a készsége, hogy feltétel nélkül átengedje Jézusnak az élete vezetését. Sault 
Damaszkuszba vitték, ahol várnia kellett a további utasításokra.

ApCsel 9:10-19 részében a  Biblia megmutatja, hogyan dolgozott az Úr 
azért, hogy felkészítse a tarzuszi Sault új életére, már Pál apostolként. Jézus 
látomásban adta a feladatot Anániásnak, hogy látogassa meg Sault és tegye 
rá a kezét, ami után helyreáll a látása. Anániás persze már hallott Saulról és 
arról is, hogy hány hívő szenvedett, veszítette el az életét miatta. Nagyon jól 
tudta azt is, hogy Saul pontosan miért ment Damaszkuszba, és bizonyára 
nem akart az első ottani áldozata lenni. Habozása érthető.

Anániás azt viszont nem tudta, hogy Saul éppen akkor találkozott szemé-
lyesen Jézussal, ami örökre megváltoztatta az életét. Fogalma sem volt róla, 
hogy Saul – Anániás legnagyobb meglepetésére – már nem a Szanhedrin-
nek dolgozott, mióta Jézus elhívta munkásának. Ez azt jelentette, hogy at-
tól fogva nem a Szanhedrin apostola, hanem Jézus választott eszköze lett, 
aki a zsidókhoz és a pogányokhoz is elviszi az evangélium üzenetét.

Olvassuk el Gal 1:1 és 11-12 verseit! Milyen határozott igénnyel lép fel 
Pál az apostoli szolgálatát illetően?

Pál a  Galáciai levélben határozottan állítja, hogy nem embertől, hanem 
egyenesen Jézus Krisztustól vette üzenetét és apostolságát. Ez nem mond 
szükségképpen ellent Anániás szerepének Pál elhívásában. Amikor Aná-
niás meglátogatta, csak megerősítette azt az elhívást, amit Saul magától 
Jézustól kapott a damaszkuszi úton.

Továbbá Saul életében olyan drámai változás történt, amire emberi indokot 
nem is lehetne mondani. Egyedül az isteni közbelépés magyarázhatja, hogy 
Jézus legádázabb ellensége hirtelen hogyan fogadhatta el Őt Megváltóként 
és Úrként, miként hagyhatott hátra mindent – a meggyőződését, a hírnevét, 
a karrierjét –, és hogyan vált belőle a legodaadóbb és a legbuzgóbb apostol.

Miként mutatja Saul megtérése Isten csodálatos kegyelmének a műkö-
dését? Mit szűrhetünk le a történetéből azokra nézve, akiknek az igaz 
hitre jutásában kételkedünk?



42

augusztus 1. szerda

PÁL SZOLGÁLATÁNAK A KEZDETE

ApCsel 9:19-25 szakasza azt a benyomást kelti, hogy mielőtt visszatért vol-
na Jeruzsálembe, Pál egy darabig Damaszkuszban maradt (ApCsel 9:26). 
Gal 1:17 versében az apostol megjegyzi, hogy jeruzsálemi útja előtt Ará-
biába ment, ahol úgy tűnik, bizonyos ideig magányosan élt. „Itt, a puszta 
magányában Pálnak bőséges alkalma volt a nyugodt tanulmányozásra és 
elmélkedésre” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Ad-
vent Kiadó, 84. o.).

Olvassuk el ApCsel 9:20-25 verseit! Mit ír Pál damaszkuszi szolgálatáról 
Lukács? Mennyire volt sikeres?

Pál eredeti célpontjai azok a zsidó hívők voltak, akikhez Jeruzsálemből ko-
rábban még a főpap leveleivel ment, és akik valószínűleg Damaszkusz zsi-
nagógáiban kerestek menedéket (ApCsel 9:2). Arábiából visszatérve végre 
eljutott a zsinagógákba, de nem azért, hogy letartóztassa őket, hanem az ő 
táborukat akarta gyarapítani. Nem akarta már Jézust csalással rágalmazni, 
inkább Izrael Messiásaként igyekezett bemutatni. Mi járhatott azok fejé-
ben, akik addig csak azt hallották róla, hogy az üldözőik egyike, akkor 
pedig már Jézusról tett nekik bizonyságot? Ugyan mi mást tehettek volna, 
mint ámuldoztak azon, ami a tarzuszi Saulból lett és amit az egyházért tett? 
(Valószínűleg fel sem tudták mérni, mekkora befolyása lesz majd ennek az 
új hívőnek!)

Pál ellenségei képtelenek voltak cáfolni az érveit, ezért közülük némelyek 
a megölését tervezték. Az apostol beszámolója az esetről (2Kor 11:32-33) 
arra enged következtetni, hogy ellenfelei megrágalmazták a helyi hatóságok 
előtt, így akarták elérni a céljukat. Ő viszont a hívők segítségével egy kosár-
ban megszökhetett, valószínűleg egy, a városfalba épített ház ablakán át.

Pál már kezdettől fogva tudta, hogy kihívásokkal néz majd szembe (ApCsel 
9:16). A szolgálatát különféle forrásokból támadó ellenállás, üldözés és szen-
vedés kísérte végig, de semmi sem rendítette meg hitét vagy kötelességtu-
datát, noha Krisztusban való új életének gyakorlatilag minden lépésében 
nehéz ségekkel és próbákkal kellett szembenéznie (2Kor 4:8-9).

Pál nem adta fel a küzdelmek és az ellenállás ellenére sem. Hogyan 
tanulhatjuk meg ezt mi is a hit kérdéseiben – azaz, hogyan tarthatunk 
ki a csüggedés és az ellenállás idején is?
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augusztus 2. csütörtök

VISSZATÉRÉS JERUZSÁLEMBE

Damaszkuszból való szökése után Pál először tért vissza Jeruzsálembe az-
óta, hogy üldözőként távozott onnan. Három év telt el a megtérése óta (Gal 
1:18). A visszatérés nem volt könnyű, mivel az egyházon belül és kívül is 
problémákba ütközött.

Olvassuk el ApCsel 9:26-30 részét! Mi történt Pállal, amikor megérkezett 
Jeruzsálembe?

Pál Jeruzsálemben csatlakozni akart az apostolokhoz. Addigra ugyan már 
három éve keresztény volt, megtérésének a híre mégis annyira hihetetlen-
nek tűnt, hogy Anániáshoz hasonlóan az apostolok is kételkedtek benne. 
Attól féltek, hogy ez egy fondorlatos terv része. Barnabás ciprusi, tehát gö-
rögül beszélő lévita volt (ApCsel 4:36-37), ő tört át az apostolok ellenállá-
sán és bemutatta nekik Pált. Bizonyára mindannyian ámultak azon, amit 
Isten Pálért tett, persze csak miután felismerték, hogy a megtérése őszinte.

Azonban az efféle ellenállás nem tűnt el maradéktalanul, ha nem is azért, 
mert a múltban Pál üldözte az egyházat, hanem az általa hirdetett evangéli-
um miatt. Amint István esetében is megmutatkozott, a júdeai hívők, köztük 
az apostolok is csak lassan értették meg a keresztény hit egyetemességét. 
A hit már nem az ószövetségi ceremoniális rendszeren, főként az áldozati 
rendszeren alapult, mert az érvényét vesztette Jézus kereszthalálával. Pál 
legszorosabb kapcsolatai a júdeai egyházon belül mindig a hellenista hí-
vők voltak: Barnabás mellett ide tartozott még Fülöp, a hét diakónus egyi-
ke (ApCsel 21:8) és a szintén Ciprusról származó Mnáson (ApCsel 21:16). 
Évekkel később a jeruzsálemi gyülekezet vezetői még mindig azzal vádol-
ták Pált, hogy gyakorlatilag ugyanazt a tant hirdeti, mint korábban István 
(ApCsel 21:21).

A Jeruzsálemben töltött tizenöt nap alatt Pál (Gal 1:18) ezek szerint ugyan-
azoknak a nem hívő zsidóknak akarta elmondani az evangélium üzenetét, 
akiket korábban István ellen lázított. Mint Istvánnak, úgy neki is erős el-
lenállással kellett szembenéznie, és veszélybe került az élete. Jézus látomás-
ban intette, hogy a biztonsága érdekében hagyja el Jeruzsálemet (ApCsel 
22:17-21). A testvérek segítségével lement Cézárea kikötővárosába, onnan 
pedig kilikiai szülővárosába hajózott, ahol több évig maradt, mielőtt meg-
kezdte misszióútjait.
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augusztus 3. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Az ütközetben elesett tábornok veszteséget jelent hadseregének; azonban 
halála nem ad az ellenségnek erőtöbbletet. De amikor egy kiváló férfiú az 
ellenséggel egyesíti erejét, nemcsak szolgálatát vesztik el, hanem előnyhöz 
jutnak azok, akikhez csatlakozott. Ha az Úr a tárzuszi Sault a damaszkuszi 
úton egyszerűen agyonsújtja, az üldöző hatalmat nagymértékben gátolta 
volna. Isten azonban gondviselésében nemcsak megkímélte Saul életét, ha-
nem meg is térítette, így az ellenség soraiból egy bajnokot Krisztus oldalá-
ra állított” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent 
Kiadó, 83-84. o.).

„Krisztus megparancsolta a tanítványainak, hogy menjenek el és tanítsa-
nak minden népet. A zsidóktól kapott korábbi tanítások azonban megne-
hezítették Mesterük szavainak értelmezését, így csak lassan kezdtek el cse-
lekedni azok szerint. Ábrahám gyermekeinek nevezték és az isteni ígéret 
örököseinek tartották magukat. Csak az Úr mennybemenetele után több 
évvel szélesedett ki annyira a  látásuk, hogy tisztán megértették Krisztus 
szavait és elkezdtek fáradozni a pogányok megtéréséért is, a zsidóké mel-
lett” (Ellen G. White: Sketches From the Life of Paul. 38. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Időzzünk még Jézusnak annál a  kérdésénél, amit a  damaszkuszi 

úton intézett Pálhoz: „...miért üldözöl engem” (ApCsel 9:4, RÚF)? Pál 
számára ez a  kérdés azt jelezte, hogy a  názáreti Jézus feltámadt 
a halálból. Viszont még azt is mutatta, hogy Jézus azonosítja magát 
egyházával (lásd még Mt 25:34-45). Egyértelmű a következtetés: az 
egyházat ért sérelem magát Jézust is bántja. Mit jelent ez ma 
nekünk a gyakorlatban?

2. A Jézusról való bizonyságtevés érte való szenvedéssel jár. Nem 
véletlen, hogy a „tanú” szó görög megfelelője (martys) egybecseng 
a „mártírsággal”. Mit jelent Jézusért szenvedni?

3. Van egy régi latin mondás: Credo ut intelligam, ami azt jelenti: 
„Hiszek, hogy megértsem”. Hogyan segít ez a gondolat megérteni 
azt, ami a tarzuszi Saullal történt? Azaz a megtérése előtt, mielőtt 
hitre jutott Jézusban, nem látott tiszta képet. Csak a damaszkuszi 
úton szerzett tapasztalata után tudta felfogni a  lényeget. Milyen 
tanulságot vonhatunk le ebből olyan esetekre nézve, amikor ideges-
kedünk, mert egyesek nem hiszik el azt az igazságot, ami számunk-
ra egyértelműnek tűnik?
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RÉPÁSSY MÁRIA:
KORUNK SZAVA

Gyorsan! Sietni…, sietni –
zúgja a gyárban a gép.
Megállás nélkül menni,
menni…, tenni…, tenni!
Kopogva iramlik utcán a nép.

Ki sokat markol, 
keveset kap.
Félig mondja ki a szót, 
csak sietve teszi a jót.

Sietségében a lényeget felejti.
Nem hagy maga után
békét, nyugalmat.
Nem olyan, ki megnyugvást
és vigasztalást adhat.

Ne rohanj, ne siess,
nincs sok értelme!
Jézus sohasem sietett;
Ő mindig csak egészen 
és egyet tett.

Odafigyelt szívvel, lélekkel.
Tanított, gyógyított,
bűnöket bocsájtott.
Gyakorolt irgalmasságot,
védte, hirdette az igazságot.

Körül járt, jót tévén,
vigaszt, erőt osztott.
Sietve nem szólott, és
mindent megoldott…!
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augusztus 4-10.

Péter szolgálata

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:32-43; 10:9-16; 
11:1-26; 12:1-18; Efezus 2:11-19

„Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonnyal látom, hogy nem személy-
válogató az Isten; Hanem minden nemzetben kedves őelőtte, aki őt féli és 
igazságot cselekszik” (ApCsel 10:34-35).

Miután Pál Tarzuszba utazott, ismét Péter lett a főszereplő Lukácsnak a ke-
resztény egyház korai napjairól szóló elbeszélésében. Pétert amolyan ván-
dor szolgálatban mutatja be Júdea és a környező régiók területén. Az apos-
tolok cselekedetei két rövid csodatörténetet mond el, Éneász meggyógyítását 
és Tábita (Dorkász) feltámasztását, ezeket pedig Kornéliusz története köve-
ti a 10. fejezetben.

A pogányok megtérése volt a legvitatottabb kérdés az apostoli egyházban. 
Bár a Kornéliusz megkeresztelkedését követő megbeszélések távolról sem 
oldottak meg minden nehézséget, a Szentléleknek a pünkösdire emlékez-
tető kiáradása segített Pétert és a jeruzsálemi testvéreket meggyőzni, hogy 
az evangélium áldásai nem korlátozódtak csupán a zsidókra. Eközben az 
antiókhiai gyülekezet is a pogányok felé kezdett elmozdulni.

Az e heti tanulmányunk újabb, rövid – ekkor éppen Heródes király ide-
jében történt – üldözésről szól, és arról, hogy ez milyen hatással volt az 
apostolokra, akik megmaradtak a Pál által vezetett üldözés idején.

6. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapaugusztus 5. 

LIDDÁBAN ÉS JOPPÉBAN

Péter éppen Júdea tengerparti vidékén látogatta meg a keresztény közössé-
geket. A célja valószínűleg a hitbeli tanítás volt (ApCsel 2:42), Isten viszont 
nagy erővel felhasználta, hogy csodákat vigyen végbe, úgy, mint maga Jé-
zus is tette egykor.

Olvassuk el ApCsel 9:32-35 szakaszát! Milyen hasonlóságokat fedezünk 
fel Jézusnak Lk 5:17-26 részében található csodatétele és Éneász meg-
gyógyítása között?

A beszámoló rövidsége ellenére ez a csoda is arra a jól ismert esetre emlé-
keztet, amikor Jézus meggyógyította a kapernaumi gutaütöttet (Lk 5:17-26). 
Még az ágyra vonatkozó részlet is hasonlít. Ami pedig ennél is fontosabb, az 
az, hogy milyen hatása lett Éneász meggyógyításának nem csupán Liddában, 
hanem Sárón tengerparti síkságán is. Sokan az Úrhoz fordultak, miután sze-
mélyesen meggyőződtek a csoda valóságáról.

Olvassuk el ApCsel 9:36-43 verseit! Tekintsük át Tábita feltámadásának 
a történetét! Miért volt ő olyan különleges?

Tábita – arámul azt jelenti, hogy „zerge” –, aki görög nevén Dorcas, hívő nő 
volt, akit a szomszédságában nagyon szerettek a keresztényi jótékonysága 
miatt. Az ő feltámadásának a története is párhuzamba állítható Jézus egyik 
csodatételével, Jairus lányának feltámasztásával (Lk 8:41-42, 49-56), aminek 
Péter a szemtanúja volt. Jézus példáját követve az apostol megkért minden-
kit, hogy hagyják el a szobát (lásd Mk 5:40), majd letérdelt és imádkozott, 
azután pedig szólt a halott nőnek: „Tábita, kelj fel” (ApCsel 9:40, RÚF)!
Az apostolok számos csodát tettek. Ugyanakkor ezek valójában Isten tettei 
voltak, amelyeket az apostolok által hajtott végre (ApCsel 5:12). A jézusi 
csodákkal való hasonlóságoknak talán emlékeztetniük kellett az egyházat, 
beleértve minket is ma: nem annyira az számít, ki az eszköz, hanem hogy 
mennyire hajlandó átadni magát Istennek (lásd Jn 14:12). Nagy dolgok tör-
ténhetnek, ha teljesen engedjük Istennek, hogy az evangélium érdekében 
felhasználjon bennünket! Péter feltámasztotta Tábitát, ráadásul a csodaté-
tel miatt sokan megtértek Joppéban (ApCsel 9:42).

Vannak, akik azt gondolják, hogy hinnének, ha látnának egy valódi 
csodát, mint ami itt is történt. Bár időnként a csodák egyeseket való-
ban hitre vezettek, a Biblia tele van olyan történetekkel, amikor cso-
dák szemtanúi nem hittek. Tehát mire alapozzuk a hitünket?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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augusztus 6. hétfő

KORNÉLIUSZ OTTHONÁBAN

Péter Joppéban egy bizonyos Simonnál szállt meg, aki foglalkozása sze-
rint tímár volt (ApCsel 9:43). Eközben Cézáreában, Joppétól úgy 40 ki-
lométerre élt egy római százados, kinek neve Kornéliusz volt. A háza né-
pével együtt Istent hűségesen tisztelte, bár hivatalosan még nem tértek át 
a judaizmusra, azaz Kornéliusz még mindig körülmetéletlen pogány volt. 
Isten egy látomást adott neki, amiben utasította, hogy küldjön követeket 
Joppéba és hívja meg magához Pétert (ApCsel 10:1-8).

Olvassuk el ApCsel 10:9-16, 28 és 34-35 verseit! Mit látott Péter? Hogyan 
értelmezte a látottakat?

Fontos tudnunk, hogy Péter látomása nem az ételről szólt, hanem az embe-
rekről. Igen, dél körül lehetett, Péter pedig éhes volt, és a hang azt mond-
ta neki, hogy öljön és egyen. Isten arra használta fel ezt a látomást, hogy 
megtanítsa Péternek: az evangélium befogadó jellegű, és nem a  tiszta és 
tisztátalan állatok közötti különbségtételt akarta megszüntetni.

A látomásnak az volt a kifejezett célja, hogy megtörje Péter pogányokkal 
szembeni ellenállását. Az apostol úgy tartotta, hogyha elmenne Kornéliusz 
házába, egy közösségbe lépne vele, akkor tisztátalanná tenné magát és nem 
imádhatná Istent a templomban, nem járulhatna az Ő színe elé. Az I. szá-
zadban Júdeában és a környékén élő zsidók nem léptek kapcsolatba körül-
metéletlen pogányokkal.

A gond a korabeli teológiai felfogással volt, ami kirekesztette a pogányokat 
Izrael közösségéből, bár ez a nézet Izrael nemzeti léte céljának elferdítése 
volt, hiszen az egész világra el kellett volna vinniük az igaz Isten ismeretét.

Mivel a körülmetélést tekintették az ábrahámi szövetség jelének, a körül-
metéletlen pogányokat kirekesztették és megvetéssel bántak velük. Nem 
részesülhettek a szövetség áldásaiban, hacsak el nem fogadták a körülme-
télést és zsidókká nem váltak. Az ilyen felfogás viszont összeegyeztethetet-
len Jézus halálának egyetemes jellegével, amit a korai hívők idővel megér-
tettek.

Olvassuk el Tit 2:11, Gal 3:26-28 és Ef 2:11-19 verseit! Mit tanítanak 
ezek a  szövegek az evangélium üzenetének egyetemességéről? Ezek 
szerint miért helytelen keresztényként a nemzeti hovatartozás miatt 
előítélettel viseltetni bármilyen csoporttal szemben?
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augusztus 7. kedd

A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKA

ApCsel 10:44-48 szakasza megmutatja a korai egyház történetének egyik 
legfontosabb pillanatát. Először hirdette egy apostol az evangéliumot kö-
rülmetéletlen pogányoknak. A  görögül beszélő hívőkkel ellentétben az 
apostolok és a  többi júdeai hívő nem állt készen rá, hogy a pogányokat 
befogadják az egyházba. Mivel Jézus Izrael Messiása volt, ezért úgy gondol-
ták, hogy az evangéliumot csak a közel és távol élő zsidóknak kell elmonda-
ni, a pogányokat pedig először a judaizmusra kell áttéríteni, majd azután 
fogadták volna be őket a hívők közösségébe. Más szóval a pogányok úgy 
lehettek volna keresztények, ha előbb zsidók lesznek. Ennek a gondolko-
zásnak kellett először megváltoznia a korai zsidó hívők között.

A nyelveken szólás ajándéka, amit Kornéliusz és a háza népe megkapott, 
egyértelmű, látható jele lett annak, hogy ez a felfogás téves. Istennek nin-
csenek kedvencei, előtte egyenlő szinten állnak mind a zsidók, mind a po-
gányok.

Olvassuk el ApCsel 11:1-18 részét! Hogyan reagált a jeruzsálemi gyüle-
kezet Péter cézáreai tapasztalatára?

A jeruzsálemi hívők azért bírálták Pétert a pogányokkal szembeni, hosszú 
ideje fennálló zsidó előítélet miatt, mert együtt evett a körülmetéletlenek-
kel. Úgy tűnik, fontosabbnak látták a zsidó ceremoniális aggályokat, mint 
Kornéliusz és családja megtérését. Talán attól tartottak, hogy ha az egyház 
elszakadna ezektől a szokásoktól, az Izrael hitének megtagadását jelente-
né. Kiesnének Isten kegyéből és kitennék magukat is azoknak a vádaknak 
– a zsidók részéről –, amelyek István halálához vezettek.

„A munkának teljesen új korszaka jött el, amit Krisztus egyháza kezdett 
meg. Az ajtó, melyet a megtért zsidók a pogányok előtt bezártak, most kitá-
rult. Az evangéliumot elfogadó pogányokat egyenrangúnak kellett tekinte-
ni a zsidó tanítványokkal, a körülmetélkedés rítusának szükséges megtar-
tása nélkül” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent 
Kiadó, 91. o.).

Hasonlóan ahhoz, ami pünkösdkor történt, ekkor is addig számukra is-
meretlen, de nem eksztatikus vagy mennyei nyelveken szólaltak meg a tör-
ténet szereplői. A  cél viszont itt más volt: míg az apostolok esetében az 
ajándék az egyház világmisszióját szolgálta, Kornéliusz számára annak 
megerősítése volt, hogy Isten kegyelme a pogányok között is munkálkodik.
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augusztus 8. szerda

AZ ANTIÓKHIAI GYÜLEKEZET

Kornéliusz megtérésén fellelkesedve Lukács felfüggeszti Péter szolgálatá-
ról szóló beszámolóját, hogy bemutassa az evangélium terjedésének kez-
detét a pogányok között.

Olvassuk el ApCsel 11:19-26 verseit! Mi történt, amikor jeruzsálemi me-
nekültek érkeztek Antiókhiába?

Az apostolok cselekedetei 11. fejezetének ez a részlete visszautal a 8. fejezet-
re, a páli üldözésre. Tehát míg az előbbi fejlemények Júdeában és másutt 
zajlódtak, addig többen a hellenista hívők közül, akiknek el kellett hagyni-
uk Jeruzsálemet, Júdea határain túl hirdették az evangéliumot.

Lukács külön figyelmet szentel a  szíriai Antiókhia nagy városának, ahol 
a menekültek zsidóknak és görögöknek prédikáltak, akik közül sokan el-
fogadták a hitet. Jézusnak az ApCsel 1:8 versében lejegyzett rendelkezését 
éppen ezek a hellenista zsidó keresztények teljesítették. Ők lettek a pogány 
misszió valódi alapítói.

Az egyház antiókhiai sikere miatt a jeruzsálemi apostolok úgy döntöttek, 
hogy elküldik Barnabást a helyzet felmérésére. Mivel Barnabás felismerte 
az evangélium előrehaladásának nagy lehetőségét, tarzuszba küldött Pál-
ért, mert úgy érezte, hogy ő erőteljes segítség lehet.

Barnabásnak igaza volt. Abban az évben, amikor Pállal együtt dolgoztak, 
nagy, főként pogányokból álló tömegek hallhatták meg az evangéliumot. 
Olyan lelkesedéssel beszéltek Jézus Krisztusról, ami miatt elsőként nevez-
ték az ottani hívőket „keresztényeknek” (ApCsel 11:26, EFO). Arra utalhat 
az, hogy keresztényeknek „nevezték” őket, hogy az egyház körein kívül ál-
lók adták nekik ezt a nevet, talán gúnyolódva, míg a hívők inkább „atyafi-
akként” (ApCsel 1:16), „tanítványok”-ként (ApCsel 6:1) vagy „szentekként” 
(ApCsel 9:13) utaltak magukra.

Az apostolok cselekedetei megírásának idejére a „keresztények” szó általános 
megjelölés lett (ApCsel 26:28), és úgy tűnik, hogy Lukács is helyesli ezt. 
A „keresztény” azt jelenti, hogy Krisztus követője vagy Krisztusban hívő.

Mit jelent ma a  számunkra az, hogy „keresztények” vagyunk? Mitől 
lesz az életünk valóban keresztényi? Vagyis mennyiben különbözik 
a nem keresztényekétől az igazán fontos kérdésekben?
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augusztus 9. csütörtök

HERÓDES ÜLDÖZÉSE

Ismét Júdea felé fordulva arról olvassuk a beszámolót, hogy Heródes király 
kivégeztette Jakabot, János testvérét, Zebedeus fiát (Mk 1:19). Ugyanezt 
akarta tenni Péterrel is.

Olvassuk el ApCsel 12:1-4 szakaszát! Mit tudunk meg belőle a korai egy-
ház előtt álló kihívásokról?

Az itt említett Heródes király nagy Heródes unokája, I. Agrippa volt (Mt 2:1), 
aki Kr. u. 40-44 között uralkodott Júdeában. Vallásosságának jeleivel nagy 
népszerűséget szerzett zsidó alattvalói körében, különösen a farizeusok kö-
zött. Tökéletesen illik az egyéb forrásokból szerzett ismereteinkhez az, hogy 
a zsidók kegyét néhány apostol megtámadásával próbálta elnyerni.

Jakab kivégzése szépen illett Agrippa programtervébe, ezért Péter kivégzé-
sét is tervezni kezdte. Pétert letartóztatták és négy, egyenként négy fős ka-
tonai osztagot rendeltek ki mellé, az éjszakai négy őrség alatt pedig egy-egy 
osztag vigyázott rá. Biztosan azért volt ilyen nagyfokú az elővigyázatosság, 
ami nem sokkal korábban Péterrel (és Jánossal) történt (ApCsel 5:17-20).

Olvassuk el ApCsel 12:5-18 részét! Mi történt válaszként a hívők imájára?

Pétert csodálatos módon ismét kiszabadította egy angyal az az előtti éjsza-
kán, amikor Agrippa ki akarta hallgatni, majd kivégeztette volna.

Ezután Agrippa Cézáreában bekövetkezett halálának történetét olvashat-
juk (ApCsel 12:20-23). Egyesek találgatták, hogy mi lehetett a halála oka 
(hashártyagyulladás, gyomorfekély, akár méreg). Lukács azonban egyértel-
műen kijelenti, hogy a király Isten ítélete következtében halt meg.

Jakab meghalt, Péter megszabadult, Heródest pedig isteni ítélet sújtot-
ta. Egyes esetekben az igazság győz, máskor azonban nem úgy tűnik. 
Ezek szerint miért nem tudjuk meg most minden kérdésünkre 
a választ? Miért kell hittel fogadni azokat a dolgokat, amelyeket most 
nem értünk?
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augusztus 10. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Az apostolok cselekedetei 10. fejezetében a mennyei angyalok szolgálatának 
egy másik esetét látjuk, amelynek eredménye Kornéliusz és háza népének 
megtérése lett. Olvassuk ezeket a fejezeteket [8-10.], megkülönböztetett fi-
gyelmet szentelve nekik! Azt látjuk itt, hogy a menny sokkal közelebb van 
az emberek mentésével foglalatoskodó keresztényekhez, mint azt sokan 
gondolják. Meg kell azt is tanulnunk mindebből, hogyan viszonyul Isten 
minden emberhez! Úgy kell bánnunk embertársainkkal, mint az Úr földi 
munkája beteljesítésének eszközeivel” (Ellen G. White megjegyzései, The 
SDA Bible Commentary. 6. köt., 1059. o.)!

„Amikor az egyház imádkozik, Isten ügye előrehalad, az ellenségei pedig sem-
mivé lesznek, még akkor is, ha az egyház sem mentesül a  szenvedések és 
a mártíromság alól. Lukácsnak az evangélium győzelmébe vetett hite teljes 
mértékben reális. Felismeri, hogy bár Isten Igéje nincs láncra verve, a szolgái-
nak akár szenvedniük is kell és meg is kötözhetik őket” (I. Howard Marshall: 
The Acts of the Apostles. Grand Rapids, 1980, Eerdmans, 206-207. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Kornéliuszról ezt a leírást találjuk: „Egész háza népével együtt kegyes 

és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a  népnek, és 
szüntelen könyörgött Istenhez” (ApCsel 10:2, RÚF). Egyértelmű, 
hogy Isten Lelke már jóval a Péterrel való találkozása előtt munkál-
kodott benne. Lehetséges, hogy Isten a  napi áhítatai idején tudta 
elérni őt az evangélium üzenetével?

2. Térjünk vissza a hétfői rész utolsó kérdéséhez! Milyen nemzetiségi 
feszültséget gerjeszt adott kulturális, társadalmi és politikai köze-
günk, amiben a keresztényeknek nem szabadna részt venniük? Más 
szóval, hogyan emelkedhetnek felül a keresztények a kultúrájukon 
és a hátterükön, amikor arra van szükség?

3. A károk mellett a páli üldözésnek lettek jó hatásai is: az Antiókhiába 
érkező menekültek prédikálni kezdtek mind a  zsidóknak, mind 
a görögöknek. Beszéljünk a csoportban olyan egyéni fájdalmaink-
ról és szenvedéseinkről, amelyekből Isten áldást hozott ki!

4. Jakab volt Jézus egyik legközelebbi tanítványa (Mk 5:37; 9:2; 14:33). 
Mégis ő lett az első a tizenkét tanítvány közül, akinek mártírhalált 
kellett halnia. Még milyen eseteket találunk a Bibliában arra, hogy 
hűséges emberek igazságtalanul szenvedtek? A  szenvedés kérdését 
illetően milyen tanulságokat vonhatunk le ezekből magunkra nézve?
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C. F. MEYER: 
BŐSÉG

Mintegy álomban szólt a Lélek nékem:
Figyelj!... Az ég fényfelleg keretében
láttam az Urat, a kenyeret törte…
A Tizenkettő ott állott előtte,
s adta tovább. De az Úr messzebb látott,
s hívta szánva az egész világot.

A Lélek szólt: Figyelj … Leng ruhák vászna.
A kenyér terjed. Halkan zeng hozsánna
Ezer kéz mozdul, terüljasztal tárul.
Ezrek esznek Jézus asztalárul…
De távol, távol, ködös alkonyatban
gondverten ülnek sokan még, hívatlan.

A Lélek szólt: Figyelj!… A fénylő kékben
mérhetetlen bőség, amerre csak nézem.
Életforrások gazdagon fakadnak,
hever a földön tenger kéve, asztag.
Ó, milyen bőség! Bűn kívánni többet!
Hol Jézus oszt, senki sem szűkölködhet!

(Fordította: Kovács Imre)
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augusztus 11-17.

Pál első misszióútja

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 13; 14:1-26; 
Róma 3:19; 9–11; 2Korinthus 4:7-10

„Azért legyen néktek tudtotokra, atyámfiai, férfiak, hogy ez által hirdettetik 
néktek a bűnöknek bocsánata: És mindenekből, amikből a Mózes törvénye 
által meg nem igazíttathattatok, ez által mindenki, aki hisz, megigazul” 
(ApCsel 13:38-39).

Az evangélium üzenetének egészen bizonyosan el kellett jutnia a zsidók 
mellett a pogányokhoz is. A korai zsidó keresztények lassan, de biztosan 
kezdték megérteni ezt az üzenetet.

Antiókhiához kapcsolódik az első olyan jelentés, ami kifejezetten arról 
szólt, hogy pogányok nagy számban fogadták el a hitet. Más szóval Anti-
ókhiában alapították meg az első pogány gyülekezetet, amelyben azért je-
lentős zsidó hívő csoport is volt (Gal 2:11-13). Alapítói missziós buzgalmá-
nak, valamint a Barnabás és Pál érkezése okozta lendületnek köszönhetően 
a gyülekezet gyorsan növekedett, ez lett az első fontos keresztény központ 
Júdeán kívül. Sőt, bizonyos tekintetben még felül is múlta a jeruzsálemi 
gyülekezetet.

Az apostolok továbbra is Jeruzsálemben állomásoztak, a keresztény misz-
szió szülőhelye viszont Antiókhia lett. Onnan indult el Pál mindhárom 
misszióútjára a helyi hívők kezdeti támogatásával. Az ő hűségük miatt lett 
a kereszténység olyan, amilyennek Jézus szánta: világvallás, hogy elvigye 
az evangélium üzenetét „minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és 
népnek” (Jel 14:6).

7. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapaugusztus 12. 

SZALAMISZ ÉS PÁFOSZ

Az apostolok cselekedetei 13. fejezetében Lukács színhelyet vált, visszatér 
Antiókhiához, hogy bemutassa Pál első misszióútját, ami két egész fejezetet 
(Az apostolok cselekedetei 13. és 14. fejezete) tesz ki. Az író innentől egészen 
a könyv végéig Pálra és pogány missziójára összpontosít. Ez az első misz-
szionáriusi vállalkozás Az apostolok cselekedeteiben, amelyet egy gyülekezet 
tervezett el, tudatosan és megfontoltan. Lukács azonban nagy gonddal ki-
emeli, hogy az ilyen vállalkozás Istentől ered, nem a hívők saját kezdemé-
nyezéséből. A lényeg viszont, hogy Isten úgy tud bennünket a legjobban 
felhasználni, ha mi szándékosan elérhetővé tesszük magunkat.
Olvassuk el ApCsel 13:1-12 szakaszát! Lukács milyen fő pontokat hang-
súlyoz Barnabás és Pál ciprusi tevékenységeit illetően?
Közbenjárói imádság és böjtölés ideje előzte meg a misszionáriusok útnak 
indulását. Ebben az összefüggésben a kézrátétel tulajdonképpen felszentelés 
volt, vagyis így bízták őket Isten kegyelmére (ApCsel 14:26) az előttük álló fel-
adat érdekében. Ciprus szigete a Földközi-tenger északkeleti sarkánál talál-
ható, nem messze Antiókhiától. Természetes választás volt a kezdésre, nem-
csak mert Barnabás onnan származott, hanem azért is, mert az evangélium 
már eljutott ide, ám bizonyára még sok minden egyebet kellett tenni. Amint 
Barnabás és Pál – János Márkkal, Barnabás unokatestvérével együtt (ApCsel 
15:39; Kol 4:10) – megérkezett Ciprusra, a szalamiszi zsinagógákban kezd-
tek prédikálni. Pál szokása volt, hogy mielőtt a pogányokhoz fordult volna, 
a zsinagógában prédikált. Jézus Izrael Messiása volt, ezért természetesnek 
tartotta, hogy elsőként a zsidóknak mondja el az evangélium üzenetét. Sza-
lamisz után nyugat felé haladtak, miközben (feltehetően) prédikáltak, míg 
el nem érték a fővárost, Páfoszt. Az elbeszélés két személy körül forog: egy 
Bárjézus nevű zsidó varázsló, akit Elimásznak is hívtak és Szergiusz Paulusz, 
a helyi római kormányzó. A történet jól példázza, hogy milyen eltérő módon 
fogadják az emberek az evangéliumot: az egyik oldalról nyílt ellenállás, a má-
sikról pedig hűséges elfogadás, még előkelő pogányok esetében is. ApCsel 
13:12 nyelvezete egyértelműen a megtérésre utal.

Gondolkodjunk el azon, hogy ebben az esetben a zsidó szereplő ellen-
állt az igazságnak, a pogány pedig elfogadta! Időnként más keresztény 
felekezeteket nehezebb elérni a „jelenvaló igazsággal”, mint azokat, 
akiknek egyáltalán nincs hitük. Hogyan segíthet az előbbi eset ezt 
megérteni?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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augusztus 13.hétfő

PISZIDIAI ANTIÓKHIA: 1. RÉSZ

Pál és társai Ciprusról a pamfíliai Pergébe, a mai Törökország déli partvi-
dékére hajóztak. Lukács két jelentős változásról is beszámol, mielőtt át-
mentek a piszidiai Antiókhiába: Pál lett a vezéralak (az író eddig Barnabást 
említette első helyen) és már nem használja Pál zsidó nevét („Saul”), ha-
nem csak úgy utal rá, hogy „Pál” (ApCsel 13:9), valószínűleg azért, mert 
már leginkább görög-római környezetben találja magát. ApCsel 13:13 meg-
jegyzi, hogy János Márk visszatért Jeruzsálembe. Nem tudjuk meg magából 
a szövegből, hogy miért hagyta el a csapatot. Ellen G. White azt írta, hogy 
mivel félelem és csüggedés vette őket körül az előttük álló nehézségek mi-
att, „Márk félt és nem volt bátorsága velük tartani, inkább visszatért Jeru-
zsálembe” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent 
Kiadó, 113. o.). Isten sosem ígérte, hogy könnyű dolgunk lesz. Épp ellen-
kezőleg! Pál is tudta már kezdettől fogva, hogy Jézusért végzett szolgálata 
sok szenvedéssel jár majd (ApCsel 9:16), de megtanult egészen Isten hatal-
mában bízni. Ez volt az erejének a titka (2Kor 4:7-10).
Olvassuk el ApCsel 13:38 versét! Mi volt Pál üzenetének a lényege az 
antiókhiai zsinagógában?
ApCsel 13:16-41 része tartalmazza Pálnak az Újszövetségben feljegyzett első 
prédikációját. Természetesen nem ez volt a legelső beszéde, és minden bizony-
nyal itt csak rövid összefoglalását találjuk annak, amit elmondott. A prédiká-
ció három fő részre osztható. Azzal kezdődik, amiben egyaránt hittek, hogy 
Isten kiválasztotta Izraelt, Dávidot pedig királlyá tette (ApCsel 13:17-23). Ez-
zel a résszel az volt a célja, hogy kapcsolatot teremtsen zsidó hallgatóságával. 
Ezután Jézust mint Dávid megígért leszármazottját mutatja be, aki üdvössé-
get hozhat Izraelnek (ApCsel 13:24-37). Az utolsó rész figyelmeztetés, nehogy 
elutasítsák a Jézusban felkínált megváltást (ApCsel 13:38-41). A beszéd csúcs-
pontja a 38-39. versekben található, ami magában foglalja a megigazulásról 
szóló páli üzenet magvát. Egyedül Jézus által érhető el a megbocsátás és a 
megigazulás, nem Mózes törvényén keresztül. Ez a szakasz nem azt mondja, 
hogy Isten eltörölte volna a törvényt. Azt emeli ki, hogy a törvény önmagában 
képtelen arra, amit a zsidók vártak tőle, nevezetesen a megigazításra (Róm 
10:1-4). Ez egyedül Jézus Krisztus előjoga (Gal 2:16).

Mit jelent, hogy az üdvösséget egyedül Jézus által nyerjük? Hogyan 
lehet összhangba hozni a két állítást: Isten erkölcsi törvényét be kell 
tartani, a törvény azonban képtelen üdvözíteni?
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augusztus 14. kedd

PISZIDIAI ANTIÓKHIA: 2. RÉSZ

ApCsel 13:38-39 azt a fontos tanbeli fogalmat taglalja, hogy a törvény nem 
igazíthat meg. Bár erkölcsi parancsolatai kötelező jellegűek, a törvény nem 
képes megigazítani bennünket, mert nem tud tökéletes engedelmességet 
kiváltani azokban, akik betartják (ApCsel 15:10; Róm 8:3). Még ha a tör-
vény tökéletes engedelmességet is szülhetne bennünk, akkor sem tehetné 
jóvá múltbeli bűneinket (Róm 3:19; Gal 3:10-11). Ezért még részben sem 
lehet kiérdemelni a megigazulást. Egyedül Jézus engesztelő áldozatába 
vetett hit által kaphatjuk meg ezt az ajándékot (Róm 3:28; Gal 2:16), ér-
demtelenül. Noha az engedelmességnek központi szerepe van a keresztény 
életében, nem szerezhetünk vele üdvösséget.

Olvassuk el ApCsel 13:42-49 részét! Hogyan fogadták a zsinagógában 
Pál üzenetét?

Pál ugyan szigorúan fejezte be az üzenetét, a zsinagógába járók többsége 
mégis igen kedvezően fogadta. Viszont a következő szombaton drasztiku-
san megváltozott a helyzetet. Nagy valószínűséggel azok „a zsidók” utasí-
tották el az üzenetet, akik a zsinagóga vezetői voltak és a hivatalos judaiz-
must képviselték. Lukács az irigységnek tulajdonítja a hozzáállásukat.

Az ókori világban a judaizmus több eleme, mint például az egyistenhit, 
az életmód és még a szombat is erősen vonzotta a nem zsidókat, sokan 
közülük prozelitaként csatlakoztak a zsidó hithez. A körülmetélés viszont 
komoly akadályt jelentett, amit barbár és visszataszító gyakorlatnak tar-
tottak. Ezért sok pogány járt a zsinagógákba Istent tisztelni anélkül, hogy 
áttértek volna a judaizmusra. „Istenfélőkként” ismerték el őket. Antiókhi-
ában is talán az istenfélők és a prozeliták voltak azok (ApCsel 13:16, 43), 
akik általában segítettek Pál üzenetét hirdetni, akik nagy számban jöttek. 
Sokak számára kétségtelenül vonzó lehetett, hogy tapasztalhatták az üd-
vösséget, még ha nem is tértek át előbb a judaizmusra.

Ez lehet a magyarázata a zsidó vezetők féltékenykedésének. Mindenesetre 
amellett, hogy kizárták önmagukat Isten megváltásából, amikor elutasítot-
ták az evangéliumot, Pált és Barnabást felszabadították, hogy teljes figyel-
met fordíthassanak a pogányokra, akik pedig dicsőítették Istent és hálát 
adtak neki, amiért őket is belevette a megváltási tervébe.
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augusztus 15.szerda

IKÓNIUM

Az antiókhiai zsidó vezetők felbujtották a helyi hatóságokat, akik fellází-
tották a tömeget Pál és Barnabás ellen, kiüldözték őket a városból (ApCsel 
13:50). A tanítványok mégis megteltek örömmel és Szentlélekkel (ApCsel 
13:52). A misszionáriusok Ikónium városa felé vették az irányt.

Olvassuk el ApCsel 14:1-7 szakaszát! Mi volt Pál és Barnabás ikóniumi 
tevékenységének az eredménye?

Pál és Barnabás Ikóniumban folytatták a gyakorlatukat, elsőként a zsidó-
kat szólították meg, mielőtt a pogányokhoz fordultak volna. Pál antiókhiai 
prédikációja (ApCsel 13:16-41) mutatja, miért tekintették a zsidókat elsőd-
leges célpontjaiknak a szolgálatuk során: Isten kiválasztotta Izraelt, ezzel 
pedig több minden együtt jár (Róm 3:2; 9:4-5). Az Úr ígérete szerint Dávid 
vérvonalából támasztotta a Megváltót. Pál mindig reménykedett abban, 
hogy sok zsidó tér majd meg, bár többen elutasították az evangéliumot. A 
Római levél 9-11. fejezeteiben Pál egyértelművé teszi: „nem tartoznak mind 
Izráelhez, akik Izráeltől származnak” (Róm 9:6, RÚF), és csupán Isten ke-
gyelméből van az, hogy néhány zsidó egyáltalán hisz. Isten nem vetette el a 
népét, „most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint” (Róm 11:5, RÚF). 
Az apostol tovább hirdette az evangéliumot a pogányoknak, bár hitte, hogy 
egy nap több zsidó jut el a Jézusban való hitre.

„Pálnak a Római levél 9-11. fejezetében található érve további magyarázatát 
adja annak a missziós stratégiának, amit Az apostolok cselekedetei elbeszélése 
folytat, és minden keresztény nemzedéknek bemutatja annak teológiai jelen-
tőségét, hogy miért kell bizonyságot tenni a nem hívő zsidóknak” (David G. 
Peterson: The Acts of the Apostles. Grand Rapids, 2009, Eerdmans, 401. o.).

A helyzet nem különbözött nagyban az antiókhiaitól. Eleinte mind a zsi-
dók, mind a pogányok igen kedvezően fogadták Pál evangéliumát, ám a 
hitetlen zsidók, talán a helyi zsidó közösség vezetői,  ismét feltüzelték a po-
gányokat és megfertőzték a misszionáriusokról való gondolkozásukat, így 
megosztották a népet. Miközben ellenfeleik megtámadásukat és meglin-
cselésüket tervezgették, Pál és Barnabás eldöntötte, hogy a várost elhagyva 
átmennek a következőbe.

A zsidóknak meg kell látniuk az evangélium üzenetét a Jézus nevét 
vallók életében, nem elég csupán hallaniuk azt. Amennyiben vannak 
zsidó ismerőseink, milyen bizonyságot teszünk nekik?
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augusztus 16. csütörtök

LISZTRA ÉS DERBÉ

Pál és Barnabás ezt követően Lisztrába látogatott, ami egy eldugott kis falu 
volt úgy 29 kilométerre Ikóniumtól délnyugatra. Eltöltöttek ugyan ott némi 
időt (ApCsel 14:6-7, 15), Lukács mégis csak egy történetről és annak fejle-
ményéről tesz jelentést: meggyógyítottak egy születésétől fogva sánta férfit, 
aki feltehetőleg koldus volt.

Olvassuk el ApCsel 14:5-19 verseit! Mit árul el ezeknek az embereknek 
a Pállal kapcsolatos reakciója arról, hogy milyen mély tudatlanságban 
éltek?

A tömeget annyira lenyűgözte a csodatétel, hogy Pált és Barnabást istenek-
nek hitték – Barnabást Zeusznak, a görög panteon legnagyobb istenének, 
Pált pedig Hermésznek, Zeusz kísérőjének és szószólójának. Még áldoza-
tot is be akartak mutatni nekik.

Ovidius, latin költő (Kr. e. 43 – Kr. u. 17/18) már korábban feljegyzett 
egy legendát erről a két istenről, ami szerint emberi alakban meglátogattak 
egy várost a térségben („Frígia dombvidékén”), és helyet kerestek, hogy 
megpihenjenek. Egy szerény, idős házaspár kedvesen befogadta őket, ők 
pedig élvezték a vendégszeretetüket, de a többiek nem foglalkoztak velük. 
A házaspár otthona az ismeretlen látogatók iránti kedvességük és vendég-
szeretetük miatt templommá változott, ők pedig papokká, a város többi 
része azonban teljesen elpusztult (Átváltozások. 661-724. o.).

Nem is meglepő, hogy így fogadták az emberek Pál csodáját, ha ilyen törté-
net keringett arrafelé! Ez is magyarázza, miért hitték a misszionáriusokról, 
hogy e két isten jelent meg közöttük, nem pedig mondjuk Aszklépiosz, a 
gyógyítás istene. Viszont Pál és Barnabás le tudta állítani a hamis imáda-
tot. Végül azonban Antiókhiából és Ikóniumból érkező ellenfeleik teljesen 
megfordították a helyzetet, az apostolt pedig megkövezték, annyira, hogy 
halottnak hitték.

Olvassuk el ApCsel 14:20-26 részét! Hol fejezte be Pál és Barnabás az 
útját? Mit tettek visszafelé menet?

Pál ezt mondta: „sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába 
bemennünk” (ApCsel 14:22). Mit jelent ez? Esetleg mi is tapasztaltuk 
már ezt? Ami pedig még fontosabb: hogyan tanulhatunk meg hitben 
erősödni a „háborúságok” közben?
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augusztus 17.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Földi élete során Krisztus ki akarta vezetni a zsidókat az elzárkózottsá-
gukból. A százados és a szirofőníciai nő megtérése két olyan eset volt, 
amikor Isten közvetlenül munkálkodott Izrael elismert népén kívül. Most 
eljött az idő, hogy tevékenyen és folyamatosan dolgozzanak a pogányok 
között, akik közül egész közösségek fogadták el örömmel az evangéliumot 
és dicsőítették Istent az értelmes hit világosságáért. A zsidók hitetlensé-
ge és rosszindulata nem torzíthatta el Isten szándékát. Új ágat oltottak az 
öreg olajfába. A zsinagógák bezárultak az apostolok előtt, a magánházak 
viszont kitárták ajtóikat, hogy használják azokat, és a pogányok közösségi 
épületeiben is Isten Igéjét hirdették” (Ellen G. White: Sketches From the Life 
of Paul. 51. o.).

„Missziós törekvésében Pál és Barnabás igyekezett Krisztus áldozatkészsé-
gének és a lélekmentésben végzett hűséges, komoly munkájának példáját 
követni. Körültekintő, buzgó és fáradhatatlan munkájukban nem törődtek 
saját kívánságukkal és kényelmükkel, hanem imádságos aggodalommal, 
lankadatlan szorgalommal hintették az igazság magvát. A mag vetésekor 
az apostolok tekintettel voltak arra is, hogy mindazoknak, akik az evan-
gélium mellé álltak, felmérhetetlen értékű gyakorlati oktatást adjanak. Az 
evangéliumi üzenet fontosságát hangsúlyozó komoly és istenfélő lelkület 
maradandó hatással volt az új tanítványokra” (Ellen G. White: Az apostolok 
története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 124. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Időzzünk még János Márk történeténél, aki megfutamodott, amikor 

nehézzé vált a helyzet! Pál és Barnabás a későbbiekben vitába keve-
redett János Márk miatt. Barnabás kész volt ismét együtt dolgozni 
vele, Pál azonban nem (ApCsel 15:37). Évek múlva viszont Pál így 
írt: „Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van 
a szolgálatban” (2Tim 4:11, RÚF). Milyen tanulságot szűrhetünk le 
azokkal kapcsolatban, akik egyes esetekben hűtlennek bizonyultak 
az elhívásukhoz?

2. Nézzük meg, hogyan válaszolt Pál és Barnabás a lisztraiaknak, ami-
kor isteneknek hitték őket (ApCsel 14:14-18)! Hogyan reagáljunk 
mi, amikor kísértést érzünk arra, hogy magunknak tulajdonítsuk a 
dicsőséget azért, amit Isten tett?
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SIMON ANDRÁS:
A SZERETET EGYÉRTELMŰ

vagy igent mond
                       vagy nemet,
de a kettőt egyszerre nem mondhatja,
mert akkor meghasonlik önmagával.
A feszültségeket
félve kerülő, mindenkinek megfelelni akaró
„nyájas” magatartás
nem szeretet, hanem
a csak maga érdekeit érvényesíteni akaró
ravasz ember minden problémát elkenő
gerinctelen alkalmazkodása
a közeli siker érdekében.
Az ily módon simulékony jellemű ember
előbb-utóbb 
mindenki előtt elveszti a hitelét.
A szeretet
– éppen az egyértelműség miatt – 
sokszor szenvedéssel jár,
hiszen akár határozott 
NEM-et vagy IGEN-t
mondunk valakire,
vagy valamire,
vállalnunk kell, hogy a visszautasítással 
– vagy éppen a teljes elfogadással – 
fájdalmat okozhatunk embertársunknak
                                    vagy
                                    rendetlen vágyaink
                                    megzabolázásával 
                                    éppen saját magunknak.
Mégis,
aki ezt a szenvedést nem vállalja, 
nem ismerheti meg az Isten mélységeit, 
ahol a fájdalom
és az öröm
egy ízzé forrnak az áldozat tüzében.

(Simon András: Szeretetközelben. Budapest, 1996, Szegletkő Kiadó, 79. o.)
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augusztus 18-24.

A jeruzsálemi zsinat

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 12:43-49; 3Mózes 18:30; 
Apostolok cselekedetei 15; Róma 3:19, 30; Galata 2:11-13; 
Jelenések 2:14, 20

„Sőt inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk, 
miképpen azok is” (ApCsel 15:11).

Pál és Barnabás több mint két év után tért vissza a szíriai Antiókhiába. 
Természetes, hogy jelentést akartak tenni az egész gyülekezetnek, akik 
misszionáriusként küldték el őket. A beszámolóban viszont nem a saját 
teljesítményükre helyezték a hangsúlyt, hanem arra, amit Isten vitt végbe 
rajtuk keresztül.

A jelentés tárgya természetesen a pogányok között végzett misszió volt, 
noha sok zsidó is csatlakozott a hívőkhöz. Kornéliusz esete óta viszont fon-
tos kérdéssé vált a körülmetéletlen pogányok megtérése (ApCsel 11:1-18), 
most pedig különösen bonyolódott a helyzet, mivel nagy csoportokban 
nyertek gyülekezeti tagságot. Sok jeruzsálemi hívőt ez zavart. Szerintük a 
pogányoknak először körül kellene metélniük magukat, azaz zsidó prozeli-
tává kellene válniuk, hogy Isten népének a részei lehessenek és közösségbe 
léphessenek velük.

Az apostolok cselekedetei 15. fejezete arról szól, hogy a pogány kérdés kriti-
kus szintet ért el, és hogyan működött együtt az egyház a megoldás érdeké-
ben. A jeruzsálemi tanács fordulópont lett az apostoli egyház történetében 
a világszéles küldetéséhez való viszonyában.

8. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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augusztus 19. vasárnap

A VITATOTT KÉRDÉS

Az antiókhiai gyülekezet már a kezdetektől fogva (görög) zsidókból és kö-
rülmetéletlen pogányokból (ApCsel 11:19-21; Gal 2:11-13) állt, akik úgy 
tűnik, békés közösségben éltek egymással. Ezt a közösséget viszont szétzi-
lálta a Jeruzsálemből érkezett hívők csoportja.

Olvassuk el ApCsel 15:1-5 verseit! Milyen problémával nézett szembe az 
egyház?

Hagyományosan judaizálóknak hívták azokat, akik Júdeából érkeztek, és 
talán éppen őket nevezi az 5. vers hívő farizeusoknak. Nem szabad meg-
lepődnünk a farizeusok egyházon belüli jelenlétén, hiszen megtérése előtt 
maga Pál is az volt (Fil 3:5). Úgy tűnik, ez a csoport saját indíttatásból ér-
kezett Antiókhiába (ApCsel 15:24), bár egy későbbi jelenet, ami szintén ott 
játszódott, azt mutatja, hogy a zsidók közül néhányan, köztük az apostolok 
is, kényelmetlenül érezték magukat a gyülekezetben a körülmetéletlen po-
gányok jelenlétében (Gal 2:11-13).

Pál a Galáciai levélben negatív módon szólt a judaizálókról, úgy nevezte 
őket, hogy zavarkeltők (Gal 1:7; 5:10), „hamis atyafiak” (Gal 2:4), akiknek 
valódi célja gátolni az evangélium szabadságát, a megtért pogányokat pe-
dig a törvényeskedés rabszolgaságába taszítani. Üzenetük lényege elég egy-
szerű volt: a pogányok nem üdvözülhetnek, ha nem metélik őket körül és 
nem tartják be az összes többi zsidó ceremoniális törvényt. Hitük szerint 
az üdvösség egyedül Isten szövetségi közösségében található meg, az Ószö-
vetség értelmében pedig nem lehetett csatlakozni Isten választott népéhez, 
csak úgy, ha körülmetélkednek (1Móz 17:9-14; 2Móz 12:48). Röviden, a 
pogányok csak akkor üdvözülhetnek, ha előbb zsidó prozeliták lesznek.

Pál és Barnabás természetesen nem érthetett egyet ezekkel az elvárások-
kal, amelyek ellentmondtak az evangélium szellemének. A júdeai látogatók 
agresszív fellépése viszont heves vitákat váltott ki. ApCsel 15:2 versében 
a stasis szó jelentése „háborúság” vagy „vetekedés”. A kérdés ugyanakkor 
túlságosan fontos volt ahhoz, hogy csak helyi szinten foglalkozzanak vele. 
Az egyház egysége forgott kockán. Az antiókhiai testvérek ezután úgy dön-
töttek, küldötteket indítanak Jeruzsálembe, köztük Pált és Barnabást, hogy 
megoldást találjanak.

Képzeljük magunkat a judaizálók helyébe! Milyen érveket hoznánk fel 
az ügyünk mellett?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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augusztus 20.hétfő

KÖRÜLMETÉLKEDÉS

A körülmetélkedés volt az egyik nagy kérdés ebben a vitában. Nem emberi 
rendelkezés volt (vö. Mt 15:2, 9), hanem maga Isten parancsolta meg Áb-
rahám leszármazottainak mint annak szövetségi jelét, hogy a kiválasztott 
népe lettek (1Móz 17:9-14).
Olvassuk el 2Móz 12:43-49 szakaszát! Kit kellett még körülmetélni a 
született zsidókon kívül?
A szövetség áldásai nem korlátozódtak a született izraelitákra, hanem ki-
terjedtek a szolgákra vagy az átmenetileg köztük tartózkodó idegenekre, 
akik csak részesülni akartak azokban, amennyiben körül voltak metélve. 
Utána az idegen ugyanolyan státuszt szerzett Isten előtt, mint a született 
izraeliták: „legyen olyan, mint az országnak szülötte” (2Móz 12:48). A körül-
metélés tehát nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy (a férfiak) teljes jogú tagjai 
lehessenek Isten szövetségi közösségének. Mivel Jézus volt Izrael Messiá-
sa, természetes, hogy a judaizálók kitartottak álláspontjuk mellett, amely 
szerint egyetlen pogány sem élvezheti az Istentől jövő üdvösség áldásait, 
mielőtt zsidóvá lenne.
Olvassuk el Róm 3:30, 1Kor 7:18, Gal 3:28 és 5:6 verseit! Hogyan értel-
mezte Pál a körülmetélést?
Amikor ezek a férfiak azt mondták, hogy a pogányok nem üdvözülhetnek, 
mielőtt a judaizmushoz csatlakoznának, összekevertek két dolgot: a szö-
vetséget és a megváltást. Az még nem garancia az üdvösségre, ha valaki 
Isten szövetségi közösségének a tagja (Jer 4:4; 9:25). Ráadásul maga Ábra-
hám is hit által üdvözült (igazult meg), ami még korábban történt, és nem 
azért, mert körülmetélkedett (Róm 4:9-13). Az üdvösséget hit által nyerjük, 
míg a szövetséggel Isten kegyelmesen gondoskodott arról, hogy az egész 
világ megismerje Őt és megváltási tervét. Ezzel a céllal választotta ki Izraelt 
(1Móz 12:1-3). A baj viszont az volt, hogy ezek a hívők üdvösség kérdésé-
nek tekintették a körülmetélkedést, mivel túl szoros kapcsolatot feltételez-
tek a szövetség és a megváltás között. Isten megmentő kegyelme azonban 
nem ott munkálkodik, ahol az emberi cselekedetek. Elferdítették az evan-
gélium igazságát azzal, hogy a körülmetélkedést rá akarták erőltetni a hívő 
pogányokra (Gal 1:7; 2:3-5), lényegében semmibe vették Isten kegyelmét 
(Gal 2:21), mintha Jézusra nem lenne szükség (Gal 5:2), továbbá tagadták 
az üdvösség egyetemes jellegét (Kol 3:11; Tit 2:11). Pál semmiképp sem 
érthetett egyet az efféle gondolkozással.
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augusztus 21. kedd

A VITA

Olvassuk el ApCsel 15:7-11 részét! Mit mondott Péter a jeruzsálemi vita 
idején?

Lukács természetesen nem tesz jelentést mindenről, ami a találkozó során 
történt. Érdekes lenne tudni például, hogy a judaizálók mivel támasztot-
ták alá érveiket (ApCsel 15:5) és mit válaszolt Pál meg Barnabás (ApCsel 
15:12). Viszont az is mutatja Péternek és Jakabnak az apostolok közötti 
jelentőségét, hogy csak az ő beszédük maradt ránk.

Beszédében Péter az apostolokat és a véneket szólította meg, és a Kornéli-
usszal való, pár évvel korábbi tapasztalatára emlékeztette őket. Lényegében 
ugyanazzal érvelt, mint korábban a jeruzsálemi testvérek előtt (ApCsel 
11:4-17). Maga Isten mutatta meg, hogy elismeri Kornéliusz megtérését 
(bár körülmetéletlen pogány volt), amikor neki és háza népének ugyanúgy 
adta a Lélek ajándékát, mint pünkösdkor az apostoloknak.

Gondviselésében Isten nem mást, mint Pétert használta fel arra, hogy meg-
győzze a júdeai hívőket: Ő nem tesz különbséget a zsidók és a pogányok 
között az üdvösség tekintetében. Nem lehetett a hívő pogányokat tisztáta-
lannak tartani azért, mert nem feleltek meg az ószövetségi szabályoknak 
és előírásoknak, ha maga Isten tisztította meg a szívüket. Péter utolsó kije-
lentése nagyon hasonlított arra, amit Páltól is várnánk: „Ellenben mi abban 
hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. Éppen úgy, mint ők” 
(ApCsel 15:11, RÚF).

Olvassuk el ApCsel 15:13-21 verseit! Milyen megoldást kínált Jakab a po-
gány kérdésre?

Jakab beszédéből arra következtethetünk, hogy köztiszteletnek örvendett 
(vö. ApCsel 12:17; 21:18; Gal 2:9, 12). Attól függetlenül, hogy mit érthetett 
Dávid sátrának újjáépítése alatt, ami Ámósz próféciájában Dávid dinaszti-
ájának helyreállítását jelenti (Ám 9:11-12), a fő célja volt bemutatni: Isten 
már gondoskodott a pogányok csatlakozásáról, így bizonyos értelemben 
újraalkotta „a saját népét”, tehát őket is be lehet fogadni Izrael soraiba.

Ezért elhatározta, hogy nem lehet több megkötést szabni a pogány meg-
tértekre azon kívül, amit amúgy megkívántak azoktól az idegenektől, akik 
Izrael földjén akartak élni.



66

augusztus 22.szerda

AZ APOSTOLI RENDELET

Olvassuk el ApCsel 15:28-29 szakaszát! Milyen négy tilalmat kötött ki 
a tanács a megtért pogányokra vonatkozóan?

A hívő pogányokat mentesítették a körülmetélés alól, amikor csatlakoztak 
az egyházhoz, mert az üdvösség hit által történik. Négy dologtól azonban 
tartózkodniuk kellett: 1) a pogány szertartásokon a bálványoknak áldo-
zott húsoktól, amelyeket templomi ünnepeken felszolgáltak vagy a piacon 
árultak; 2) a vér fogyasztásától; 3) a fúlva holt állatok húsától, amiből nem 
engedték ki a vért; 4) a paráznaság különféle formáitól. 

Ma a keresztények többsége csak egy bizonyos korra érvényes ajánlásnak 
tartja az étkezéssel kapcsolatos tilalmakat (első három tiltás). Érvelésük 
szerint ezek különösen visszataszítóak voltak a zsidóknak, és csupán a zsi-
dók meg a pogányok közötti szakadékot próbálták áthidalni velük. Gyak-
ran arra is hivatkoznak, hogy a keresztényeket nem köti a többi ószövet-
ségi törvény, így a Mózes harmadik könyvében található étkezési törvények 
(Mózes harmadik könyve 11. fejezet) és a szombat parancsolata sem (2Móz 
20:8-11), amelyek hiányoznak ebből a listából.

A Szentlélek vezetése alatt (ApCsel 15:28) az apostolok és a gyülekezet vé-
nei megismételték Mózes harmadik könyve 17-18. fejezeteinek szabályait, 
amelyek kifejezetten az Izrael területén élő idegenekre vonatkoztak.

E tiltások a pogányság megtagadását jelentik Mózes harmadik könyve ösz-
szefüggésében. Az idegennek, aki Izraelben kívánt élni, el kellett szakadnia 
pogány szokásaitól (3Móz 18:30). A pogány hátterű hívőknek szintén ha-
tározottan ki kellett állniuk a pogánysággal szemben, ha csatlakozni kíván-
tak az egyházhoz.

Ez viszont csak az első lépés volt. Aki már csatlakozott, attól természetesen 
elvárták, hogy kövesse Isten akaratát, betartsa az egyetemes, Mózes kora 
előtti parancsolatokat, amelyek nem kifejezetten ceremoniálisak, mint 
a szombat (1Móz 2:1-3); és nekik is különbséget kellett tenniük a tiszta és 
tisztátalan ételek között (1Móz 7:2).

Jel 2:14, 20 verseiből is nyilvánvaló például, hogy a rendelet nem ideig-
lenes hatályú, ugyanis itt megismétlődik az első és az utolsó tiltás, vala-
mint közvetett utalást találunk a másik kettőre is. Történelmi bizonyítékok 
mutatnak arra, hogy a keresztények hosszú idővel az újszövetségi időszak 
után is kötelező érvényűnek tekintették ezt a rendelkezést.
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augusztus 23. csütörtök

LEVÉL JERUZSÁLEMBŐL

Olvassuk el ApCsel 15:22-29 részét! Még milyen intézkedéseket hozott a 
jeruzsálemi gyülekezet a tanács döntésével kapcsolatban?

Az első intézkedésük az volt, hogy levelet írtak a pogány hívőknek, amely-
ben értesítették őket a döntésekről. A levél, amit az apostolok és a jeruzsá-
lemi vezetők nevében küldtek, hivatalos irat volt, mutatta a jeruzsálemi 
gyülekezet tekintélyét a többi keresztény közösség előtt, bizonyára az apos-
tolok vezetése miatt. Kr. u. 49-ben írták, és ez a zsinat legvalószínűbb dá-
tuma. Minden bizonnyal ez az egyik legkorábbi keresztény dokumentum, 
ami fennmaradt.

A jeruzsálemi gyülekezet még elküldött két követet is, Júdás Barsabást és 
Silást, hogy kísérjék el Antiókhiába Pált meg Barnabást. Az volt a feladatuk, 
hogy elvigyék a levelet és megerősítsék a tartalmát.

Olvassuk el ApCsel 15:30-33 szakaszát! Hogyan fogadta a levelet az an-
tiókhiai gyülekezet?

Amikor felolvasták a levelet, a gyülekezet örömmel vette a bátorító üzenete 
miatt, hogy nem várták el a megtért pogányoktól a körülmetélkedést. Nem 
kifogásolták a levélben megfogalmazott kívánalmakat (a négyelemű apos-
toli rendeletet). Így legalábbis elméletben, megoldódott a korai egyházat 
megosztó első, legsúlyosabb vita. A tanácskozás végén a jeruzsálemi gyü-
lekezetvezetők teljes mértékben elfogadták Pál evangéliumát, a közösség 
jobbját nyújtották neki és Barnabásnak az elfogadás és a bizalom jeleként 
(Gal 2:9). Csakhogy azok a zsidó keresztények, akik továbbra is a zsidó 
törvények szerint éltek, kimondottan problémásnak tartották azt, ha asz-
talközösséget kellett vállalniuk a pogányokkal, akik minden szándékuk 
ellenére rituális értelemben tisztátalanok maradtak.

Ez a kérdés megmutatkozik például Péter esetében is Gal 2:11-14 versei-
ben. Ellen G. White azt írja: „Még a tanítványok sem voltak mind hajlan-
dók a gyűlés határozatát készségesen elfogadni” (Az apostolok története. 
Budapest, 2001, Advent Kiadó, 131. o.).

Legyünk őszinték önmagunkkal: mennyire esik nehezünkre közössé-
get vállalni más fajból, kultúrából vagy akár eltérő társadalmi osztá-
lyokból származó hívőkkel? Hogyan tisztíthatjuk meg magunkat ettől 
a merőben evangéliumellenes hozzáállástól?
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augusztus 24.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A zsidó megtértek általában nem voltak hajlandók oly gyorsan haladni, 
mint ahogyan Isten gondviselése megnyitotta az utat. Az apostoloknak a 
pogány területeken elért eredményéből tisztán látszott, hogy a közülük 
megtértek száma messze felülmúlja a zsidó megtérteket. A zsidók féltek, 
hogyha korlátozó törvényeik megtartása nem lesz kötelező a pogányokra 
a gyülekezeti tagság feltételeként, a zsidók nemzeti sajátossága, amely ed-
dig megkülönböztette őket minden más néptől, eltűnik az evangélium üze-
netét elfogadók között” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 
2001, Advent Kiadó, 125. o.).
„A zsidó-keresztények a templom látkörében élve hajlottak arra, hogy visz-
szatérjenek a zsidó nemzet különleges kiváltságaihoz. Amikor látták, hogy 
a keresztény egyház eltér a szertartásoktól és a zsidó hagyományoktól, és 
ráeszméltek arra, hogy a zsidó szokásoknak tulajdonított szentség az új hit 
fényében nemsokára elvész, nőtt a felháborodás Pállal, mint olyasvalakivel 
szemben, aki nagymértékben oka e változásnak. Még a tanítványok sem 
voltak hajlandók a gyűlés határozatát készségesen elfogadni. Egyesek a 
szertartás törvényeiért buzgólkodtak és rosszallóan tekintettek Pálra, mert 
úgy gondolták, hogy a zsidó törvények kötelezettsége iránti elvei lazák” 
(i. m. 130-131. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Térjünk vissza a csoportban a hétfői rész utolsó kérdéséhez! Hogyan 

érthetjük meg, hogy a „helyes” egyházhoz való tartozás nem garan-
tálja az üdvösséget? Példának okáért, az ókori Izrael bizonyára a 
„helyes egyház” volt, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki üdvözülni 
fog belőle. Milyen előnyünk származik abból, ha az igaz egyházhoz 
tartozunk, még ha ez nem is garantálja az üdvösségünket?

2. A körülmetéletlen pogányoknak a hívők közösségébe való befoga-
dása volt az egyik legfontosabb testületi kérdés, amivel a korai egy-
ház találkozott. Melyek lehetnek ma egyházunkban az ehhez hason-
lítható helyzetek? Mire mutat rá Az apostolok cselekedetei 15. fejeze-
tének példája azzal kapcsolatban, hogy miként járjunk el ezekben?

3. Kérjünk meg néhány embert az osztályban, képviseljék azoknak a 
zsidóknak az álláspontját, akik megkívánták a pogányoktól, hogy 
zsidó prozelitává váljanak, mielőtt csatlakozhattak volna az egyház-
hoz, amit (helyesen) az Izraelnek adott szövetségi ígéret kiterjeszté-
sének tekintettek. 
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KERESZTURY DEZSŐ:
ESTI IMÁDSÁG

Ó, milyen vak homályba futnak,
kik nélküled indulnak útnak!
A kezemet nézem: leszárad;
szívem sívó homokkal árad.

Valamikor kézen vezettél;
szökni akartam, nem engedtél.
Csend volt szívemben és a csendben
szavad szólt csak, mindennél szebben.

Én Istenem! Hívj vissza engem!
Magam maradtam, eltévedtem.
Légy bátorságom, bizodalmam!
Ó, légy úrrá megint Te rajtam!
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augusztus 25-31.

A második misszióút

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 16-17; 18:1-10; 
Róma 3:28; 1Korinthus 1:23; Galata 2:16

„Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok, és senki sem fog 
rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban” 
(ApCsel 18:9-10).

Pál és Barnabás tovább gondozta a gyülekezetet Antiókhiában, és újabb 
evangelizációs munkába kezdtek. Úgy tűnt, hogy utoljára dolgoznak 
együtt, mert egy heves nézeteltérés következtében különváltak. Márk, Bar-
nabás unokatestvére miatt különböztek össze (Kol 4:10). Amikor Pál hívta 
Barnabást, hogy térjenek vissza azokra a helyekre, ahol az előző útjuk so-
rán evangelizáltak, ő magával akarta hozni unokatestvérét, Pál viszont ezt 
ellenezte Márk múltbeli kudarca miatt (ApCsel 13:13).

Pál és Barnabás különválása viszont áldásos lett, mivel így szélesebb te-
rületet fedhettek le, mint azt korábban tervezték. Barnabás magához vet-
te Márkot és visszatért Ciprusra, a szülőföldjére (ApCsel 4:36). Eközben 
Pál meghívta Silást, hogy csatlakozzon hozzá, ők pedig Szíriát és Kilikiát 
utazták be, az ottani gyülekezeteket erősítve. Pál több évet töltött Tárzusz-
ban, mielőtt még először ment volna Antiókhiába (ApCsel 9:30; 11:25-26). 
Most lehetősége volt újra meglátogatni azokat a gyülekezeteket, amelyeket 
korábban alapított ott. Isten terve viszont sokkal nagyobb volt, mint azt az 
apostol gondolta volna.

9. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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augusztus 26. vasárnap

ÚJRA LISZTRÁBAN

Lukács válogat az események között, így Pált szinte azonnal Derbében és 
Lisztrában találjuk. Szíriáról és Kilikiáról csupán annyit ír, hogy azokban a 
régiókban erősítette a gyülekezeteket (ApCsel 15:41).

Olvassuk el ApCsel 16:1-13 részét! Mit mutatnak Pál tettei azzal kapcso-
latban, hogy mennyire érzékenyen kereste az üzenethirdetés alkalmait?

Timótheus édesapja pogány volt, az édesanyja azonban keresztény zsidó, 
akit Eunikének hívtak. Timótheus körülmetéletlen volt ugyan, de gyermek-
korától fogva ismerte az Írásokat (2Tim 3:15), ami istenfélelmét mutatja. 
Keresztényként elnyerte a helyi hívők tiszteletét és csodálatát.

Mivel a zsidók az apai ág helyett inkább az anya vonalán tartották számon 
a zsidó származást, Timótheus zsidónak számított. Nem metélték körül a 
születése utáni nyolcadik napon, talán azért, mert görög édesapja ezt bar-
bár szokásnak tartotta.

Pál viszont körülmetéltette Timótheust, mert szerette volna maga mellé 
venni munkatársaként, és körülmetéletlen zsidóként nem léphetett volna 
be a zsinagógákba a hitehagyás vádja miatt. Pált tehát kizárólag gyakorlati 
okok késztették, ami nem mond ellent az általa hirdetett evangéliumnak.

Miután az apostol újra felkereste a helyeket, ahol korábban, első útja során 
már járt, eldöntötte, hogy délkeletre indul, Ázsia provinciájába, talán Efe-
zusba, de a Szentlélek ezt nem engedte. Ekkor északra ment, mert Bithü-
niába akart eljutni, ám a Lélek ezt ismét megakadályozta valamilyen mó-
don, amiről nincs tudomásunk. Mivel már áthaladt Müszián, az egyetlen 
lehetősége az volt, hogy nyugatra tartson, Troász tengeri kikötővárosa felé, 
ahonnan aztán több irányba is tovább hajózhatott.

Isten egy éjszakai látomásban viszont megmutatta neki, hogy az Égei-ten-
geren át Makedóniába kell mennie. Amikor a társai hallottak a látomásá-
ról, arra a következtetésre jutottak, hogy valóban Isten hívja őket oda az 
üzenet hirdetésére.

Gondolkozzunk azon, hogy vajon Pál miért ragaszkodott Timótheus 
körülmetéléséhez! Miért legyünk hajlandóak bizonyos dolgokat meg-
tenni egy nagyobb cél érdekében, még ha nem is feltétlenül érezzük 
úgy vagy tartanánk szükségesnek? Mit tanulhatunk ebből az esetből?

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

FILIPPI

Pál a társaival Makedóniába érve Filippibe utazott, ahol megalapították Eu-
rópa első keresztény gyülekezetét.

Olvassuk el ApCsel 16:11-24 szakaszát! Hová mentek a misszionáriusok 
szombaton és miért? Végül mi történt ott velük?

Amikor Pál megérkezett egy városba, szombaton felkereste a helyi zsinagó-
gát, hogy bizonyságot tehessen a zsidóknak (ApCsel 13:14, 42, 44; 17:1-2; 
18:4). Filippiben valószínűleg azért ment a folyópartra imádkozni a cso-
portjával – voltak köztük istenhívő zsidó és pogány nők –, mert a városban 
nem volt zsinagóga. Ennek az a jelentősége, hogy Pál nem csupán evange-
lizációs célokból ment szombatonként a zsinagógákba, hanem azért, mert 
számára az volt az istentisztelet napja.

Olvassuk el ApCsel 16:25-34 részét! Tekintsük át a börtönőr megtérésé-
nek történetét! Mit kellett tennie azért, hogy üdvözüljön?

Pál és Silás válasza a börtönőr kérdésére teljes összhangban van az evangé-
liummal, mert egyedül Jézusba vetett hit által van az üdvösség (Róm 3:28; 
Gal 2:16). Viszont ebből az epizódból nem következtethetünk arra, hogy a 
keresztséghez mindössze a Jézusban való hit szükséges, és nem kellene a 
megfelelő tanbeli és gyakorlati tanítás.

Mit tudunk a börtönőrről? Zsidó volt vagy zsidó prozelita? Mindeneset-
re hinnie kellett Jézusban mint Urában és Megváltójában. Mi van, ha po-
gány volt, aki már ismerte és imádta Istent, mint Kornéliusz, Lídia (ApCsel 
16:14) és mások Az apostolok cselekedeteiben? Mi van akkor, ha már ko-
rábban részt vett Pál evangelizációs gyűlésein a városban? Nem ismerjük 
a pontos tényeket, de a leírás rövidségét nem használhatjuk fel érvként a 
gyors keresztségek mellett!

Olvassuk el ApCsel 16:31-34 szakaszát! Krisztus értünk hozott áldo-
zata teljes és tökéletes volt. Hogyan tanulhatunk meg napról napra 
megnyugodni Krisztus igazságában, ami teljesen elfedez bennünket, 
és ez az üdvösségünk egyetlen reménysége?
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augusztus 28. kedd

THESSZALONIKA ÉS BÉREA

Miután Pál és Silás kiszabadult a börtönből, Filippibe indultak (ApCsel 
16:35-40). Onnan Pál és társai egyből Makedónia fővárosába, Thesszalo-
nikába mentek.

Olvassuk el ApCsel 17:1-9 verseit! Hogyan fogadták a thesszalonikai zsi-
dók Pál sikeres prédikálását a pogányok között?

Pál ismét a zsinagógát kereste, ahol hirdethette az evangéliumot. Sok hívő 
görögöt és nem kevés előkelő nőt győzött meg az üzenete. Külön csoportot 
alkothattak ezek a megtértek, akik „Pálhoz és Siláshoz” csatlakoztak (ApCsel 
17:4), és a zsinagógán kívül találkozhattak, feltehetően Jáson házában.

Féltékenységtől fűtve az ellenfeleik lázadást szítottak. Céljuk az volt, hogy 
Pált és Silást – a szöveg itt nem említi Timótheust – a városi gyűlés elé vi-
gyék és megvádolják. Nem találták meg a misszionáriusokat, ezért Jásont 
és még néhány új hívőt hurcoltak a helyi hatóságokhoz azzal a váddal, 
hogy politikai lázítókat bújtatnak.

Olvassuk el ApCsel 17:10-15 verseit! Hogyan fogadták az üzenetet a bére-
ai zsidók a thesszalonikaikhoz képest?

Az eugenēs kifejezés (ApCsel 17:11) eredetileg azt jelentette, hogy „előkelő” 
vagy „nemesi származású”, de később általánosabban inkább úgy értették, 
hogy „józan gondolkodású”. Nagy valószínűséggel itt is ez a helyzet. A bé-
reai zsidókat nemcsak azért dicsérték, mert egyetértettek Pállal és Silással, 
hanem mert készek voltak tanulmányozni a Szentírást és naponta megvizs-
gálni, hogy helyes volt-e az, amit a misszionáriusok mondtak. Felületes és 
tiszavirág életű a hitünk, ha csupán érzelmi alapon válaszolunk az evangé-
liumra, de nem társul hozzá a szükséges értelmi meggyőződés.

Ám rövid időn belül üldözés szakította félbe Pál termékeny béreai szolgála-
tát, így tovább kellett haladnia dél felé, Athénba.

Mikor volt utoljára, hogy alaposan tanulmányoztuk a Szentírást, mert 
meg akartuk tudni: igaz-e, amit mond?
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augusztus 29. szerda

PÁL ATHÉNBAN

Athént, az ókori Görögország intellektuális központját szó szerint elborítot-
ták a bálványok. Mindenütt ott álltak az emberek és az istenek márvány-
szobrai, főleg az agora (piactér) bejáratánál, ami a városi élet központja 
is volt. Pált annyira bántotta ez az erőteljes bálványimádás, hogy szakított 
a gyakorlatával, amely szerint először mindig  a zsinagógába ment. Két síkon 
tevékenykedett: hetente vitázott a zsidókkal és a hívő pogányokkal a zsina-
gógában, naponta pedig a görögökkel a piactéren. (Lásd ApCsel 17:15-22!) 
Mivel az athéniak mindig készen álltak meghallgatni új dolgokat, néhány fi-
lozófus érdeklődését felkeltette Pál tanítása, ezért meghívták, hogy szóljon az 
Areioszpagosz, a város főtanácsa előtt. Beszédében Pál nem idézett a Szent-
írásból és nem is sorolta Isten tetteit Izrael történelméből, mint amikor zsi-
dó hallgatósághoz szólt (vö. ApCsel 13:16-41). Nem lett volna értelme ilyen 
megközelítésnek ennél a hallgatóságnál. Inkább úgy mutatott be több bibliai 
igazságot, hogy a kulturált pogányok is megérthessék.
Olvassuk el ApCsel 17:22-31 verseit! Areioszpagoszi beszédében milyen 
fontos igazságokat hirdetett ezeknek az embereknek Istenről, a megvál-
tásról, a történelemről és az emberiségről?
Pál szavainak jó része nevetségesnek tűnt a kifinomult pogány közönség 
előtt, akiknek eléggé elferdült nézeteik voltak Istenről és a vallásról. Nem 
tudjuk, hogyan akarta az apostol befejezni az üzenetét, mert úgy tűnik, 
abban a pillanatban félbeszakították, amikor megemlítette, hogy Isten 
megítéli a világot (ApCsel 17:31). Ez a hit frontálisan ütközött két görög 
nézettel: 1) Isten teljes mértékben természetfeletti, semmi köze nincs a vi-
lághoz és nem foglalkoztatják az emberek dolgai, valamint 2) a halál után 
nem lehet feltámadás. Ez segít megérteni, hogy miért tűnt bolondságnak 
az evangélium a görögök számára (1Kor 1:23) és miért csak kevesen tér-
tek meg Athénban. Viszont az athéni társadalom legbefolyásosabb emberei 
közül kerültek ki az új hívők, például Dioníszios, az Areioszpagosz tagja 
és Damarisz, aki az egyik előkelő asszony volt, sőt talán a tanács tagja is 
lehetett, mivel nevén nevezik (ApCsel 17:34).

Pál odafigyelt a társadalmi és kulturális különbségekre, ahogyan azt 
az Areioszpagoszon alkalmazott rendhagyó módszere is mutatja. 
Érvei alátámasztására még egy pogány költőt is idézett (ApCsel 
17:28). Ezek szerint hogyan használhatunk eltérő módszereket külön-
böző emberek megszólítására?
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augusztus 30. csütörtök

PÁL KORINTHUSBAN

ApCsel 18:1-11 Pál korinthusi tapasztalatairól szól. Az apostol másfél évig 
maradt ott. Akvila és Priszcilla örökre a barátai lettek (Róm 16:3; 2Tim 
4:19). A beszámoló szerint már keresztények voltak, mielőtt Pál Korin-
thusba ért, akkor mehettek oda, amikor Claudius császár kiűzte a zsidókat 
Rómából. Suetonius római történész írásából arra következtetünk, hogy 
a kitoloncolás a „Krisztus” nevét valló zsidó közösség miatti zavargások-
hoz kötődik (Claudius, 25.4). Ez talán annak lett a következménye, hogy 
a helyi zsidó hívők hirdették az evangéliumot, Akvila és Priszcilla pedig 
valószínűleg szintén köztük volt. Mindenesetre Pál ugyanazt a hitet vallotta 
és szintén zsidó háttérből jött, mint új barátai, ráadásul a mesterségük is 
megegyezett.

Olvassuk el ApCsel 18:4-17 szakaszát! Milyen eredmény kísérte Pál misz-
szionáriusi tevékenységét Korinthusban?

A makedón gyülekezetekből érkező Silás és Timótheus anyagi támogatást 
hozott (2Kor 11:8-9), aminek köszönhetően Pál teljes mértékben a prédi-
kálásnak szentelhette az idejét. A vezérelve volt, hogy a szolgálata során a 
saját keresetéből kellett élnie, bár ő tanította ezt is: „akik az evangéliumot 
hirdetik, az evangéliumból éljenek” (1Kor 9:14, RÚF).

A páli üzenettel való zsidó szembenállás ellenére a zsidók közül is többen 
hitre jutottak, mint ahogy Isten pogány követői közül is. A megtértek közé 
tartozott Kriszpusz, a zsinagóga vezetője és a teljes háza népe. Több ko-
rinthusi is hitt és megkeresztelkedett. A zsidók között elég feszült volt a 
helyzet, ahogy a következő történet is mutatja (ApCsel 18:12-17), ezért Pál 
hamarosan el akarta hagyni Korinthust, de Isten egy éjszakai látomásban 
maradásra bátorította (ApCsel 18:9-11).

Antiókhiába visszatérve Pál magával vitte Akvilát és Priszcillát, akiket aztán 
Efezusban hagyott. Ő is ottmaradt pár napig, mielőtt folytatta az útját. Ez 
idő alatt lehetősége volt prédikálni a helyi zsinagógában, és a kedvező fo-
gadtatásra való tekintettel megígérte, hogy visszatér, ha Isten is úgy akarja 
(ApCsel 18:18-21). Ez meg is történt a következő útja során.

Pált elcsüggesztette az, ahogyan fogadták, ezért szüksége volt az Úr 
bátorítására az ott élők üdvössége felől. Mit tanulhatunk abból, amit 
az Úr Pálnak mondott (ApCsel 18:10), ha mi is hasonlóan érzünk?
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augusztus 31. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Akik ma népszerűtlen igazságot tanítanak, ne kedvetlenedjenek el, ha a 
magukat keresztényeknek vallóktól olykor kedvezőtlen fogadtatásban része-
sülnek, mint amilyenben Pálnak és munkatársainak is részük volt azoktól, 
akik között dolgoztak. A kereszt hírnökei éberen és imádságos lelkülettel 
vértezzék fel magukat, és mindig Jézus nevében dolgozva, hittel, bátorsággal 
menjenek előre” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Ad-
vent Kiadó, 152-153. o.). 

„Ha a föld történelmének utolsó napjaiban azok, akiknek vizsgálandó iga-
zságot hirdetnek, a béreabeliek példáját követnék és az Írásokat naponta ku-
tatnák, összehasonlítva Isten szavával a nekik hozott üzenetet, ott ma – ahol 
most viszonylag kevesen vannak –, Isten törvényének előírásaihoz nagyobb 
számban volnának hűségesek… Mindenki a kapott világosság szerint lesz 
megítélve. Az Úr elküldi követeit a megváltás üzenetével, és akik hallják, fele-
lősek azért, ahogyan szolgáinak szavát kezelik. Azok, akik őszintén keresik 
az igazságot, Isten Igéjének fényében gondosan meg fogják vizsgálni a nekik 
bemutatott tant” (i. m. 154-155. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. A hétfői tanulmány utolsó bekezdésével kapcsolatban beszéljük 

meg az osztályban a következő állítást: „Alaposabban fel kell 
készülniük a keresztelendőknek… Egyértelművé kell tenni a keresz-
tényi élet elveit azok előtt, akik újonnan csatlakoztak az igazság-
hoz” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 6. köt., 91-92. o.)!

2. Olvassuk el ApCsel 17:32-34 verseit! Mit tanulhatunk abból a három-
féle reakcióból, ahogyan Pál athéni üzenetét fogadták? „1) Néhányan 
gúnyolódtak. Csodálkoztak a különös zsidó férfi szenvedélyességén. 
Lehet gúnyolódni az életen, de aki ezt teszi, idővel rájön, hogy 
a komédia tragédiába fog torkollni. 2) Némelyek halogatták a dön-
tést. Az a legveszélyesebb, ha az ember rájön, milyen könnyű azt 
mondani, hogy majd holnap. 3) Voltak, aki hittek. A  bölcs ember 
tudja, hogy csak a bolond utasítja vissza Isten ajánlatát” (William 
Barclay: The Acts of the Apostles. Átdolgozott kiadás. Philadelphia, 
1976, Westminster, 133. o.).

3. Pál idézett egy pogány írótól (ApCsel 17:28), mert így akarta meg-
értetni az üzenetét az athéniakkal. Hasznos lehet ilyen forrásokat 
használni? És milyen veszélyei lehetnek ennek?
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DÉR ENDRE:
JÓ VAGY, URAM!

De jó, Uram, 
hogy olyan szemet adtál, 
amelyik sír, ha belevágnak… 
Rebbenéstelen szemem 
keresztülnézett volna 
minden nyomorultján a világnak…

Be áldott-jó, Uram,
hogy éppen nekem adtad ezt a
gúzsba hajtott, rohadékony testet!
Királyivá sudárodva
rátörtem volna trónusodra, 
s arcodba vágtam volna „szép” öklöm,
Szent Alak, 
– hogy letaszítsalak…
S de gyaláztam volna
drága kereszted!

De jó, hogy éppen nékem adtad
ezt a gúzsba hajtott testet!
De jó, hogy magadhoz formálgatsz
verésnek-vélt sebeimmel itt lenn;
– de jó, hogy jó vagy, Uram, Isten…! 
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szeptember 1-7.10. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu

A harmadik misszióút

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 18:24-28; 19; 
20:7-12, 15-27; 21:1-15; 2Korinthus 4:8-14

„De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az én életem sem drága, csak-
hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól 
azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumá-
ról” (ApCsel 20:24, RÚF).

Lukács elég hirtelen kezdi el a beszámolóját Pál harmadik útjáról. A szöveg 
csak annyit mond, hogy miután egy kis időt eltöltött Antiókhiában, misszi-
ójának központjában, még egy útra indult, bejárva egymás után „Galácia 
tartományát és Frígiát, erősítve a tanítványokat mind” (ApCsel 18:23). Ezzel 
Lukács egyetlen mondattal lefedi az út első 2 400 kilométerét.

Ezt azért teszi, mert az út legfontosabb része Efezus volt, ahol az apostol 
több időt töltött, mint útjai során bármelyik másik városban. Evangelizá-
ciós szemszögből különösen gyümölcsöző volt az efezusi szolgálata. Ázsia 
egész provinciájára hatást gyakorolt a prédikálása (ApCsel 19:10, 26). Fel-
tehetőleg ekkor alapították meg Kolossé, Hierapolisz és Laodícea gyüleke-
zeteit is, talán Epafrás (Kol 4:12-13), Pál egyik munkatársa által (Kol 1:7; 
Filemon 23).

Még az is említésre méltó, hogy ez Pál utolsóként feljegyzett útja Az apos-
tolok cselekedeteiben, amire szabad emberként indult. Lukács ír még egy 
római útjáról, de azt fogolyként tette meg.
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szeptember 2. vasárnap

EFEZUS, 1. RÉSZ

ApCsel 18:24-28 feljegyzi, hogy miközben Pál még Efezus felé tartott, egy 
Apollós nevű zsidó hívő érkezett a városba. Ékesen szóló férfi volt, jól is-
merte az Írásokat. Lukács leírásából egyértelmű, hogy Jézus követője volt: 
„Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen 
tanította a Jézusról szóló igéket” (ApCsel 18:25, RÚF). Viszont csak János 
keresztségét ismerte. Apollóst Keresztelő János keresztelte meg, tehát is-
merte Jézust földi szolgálata során, de a golgota/pünkösd eseményei előtt 
elköltözhetett arról a területről – talán vissza Alexandriába. Ez magyaráz-
za, hogy Akvila és Priszcilla miért tanította őt tovább. Bár Apollós értette az 
Írásokból, hogy Jézus volt Izrael Messiása (ApCsel 18:28), azt még meg kel-
lett mutatni neki, hogyan fejlődött tovább a kereszténység Jézus szolgálata 
óta. Ezen túlmenően Akvila és Priszcilla többet is tett Apollósért: az efezusi 
hívőkkel együtt ajánló levelet adtak neki, amelyet Akhája gyülekezeteinek 
címeztek (ApCsel 18:27), ennek köszönhetően pedig hatékony szolgálatot 
végezhetett Korinthusban (1Kor 3:4-6; 4:6; 16:12).
Olvassuk el ApCsel 19:1-7 szakaszát! Mi történt Pállal, amikor megérke-
zett Efezusba?
Apollós története kapcsolódik a tizenkét emberről szóló beszámolóhoz, 
akikkel Pál Efezusban találkozott megérkezésekor, mert nagyon hasonlított 
a helyzetük. A „tanítványok” megnevezésből (ApCsel 19:1) és Pál kérdésé-
ből (ApCsel 19:2) egyértelműen arra következtethetünk, hogy hittek Jézus-
ban. Ám az apostolnak adott válaszuk mutatja, hogy mint Apollós, ők is 
Keresztelő János tanítványai voltak, majd Jézus tanítványai lettek, de nem 
élték át a pünkösdi tapasztalatot. Ekkor viszont még mélyebb tapasztala-
tot szerezhettek az Úrral. „Amikor Pál Efezusba érkezett, tizenkét testvért 
talált ott, akik Apollóshoz hasonlóan Keresztelő János tanítványai voltak 
és Krisztus missziójáról bizonyos ismerettel rendelkeztek. Nem voltak oly 
tehetségesek, mint Apollós, azonban ugyanazzal az őszinteséggel és hittel 
igyekeztek terjeszteni az elfogadott ismeretet” (Ellen G. White: Az apostolok 
története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 186. o.). Újbóli keresztségüket 
ennek a sajátos helyzetnek a fényében kell értelmeznünk. Nem egy má-
sik keresztény felekezetből jöttek, ami után megtértek volna. Egyszerűen 
csatlakoztak a kereszténység fő irányzatához. Talán azt jelenti, hogy vették 
a Szentlelket és nyelveken szóltak, hogy Apollóshoz hasonlóan ők is ke-
resztény misszionáriusok lettek, és így teljes felhatalmazást kaptak a Jézus 
Krisztusról való bizonyságtételre mindenütt, amerre csak jártak.

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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szeptember 3.hétfő

EFEZUS, 2. RÉSZ

Pál Efezusban először a zsinagógában prédikált. Amikor ellenállással találko-
zott, az új hívőkkel egy bizonyos Tirannosz iskolájába költöztek át, ahol két 
éven keresztül naponta hirdette az Igét (ApCsel 19:8-10). Lukács úgy összeg-
zi az apostol efezusi szolgálatát, hogy az egész provinciát szorgalmasan taní-
totta (ApCsel 19:10, 26). ApCsel 19:11-20 verseiben Lukács leír néhány cso-
datörténetet, amelyekkel Isten hatalmának győzelmét mutatja be egy olyan 
városban, ahol elterjedt volt a varázslás és a babonaság. Kétségtelen, hogy Is-
ten Pálon keresztül is gyógyíthatott, de még azoknak a zsebkendőknek vagy 
kötényeknek is volt gyógyító ereje, amelyeket az apostol megérintett (ApCsel 
19:12), ez emlékeztet arra, ahogyan Jézus meggyógyította a vérfolyásos asz-
szonyt (Lk 8:44). Lukács szerint talán az efezusi babonaság miatt Isten „nem 
közönséges” csodákat hajtott végre (ApCsel 19:11). Ez arra lehet példa, hogy 
Isten az emberek felfogóképességének szintjéhez igazítja a szükségleteik ki-
elégítését. Pál úgy döntött, hogy Jeruzsálembe megy (ApCsel 19:21). Lukács 
nem nevezi meg ennek az útnak az okát, de az apostol írásaiból tudjuk, hogy 
a jeruzsálemi gyülekezet szegényeinek akarta átadni az általa összegyűjtött 
összeget (Róm 15:25-27; 1Kor 16:1-3). Az első évek vagyonközössége és a 
Claudius ideje alatti súlyos éhínség szegénységbe taszította a júdeai hívőket. 
Pál annak lehetőségét látta meg a segélykiáltásukban (Gal 2:10), hogy meg-
erősítse a bizalmukat úgy az apostolsága, mint a már a kultúrákon átívelő 
egyház egysége iránt, bár tudta, ezzel veszélyeknek teszi ki magát (ApCsel 
20:22-23; Róm 15:31).
Olvassuk el ApCsel 19:23-40 részét! Mi volt a valódi oka a Pállal szembe-
ni ellenállásnak Efezusban, amivel az ott töltött ideje végén találta szem-
ben magát?
A szembenállás oka a pogány bálványimádás volt, amire Pál szolgálata ko-
moly fenyegetést jelentett. Demeter valódi motivációja egyértelműen anya-
gi indíttatású volt, viszont vallási kérdésként tudta feltüntetni Artemisz 
(vagy Diána) temploma miatt, ami az ókori világ hét csodájának egyike 
volt, éppen Efezusban.

Olvassuk el ApCsel 19:27 versét! Figyeljük meg, hogy Demeter milyen 
mesterien tudta becsempészni a vallásos „kegyesség” szálát, mivel 
szerette volna, ha továbbra is áramlik hozzá a pénz! Miért kell keresz-
tényként is vigyáznunk, nehogy ugyanígy próbáljunk manipulálni a 
hittel vagy a kegyesség látszatával?
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szeptember 4. kedd

TROÁSZ

Pál a lázongás után (ApCsel 19:23-40) úgy döntött, hogy elhagyja Efezust. 
Hosszú kitérőt tett Makedóniába és Akhájába, ahelyett, hogy egyenesen 
Jeruzsálem felé tartott volna (ApCsel 20:1-3). Útján a pogány gyülekezetek 
néhány képviselője is elkísérte (ApCsel 20:4).

Olvassuk el ApCsel 20:7-12 szakaszát! Mi a téves abban a gyakran hal-
lott érvben, ami szerint e versek bizonyítják, hogy a nyugalomnap átke-
rült vasárnapra?

Pál troászi megállója egy gyülekezeti találkozóval végződött a „hétnek első 
napján” (ApCsel 20:7). A „kenyér megszegésére” gyűltek össze. Ez talán az 
úrvacsorára utal, amit a jeruzsálemi gyülekezet korai napjaitól kezdve 
gyakran összekapcsoltak közös étkezésekkel (ApCsel 2:42, 46). Nem zárja 
ki ennek lehetőségét az, hogy nem találunk említést sem pohárról, sem 
imádságról. Gyakran próbálják ezzel a történettel bizonyítani, hogy Pál ko-
rában már – legalább a pogány gyülekezetekben – a vasárnap felváltotta a 
szombatot az istentisztelet napjaként.

Mielőtt azonban ilyet állítanánk, szükséges pontosítani, hogy melyik na-
pon történt a találkozó és mi volt a célja. A lámpásokra tett utalás (ApCsel 
20:8) és az, hogy Pál prédikációja éjfélig tartott (ApCsel 20:7), majd pedig 
pirkadatig (ApCsel 20:11), nem is beszélve Eutikhus mély álmáról (ApCsel 
20:9), mind egyértelművé teszi: éjszakai összejövetelről volt szó.

A kérdés viszont az, hogy a vasárnap előtti vagy utáni éjszaka történt mind-
ez? A válasz attól függ, hogy Lukács az időszámításnak melyik rendszerét 
alkalmazza, a zsidó számítást, napnyugtától napnyugtáig vagy a rómait, éj-
féltől éjfélig. Az előbbi esetben szombat éjszaka, az utóbbiban pedig vasár-
nap éjszaka volt. Mindenesetre ApCsel 20:7-12 részének szövegkörnyezete 
arra utal, hogy még ha vasárnap este történt is a találkozó, nem általános 
gyülekezeti összejövetel volt, hanem egy rendkívüli alkalom, mivel Pál az 
azt követő reggel készült útnak indulni. Nehéz volna ezzel az elszigetelt és 
kivételes történettel alátámasztani a vasárnapünneplést, valójában nem is 
lehet.

Időzzünk még el a szombatünneplés érvényességét alátámasztó 
érveknél! Hogyan erősítik a bibliai bizonyítékok a hetednapi adventis-
ta keresztény identitásunkat és azt, hogy hirdetnünk kell a világnak a 
hármas angyali üzenetet?
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szeptember 5.szerda

MILÉTOSZ

Jeruzsálembe menet Pál ismét megállt, ez alkalommal Milétoszban, ahol az 
efezusi gyülekezetvezetőknek elmondhatta búcsúüzenetét.

Olvassuk el ApCsel 20:15-27 verseit! Mire helyezte Pál a hangsúlyt üze-
nete bevezető szakaszában?

Mivel az apostol már egy újabb utat tervezgetett, Róma és Hispánia érin-
tésével (Róm 15:22-29), nem hitte, hogy valaha visszatér Ázsiába. Beszé-
dét az Efezusban eltöltött évek beszámolójával kezdte. Nemcsak a múltról 
szólt, azaz arról, hogyan élt az efezusiak között, hanem a jövőről is, mert 
tartott attól, ami Jeruzsálemben történhet vele.

Nem volt alaptalan a félelme. A jeruzsálemi gyülekezet gyanakvással, ha 
nem is ellenségesen tekintett rá a múltbeli üldözése és az általa hirdetett 
körülmetéléstől mentes evangélium miatt (ApCsel 21:20-26). A zsidó ha-
tóságok szemében áruló volt, aki hátat fordított vallási hagyományaiknak 
(ApCsel 23:1-2). Az I. század közepe táján forradalmi és nacionalista esz-
mék keringtek Júdeában, főként az igazságtalan római kormányzás miatt. 
Ez a légkör a zsidó társadalom minden részét áthatotta, még talán a gyüle-
kezetet is. Ezért Pál, az egykori farizeus hírhedtté vált a pogányok közötti 
tevékenykedése okán (ApCsel 21:27-36).

Az apostol több dolog miatt is aggódott. ApCsel 20:28-31 szakaszában arra 
összpontosít, hogy az efezusi gyülekezet vezetői hogyan kezeljék a hamis 
tanítókat, akiket gonosz farkasokhoz hasonlított, mert rossz irányba akar-
ják terelni, meg akarják rontani a nyájat. Tehát már az egyházban és a leg-
korábbi időkben is valóságos veszélyt jelentettek a hamis tanítók. Ahogy 
Salamon mondta máskor, más környezetben: „nincs új dolog a nap alatt” 
(Préd 1:9). A keresztény egyház történelme megmutatja, milyen hihetetlen 
károkat okoztak az egyháznak a hamis tanítók. Ez a probléma egészen a 
végidőig megmarad (2Tim 4:3).

Nem kérdés, hogy Pált sok minden foglalkoztatta és aggasztotta, mégsem 
ingott meg hűsége és szorgalma.

Olvassuk el 2Kor 4:8-14 részét! Az apostol szavaiból mit tudunk 
magunkra nézve alkalmazni, főként a próbák idején? Miben volt a 
legfőbb bizalma?
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szeptember 6. csütörtök

TÍRUSZ ÉS CÉZÁREA

Milétosz után Lukács részletesebben tárgyalja Pál útját. Jeruzsálembe menet 
az apostol egy hetet töltött Tíruszban, a főníciai tengerparton, ahol a hajója 
kirakodott (ApCsel 21:1-6). Míg ott volt, a hívők kérlelték, hogy ne menjen 
Jeruzsálembe. Nem feltétlenül ellentétes az apostol korábbi, Istentől kapott 
útmutatásával az, hogy a Szentlélek vezetését követve a hívők ekkor óvták 
Pált a jeruzsálemi úttól. A görög etheto en tō pneumati fordulatot ApCsel 19:21 
versében valószínűleg úgy kellene fordítani, hogy „elhatározta a Lélek által” 
(RÚF), és nem úgy, mintha Pál önmagában jutott volna erre a döntésre. A 
lényeg, hogy a Szentlélek megmutathatta a tíruszi keresztényeknek, milyen 
veszélyek leselkednek Pálra. Így emberi aggodalomtól vezérelve javasolták 
neki, hogy álljon el elhatározásától. Az apostol sem volt biztos abban, hogy 
mi fog vele történni Jeruzsálemben (ApCsel 20:22-23). Az isteni vezetés nem 
fed fel mindig mindent, még olyanoknak sem, mint Pál.

Olvassuk ApCsel 21:10-14 szakaszát! Milyen különleges esemény történt 
Cézáreában Pál jeruzsálemi útjával kapcsolatban?

Agabosz jeruzsálemi próféta volt, akivel már találkoztunk ApCsel 11:27-30 
részében, amikor az éhínségről volt szó. Az ószövetségi prófétákéhoz ha-
sonló módon szemléltette az üzenetét (pl. Ézs 20:1-6; Jer 13:1-10). Életsze-
rűen bemutatta, hogy mi történik Pállal, amint Jeruzsálembe ér, és hogyan 
adják majd át az ellenségei a pogányoknak (a rómaiaknak).

Pál társai nyilván figyelmeztetésként és nem próféciaként értelmezték Aga-
bosz üzenetét, így mindenféleképpen meg akarták győzni az apostolt, hogy 
ne menjen Jeruzsálembe. Bár Pált mélyen megindította a reakciójuk, eltö-
kélte, hogy bevégzi a küldetését, még az élete árán is. Az evangélium becsü-
lete és az egyház egysége fontosabb volt számára, mint a saját biztonsága 
vagy érdeke.

„Az apostol még sohasem közeledett ily szomorú szívvel Jeruzsálem felé. 
Tudta, hogy ott csak néhány barátot, de sok ellenséget talál. Közeledett a 
városhoz, amely elvetette és megölte Isten Fiát; amely fölött Isten haragjá-
nak fenyegető fellegei gyülekeztek” (Ellen G. White: Az apostolok története. 
Budapest, 2001, Advent Kiadó, 261. o.).

Pál hittel haladt előre, bár félreértették, megrágalmazták, rosszul bán-
tak vele és gyakran szidalmazták. Hogyan tanulhatunk meg mi is így 
tenni, még ha csüggesztőek is a körülmények?
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szeptember 7.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Az evangélium tanítójának sikere újból felingerelte a zsidók haragját. 
Mindenhonnan jöttek a hírek az új tan terjedéséről, mely által a zsidók 
szabaddá lettek a ceremoniális törvény rítusainak megtartásától, ugyanak-
kor a pogányok Ábrahám gyermekeiként a zsidókkal egyenlő kiváltságot 
kaptak… [Pál] Világos kijelentését, hogy „...nincs többé görög és zsidó, kö-
rülmetéltség és körülmetéletlenség...” (Kol 3:11), ellenségei vakmerő istenká-
romlásnak tekintették, és elhatározták, hogy elnémítják” (Ellen G. White: 
Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 256. o.).

„Még saját hittestvéreinek részvétére és támogatására sem számíthatott. A 
megtéretlen zsidók, akik oly szorosan a nyomában voltak, nem mulasz-
tották el, hogy személyesen, valamint levélben a legkedvezőtlenebb híre-
ket terjesszék róla és munkájáról Jeruzsálemben. Néhány apostol és vén is 
igaznak fogadta el e híreket, anélkül, hogy megkísérelték volna megcáfolni 
azokat vagy kinyilvánítani, hogy nem értenek egyet a rossz hírekkel” (i. m. 
261-262. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA:
1. Keresztelő János korábbi követője volt az a tizenkét tanítvány, akik-

kel Pál Efezusban találkozott, de közben már Jézus tanítványai let-
tek (ApCsel 19:1-7). Miért lehet ezzel a szakasszal érvelni amellett, 
hogy kérjük a más felekezetekből az adventista hithez csatlakozó 
keresztények újrakeresztelését, akiket korábban már alámerítettek? 
Van jelentősége annak, hogy Apollóst nem keresztelték újra?

2. Gondoljunk bele Pál helyzetébe! Saját honfitársai utasították el, 
akik nem hittek Jézusban. Még a Jézusban hívő zsidók közül is 
sokan gyanakodva, sőt bizalmatlanul tekintettek rá, mert úgy gon-
dolták, hogy „útjelzőket” mozdított el. Sok pogány gyűlölte az általa 
hirdetett evangéliumot. Mégis miért tartott ki Pál minden ellenállás 
ellenére? Mit tanulhatunk meg a történetéből?

3. Gondoljunk egyéb érvekre, amelyekkel az emberek azt próbálják 
bizonygatni, hogy a szombat szerepét átvette a vasárnap vagy a nyu-
galomnap már nem kötelező érvényű! Hogyan válaszolnánk ezekre, 
méghozzá úgy, hogy bemutassuk: a szombatünneplés nem törvé-
nyeskedés, mint ahogy a többi kilenc parancsolat betartása sem az? 
Vagyis hittel engedelmeskedünk, miközben tudjuk, hogy mi az 
üdvösségünk egyetlen reménye.  
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SIPOS KÁROLY:
BŰNBÁNAT MÉLYÉBŐL

Mélyre vetettél, Uram engem;
mélyre vetettél, Uram, Isten!
Megpróbáltál, de próbád tüze
nem azért volt, hogy elveszítsen.

Nem vesztő tűz, mert bűnt, salakot
égettél csak e belső tűzben,
s én, mint az ezüst, a színarany
tűzben tisztul: megmenekültem.

Megmentettél! Te mentettél meg!
Tetőled jött a szabadítás!
Magam akartam szabadulni,
s nem szabadított meg semmi más.

Ezer halál járt, rettentett bár
körültem, bennem, fejem felett,
s az égő, tüzes kemencében – 
éreztem mentő kegyelmedet!

A mélységből kiáltok Hozzád, 
de ez a mélység szent magasság!
Mélyre vetettél, Uram engem, 
hogy közelebb lehessek Hozzád!
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szeptember 8-14.11. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu

A jeruzsálemi letartóztatás

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 22:23-32; 
Apostolok cselekedetei 21–22; 23:1-30; Róma 2:28-29; Galata 5:6

„Aznap éjjel pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta: Bízzál, mert aho-
gyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómá-
ban is bizonyságot tenned” (ApCsel 23:11, RÚF)!

Nyilvánvalóvá vált Pál első misszióútja után, hogy alapvető nézetelté-
rés volt az egyházon belül a pogányok csatlakozásának módját illetően 
(ApCsel 15:1-5). A növekvő feszültséget észlelve az apostol egy tervet 
gondolt ki, hogy erősítse az egységet az egyházban. A zsinat felkérte, 
hogy emlékezzen meg a szegényekről (Gal 2:10), ezért eldöntötte: a po-
gány gyülekezeteket a júdeai testvérek támogatására szólítja fel. Talán re-
mélte, hogy „a szentek számára való” adomány (1Kor 16:1) hidakat épít 
a két csoport közti szakadék fölött.

Ez magyarázhatja, miért akart olyan eltökélten Jeruzsálembe menni har-
madik útja végén, annak ellenére, hogy ez kockázatos volt. Egyrészt őszin-
tén szerette a zsidókat (Róm 9:1-5), másrészt vágyott az egyház egységére 
(Gal 3:28; 5:6). A zsidók és a pogányok egyaránt hit által üdvözülnek, nem 
a törvény cselekedeteiből (Róm 3:28-30), tehát a törvény ceremoniális kí-
vánalmain alapuló bármiféle különbségtétel közöttük ellentétes az evangé-
lium befogadó természetével (Ef 2:11-22).

Kövessük Pált, amint életének és missziójának egy újabb szakaszába lép!
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szeptember 9. vasárnap

TALÁLKOZÁS A JERUZSÁLEMI VEZETŐKKEL

Amikor Pál Jeruzsálembe érkezett, Mnászón, akinél megszállt, a hívő tár-
saival együtt szeretettel fogadta (ApCsel 21:16-17). ApCsel 21:18-22 részé-
ben Jakab és a jeruzsálemi vezetők kifejezték aggodalmukat Pálnak amiatt, 
hogy milyen hírek terjednek róla a mózesi törvények iránt buzgólkodó, 
helyi zsidó hívők között. Azt beszélték, arra tanítja a külföldön élő, meg-
tért zsidókat, hogy „ne metéljék körül a fiaikat, se a zsidó szokások szerint ne 
járjanak” (ApCsel 21:21). Ez természetesen nem volt teljesen igaz. Pál azt 
tanította, hogy az üdvösség tekintetében se a körülmetélés, se a körülme-
téletlenség nem számít, mivel a zsidók és a pogányok is egyaránt a Jézusba 
vetett hit által üdvözülnek (Róm 2:28-29; Gal 5:6; Kol 3:11). Ez más, mint-
ha kifejezetten arra bátorította volna a zsidókat, hogy hagyják figyelmen 
kívül a törvényt és annak előírásait. Természetesen az engedelmesség ön-
magában nem a törvényeskedéssel rokon értelmű szó, bár szándékosan el 
lehet úgy ferdíteni, hogy azt jelentse.

Olvassuk el ApCsel 21:23-26 szakaszát! Mit vártak Páltól, hogyan bizo-
nyítsa, hogy még mindig hithű zsidó volt?

Azt tanácsolták Pálnak, hogy törekedjen a politikai korrektségre. Egy kife-
jezetten zsidó cselekedettel kellett bizonyítania, hogy hamisak a róla ter-
jesztett pletykák: támogatnia kellett néhány hívő nazíreusi fogadalomtéte-
lét, ami jellegzetes vallási cselekmény volt. Ezzel fejezték ki, hogy Istennek 
szentelik magukat. Sajnos Pál beadta a derekát. A hősöknek is megvannak 
a hibáik, még a Bibliában is, ahogyan ezt Ábrahám, Mózes, Péter és sok 
más személy esetében láthattuk. Arra is hivatkozhatnánk, hogy Pál csu-
pán azt az elvét követte, amely szerint zsidóként viselkedik a zsidók között 
(1Kor 9:19-23), sőt, ő maga is fogadást tett nem sokkal azelőtt (ApCsel 
18:18), bár nem egészen világos annak a jellege. Ebben az esetben viszont 
engedményt tett, mivel döntése a kérés mögött meghúzódó törvényeske-
dés támogatását jelentette. Eddig pontosan az efféle hozzáállásból fakadó 
dolgokkal állt szembe olyan határozottan az apostol: azaz, hogy két evan-
gélium volna, egy a pogányoknak, ami a hit általi megigazulás, a másik 
pedig a zsidóknak, ami a cselekedetek általi megigazulás. „Azonban Isten 
nem jogosította fel [Pált], hogy beleegyezzen abba, amire kérték” (Ellen G. 
White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 267. o.).

Hogyan kerülhetjük el a hasonló hibákat, miközben igyekszünk 
lépést tartani a korral?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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szeptember 10.hétfő

LÁZONGÁS A TEMPLOMBAN

Pálnak hét napig egy megtisztulási szertartáson kellett részt vennie, mi-
vel elfogadta a gyülekezeti vezetők tanácsát, hogy segítsen a férfiaknak fo-
gadalomtételük során (4Móz 19:11-13). A zsidó hagyomány ugyanakkor 
meghatározta, hogy aki pogány földről érkezik, az tisztátalan, és így nem 
léphet be a templomba. Ezért kellett Pálnak megtisztítania magát, mielőtt 
a papokhoz ment volna, hogy jelentést tegyen a nazíreusokkal kapcsolatos 
megtisztulási folyamatáról (ApCsel 21:26).

Olvassuk el ApCsel 21:27-36 verseit! Mi történt Pállal a megtisztulási 
időszak után?

A nép lázongani kezdett Pál ellenségeinek a felbujtására, akik azzal vádolták 
az apostolt, hogy a zsidó vallás legszentebb jelképeit támadta, pontosabban 
megszentségtelenítette a templomot. Pál egyik útitársa egy Efezusból való po-
gány hívő volt, akit Trofimosznak hívtak (ApCsel 21:29). Azt hitték, hogy az 
apostol bevitte őt a templom belső udvarába, ahová csak zsidók léphettek 
be. Pál a legsúlyosabb törvényszegést követte volna el, ha igazak lettek vol-
na a vádak. A külső és belső udvart elválasztó falon görög és latin feliratok 
figyelmeztették a pogányokat, hogy ne lépjenek be, különben saját maguk 
okozzák halálukat. „A zsidó törvény szerint halállal büntetendő cselekmény 
volt, ha körülmetéletlen lépett be a szent épület belső csarnokaiba. Pált látták 
a városban az efezusi Trofimosszal és azt gyanították, hogy behozta a temp-
lomba. Ezt nem tette, és maga zsidó lévén, azáltal, hogy belépett a templom-
ba, a törvényt nem hágta át. Noha ez a vád teljesen alaptalan volt, a nép-
szerű előítélet felszítását szolgálta. Amint elhangzott a kiáltás és végigzúgott 
a templomudvaron, az ott egybegyűlt tömeget vad indulat fogta el” (Ellen G. 
White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 268. o.).

Amikor a lázadás híre eljutott a római erődbe, Claudius Lysias, római pa-
rancsnok (ApCsel 21:31-32; 23:26) elindult a seregeivel és megmentette 
Pált, mielőtt a tömeg végzett volna vele.

Pált, aki a támadások célpontja volt, letartóztatták és láncra verték, míg 
a parancsnok igyekezett megtudakolni, hogy mi is történt. A tömeg hiszté-
rikus kiáltozása miatt megparancsolta, hogy vigyék az apostolt az erődbe.

Hamis pletykák robbantották ki a lázongást. Miért kell tehát vigyáz-
nunk, hogy milyen hírekre hallgatunk, vagy ami még rosszabb, mit 
adunk tovább?
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szeptember 11. kedd

A TÖMEG ELŐTT

ApCsel 21:37-40 része beszéli el, hogy mi történt ezután. Pál, miközben 
a római erődbe vitték kihallgatásra, engedélyt kért a parancsnoktól, hogy 
szóljon az emberekhez, akik még mindig őrjöngve követelték a halálát.

A parancsnok azt hitte, hogy Pál egy bizonyos egyiptomi zsidó, aki három 
éve lázadást szított Jeruzsálemben a római megszállás ellen, ugyanis gö-
rögül szólt hozzá. Azt a felkelést leverték a római csapatok, sok követőjét 
megölték vagy letartóztatták, az egyiptomi azonban elszökött.

Miután az apostol elmondta, hogy Tárzuszból és nem Egyiptomból szár-
mazik, felszólalhatott. Beszédében nem felelt részletesen az ellene felhozott 
vádakra (ApCsel 21:28), hanem megtérése történetét ismertette. Külön fel-
hívta a figyelmet a judaizmus iránti rajongására, meg arra, hogy üldözte 
Jézus követőit. Amikor azonban az Úr megjelent neki, nem volt más válasz-
tása, mint követni Őt. Ezzel magyarázta életének teljes irányváltozását és 
elhívását a pogányok közötti prédikálásra. A saját tapasztalatairól, tettei-
nek indokáról számolt be, és nem bocsátkozott teológiai vitába.

Olvassuk el ApCsel 22:22-29 szakaszát! Hogyan fogadta a csőcselék Pál 
állítását, miszerint ő a pogányok apostola?

Nem lett jó következménye annak, hogy Pál beszédet tartott. A tömeg ismét 
felbőszült, amikor a pogányok iránti elköteleződésére utalt, mert úgy tűnt, 
hogy megerősíti az ellene felhozott vádakat (ApCsel 21:28).

Valószínűleg nem mindent értett a római parancsok abból, amit Pál mon-
dott, ezért úgy döntött, hogy megkorbácsoltatja. Viszont az apostol római 
állampolgársággal is rendelkezett, amellett, hogy zsidó származású volt 
(Fil 3:5), és amikor ezt megemlítette, a parancsnoknak meg kellett hátrál-
nia. Nem vethetett alá ilyen kínzásnak egy római polgárt.

Olvassuk el Pál beszédét (ApCsel 22:1-21)! Miből látjuk, hogy Pál pré-
dikált a zsidóknak is, miközben önmagát védte? Miért mondta el 
a megtérési történetét? Miért lehet igen erős az ilyen történetek hatása?
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szeptember 12.szerda

A SZANHEDRIN ELŐTT

Amikor a római parancsnok felismerte, hogy Pál nem jelent veszélyt a bi-
rodalom számára, azaz a zsidók belső vitáival kapcsolatos az ügye, kérte 
a Szanhedrint, folytassák ők az eljárást (ApCsel 22:30; 23:29).

Olvassuk el ApCsel 23:1-5 verseit! Hogyan kezdte meg Pál a Szanhedrin 
előtti védőbeszédét?

Pált a bevezető mondata után szájon vágták, talán azért, mert fogoly létére az 
Úrra hivatkozott, ami istenkáromlásnak tűnt. Hirtelen reakciója bepillantást 
enged jellemébe. Lehet, hogy Jézusnak a képmutató farizeusokra vonatkozó 
kárhoztatását ismételte Mt 23:27 verséből, amikor azt mondta a főpapnak, 
hogy „kimeszelt fal” (ApCsel 23:3). Viszont mivel nem igazán tudta, hogy a 
főpaphoz szól, ebből arra is lehet következtetni, hogy rossz volt a látása.

Olvassuk el ApCsel 23:6-10 részét! Hogyan próbálta meg Pál leleménye-
sen megakasztani az eljárást?

A Szanhedrin szadduceusokból és farizeusokból állt, akik több kérdésben 
szemben álltak egymással, így a tantétel kérdésében is. Például a szadduce-
usok, akik szerint a kánonba csak Mózes öt könyve (a Tóra) tartozott bele, 
nem hittek a halottak feltámadásában (Mt 22:23-32). Pál állítása (ApCsel 
23:6) viszont nem csupán ügyes taktika volt, hogy zavart keltsen a Szan-
hedrinben. Mivel megtérésének és apostoli szolgálatának alapja a feltámadt 
Jézussal való találkozása volt a damaszkuszi úton, éppen a feltámadás hite 
miatt tartottak ítéletet felette (ApCsel 24:20-21; 26:6-8). Semmi mással nem 
lehet magyarázni, hogyan válhatott a korábbi buzgó énjéből azzá, aki ak-
kor volt. Amennyiben Jézus nem támadt fel a halálból, az ő szolgálata is 
értelmetlen lett volna, amivel ő maga is tisztában volt (1Kor 15:14-17).

Aznap éjjel, amikor Pált a római erődben őrizték, az Úr megjelent neki, 
hogy bátorítsa: „Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mel-
lett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned” (ApCsel 23:11, 
RÚF). Az adott körülmények között ez az ígéret kifejezetten sokat jelent-
hetett Pálnak. Valóra válik régi álma, Rómában prédikálhat (ApCsel 19:21; 
Róm 1:13-15; 15:22-29).
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szeptember 13. csütörtök

PÁLT ÁTSZÁLLÍTJÁK CÉZÁREÁBA

Volt egy csoport, akik eltervezték: rajtaütnek Pálon és megölik, miután csa-
lódottan vették tudomásul, hogy törvényes úton nem sikerült megszaba-
dulniuk tőle.

Olvassuk el ApCsel 23:12-17 szakaszát! Milyen tervet eszeltek ki, és az 
hogyan hiúsult meg? Ezek szerint mennyire lelkesedhetnek emberek rossz 
dolgokért?

Az is mutatja, milyen gyűlölettel viseltettek az apostolok iránt Jeruzsálem-
ben, hogy több mint negyven zsidó szövetkezett Pál ellen, kötelezve magát 
esküvel. Lukács nem árulja el, pontosan kik voltak, de nyilván szélsősége-
sek lehettek, akik bármire készen álltak, hogy a zsidó hitet megvédjék az 
állítólagos árulóktól és ellenségektől. Gyakori jelenség volt az I. századbeli 
Júdeában és környékén az efféle vallási fanatizmus, amivel forradalmi és 
nemzeti buzgalom is együtt járt.

Viszont Isten gondviselése folytán a hír eljutott Pál unokaöccsének a fülé-
be. Kár, hogy szinte semmit nem tudunk az apostol családjáról, de úgy tű-
nik, volt egy nővére, akivel együtt nőttek fel Jeruzsálemben (ApCsel 22:3) 
és aki később ott ment férjhez. Legalább egy fia született. Pál unokaöccse 
akkor tizenéves lehetett, erre utal a kicsinyítő neaniskos szó (ApCsel 23:18, 
22) és az, hogy „kezénél fogva” (ApCsel 23:19) ragadták meg. A fiú meg 
tudta látogatni a börtönben Pált és elmondta neki, mi történt.

Olvassuk el ApCsel 23:26-30 verseit! Milyen üzenetet küldött Lysias pa-
rancsnok Félix kormányzónak Pálról?

A levélből Félix tárgyilagos képet kapott a helyzetről. Ez is mutatja, hogy 
mit nyert Pál a római polgársága miatt. A római jogrendszer teljes mér-
tékben védte az állampolgárait, akiknek például arra is volt joguk, hogy 
megjelenjenek a bíróság előtt és megvédjék magukat (ApCsel 25:16) vagy 
fellebbezhettek a császárhoz, ha igazságtalan eljárás folyt ellenük (ApCsel 
25:10-11). Félix törvényesen járt el Pál esetében, akármilyen is volt a híre. 
Az első kihallgatása után azt az utasítást adta, hogy tartsák őrizet alatt, míg 
meg nem érkeznek a vádolói.

Gondolkodjunk el Isten gondviseléséről Pál életében! Milyen gyakran 
adtunk hálát alázatosan Isten gondviseléséért, függetlenül attól, hogy 
éppen milyen próbákon és szenvedéseken mentünk át?
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szeptember 14.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Ez alkalommal Pál és társai átnyújtották a jeruzsálemi mű vezetőinek az 
adományokat, melyeket a pogány-keresztények küldtek zsidó testvérek kö-
zött lévő szegények támogatására… Ezek az önkéntes adományok megmu-
tatták a pogány keresztények hűségét Istennek az egész világon megszerve-
zett műve iránt, s azt hálás elismeréssel kellett volna fogadniuk. Azonban 
Pál és társai látták, hogy azok között, akik előtt most állnak, többen kép-
telenek értékelni a testvéri szeretet adakozásra késztető lelkületét” (Ellen 
G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 263. o.). 
„Ha a gyülekezet vezetői Pál iránti elkeseredett érzelmeiket teljesen legyőz-
ték volna és Isten különleges elhívottjának fogadták volna el, hogy vigye 
az evangéliumot a pogányoknak, az Úr megtartotta volna őt számukra. Is-
ten nem rendelte el, hogy Pál működése oly gyorsan bevégződjék; de cso-
dát sem tett a jeruzsálemi gyülekezet vezetői által előidézett körülmények 
megváltoztatására. Ez a lelkület ma is ugyanerre az eredményre vezet. Sok 
áldástól fosztotta meg a gyülekezetet az isteni kegyelem gondoskodásának, 
értékelésének és felhasználásának mellőzése. Hányszor meghosszabbította 
volna az Úr néhány hűséges szolgájának tevékenységét, ha munkáját érté-
kelték volna! De ha a gyülekezet megengedi, hogy a lelkek ellensége meg-
rontsa az értelmet úgy, hogy Krisztus szolgájának szavait és tetteit elferdít-
sék és félremagyarázzák, ha megengedik maguknak, hogy útjába álljanak 
és megakadályozzák hasznavehetőségét, akkor az Úr elvonja tőlük a nékik 
adott áldást... Miután élettelen keblük fölött összekulcsolják kezüket, ami-
kor a figyelmeztető és bátorító szavak már elnémultak, akkor eszmélnek 
fel a kemény szívűek, és felismerik, hogy mily áldást vetettek el maguktól. 
Az  Ige hirdetőinek halála megvalósítja azt, amit életükkel nem értek el” 
(i. m. 274-275. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Pál az egyház érdekeit a sajátja elé helyezte, amikor Jeruzsálembe 

ment, noha tudta, hogy nem látják szívesen. Milyen mértékig kell 
követni a példáját?

2. Jeruzsálemben Pál kompromisszumot kötött. Mit tanulhatunk 
ebből? Hogyan lehet az ember politikailag korrekt anélkül, hogy 
feladná az elveit? Lehetséges ez egyáltalán?

3. Az egyház egysége mindig nagyon fontos. Hogyan tanulhatunk meg 
együtt, egységben dolgozni, még ha eltérő nézeteink is vannak? 
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SOMLYÓ ANDOR:
CSILLAGFÉNYNÉL

Tisztuló fejjel, gyermekkorunktól
keressük azt a fényes csillagot,
mely nem az éj mély bársonyán lángol,
hanem az életünk egén ragyog.
Kerestük, ámde nem találtuk,
ahol reméltük, s mindig ott
villant fel ritkán, néha-néha,
s biztató fénnyel csillogott,
hol voltak szerelmek, víg barátok 
– meteorhullás, fényeső.
Remények, vágyak, valósulások,
igéztető és eszméltető
vidám búcsúk és találkozások,
üdén kinyíló és hervadó virágok,
éltető, édes, drága tervek,
familiáris, meghitt percek,
ritkaszép, fényes pillanatok
jöttek, mint tündöklő káprázatok.
– Azután sötét lett, újra sötét,
és a fekete még feketébb,
úgy, hogy elfakult minden messzi pont,
jövőt igéző távlat, horizont.

De van egy csillag, amely nem fakul.
Fényt szór utunkra, hogyha alkonyul, 
bár nem az égről, máshol tükröződik,
mikor egy szelíd szemben tükröződik, 
a lejtő szélén, mikor visszatart,
s felfedi azt, amit a bűn takart,
ha terelget és jó útra vezet,
mint bennünk élő lelkiismeret:
ádventi fény, hű, drága csillagunk
Te vagy, megváltó Jézus Krisztusunk!
 



94

szeptember 15-21.

Cézáreai fogság

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 24–26; 
1Korinthus 1:23

„Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nemcsak te, hanem azok is, akik 
ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek 
nélkül” (ApCsel 26:29, RÚF).

Akkor kezdődött Pált kétéves cézáreai fogsága, amikor átszállították a város-
ba (ApCsel 24:27), pontosabban Heródes palotájába (ApCsel 23:35), ami 
a római helytartó hivatalos rezidenciája volt. Többször kihallgatták, mialatt 
két római helytartó (Félix és Festus) és a király (II. Agrippa) előtt kellett meg-
jelennie, így végezte a szolgálatot, amit Isten rábízott (ApCsel 9:15).

Pál minden kihallgatás alatt ártatlannak vallotta magát, és arra hivatkozott, 
hogy nem lehetett bizonyítékot felhozni ellene, ahogyan azt a tanúk hiánya 
is szemléltette. Ráadásul az egész elbeszélés azt akarja bemutatni, hogy Pál 
semmit sem tett, ami okot adott volna a letartóztatására. Szabadon is bo-
csáthatták volna, ha nem fellebbezik a császárhoz (ApCsel 26:32). Viszont 
a kihallgatások lehetőséget biztosítottak arra, hogy bizonyságot tegyen Jé-
zusról és a feltámadás nagy reménységéről.

Ezek az évek az egyhangú bezártság mellett a mély aggodalom évei is vol-
tak. Úgy tűnik, hogy közben az apostol semmi támogatást nem kapott a je-
ruzsálemi gyülekezettől, aminek a vezetői még mindig táplálták „maguk-
ban azt az érzést, hogy nagyrészt Pál felelős a fennálló előítéletekért” (Ellen 
G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 265. o.).

12. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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szeptember 16. vasárnap

FÉLIX ELŐTT

Öt nappal Pál Cézáreába történő átszállítása után egy csoport fontos zsidó 
vezető – a főpap, a Szanhedrin néhány tagja és egy Tertullus nevű jogász – 
érkezett Jeruzsálemből, és hivatalosan előadták az apostol elleni panaszu-
kat Félix előtt (ApCsel 24:1-9).

Ez az egyetlen eljárás Az apostolok cselekedeteiben, amelyben a vádolók jo-
gászt fogadtak. Tertullus beszédében egy érdekes stratégiával igyekezett 
elnyerni a helytartó jóindulatát. Nem volt igaz, hogy a zsidók Félix ideje 
alatt békében éltek. Sőt, egy helytartó sem nyomta el annyira a népet és 
nem volt olyan erőszakos, mint ő, az elnyomás pedig igen erős, ellenséges 
érzést szított a zsidók között a római uralommal szemben. Tertullus ta-
lálékonyan a helytartó adminisztratív politikájára hivatkozva próbálta őt 
meggyőzni, hogy csak súlyos elnyomással érheti el a politikai stabilitást 
ebben az ügyben. Ezek után három vádat hozott fel Pál ellen: 1) állítása sze-
rint folyamatosan lázadást szított a birodalomban a zsidók között (ApCsel 
24:5); 2) a nazarénusok vezetője volt (ApCsel 24:5), amivel arra utalt, hogy 
a kereszténység csupán egy zavargást keltő mozgalom; és 3) meg akarta 
szentségteleníteni a jeruzsálemi templomot (ApCsel 24:6).

Olvassuk el ApCsel 24:10-19 szakaszát! Hogyan felelt meg Pál minden 
egyes vádra?

Pál két kijelentése cáfolta a vád állításait: 1) az ázsiai szemtanúk hiánya 
(ApCsel 24:18-19) már önmagában meghiúsíthatta volna az eljárást, 2) a 
zsidók pedig csak Pálnak a Szanhedrin előtti kihallgatásáról számolhattak 
be, ami egy héttel korábban történt (ApCsel 24:20). Tehát mással nem vá-
dolhatták, csak azzal, hogy hitte a halottak feltámadását (vö. ApCsel 23:6).

Félix azonnal felmérte Pál érveinek a súlyát, azért is, mert valamennyire is-
merte a kereszténységet, talán zsidó felesége, Druszilla révén. Elhatározta, 
hogy elnapolja az eljárás folytatását (ApCsel 24:22). Félix válasza (ApCsel 
24:24-27) sok mindent elárul a jelleméről: halogatott, meg lehetett veszte-
getni és megalkuvó volt. Pálnak nem lehetett sok esélye az igazságos eljá-
rásra egy Félixhez hasonló ember előtt.

Olvassuk el ApCsel 24:16 versét! Az apostol elmondta, hogy mindig 
arra törekedett: „botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten 
és emberek előtt mindenkor”. Mit jelent ez? Mi az, amin talán változtat-
nunk kell, hogy ugyanezt elmondhassuk magunkról?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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szeptember 17.hétfő

FESTUS ELŐTT

Félix két évig tartotta fogságban az apostolt, hogy elnyerje a zsidók tetszé-
sét. Ezek után Porcius Festus lett Júdea helytartója (ApCsel 24:27), aki Kr. 
u. 60-62 között kormányzott.

Olvassuk el ApCsel 25:1-5 részét! Ezek szerint milyen gyűlöletet ébreszt-
het az igazság azokban, akik nem hajlandóak elfogadni?

A vezetők nem akarták megint a sorsra bízni magukat, talán azért, mert 
már egyszer nem sikerült meggyőzni Félixet a Pál elleni vádakról. Festus 
első jeruzsálemi útján egy szívességet kértek tőle: változtasson az igazság-
szolgáltatás menetén és újra adja át nekik Pált, mert a Szanhedrinben, 
a zsidó törvények szerint akartak ítélkezni felette.

A kéréssel viszont a valódi szándékukat leplezték: meg akarták ölni Pált. 
Festus kész volt újratárgyalni az ügyet, de azt mondta, hogy a kihallgatás-
ra Cézáreában fog sor kerülni, nem Jeruzsálemben. Ez azt jelentette, hogy 
a római jog szerint járnak el Pállal szemben.

Amint Festus ismét Cézáreába ért, összehívta a tanácsot, Pál ellenfelei pe-
dig előadták vádjaikat (ApCsel 25:7). Lukács ez alkalommal nem ismé-
telte meg a felhozott pontokat, de Pál válaszából ítélve (ApCsel 25:8) azt 
láthatjuk, hogy hasonlítottak a két évvel korábbiakra. Talán még jobban 
kiemelték az apostol felbujtói szerepét, mint aki nagyobb veszélyt jelent 
a birodalomra nézve.

Olvassuk el ApCsel 25:9-12 szakaszát! Hogyan reagált Pál, amikor meg-
érezte, hogy Festus politikai célokra kívánja felhasználni őt?

Festus hasonló politikai stratégiát követett, mint Félix (ApCsel 24:27). 
Nem szerette volna már kormányzása elején elveszíteni a zsidók támogatá-
sát azzal, hogy ártatlannak nyilvánítja Pált. Így fontolgatta, hogy teljesíti az 
eredeti kérésüket és átadja az apostolt, hadd folytassa le a Szanhedrin az 
eljárást Jeruzsálemben.

Ez viszont elfogadhatatlan volt Pál számára, mert tudta, hogy nem bánná-
nak vele igazságosan, amint az ellenségei szeszélyére bíznák. Ezért római 
jogaira hivatkozva követelte, hogy római törvényszék előtt ítélkezzenek fe-
lette. Mivel nem látott más kiutat a kényes helyzetből, úgy döntött, a római 
igazságszolgáltatás legmagasabb fokához, magához a császárhoz fellebbez.
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szeptember 18. kedd

AGRIPPA ELŐTT

Festus engedélyezte, hogy Pál kérelmét elküldjék Rómába (ApCsel 25:12). 
Közben a helytartó megragadta a II. Heródes Agrippa hivatalos látogatása 
nyújtotta lehetőséget, és tanácsot kért tőle Pál ügyét illetően, különösen 
azzal kapcsolatban, hogy milyen információkat adjon meg a császárnak 
küldendő, hivatalos jelentésében. Festus nem volt még elég járatos a zsidó 
ügyekben, Agrippa pedig valóban tudott neki segíteni (ApCsel 26:2-3).

Olvassuk el ApCsel 25:13-22 verseit! Festus mit mondott Pálról, és ho-
gyan válaszolt a király?

II. Agrippa, a Heródes dinasztia utolsó tagja Cézáreába érkezett a nővéré-
vel, Berenikével, hogy üdvözölje az új helytartót.

Festus felvázolta Pál esetét, és elmondta, hogy meglepetésére egyik vád sem 
volt súlyos, nem politikai és nem is köztörvényes jellegű. Inkább a zsidó 
vallási kérdésekkel, főként egy bizonyos meghalt Jézussal kapcsolatosak, 
„akiről Pál azt állította, hogy él” (ApCsel 25:19, RÚF). Az apostol már a Szan-
hedrin előtt azt vallotta, hogy Jézus feltámadásába vetett hite miatt folytatják 
ellene az eljárást. Festus is világossá tette, hogy valóban erről volt szó.

Olvassuk el ApCsel 25:23-27 részét! Hogyan írja le Lukács azt az ünne-
pélyes alkalmat, amikor Pál megjelent Agrippa előtt?

„És most Pál még mindig bilincsben áll az összegyűlt tömeg előtt. Mily 
nagy ellentét volt látható! Agrippa és Bereniké a hatalom és a helyzet urai, 
s természetesen az egész világ pártfogoltjai; azonban nélkülözték az Isten 
által értékelt jellemvonásokat. Törvényét áthágták, szívük és életmódjuk 
romlott volt. Tetteiket a menny gyűlölte” (Ellen G. White: Az apostolok tör-
ténete. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 285. o.).

A külső gyakran kellemes a szemnek, de megtéveszthet a mögöttes 
valóságot illetően. És mi a helyzet velünk? Mennyiben tér el a látszat 
a valóságtól?
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szeptember 19.szerda

PÁL VÉDEKEZÉSE

Amikor elérkezett az idő és a királyi vendégek helyet foglaltak a helytar-
tó mellett, behívták a foglyot, hogy adja elő védekezését, ami elsősorban 
Agrippának szólt, ugyanis Festus már korábban hallott mindent (ApCsel 
25:8-11).

Olvassuk el ApCsel 26:1-23 szakaszát! Mit mondott Agrippához intézett 
beszédében Pál?

Az apostol válasza lényegében önéletrajzi beszámoló, amelyben a megtéré-
se előtti és utáni életéről szólt. A tartalma ApCsel 22:1-21 részére utal visz-
sza, amikor a jeruzsálemi tömeg előtt beszélt. Először is igyekezett elnyerni 
Agrippa jóindulatát. Kifejezte a háláját, amiért ilyen előkelő személy előtt 
adhatja elő ügyét, főleg mivel az uralkodó jól ismerte a zsidó valláshoz 
kötődő szokásokat és kérdéseket. Pontosan ezért Agrippa segíthet a  ró-
mai helytartónak megérteni, hogy nem igazak, hanem hamisak a vádak, 
amelyeket felhoztak ellene. A beszéd három részre osztható. Az elsőben 
(ApCsel 26:4-11) leírja korábbi farizeusi buzgalmát, amit a kortársai Jeru-
zsálemben széles körben ismertek. Mint farizeus, hitt a halottak feltámadá-
sában, ami meghatározó Izrael ősi reménységének teljesedése szempontjá-
ból. Így következetlenség volt a zsidók részéről, hogy tiltakoztak a tanításai 
ellen, hiszen nem volt bennük semmi, ami alapvetően eltért volna a zsidó 
hittől. Ám elég jól ismerte a hozzáállásukat, mert egykor ő maga is elkép-
zelhetetlennek tartotta, hogy Isten feltámasztotta Jézust, sőt még üldözte 
is azokat, akik ezt hitték. A második részben (ApCsel 26:12-18) az apostol 
azt mondja el, hogyan változott meg a szemlélete a Jézussal a damaszku-
szi úton történt találkozása nyomán, és milyen elhívást kapott arra, hogy 
elvigye a pogányoknak az evangélium üzenetét. Végül kifejezte: a látottak 
hatására (ApCsel 26:19-23) nem volt más választása, engedelmeskednie 
kellett, ezért végezte misszionáriusi feladatát, és éppen ez az ellene folyó 
eljárás egyetlen indoka. Tehát a letartóztatása mögött valójában nem az 
áll, hogy megszegte volna a zsidók törvényét vagy megszentségtelenítette 
volna a templomot. Jézus haláláról és feltámadásáról szóló üzenete miatt 
vádolják, ami egyébként teljesen összhangban van a Szentírással, valamint 
azért, mert szerinte a pogány hívők is részesülhetnek az üdvösségben.

Olvassuk el ApCsel 26:18 versét! Ezek szerint mi lesz azokkal, akik 
üdvösséget nyernek Krisztusban? Tapasztaltuk már ennek a valóságát?
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szeptember 20. csütörtök

PÁL A VEZETŐK ELŐTT

Noha Pál Agrippához beszélt, Festus válaszolt elsőnek, amint azt ApCsel 
26:24 versében is láthatjuk. Festus nem látott volna problémát abban, ha 
Pál a lélek halhatatlanságáról beszél, de még az ókori görögök és a rómaiak 
is tudták, hogy a halhatatlanság és a feltámadás gondolata nem illik egy-
máshoz, így megtartották az elsőt és elutasították az utóbbit. Ezért mondja 
másutt Pál, hogy az evangélium bolondság a pogányoknak (1Kor 1:23). 
Pál tiszteletteljesen megvédte gondolatainak józanságát, és Agrippához 
fordult, egy zsidóhoz, aki nem csupán értette mondandóját, hanem meg 
is erősíthette, hogy az általa elmondottak megegyeznek a héber próféták 
üzeneteivel (ApCsel 26:25-26).

Olvassuk el ApCsel 26:27-28 részét! Mit felelt Pál kérdésére Agrippa?

Pál kérdése nehéz helyzetbe hozta Agrippát. Zsidóként sosem tagadta volna 
meg a Szentírásban való hitét, másrészt viszont ha egyetért Pállal, nem len-
ne más választása, mint Messiásként elfogadni Jézust. Válaszával Agrippa 
ügyesen kivágta magát a logikai csapdából: „Ilyen gyorsan ráveszel, hogy 
keresztény legyek?” Így írja az egyik angol fordítás, ami jobban visszaadja 
az eredeti görög mondatot, mint az, hogy „Majdnem ráveszel engem, hogy 
keresztyénné legyek” (ApCsel 26:28). Pál válasza az evangélium iránti elkö-
teleződés tiszteletre méltó mértékét mutatja: „Kérem az Istentől, hogy előbb 
vagy utóbb, nemcsak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná 
legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül” (ApCsel 26:29, RÚF). Ki-
hallgatásakor utolsó szavaival az apostol nem a szabadságáért könyörgött, 
hogy olyan szabad lehessen, mint akik hallgatják. Inkább azt kívánta, hogy 
ők is hozzá hasonlóak legyenek, csak bilincsek nélkül. Pált jobban foglal-
koztatta missziós lelkesedése, mint a saját épsége.

Olvassuk el ApCsel 26:30-32 szakaszát! Hogyan fejezte ki Agrippa, hogy 
meg van győződve Pál ártatlanságáról?

Festusnak csak abban volt szüksége Agrippa segítségére, hogy megírja a 
jelentését (ApCsel 25:25-27). Már hivatalosan engedélyezte Pálnak, hogy a 
császárhoz fellebbezzen (ApCsel 25:12), tehát a fogoly már nem tartozott a 
helytartó hatáskörébe.

Olvassuk el ApCsel 26:24-28 verseit! Végül mire hivatkozott Pál, és mi 
legyen mindig a legfőbb tekintély számunkra a hit dolgait illetően?
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szeptember 21.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Vajon Agrippa visszagondolt családja történelmére és hiábavaló próbál-
kozásaikra, amelyekkel éppen azt támadták, akiről Pál prédikált? Gondolt-
e dédapjára, Heródesre és az ártatlan gyermekek lemészárlására Betlehem-
ben? Vagy nagybátyjára, Antipasra és Keresztelő János meggyilkolására? 
Vajon eszébe jutott az apja, I. Agrippa és Jakab apostol mártírhalála? Az 
ezekre a királyokra gyorsan lesújtó csapásokban vajon észrevette-e Isten 
nemtetszésének a jelét a bűnök miatt, amelyeket szolgái ellen elkövettek? 
Eszébe juttatta-e aznap Agrippának a pompa és a látványosság azt az időt, 
amikor az apja, aki nálánál nagyobb király volt, szintén abban a városban, 
csillogó palástban hallgatta, amint az emberek istenként köszöntik? Vajon 
elfeledte már, hogy mielőtt az őt csodálók kiáltásai elhallgattak, hirtelen 
rettenetes harag csapott le az öntelt uralkodóra? Valami átfutott ezekből 
Agrippa gondolatain, ám hiúságának tetszett a káprázatos látvány, ezért 
a  büszkeség és a gőg elhessegette a nemesebb gondolatokat” (Ellen G. 
White megjegyzése: The SDA Bible Commentary. 6. köt., 1066-1067. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Beszélgessünk a csoportban arról, hogy Pál a császárhoz fellebbe-

zett! Jól döntött (vö. ApCsel 25:25; 26:31-32)? Mennyire hozhatunk 
stratégiai döntéseket a védelmünk érdekében, ahelyett, hogy telje-
sen Isten kezébe helyeznénk magunkat?

2. Gondolkodjunk el Pál kijelentésén: „Ezért, Agrippa király, nem vol-
tam engedetlen a mennyei látomás iránt” (ApCsel 26:19, RÚF). Mit 
árul ez el Pálról? Keresztényként mennyire vagyunk hűségesek 
a missziós elhívásunkhoz (1Pt 2:9-10)?

3. Pál az embereket tartotta a legfontosabbnak, nem a számokat. 
Utolsó cézáreai kihallgatása során azt mondta, szeretné, hogy ők is 
hozzá hasonlóvá váljanak, vagyis hogy Isten kegyelme megmentse 
őket (ApCsel 26:29). A saját szabadságánál jobban kívánta az 
üdvösségüket. Mit tanulhatunk a példájából? Mennyire vagyunk 
készek áldozatot hozni az evangélium terjedéséért?

4. Agrippának lehetősége adódott közvetlenül Pál szájából hallani az 
evangélium üzenetét, mégis elutasította azt. Vigyázzunk, nehogy 
elszalasszuk az előttünk álló nagyszerű lehetőségeket! Hogyan han-
golódhatunk mindig rá a valóságra?
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R. DÁNIEL IRÉN:
ÖSSZETÖRTEN

Uram! 
Egészséget adtál,
mire nem vigyáztam. 
Képességet kaptam, 
amit nem használtam.
Irgalmadat adtad,
ezzel visszaéltem…
Lábadhoz zuhanok,
fájón, összetörten.

Gyógyulást kínálsz – 
könyörgök érte!
Feladatot szánsz – 
tettem kísérje!
Irgalmad újul – 
mosd le a bűnöm!
Lábadnál pihenve
arcom derüljön! 
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A római út

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 27–28; 
Róma 1:18-20

„Ne félj Pál, neked a császár elé kell állnod” (ApCsel 27:24, RÚF).

Pál már régen szeretett volna eljutni Rómába, de jeruzsálemi letartóztatása 
mindent megváltoztatott. Végül aztán majdnem öt évet töltött római fog-
ságban, beleszámítva az Itáliába vezető utat is, mert engedett a nyomásnak, 
ami a jeruzsálemi gyülekezet törvényeskedő vezetői részéről érte. Ez a vál-
tozás súlyos csapást mért missziós terveire.

A kedvezőtlen fordulat ellenére maga Jézus ígérte meg az apostolnak, hogy 
bizonyságot fog tenni róla Rómában (ApCsel 23:11). Isten adhat újabb 
esélyt nekünk, még ha kudarcot vallottunk is, bár nem mindig kímél meg 
tetteink következményeitől. Pált fogolyként vitték Rómába, és nincs rá bib-
liai bizonyíték, hogy valaha eljutott volna Hispániába, amiben pedig re-
ménykedett (Róm 15:24). Miután kiszabadult első római fogságából, ismét 
letartóztatták, majd Néró ideje alatt, Kr. u. 67-ben mártírhalált halt (2Tim 
4:6-8).

Igen, Pál valóban eljutott Rómába, és amíg házi őrizetben várt a császár 
előtti meghallgatására, a láncai ellenére is gond nélkül prédikált (Ef 6:20; 
Fil 1:13) mindazoknak, akik csak felkeresték (ApCsel 28:30-31), még a csá-
szári udvar fontos tagjainak is (Fil 4:22).

szeptember 22-28.13. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapszeptember 23.

HAJÓÚT RÓMÁBA

A két évig tartó cézáreai fogság után Pált Rómába küldték (ApCsel 24:27). 
A  többes szám első személyből és Itália felé a hosszú és viharos hajóút 
részletekben gazdag leírásából ítélve (ApCsel 27:1–28:16) feltételezhetjük, 
hogy Pál mellett volt Lukács, valamint egy Arisztarkhosz nevű keresztény 
férfi is (ApCsel 27:2). A történet másik fontos szereplője Julius, a római 
százados, akinek több más fogoly is az őrizete alá tartozott (ApCsel 27:1).

Nyár végén indultak el. A böjt (ApCsel 27:9) október második felében az 
engesztelés napjára utal. A téli viszonyok miatt novembertől márciusig 
általában nem szoktak hajózni a Földközi-tengeren. Pálék már kezdettől 
fogva nehézségekbe ütköztek, és csak hosszú késlekedés után értek Kréta 
szigetének egy kis öblébe, amit Szépkikötőnek neveztek (ApCsel 27:8).

Olvassuk el ApCsel 27:9-12 szakaszát! Hogyan avatkozott be Pál a törté-
netbe a Szépkikötőben és milyen eredménnyel?

Nem hallgattak Pál figyelmeztetésére. Eldöntötték, hogy újabb 60 kilomé-
tert hajóznak a következő kikötőig (Főnixig), ahol biztonságosan áttelel-
hetnek. Sajnos hirtelen megváltozott az időjárás, vad szélviharba kevered-
tek, a legénységnek pedig nem volt más választása, hagyniuk kellett, hogy 
a szél a hajót délnyugatra, a szárazföldtől messzire sodorja. A hajó kezdett 
megtelni vízzel, ezért, hogy könnyítsenek rajta, a matrózok elkeseredett 
próbálkozásukban hamarosan a rakományt, sőt a hajó egyes tartozékait is 
a tengerbe dobálták. Drámai volt a helyzet. Több napig tartó kevés napsü-
tés, rossz látási viszonyok, heves esőzés és tomboló szélvihar után, amikor 
már azt sem tudták, hol járnak és teljesen kimerültek, ezt érezték: „elveszett 
megmenekülésünk minden reménye” (ApCsel 27:20, RÚF).

Olvassuk el ApCsel 27:21-26 részét! Hogyan szólt bele Pál másodjára is 
a történetbe?

Az apostol prófétai szavakkal közölte a legénységgel az üzenetet, amit ép-
pen akkor kapott Istentől. Nincs okuk a csüggedésre, a reményvesztésre. 
Számolniuk kell még veszélyekkel és veszteségekkel, de mindannyian túl 
fogják élni.

Miért kellett az Úr hűséges és odaszentelt szolgájának ilyen sokat 
szenvednie? Mit tanulhatunk a tapasztalataiból?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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hétfő szeptember 24.

A HAJÓTÖRÉS

Amikor Pál másodjára avatkozott be a történetbe, biztosította a fedélzeten 
tartózkodókat – mind a kétszázhetvenhat embert (ApCsel 27:37) –, hogy 
bár nem minden alakul majd kedvezően, nem lesznek áldozatok, csak 
a hajó fog elsüllyedni (ApCsel 27:22). Az apostol szavai tizennégy nap múl-
va be is teljesedtek. Míg rettenetes viharban voltak és sodródtak, a matró-
zok érezték, hogy a szárazföld közelében lehetnek, mert talán hallották, 
amint a hullámok megtörnek a sziklákon (ApCsel 27:27). A nagy robajlást 
hallva négy vasmacskát eresztettek le a hajó hátuljából, hogy csökkentsék 
a sebességet. Tartottak ugyanis attól, hogy a part menti sziklákhoz csa-
pódnak. Közben kétségbeesetten könyörögtek az isteneiknek, hogy minél 
előbb virradjon meg (ApCsel 27:28-29).

Olvassuk el ApCsel 27:30-44 verseit! Milyen tanulságokat szűrhetünk le 
ebből a történetből?

Az út kezdetén a százados jól bánt Pállal, de akkor még nem volt rá oka, 
hogy hallgasson a hajózási tanácsaira. Két héttel később azonban már más 
volt a helyzet. Az apostol kivívta a százados tiszteletét a hajótöréssel kap-
csolatos prófétai kijelentése miatt (ApCsel 27:21-26), ami hamarosan be is 
teljesedett.

Pál bátorította a fedélzeten lévőket, hogy egyenek, különben nem lesz ere-
jük úszni és nem érnek ki a partra. Az isteni gondviselés nem feltétlenül 
mentesít bennünket a kötelezettségeink alól. „Az egész beszámoló szépen 
egyensúlyba hozza, hogy Isten gondot viselt a biztonságukról, ugyanakkor 
az emberek is erőfeszítéseket tettek ezért” (David J. Williams: Acts. Grand 
Rapids, 1990, Baker, 438. o.).

Közeledett a reggel, a matrózok pedig megpillantották a szárazföldet. Egy 
öbölbe jutottak és a partra akarták vinni a hajót, ami viszont nem jutott 
el odáig. Zátonyra futott és a hullámok erejétől kettétört. A katonák azt 
tervezték, hogy megölik a foglyokat, nehogy elmenekülhessenek, azonban 
a százados ezt megakadályozta, legfőképpen Pál miatt. Végül egyetlen élet 
sem veszett el, ahogyan azt Isten megígérte.

Mit árul el Pál bizonyságtevésének és jellemének erejéről az, hogy 
a százados megtiltotta a katonáinak a foglyok megölését, mert életben 
akarta tartani az apostolt?
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keddszeptember 25.

MÁLTÁN

Csak akkor tudták meg a túlélők, hogy Máltán, a Földközi-tenger köze-
pén, Szicíliától délre egy kis szigeten vannak, amikor partot értek. Két hétig 
hányódtak a tengeren, megadva magukat a szél erejének, miközben 760 
kilométert sodródtak a krétai Szépkikötőtől. Most ki kellett várniuk a tél 
három hónapját, mielőtt folytathatták az útjukat (ApCsel 28:11).

Olvassuk el ApCsel 28:1-10 szakaszát! Mi történt Pállal Málta szigetén, 
és hogyan tudta Isten felhasználni őt?

A máltaiak nagyon barátságosak és vendégszeretőek voltak, Pálnak és cso-
portjának pedig legelőször tüzet gyújtottak, hogy megmelegedjenek, mert 
mind vizesek voltak és átfáztak. Máltán az évnek abban a szakában nem 
lehetett több mint 10 °C.

A kígyómarás esete Pálra terelte az emberek figyelmét. A helybéliek eleinte 
isteni bosszúállásnak tekintették az esetet. Azt gondolták, hogy Pál gyilkos 
volt, aki megmenekült a tengerbe fulladástól, de mégis utolérték az istenek 
vagy a görög Dikē istennő, az igazság és a bosszú megtestesítője. Mivel az 
apostol nem halt meg, istenként tisztelték, ahogy több évvel azelőtt Lisztrá-
ban is történt (ApCsel 14:8-18). Bár Lukács nem időzik el ennél a történet-
nél, nem tévedünk nagyot, ha feltételezzük, hogy Pál kihasználta a helyzet 
adta lehetőséget és bizonyságot tett Istenről, akit szolgált.

Publius vagy Málta prokurátora volt, vagy egy helyi méltóság, aki három 
napig vendégül látta Pált és társait, amíg állandó szállást nem találtak ne-
kik. A férfi édesapjának meggyógyítása révén az apostol valamiféle gyógyí-
tó szolgálatot végzett a máltaiak között.

Lukács a beszámolójában nem említi, hogy Pál akár egyetlen megtértet 
vagy gyülekezetet hagyott volna hátra, amikor elindult Máltáról. Véletlenül 
is kimaradhatott a szövegből, de talán azt mutatja, hogy küldetésünk a vi-
lágon túlmutat a keresztelésen és a gyülekezetalapításon. Oda kell figyelni 
az emberekre és a szükségleteikre! Ez az evangélium gyakorlati vetülete 
(ApCsel 20:35; vö. Tit 3:14).

Milyen érdekes, hogy az Istent nem ismerő szigetlakók hittek az isteni 
igazságtételben! Végső soron ez honnan ered? Lásd Róm 1:18-20 
részét!
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szerda szeptember 26.

PÁL VÉGRE RÓMÁBA ÉR

Miután Pál három hónapot töltött a társaival Máltán, végre folytathatta az 
útját (ApCsel 28:11). Puteóliba érkeztek (ApCsel 28:13) – a mai Pozzuoli 
a Nápolyi-öbölben –, majd gyalog haladtak tovább Róma felé (lásd ApCsel 
28:11-16).

Pál érkezésének a híre gyorsan eljutott Rómába, ahonnan a hívők egy cso-
portja több kilométert tett meg dél felé, hogy üdvözöljék őt. Az apostol még 
nem járt Rómában, de számos barátja volt a városban: munkatársak, hí-
vők, rokonok és mások, akiket nagyon szeretett (Róm 16:3-16). Különösen 
megindító lehetett a találkozás a Via Appián, tekintettel a hajótörésre és 
Pál fogságára. Az apostol hálát adott Istennek a barátai szeretetéért és gon-
doskodásáért. Bátorságot öntöttek belé a rá váró császári kihallgatás előtt.

Hivatalos jelentésében Festus biztosan azt írta, hogy Pál a római jog szerint 
semmiféle főbenjáró bűnt nem követett el (ApCsel 25:26-27; 26:31-32). Ez 
talán magyarázza, hogy miért bérelhetett saját szállást (ApCsel 28:30), és 
miért nem küldték börtönbe vagy katonai táborba, bár római módra végig 
egy katonához volt láncolva. Valószínűleg gyakorolhatta a saját mestersé-
gét, ugyanis eltartotta magát (ApCsel 18:3).

Olvassuk el ApCsel 28:17-22 verseit! Mit tett az apostol rögtön azután, 
hogy elhelyezkedett?

Noha Pál nem juthatott el a zsinagógába, a zsinagóga „elmehetett” hozzá. 
Az apostolnak szokása volt, hogy először a zsidókat kereste fel (Róm 1:16). 
Ezért érkezése után nem sokkal összehívta a helyi zsidó vezetőket, hogy 
meggyőzze őket ártatlanságáról és elmondja, amint azt korábban is tette: 
pusztán Izrael reménysége miatt tartóztatták le (ApCsel 23:6; 24:15; 26:6-8). 
Nem annyira önmagát akarta védeni, hanem bizalmi légkört akart teremte-
ni, hogy hirdethesse az evangéliumot, bemutatva, hogyan teljesedett Jézus 
feltámadásában Izrael őseinek a reménysége. A zsidók meglepődtek, hogy 
Jeruzsálemből nem jött hír Pálról, de úgy döntöttek, meghallgatják.

Olvassuk el ApCsel 28:22 versét! Mit árul ez el a hívőkkel szembeni 
mai ellenállásról? Hogyan maradhatunk hűségesek még akkor is, 
amikor mások szembehelyezkednek a hitünkkel?
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csütörtökszeptember 27.

AZ EVANGÉLIUM GYŐZELME

Egy meghatározott napon a zsidók nagy számban érkeztek, hogy meghall-
gassák, amint Pál bemutatja az evangéliumot (ApCsel 28:23).

Olvassuk el ApCsel 28:24-31 szakaszát! Pál miért idézte Ézsaiást ebben 
az összefüggésben?

Az Ézs 6:9-10 verseiből vett idézet azt írja le, hogy mi lesz, ha nem fogadják 
el az isteni üzenetet. A zsidók közül néhányan hittek neki, mások azonban 
nem, így a nagy vita miatt az apostolnak nem maradt más választása, ismét 
a pogányokhoz kellett fordulnia (ApCsel 13:46-47; 18:6).

Pál két évet várt arra, hogy a császár kihallgassa. Bár házi őrizetben volt, 
de akadály nélkül hirdethette az evangéliumot azoknak, akik felkeresték. 
Az apostolok cselekedetei utolsó jelenete az evangélium győzelmét hangsú-
lyozza, mert se zsidó, se római erő nem állhatott a terjedése útjába.

Nem egyértelmű, hogy Lukács miért itt fejezi be a könyvét. Ugyanis bizonyí-
tott, hogy az ellene felhozott vád gyengesége miatt Pál kiszabadult a fogsá-
gából, majd egy újabb misszióútra indult, később azonban ismét Rómába 
vitték, ahol aztán kivégezték (2Tim 4:6-8). Talán az lehetett Lukács írói szán-
déka, hogy kifejezze: mivel az üzenet eljutott a távoli Rómába, az evangéliu-
mot már hirdették „a földnek mind végső határáig” (ApCsel 1:8).

„Hosszú és igazságtalan fogsága alatt Pál türelme és derűje, bátorsága és hite 
állandó prédikáció volt. Lelkülete, mely eltért a világ lelkületéről, bizonyítot-
ta, hogy a földinél magasabb hatalom volt vele. Példaadása nagyobb buzgó-
ságra késztette a keresztényeket, mint az ügy képviselőit a nyilvános munká-
ban, amelyből Pál ki lett zárva. Ily módon volt az apostol bilincse befolyással, 
hogy amikor erejét és használhatóságát látszólag gátolták, és minden arra 
mutatott, hogy a legkevesebbet teheti, akkor gyűjtött be kévéket Krisztus 
számára oly területről, mely teljesen lehetetlennek látszott” (Ellen G. White: 
Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 305. o.).

Az egyház küldetésének nézőpontjából viszont azt lehet mondani, hogy 
Az apostolok cselekedetei – vagy az evangéliumi üzenet terjedésének történel-
me – még nem ért véget, és itt kerülünk mindannyian a képbe. Az évszáza-
dok során még számos, drámai fejezetet írtak hozzá, időnként Isten hűséges 
tanúinak a vérével. Most rajtunk a sor, hogy egy újabb fejezetet tegyünk hoz-
zá, reményeink szerint az utolsót, és teljesen bevégezzük a küldetést, amit 
Jézus a tanítványaira bízott – „és akkor jön el a vég” (Mt 24:14, RÚF).
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péntek szeptember 28.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Krisztus szent megbízást adott egyházának. Valamennyi tagja legyen élő 
eszköz, akiken keresztül Isten közölheti a világgal kegyelme kincseit, Krisz-
tus kikutathatatlan gazdagságát. A Megváltó leghőbb vágya, hogy képvise-
lői legyünk, akik megismertetik a világgal az Ő Lelkét és jellemét. A világ-
nak pedig legnagyobb szükséglete az, hogy az Üdvözítő szeretete emberek 
által megnyilvánuljon. Az egész menny férfiakra és nőkre vár, akik által 
Isten kinyilatkoztatja a kereszténység erejét” (Ellen G. White: Az apostolok 
története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 394. o.).

„Sokáig várt Isten arra, hogy a szolgálat lelkülete az egész gyülekezetet bir-
tokba vehesse, és képessége szerint mindenki érte dolgozzon. Ha Isten egy-
házának tagjai elvégeznék kijelölt munkájukat az ínséget szenvedő bel- és 
külterületeken az evangéliumi megbízás teljesítésével, az egész világ hamar 
figyelmeztetést kapna és az Úr Jézus visszatérne a földre hatalommal és 
dicsőséggel” (i. m. 75. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Lukács milyen képet fest Pál hitéről az egész római út során? Milyen 

hatással volt a többiekre feltétel nélküli hite?
2. Pál nem veszítette el a hitét, nem mondott le küldetéséről annak elle-

nére sem, hogy mi mindenen ment keresztül. Rómában tovább prédi-
kált, pedig korlátozták a szabadságát. Mit tehetünk, ha kísértést 
érzünk arra, hogy ne hirdessük tovább valakinek az evangéliumot?

3. Olvassuk el Róm 1:14-15 részét! Miért érezte Pál, hogy kötelessége 
mindenkinek hirdetni az evangéliumot? Nekünk ez vajon kevésbé 
kötelességünk? Gondoljuk végig ezt a mondatot: „Az legyen az élet-
műve mindenkinek, aki Krisztus nevét vallja, hogy lelkeket ment! 
Tartozunk a világnak a kegyelemmel, a világossággal, amiben Isten 
részesített bennünket, valamint az igazság gyönyörűségével és ere-
jével, amit felfedeztünk” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 
4. köt., 53. o.)!

4. Olvassuk el újból az idézetet Ézsaiás próféta könyvéből, amit Pál fel-
használt! Hogyan vonatkoztathatjuk ezt a gondolatot magunkra? 
Valóban nagyszerű igazságot kaptunk Istentől, de milyen lelki 
veszélyek leselkednek ránk, ha megkeményítjük a szívünket akár 
csak egyes részeivel szemben is, amelyek ütköznek a kívánságaink-
kal vagy a vágyainkkal? 



109

ISTEN TEMPLOMÁNAK ÉPÍTÉSE 

„Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot 
vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. 
Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. 
Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, 
szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, 
és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér 
a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni” (1Kor 3:10-13, RÚF).

„Az igazság ellensége sosem hagyta abba erőfeszítését, hogy megaka-
dályozza a munkát, melyet az Úr építőire bízott. Isten azonban »… nem 
hagyta magát bizonyság nélkül« (ApCsel 14:17). Munkásokat hívott el, 
akik védelmezték a hitet, mely egykor a szenteknek adatott. A történe-
lem feljegyzi e férfiak állhatatosságát és hősiességét. Az apostolokhoz 
hasonlóan közülük is sokan elestek őrhelyükön, de a templom építése 
állandóan haladt előre. Az építőket megölték, de a munka folytatódott. 
A valdensek, Wycliff János, Husz és Jeromos, Luther Márton és Zwingli, 
Crammer, Latimer és Knox, a hugenották, Wesley János és Károly, vala-
mint a többiek serege olyan anyagot hozott az alapra, mely örökké fenn-
marad. És a későbbi években azok, akik pogány országok szolgálatai 
által az utolsó nagy üzenet hirdetésének útját készítették elő, szintén se-
gítettek építeni a szervezetet. Az apostolok kora óta eltelt idők folyamán 
sohasem szünetelt Isten templomának építése. Visszapillanthatunk az 
évszázadokra és láthatjuk az élő köveket – az épület köveit – fénysuga-
rakként világítva a tévelygés és babona sötétségén át. Ezek az értékes 
drágakövek az örökkévalóságon át fokozódó fénnyel világítanak, bizo-
nyítva Isten igazságának hatalmát. E finomra csiszolt kövek ragyogó fé-
nye rávilágít a világosság és a sötétség, az igazság aranya és a tévelygés 
salakja közötti éles ellentétre. Pál és a többi apostol, valamint az azóta 
élt igazak kivették részüket e templom építéséből. De az építmény még 
befejezetlen. Nekünk is, akik e korban élünk, részünk van a munkában. 
Az alapra oly anyagot kell raknunk, mely kiállja a tűzpróbát… Az a ke-
resztény, aki hűen tárja fel az élet Igéjét, aki szentség és békesség útjai-
ra vezet nőket és férfiakat, oly anyagot hoz az alapra, mely megmarad, 
és Isten országában bölcs építőmesterként tisztelik” (Ellen G. White: 
Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 393-394. o.).
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„Mert nagy az egekig a te kegyelmed” (Zsolt 57:11)

  1.    V. Jn 14:1-3 Nincs ok az aggodalomra
  2.    H. Jel 21:3-4 Minden rosszat eltöröl
  3.    K. Zsid 6:12 Ne legyetek restek!
  4.    Sz. Jel 15:2-3 Mózes és a Bárány éneke
  5.    Cs.   Zsid 11:4 Hit által
  6.    P. Zsid 10:19-22   Bizalommal mehetünk hozzá
  7.    Sz. Zsid 10:25 Ragaszkodni a gyülekezetünkhöz 

 Naplemente: Budapest: 20:42 Debrecen: 20:33

  8.    V. Zsid 4:14 Főpapunk
  9.    H. Zsid 8:6 Különb szövetség közbenjárója
10.  K. Mk 14:38 Vigyázni és imádkozni
11.  Sz. Zsolt 118:24 Ez az a nap
12.  Cs. Jób 10:12 Isten gondviselésében
13.  P.  5Móz 31:6 Erősen, bátran
14.  Sz. Ézs 58:14 Gyönyörűség az Úrban

 Naplemente: Budapest: 20:38 Debrecen: 20:29

15.  V. Zsid 4:12 Isten beszéde
16.  H. Péld 24:13-14   A kívánatos bölcsesség
17.  K. Róm 8:38-39    Isten szerelme
18.  Sz. Mik 7:18 Megbocsátó Isten
19.  Cs. Jón 2:8 Csüggedőt megerősítő Úr
20.  P. Zsolt 30:3-4 Hozzád kiáltok
21.  Sz. Zsolt 21:5 Életet ad az Úr

 Naplemente: Budapest: 20:32 Debrecen: 20:23

22.  V. Zsolt 23:4 A halál árnyékának völgyében
23.  H. 2Kor 4:16  Külső romlás, belső megújulás
24.  K. Zsolt 119:11 Szívembe rejtettem
25.  Sz.   Ézs 25:1 Magasztallak, Uram!
26.  Cs. Hab 2:3  Ha késik is, bízz benne!
27.  P. ApCsel 26:28-29  Agrippa és Pál beszélgetése
28.  Sz.   5Móz 7:9 Hűséges Isten

 Naplemente: Budapest: 20:24 Debrecen: 20:16

29.  V.    Zsolt 107:8 Hála Isten kegyelméért
30.  H.    Lk 9:35 Isten kijelentése
31.  K.    Jel 2:7 A győztes és az élet fája

2018. júliusReggeli dicséret
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„Hallgasson minden test az Úr előtt” (Zak 2:13)
    
  1.    Sz. 2Kor 7:4 Pál bizalma
  2.    Cs. Jer 33:3 Válaszol az Úr
  3.    P. Zsid 13:6 Az Úr segítségében bízva
  4.    Sz.   Zsolt 121:7-8 Isten védelmében

 Naplemente: Budapest: 20:15 Debrecen: 20:07

  5.    V. Zsid 7:25 Mindenképpen üdvözíthet
  6.    H. Mk 16:15 Hirdetni az evangéliumot
  7.    K. Hós 2:18-19 Az Úr eljegyez
  8.    Sz. 1Jn 1:3 Közösségben Istennel
  9.    Cs. Préd 7:19 A bölcsesség ereje
10.  P. Lk 18:43 Jézus csodája
11.  Sz. Lk 12:31 Isten országát keresni

 Naplemente: Budapest: 20:04 Debrecen: 19:56

12.  V. Mt 10:32 Vallást tenni Jézusról
13.  H. Jóel 2:12-13 Őszinte megtérés 
14.  K.  Lk 17:5 Az apostolok kérése
15.  Sz. 1Kor 10:13 Emberi kísértés
16.  Cs. Zsid 10:32, 35  Emlékezni és bízni
17.  P. Zsolt 79:9 Ments meg, a te nevedért!
18.  Sz. Zsolt 81:8 Isten megszabadított

 Naplemente: Budapest: 19:52 Debrecen: 19:44

19.  V. Jn 10:9 Jézus az ajtó
20.  H. Jn 15:5 A szőlőtő és a vesszők
21.  K. Róm 12:11-12  Igyekezet, buzgalom, reménység 
22.  Sz. Mt 24:13 Hűséges kitartás és az üdvösség
23.  Cs. Mt 25:10 A vőlegény érkezése
24.  P. Dán 12:13 A napok végén…
25.  Sz. Ézs 26:19 A feltámadás ígérete

 Naplemente: Budapest: 19:39 Debrecen: 19:32    

26.  V. 2Thessz 2:13 Kiválasztás az üdvösségre
27.  H.    Kol 1:23 Megmaradni a hitben
28.  K. Mt 28:20 Veletek vagyok!
29.  Sz.   ApCsel 16:25 Pál és Silás éneke
30.  Cs.   Jn 13:14-15 A lábmosás
31.  P. Róm 12:1 Odaszánás

2018. augusztus Reggeli dicséret
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„És vezérel téged az Úr szüntelen” (Ézs 58:11)

  1.    Sz. Gal 6:2 Egymás terhét hordozni
 Naplemente: Budapest: 19:26 Debrecen: 19:18

  2.    V. Jak 1:17 Isten ajándékai
  3.    H. Mt 9:2 A gutaütött meggyógyítása
  4.    K. 1Sám 1:17 Éli válasza
  5.    Sz. Lk 8:50 Ne félj, csak higgy!
  6.    Cs. Zsolt 105:40 Fürjek és manna
  7.    P. Mt 6:11 Mindennapi kenyerünk
  8.    Sz. Mt 7:21 Isten akaratát cselekedni

 Naplemente: Budapest: 19:12 Debrecen: 19:04

  9.    V. Lk 5:8  Péter Jézus előtt
10.  H. 1Kir 18:37 Hallgass meg, Uram!
11.  K. Jn 16:33 Bízzatok!
12.  Sz. Jn 16:24 Kérjetek!
13.  Cs. Jn 16:20 Szomorúság és öröm
14.  P. Péld 11:27 Jóság vagy gonoszság
15.  Sz. Ézs 61:3 Az Úr dicsősége

 Naplemente: Budapest: 18:58 Debrecen: 18:50

16.  V.  Jn 14:27 Jézus békessége
17.  H. Eszt 4:13-14 Márdokeus üzenete
18.  K. 1Móz 41:15-16   Isten és az álmok
19.  Sz. 1Móz 41:39-40   József felemelkedése
20.  Cs. 2Móz 31:13 A szombat jele
21.  P. Ézs 60:1 Kelj fel!
22.  Sz. Zsolt 38:9-10 Az Úr ismeri kívánságainkat

 Naplemente: Budapest: 18:44 Debrecen: 18:36

23.  V. Zak 7:9 Igaz ítélet és irgalom  
24.  H. Ézs 52:10 Isten szabadítása
25.  K.    Kol 1:27 Krisztus köztetek van
26.  Sz.   2Móz 40:38 Felhő- és tűzoszlop
27.  Cs. 2Móz 33:22  Az Úr dicsősége
28.  P. 2Kor 3:18 Átváltozás
29.  Sz. 1Thessz 2:19-20   Dicsőségünk és örömünk

 Naplemente: Budapest: 18:29  Debrecen: 18:22

30.  V.    Mal 4:2 Az igazság napja
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