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Ébredés és reformáció

Isten Lelke ébredést akar előidézni minden nemzedék tagjainak a szívében. 
Tudjuk, milyen könnyű eltávolodni Istentől. A szívünk hajlamos a kalan-
dozásra, gondolataink az örökkévaló dolgoktól hirtelen a hétköznapi kér-
dések felé, a mennyeiektől a földiek felé térnek. Mintha nagyon is a mélyen 
belénkrögződött szokások fogságában élnénk. Időnként zavarba ejt a saját 
hozzáállásunk, reakciónk is.

Ennek az a magyarázata, hogy a bűn hatása jelentkezik a természetünkben 
(Jer 17:9). Természetes hajlamunk van arra, hogy Isten útjáról letérve a sajá-
tunkat válasszuk (Ézs 53:6). Pál apostollal együtt mondhatjuk: „Óh én nyomo-
rult ember” (Róm 7:24)! Mi is kérjük az Urat, mint Dávid: „a te kegyelmességed 
szerint eleveníts meg engem” (Zsolt 119:159).

Az ébredés lényege, hogy a kegyelmes Isten igyekszik elmélyíteni a kapcso-
latát velünk. Ő kezdeményezi a változást. Isten Lelke vágyat ébreszt bennünk, 
meggyőz arról, hogy szükségünk van rá. A Lélek mutatja be Jézus jóságát és 
kegyelmét. 

Isten Lelke a történelem során mindig nagy erővel hatott az ébredésekben. 
Amikor Izráel népe eltávolodott tervétől és szándékaitól, az Úr felhasználta 
a fiatal Jósiás királyt, hogy visszafordítsa a népet magához, aminek nyomán 
erőteljes ébredés következett. A templom felszentelésekor Isten elmondta 
Salamonnak: „És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s 
könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meg-
hallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket” 
(2Krón 7:14). Isten szíve vágya volt, hogy Izráel eleget tegyen az ébredés felté- 
teleinek, tapasztalja annak erejét és az Úr szeretetének világosságát mutassa 
be az egész világnak. Amikor a nép hajlott az ébredésre hívó szóra, az Úr 
hatalmasan cselekedett értük. Ez igaz volt az újszövetségi kor keresztény egy-
házára, a reformációra, az advent mozgalomra, mint ahogy igaz lesz Isten vég-
idei népére nézve is, amikor a Szentlélek a maga teljességében kitöltetik és a 
föld fénylik dicsőségétől (lásd Jel 18:1). 

Ebben a negyedévben tanulmányunk az ébredés és reformáció különbö-
ző oldalait járja körül. Milyen feltételeket szabott Isten a Szentlélek kitöltetésé-
nek? Vajon valamiféle varázslatos pillanatra vár, amikor Lelkét végidei egyházára 
árasztja? Mit jelent Lélekkel teljes életet élni? Mit tehetünk, hogy együttműködjünk 
Istennel és részesüljünk a Szentlélek kiárasztásában? Hol kezdődik az ébredés és a 
reformáció? Ilyen és hasonló kérdéseket fogunk végiggondolni.

Ellen White e szavakkal érzékeltette az ébredés fontosságát: „Az őszinte is-
tenfélelemben való megújulásra van a legnagyobb és legégetőbb szükségünk” 
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(Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 1. köt. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 
115. o.). A menny elsődlegesnek tekinti az ébredést. Mi lehetne ennél fonto-
sabb? A negyedév során, miközben olyan témákat taglalunk, mint az ima és 
az ébredés, az Ige és az ébredés, a bizonyságtevés és az ébredés, a befejezett 
munka és az ébredés, ill. egyéb kapcsolódó kérdéseket, kérjük Istent, hogy 
erővel szóljon hozzánk, vonjon közelebb magához!

Szívünkben miért is ne engednénk most azonnal a Szentlélek késztetésé-
nek? Miért ne kérjük az Urat, hogy különlegesen cselekedjen az életünkben 
ma? Ő válaszol az imánkra és a menny áldásai minden képzeletet felülmúló 
módon áradnak majd. 

Mark Finley, a világszerte ismert evangelizátor az Amerikai Egyesült Államokból, 
Connecticutból származik. 2005-2010 között a Generál Konferencia alelnöke volt. 
Nyugalmazása után részidőben a Generál Konferencia elnökének tanácsadója lett 
az Ébredés és reformáció programban. Finley testvérnek és feleségének, Ernestine-
nek három gyermeke és két unokája van. 
 Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Szombatiskolai tanulmányunkban a bibliai idézeteket általában a Károli-féle for-
dításban közöljük. Amikor máshonnan idézünk, zárójelben olvasható a forrás 
megjelölése. A bibliai könyvek neve és rövidítése a Magyar Bibliatársulat meg-
bízásából, a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadójában, Buda-
pesten, 2002-ben kiadott bibliafordítás szerint szerepel. A továbbiakban ezt így 
rövidítjük: új prot. ford. Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre 
hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés az interneten is meg-
tekinthető a www.remenytv.hu oldalán a VIDEÓGALÉRIÁBAN és a Bibliatanul-
mány alatt.

Amint már megszoktuk, a szombatiskola hanganyaga letölthető az in-
ternetről. Ha a bibliatanulmányokat megkeressük az egyház honlapján  
(www.adventista.hu/bibliatanulmanyok), az ott jelzett kapcsolattal elérhető a 
hanganyag is. Ezért külön köszönettel tartozunk Bátori Sándornak és mindazok-
nak, akik részt vesznek az előkészítésben!

Zarkáné Teremy Krisztina
a magyar változat szerkesztője
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június 29–július 5.1. tanulmány

Ébredés: amire égető 
szükségünk van

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Énekek éneke 5:2-5; Zakariás 3:1-5; 
Máté 25:1-13; Zsidók 12:7-11; Jelenések 3:14-21

„Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és meg-
nyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő énvelem” (Jel 3:20). 

A jelenések könyve felsorolásában Laodicea a hét gyülekezet között az utolsó. 
„Megítélt nép” – a neve ezt jelenti, ami kifejező jelkép Isten végidei népére.

Laodicea városa Törökország délnyugati részén, egy széles völgyben helyez-
kedett el. Fontos pénzügyi központ, a divat Mekkája, kulturális és egészség-
ügyi centrum volt. Lakóit függetlenség, büszkeség, gazdagság jellemezte.

Csakhogy szűkében voltak egy természeti erőforrásnak, a víznek. A vizet a ró-
maiak által épített vízvezetéken juttatták el a várostól 8 km-re délre felbuzogó 
forrástól, ami Laodiceába érve már langyos volt. Jézus ezzel a szimbólummal 
utalt a végidei egyház állapotára, amire illik az öntelt, önelégült, közönyös, 
lelki dolgok iránt nem érdeklődő jellemzés. Ennek a gyülekezetnek a szenve-
délyes szeretete kihunyt, szükségessé vált a lelki ébredés.

Ugyanakkor a Laodiceának szóló üzenetet áthatja a reménység is. Krisztus 
szeretettel szól népéhez, felajánlja, hogy megadja, amire szükségük van, fel-
éleszti legmélyebb lelki vágyaikat.  

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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június 30. vasárnap

REMÉNYSÉG A LÁGYMELEG LAODICEA SZÁMÁRA

A jelenések könyve 2. és 3. fejezetében Jézus mind a hét gyülekezetnek olyan 
néven mutatja be magát, ami éppen megfelelő az adott közösség lelki álla-
potához. A laodiceaiakhoz szólva olyan címekkel utal önmagára, amelyek a 
hívását elfogadók lelki megújításáról biztosítanak. 

Olvassuk el a következő szakaszokat: Jn 3:10-11; 2Kor 1:20; Kol 1:13-17; Jel 
3:14-15! Vajon miért választotta Jézus „az Ámen”, „a hű és igaz bizonyság” 
és „Isten teremtésének kezdete” megnevezéseket, amikor a laodiceai gyüleke-
zethez szólt?

A Jel 3:14 versében szereplő „kezdete” szó görögül arkhé. Abban az értelemben 
jelenti a kezdetet, hogy valamilyen eseményt vagy cselekedetet kezd el az, aki-
re a kifejezés utal. Ebben az összefüggésben az arkhé Jézusra vonatkozik, aki 
az egész teremtés elkezdője, elsődleges kiváltója. Ezt úgy szoktuk mondani, 
hogy Ő a Teremtő (Jn 1:1-3; Ef 3:8-9).

Ennek rendkívül nagy a jelentősége. Jézus, aki szavával hívta létre a világ-
mindenséget, aki teremtette a földet, aki szólt és minden előállott, Ő az, aki 
reménységet hirdet Laodiceának. A mindenható Teremtő képes új életet te-
remteni. Új lelki vágyódást idézhet elő a szívünkben, átformálva hitéletünket. 

Olvassuk el 2Kor 5:17 és Gal 6:14-15 verseit! Mit mondanak ezek a gondo-
latok személyesen nekünk?

Miért érthetjük a laodiceai gyülekezetnek szóló részt a reménység üze-
neteként? A szigorúan feddő gondolatok bevezetőjében mégis mi báto-
rít? Jézus három címe közül melyik az, ami különösen sokat mond 
nekünk? Miért? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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 július 1. hétfő

A SZERETET FEDDÉSE

Miért marasztalja el Jézus a laodiceai gyülekezetet (Jel 3:15-16)? Mit jelent 
a lágymelegség? Milyen kifejezéseket használhatott volna még Jézus a „lágy-
meleg” szó helyett?   

Jel 3:15-16 verseihez Ellen G. White a következő magyarázatot fűzte: „A laodiceai 
gyülekezetnek szóló üzenet a legkonkrétabban vonatkozik azokra, akik számá-
ra a hitélet érdektelen, akik nem tesznek határozottan bizonyságot az igazság-
ról” (The SDA Bible Commentary. 7. köt. 962. o.). Roppant sokatmondó kijelen-
tés! Az érdektelennek bizonyuló hitéletre azt is mondhatjuk, hogy élettelen. A 
kereszténység külső látszatában tetszeleg, ám a lényeg hiányzik belőle. Mutatja 
a külsőséges formaságokat, csak az élő erő nincs meg benne. A laodiceai hívők 
nem eretnekek és heves fanatikusoknak sem nevezhetők, egyszerűen közöm-
bösek a lelki dolgok iránt. Jó, erkölcsös embereknek tűnnek, Pál szavaival élve: 
„Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét” (2Tim 3:5). 
Jézus kora vallásos embereiről mondta: „Ez a nép szájával közelget hozzám, és 
ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem” (Mt 15:8).

Olvassuk el Jób 5:17-19, Zsolt 94:12, Péld 29:15, 17 és Zsid 12:7-11 verseit! 
Mi volt Isten célja a feddő szavakkal?

Az Úr túlságosan szereti népét ahhoz, hogy egykönnyen engedné őket a vesz-
tükbe rohanni. Bármit hajlandó megtenni, hogy újból fellobbantsa szívükben a 
lelki élet lángját. A szigorú feddő szavakra még erősebb szeretete készteti. Csak 
azért fenyít, mert gyógyítani akar. Hóseás próféta is hasonló érzelmeket szólal-
tat meg, amikor megtérésre hív: „Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szagga-
tott meg és ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket” (Hós 6:1)!

Volt már, amikor Isten fájdalmas, kellemetlennek érzett helyzetekkel 
akarta elérni nálunk a megalázkodást, azt, hogy közeledjünk hozzá? Mit 
tanultunk az efféle tapasztalatokból, amelyek optimális esetben azt 
eredményezik, hogy ne kelljen újból hasonlókat átélnünk?
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július 2. kedd

KÉPZELET ÉS VALÓSÁG

Eltérés van Laodicea szavai és tettei között. Abban viszont még nagyobb az 
eltérés, amit Laodicea gondol a lelki életéről, illetve amilyen az a valóságban.

Milyennek képzeli magát Laodicea (Jel 3:17)? És mit mond róla az Úr? Va-
jon hogyan válhat a nép ennyire elvakulttá valós lelkiállapotát illetően? Ho-
gyan jellemezhet bennünket is ilyen lelki vakság?

Sátán egyik végzetesen megtévesztő módszere az elvakítás, hogy ne vegyük 
észre lelki ínségünket. Jézus korában a vallási vezetők egy részének fogalma 
sem volt lelki szegénységük valós mértékéről. Olvasták a Bibliát, megtartották 
a szombatot, fizették a tizedet és várták a Messiás érkezését, ugyanakkor teljes 
sötétségben voltak a Jézus által bevezetendő lelki ország jellegét illetően. Azt 
mondta róluk az Úr, hogy „vak vezérek” (Mt 23:24). Pál a korinthusi gyüleke-
zetnek írt azokról, akiknek „a gondolkozását e világ istene megvakította” (2Kor 
4:4, új prot. ford.). Jézus azért jött, hogy visszaadja „a vakoknak… a látást” 
(Lk 4:18, SZIT). Ha engedjük, helyreállítja elveszített lelki látásunkat. Amikor 
csak megnyitotta vakok szemét az Újszövetségben, bemutatta: szeretné lelki 
szemünket is meggyógyítani, hogy tisztán láthassuk Őt. 

Milyen hasonlóságokat találunk a balga szüzek és a laodiceai gyülekezet 
tagjai között Mt 25:1-13 szakaszát olvasva?

Milyen módszereket találtunk lelki éberségünk megőrzésére? Vajon 
miért olyan könnyű közömbössé válni? Soroljunk fel néhány dolgot, 
amivel harcolhatunk a közöny ellen!



ISTEN GYÓGYMÓDJA

Van remény Laodicea és mindazok számára, akiket lelki fásultság, közöm-
bösség gyötör. Urunk adhat rá ellenszert. Azért is van remény e gyülekezet 
számára, mert az Úr szól hozzá. Csak kérdés, hogy népe elfogadja-e és követi-e 
tanácsát?

Beszélgessünk Jézusnak a Jel 3:18-19 verseiben olvasható tanácsáról! Mit 
értett „a tűzben megpróbált arany”, a „fehér ruha” és a „szemgyógyító ír” alatt? 
Lásd még Zak 3:1-5; Ef 4:30; 1Pt 1:7; Jel 19:7-9!

„Jézus ajtóról ajtóra jár, minden lélek temploma előtt megállva így szól: ’az 
ajtó előtt állok és zörgetek’ (Jel 3:20). Mint mennyei kereskedő, elénk tárja kin-
cseit: ’végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhá-
kat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága’ (Jel 
3:18). Az általa felkínált arany mással nincs elegyítve, drágább Ofir aranyánál, 
mert ez a hit és a szeretet.

A fehér ruha, aminek viseletére biztat, nem más, mint saját igazságának pa-
lástja, a szemgyógyító ír a kegyelem olaja, ami a vakságban, sötétségben lévő 
hívőnek lelki látást ad, hogy különbséget tehessen Isten Lelkének munkája és 
az ellenség lelkének munkája között. A nagy Kereskedő kér, hogy nyissunk 
ajtót neki, akinél lelki kincsek vannak és kössünk üzletet vele. ’Én, a Megváltó 
tanácsolom, hogy vegyél tőlem!’ – mondja” (Ellen G. White cikke, The Advent 
Review and Sabbath Herald. 1894. aug. 7.). 

Ellen G. White Jézusra vonatkoztatja Jel 3:20 versét: „az ajtó előtt állok és 
zörgetek.” Jézus csak kopogtat, nem töri be az ajtót, nem lép be erőszak-
kal. Ezek szerint Isten bármit kész megtenni értünk, végeredményben 
azonban nekünk kell meghozni a döntést, hogy beengedjük-e. Tegyük fel 
magunknak a kérdést: „Mennyire állok ellen annak, hogy kinyissam az 
ajtót?” Ha még húzódoznánk, keressük meg az okát! Vajon mi tart visz-
sza? Milyen bűn, vagy mi az, aminek engedünk, amitől nem akarunk 
még elszakadni, amitől olyan nehéz elfordulni?

10

július 3.szerda
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július 4. csütörtök

VÉGTELEN SZERETET

Vö. Jel 3:20 és Énekek 5:2-5 verseit! Milyen hasonlóságokat találunk a két 
részben? Mit tudhatunk meg Isten szeretetéről e szakaszokat olvasva? 

A Közel-Keleten a vacsora rendkívül fontos alkalom volt és még most is az.  
A napi munka végeztével, amikor a férfiak visszatértek a mezőről, az egész 
család összegyűlt vacsorázni. Általában nagyobb családok éltek egy fedél 
alatt, elég sokan ettek együtt ilyenkor. Nagyapa, nagyanya, testvérek, nagy-
nénik, nagybácsik, unokatestvérek, felnőttek, gyerekek mind ott lehettek. 
Amikor a fárasztó napi munka után ismét találkoztak, történeteket meséltek, 
ki-ki elmondta élményeit, tanácsokat adtak. Igazi közösségi alkalom volt ez, 
meleg, meghitt családi körben. Jézus is ilyen kapcsolatra vágyik velünk. 

Jel 3:21 versében Jézus ígérete hogyan fejezi ki a vágyát velünk kapcsolat-
ban?

A jelenések könyve 37 alkalommal említi Isten trónját, többször, mint a Biblia 
bármely más könyve. Isten trónja előtt csatlakozunk a mennyei kórushoz és 
örömmel hirdetjük: „Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot 
és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást” (Jel 5:12). 
Megígéri: mi is részt vehetünk a hatalmas ünnepségen, örülhetünk, amikor a 
bűn hosszúra nyúlt története véget ér.

Közömbös végidei népét Krisztus a leghatásosabb eszközzel ösztönzi: sze-
retete által felkínálja nekünk az örök életet. Ereinkben királyi vér folyik, a 
világegyetem Királyának vagyunk a gyermekei. Vele együtt uralkodhatunk, 
örökké ülhetünk a trónján. A lelki álmunkból felserkentő legerősebb késztető 
erő nem más, mint Jézus végtelen szeretete. Az Úr arra vágyik, hogy velünk 
töltse az örökkévalóságot. Ha ez nem elég ahhoz, hogy felrázzon lelki kábult-
ságunkból, akkor mégis mi rázna fel? Ha ettől nem borulunk térdre előtte, 
ébredésre törekedve, akkor mitől tennénk meg? 

Krisztus szeretne kapcsolatban lenni velünk. Mennyire vágyunk mi is 
erre? A választ egyszerűen megtudhatjuk. Mennyi időt fordítunk arra, 
hogy imádkozzunk az Úrhoz, ápoljuk a kapcsolatunkat vele? Mit árul el 
a válaszunk önmagunkról? Talán mi is lágymelegek volnánk?
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július 5.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„A Szentlélek vezetése alatt ébredésnek és reformációnak kell végbemennie. 
Az ébredés és a reformáció két külön dolog. Az ébredés jelöli a lelki élet meg-
újulását, a szív és a gondolkodás erőinek felélénkülését, a lelki halálból való 
feltámadást. A reformáció átszervezést jelöl, a gondolatok, elméletek, szoká-
sok és tevékenységek megváltozását. A reformáció nem termi meg az igaz-
ság gyümölcsét, ha nem kapcsolódik a Lélek által előidézett ébredéshez. Az 
ébredésnek és a reformációnak is el kell végeznie adott feladatát, eközben 
pedig össze kell kapcsolódniuk” (Ellen G. White cikke, The Advent Review and 
Sabbath Herald. 1902. febr. 25.). 

„Az Igazi Tanúbizonyság tanácsa bátorítással és vigasztalással teljes. A gyüle-
kezetek még megszerezhetik az igazság, a hit és a szeretet aranyát, mennyei 
kincsekben gazdaggá lehetnek. ’…végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy 
gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te me-
zítelenségednek rútsága’ (Jel 3:18). A fehér ruha Krisztus igazságának palástja, 
amit a jellemünkben kimunkálhatunk. A szív tisztasága, a szándékok tisztasá-
ga jellemzi mindazokat, akik megmossák és megfehérítik ruhájukat a Bárány 
vérében” (Ellen G. White cikke, The Advent Review and Sabbath Herald. 1888. 
júl. 24.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Miért annyira veszélyes a lágymelegség állapota? Miért vezethet köny-

nyen tévútra lelkileg?  
2) Mi a magyarázata annak, hogy egyes keresztények szinte sugároznak, 

míg mások közömbösek? Ez talán az eltérő személyiségtípusoknak 
tudható be, vagy van ennél mélyebb ok is? Ha igen, akkor mi? 

3) Beszélgessünk az osztályban a lelki közöny elkerülésének különböző 
módjairól! Mit tehetünk lelki életünk őrzéséért, fejlődéséért? Mit tehe-
tünk közösségileg azért, hogy megvédjük magunkat a „lágymelegség-
től”?

4) Miért mondhatta Isten, hogy inkább lennénk „hidegek”, mint „lágy-
melegek”? A lágymelegség miért nem jobb, mint az egyértelmű hideg-
ség? (Melyik kényelmesebb: lágymelegnek vagy hidegnek lenni?)
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Illés példája

„Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kéré, hogy 
ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig: És 
ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermé az ő gyümölcsét” 
(Jak 5:17-18).

„Amikor a Kármel hegyén Illés esőért imádkozott (1Kir 18:41-45), a hite 
próbát állt ki, de ő kitartóan Isten elé tárta kérését. Hatszor könyörgött 
nagy buzgalommal, mégsem volt semmi jele annak, hogy kérése teljesül, 
ő azonban erős hittel tovább könyörgött a kegyelem trónja előtt. Ha a 
hatodik alkalommal csüggedten feladja az imádkozást, nem kapott volna 
választ, Illés azonban kitartott egészen addig, amíg feleletet nem kapott. 
Istenünk nem zárja be fülét kéréseink előtt, ha Igéjét érvényre juttatjuk, 
megjutalmazza hitünket. Azt akarja, hogy minden érdekünk az Ő érdeke-
ivel fonódjon össze, akkor biztonsággal adhatja ránk áldását, mert ha ál-
dásait elnyerjük, nem a saját dicsőségünkre használjuk fel azokat, hanem 
minden dicsőséget Istennek adunk. Isten nem mindig válaszol rögtön, 
amikor imában hozzá fordulunk, mert ha ezt tenné, természetesnek ven-
nénk, hogy jogosan tartunk igényt minden áldására és kegyére, amit ránk 
áraszt; ahelyett, hogy megvizsgálnánk a szívünket, van-e benne bármiféle 
rossz, dédelgetünk-e valamilyen bűnt. Nehogy óvatlanok legyünk és elfe-
ledkezzünk arról, hogy mennyire rá vagyunk utalva Istenre, milyen nagy 
szükségünk van a segítségére! A szolga figyelt, miközben Illés imádko-
zott. Hatszor tért vissza, hogy elmondja, nincs semmi, felhő sincs, nincs 
jele az esőnek. Ám a próféta nem csüggedt el… Miközben a szívét vizsgál-
ta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek tűnt, úgy a saját szemében, mint 
Isten előtt… Amikor pedig elérte azt a pontot, hogy egészen megtagadta 
énjét, a Megváltóba kapaszkodott, mint aki egyedüli ereje és igazsága, a 
válasz megérkezett. A szolga ezekkel a szavakkal jelent meg: ’Ímé egy kis 
felhőcske, mint egy embernek tenyere, jő fel a tengerből’ (1Kir 18:44). 

Illés nem várta meg, hogy az egész égbolt elsötétedjen. A kis felhőben 
hittel meglátta a sok esőt, és hite szerint cselekedett… A világban ma ilyen 
hitre van szükség – hitre, amely megragadja Isten Igéjének ígéreteit és 
nem engedi el azokat, amíg a menny meg nem hallgatja” (Ellen G. White: 
God’s Amazing Grace. 86. o.).  
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július 6–12.

Ima: az ébredés motorja

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Zsoltár 50:23; Máté 18:19-20; Márk 1:35; 
Lukács 5:16; Apostolok cselekedetei 1:4, 8, 14; 2Korinthus 10:3-5

„Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, 
mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle”  
(Mt 7:11)?! 

Isten erővel cselekszik, amikor népe imádkozik. Lord Alfred Tennyson he-
lyesen fogalmazott: „Több dolog történt meg ima hatására, mint a világ gon-
dolná!” A nagy ébredési mozgalmak, amelyekről a Szentírásban olvashatunk, 
szinte imádságokban fürödtek. Az Ószövetség feljegyzi a lelki ébredésre tö-
rekvő pátriárkák és próféták közbenjáró imáit. Mózes, Dávid és Dániel erőért 
fohászkodott a Mindenható Istenhez. Az apostolok cselekedeteiben arról olvas-
hatunk, hogy az újszövetségi kor hívői térden állva ostromolták az eget, ami-
kor a Szentlélek kitöltetését kérték. 

Jézus imaéletéről tudjuk, hogy folyamatosan a mennyei Atyára hagyatkozott. 
Az evangéliumok által bepillantást nyerhetünk lelki ereje forrásába. A Meg-
váltó akkor nyerte a legnagyobb erőt, amikor térdre borulva, egyedül volt az 
Atyával. 

„A megújulásra egyedül imára jövő válaszként számíthatunk” (Szemelvények 
Ellen G. White írásaiból. 1. köt. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 115. o.). E heti 
tanulmányunkban annak nézünk utána, hogy milyen szerepe volt az imád-
ságnak a bibliai történelem legnagyobb ébredési mozgalmaiban. 

2. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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július 7. vasárnap

IMÁDKOZÁS ÉS ÉBREDÉS AZ APOSTOLOK 
CSELEKEDETEIBEN

Az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy a hívők beteltek mennyei erővel. 
Látványos módon kitöltetett rájuk a Szentlélek, érintve az emberek szívét, és 
sokak élete megváltozott. Az evangélium a legnehezebben elérhető helyekre 
is behatolt, ezrével tértek meg az emberek. Az apostolok cselekedetei 2. fejeze-
te szerint egy nap háromezren csatlakoztak a gyülekezethez (ApCsel 2:41). 
ApCsel 4:4 versében olvassuk, hogy csupán a hívő férfiak nagyjából ötezren 
voltak. Még a vallási vezetők közül is „nagyon sokan követék a hitet” (6:7), akik 
pedig szembehelyezkedtek Jézussal földi élete idején. A különleges növekedés 
története a 9. fejezetben is folytatódik: a gyülekezetek „egész Júdeában, Gali-
leában és Samáriában… sokasodnak vala” (9:31). A 10-12. fejezetekben arról 
értesülünk, hogy az evangélium áthatolt kulturális és földrajzi határokon is. 
Megkeresztelkedett a római százados és az etióp királynő kincstárnoka. A fel-
házban még összesen százhúsz hívő gyűlt össze (ApCsel 1:13, 15), viszont az 
I. század végére a becslések szerint legalább 1 millió keresztény élt a Római 
Birodalom területén. Ez minden mértékkel mérve rendkívüli növekedésnek 
számít. Miben rejlett a titok? 

Keressük ki a következő verseket: ApCsel 1:4, 8; 14; 2:42; 4:31, 33; 6:3-4! Mi 
volt a fő oka az újszövetségi egyház bámulatos növekedésének? 

R. A. Torrey a XIX. század végén, a XX. század elején erőteljes ébredési mozgal-
mat elindító lelkész volt. 1903-1905 között Nagy-Britanniában, majd a rákövet-
kező két évben Észak-Amerikában ébredési sorozatokat tartott. A keresztények 
sok elfoglaltsága miatt panaszolta: „Túlságosan elfoglaltak vagyunk ahhoz, 
hogy imádkozzunk; tehát túl elfoglaltak vagyunk ahhoz, hogy erőt kapjunk. 
Rengeteg a tevékenységünk, mégis keveset végzünk; sok a szolgálat, de kevés a 
megtérés; bővében vagyunk a felszereléseknek, mégis alig van eredmény.”

Túlságosan elfoglaltak vagyunk ahhoz, hogy imádkozzunk? Vajon ki ne 
értené, hogy ez mit jelent? Hogyan lassíthatnánk a tempón annyira, 
hogy legyen időnk imádkozni? Mi mindenre hivatkozunk, amikor halo-
gatjuk az imát, amikor inkább mással foglalkozunk? Valójában mit 
veszítünk, ha nem imádkozunk eleget? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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július 8.hétfő

JÉZUS IMAÉLETE

A következő igehelyekből milyen három konkrét dolgot tudunk meg Jézus 
imaéletéről? Mk 1:35; Lk 5:16; 9:18

„Krisztus mindig csak kapott az Atyától, hogy azt továbbadhassa nekünk. ’Az 
a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem’ 
(Jn 14:24) – mondta. ’Az embernek Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem hogy ő szolgáljon’ (Mt 20:28). Nem önmagáért, hanem másokért élt, 
gondolkozott és imádkozott. Reggelente az Istennel töltött órák után indult 
el, hogy a menny világosságát vigye az embereknek. Naponta újonnan része-
sült a Szentlélek keresztségében. Az új nap korai óráiban az Úr ébresztette 
fel álmából, lelkét és ajkát kegyelemmel kente fel, hogy abban részesíthessen 
másokat” (Ellen G. White cikke, The Review and Herald. 1910. aug. 11.). 

Tanulmányozzuk az alábbi igeszakaszokat! Nevezzünk meg minden egyes 
dolgot, amiért Jézus imádkozott! Hogyan világítanak rá Jézus imái arra, 
hogy számára mi volt a legfontosabb? Jézus alábbi imáinak melyek a fő 
részei?

Mt 26:36-44  

Lk 22:31-32  

Jn 17:20-24  

Jézus életének elengedhetetlenül fontos része volt az imádság. Így teremtett 
közvetlen kapcsolatot az Atyával. A Megváltó nap mint nap megújította kap-
csolatát az Atyával. Imaélete révén nyert bátorságot és erőt ahhoz, hogy ellen 
tudjon állni az ellenség kísértéseinek. Az imádság alkalmairól mindig úgy tá-
vozott, hogy még jobban elkötelezte magát az Atya akaratának végrehajtása 
mellett, ez adott neki lelki frissességet és hatalmat. Lukácsnál így olvassuk: 
„És imádkozás közben az ő orcájának ábrázata elváltozék, és az ő ruhája fehér és 
fénylő lőn” (Lk 9:29). Naponta tapasztalta a lelki felüdülést és megújulást az 
Atyához imádkozva. 

Néhány percig idézzük fel azokat a különleges alkalmakat, amikor Isten 
rendkívüli módon válaszolt az imánkra! Ma hogyan erősítheti imaéle-
tünket, ha ilyen élményekre visszagondolunk, ezekről beszélünk?
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július 9. kedd

KÖZÖS IMÁDSÁG

Jézus gyakran imádkozott egyedül, viszont többször kérte a hozzá legköze-
lebb álló tanítványok körét is, hogy imádkozzanak vele. Péter, Jakab és János 
kísérte el a megdicsőülés hegyére (Mt 17:1-2). Az Úr arra is kérte őket, hogy 
imádkozzanak vele a Gecsemáné-kertben (Lk 22:39-46). Különleges erő van 
a közös imában!

Elemezzük Mt 18:19-20 verseit! Hogyan foglalhatjuk össze Jézus szavait a 
közös imával kapcsolatban?

„Az ígéret azzal a feltétellel hangzott el, hogy Isten népe egységben imádkozik, 
és ilyen imákra válaszul nagyobb erőt várhatunk annál, mint ami az egyéni 
imákra érkezik. A kapott erő a tagok egységével, ill. Isten és egymás iránti sze-
retetük mértéke szerint érkezik” (Ellen G. White: The Central Advance. 1903. 
febr. 25.).

John Bunyan egyszer megjegyezte: „Miután imádkoztál, tehetsz még többet, 
de addig nem tudsz többet tenni, amíg nem imádkoztál!”

Amikor őszinte, szívből jövő közbenjáró imát mondunk valakiért, a Szentlé-
lek csodálatos módon, nagy erővel munkálkodik a közös imára válaszolva. 

Olvassuk el ApCsel 12:1-16 szakaszát! Milyen helyzetben volt Péter? Mit 
tettek a gyülekezet tagjai? Mit tudhatunk meg a közös ima erejéről ebből a 
részből? 

Nem kérdés, ebben az esetben Péter csodálatos módon szabadult meg. Az ese-
mények sűrűjében az apostol fel sem mérte, hogy valóság, ami vele történik és 
nem látomást lát. Csak később eszmélt rá a történtekre. Fontos megjegyezni: 
a versekben kétszer is azt találjuk, hogy az emberek együtt imádkoztak. Nem 
csoda, ha a veszélyes körülményekre gondolunk. Kétségkívül ezt kell tennünk 
nekünk is, kiváltképp ha nehézségekkel találjuk szemben magunkat! 
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július 10.szerda

SZABADSÁGUNK

Gondolkoztunk már azon, hogy miért is olyan különösen fontos az imádság? 
Miért kell kérnünk Istentől a Szentlelket? Vajon nem kész ránk árasztani Lel-
két?

E kérdésekre akkor találjuk meg a választ, ha megértjük, hogy Isten tiszte-
letben tartja a szabad akaratunkat. A teremtéskor az erkölcsi döntés képes-
ségével ruházott fel bennünket. Imáink előtt is mindent megtesz értünk és 
általunk, amit csak megtehet, de a választásaink korlátokat szabnak neki.

Imánkban elismerjük, hogy egészen Istenre hagyatkozunk, ezért beavatkoz-
hat az életünkbe. Minél többet imádkozunk, annál inkább elismerjük min-
denhatóságát. Ha imádkozunk, a Szentlélek felkészíti a szívünket arra, hogy 
még jobban be tudjuk fogadni Őt. Minél többet imádkozunk, annál inkább 
engedjük, hogy a Szentlélek „megfeszítse” bűnös vágyainkat. A jó és a rossz 
közötti nagy küzdelem során az ima teszi lehetővé, hogy Isten nagyobb erővel 
cselekedjen az életünkben. 

Beszéljük meg 2Kor 10:3-5 verseit! Mit jelent az a kifejezés, hogy „a mi vi-
tézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek” (4. vers)? Mi-
lyen fegyverek ezek? Milyen küzdelemre utal itt Pál? Miért használja ezt a 
hasonlatot? Mit mondhatunk el arról a küzdelemről, aminek mi is részesei 
vagyunk? 

Adventistaként sokat beszélünk a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem 
valóságáról. Tudjuk, hogy mindannyian részesei vagyunk. Magunkra hagyat-
va semmi esélyünk nem lenne Sátánnal szemben. Egyedüli reménységet a 
Jézussal való kapcsolatban találunk, amiben pedig központi szerepe van az 
imaéletünknek, a lelki harc mindannyiunk számára nélkülözhetetlen lelki 
fegyverének. Jézusnak szüksége volt az imára, hát akkor nekünk mennyivel 
nagyobb szükségünk van rá!

„Nekünk is időt kell szakítanunk az elmélkedésre, imádkozásra és lelki fel-
üdülésre. Nem értékeljük az ima erejét és hatékonyságát úgy, ahogy kellene. 
Az ima és a hit megvalósítja azt, amire a földön semmilyen hatalom nem 
képes” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent  
Kiadó. 368. o.). 

Hogyan tapasztaltuk már a saját életünkben a Krisztus és Sátán közötti 
nagy küzdelem durva valóságát? Milyen segítséget kaptunk ima által a 
küzdelemben? Hol lennénk most az ima nélkül? 
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július 11. csütörtök

EREDMÉNYES IMA

Az imádkozásnak számos eredményes módja van. Némelyeknek az segít, ha 
letérdelnek Isten előtt, maguk elé téve a nyitott Bibliát. Elolvasnak néhány ver-
set, majd az olvasottak értelméről mintegy elbeszélgetnek Istennel. A zsoltárok 
könyve különös ihletet ad, ha ima tárgyává tesszük. Próbáljunk meg egyes zsol-
tárokról elmélkedni ima közben! Egyszerre csak egy verset olvassunk fel han-
gosan, majd mondjuk el Istennek, hogy mit üzen nekünk a szakasz! Mások szá-
mára akkor jelent a legtöbbet az imádság, amikor egyedül lehetnek Istennel a 
természet csendjében. Vannak, akik az imádságot énekléssel kapcsolják össze. 

Mit tudhatunk meg a hathatós imádságról a következő versekből? Zsolt 
34:2; 50:23; 67:4; 71:6

Dávid imádságai Isten tiszteletével és dicséretével teljesek. Amikor elgondolko-
dunk Isten jóságáról és páratlan szeretetéről, a szívünk megtelik dicsőítéssel. 

Az imádságnak milyen fajtájával találkozunk Dán 9:8-13 szakaszában? 

Az eredményes imaéletnek melyik jellemzőjére hívja fel a figyelmet Pál  
(Ef 5:20)?

Mit jelent a könyörgés Ef 6:18 és Fil 4:6 verseiben? Miért olyan fontos része 
ez az imádságnak?

Semmiképpen nem akarnánk meghatározni, hogy milyen legyen az imád-
ság formája, de vázlatosan ennyit elmondhatunk: Isten dicséretével kezdjük, 
megköszönjük jóságát, tetteit. Majd megvalljuk hibáinkat, gyengeségeinket, 
ami után köszönetet mondunk a bűnbocsánatért. Könyörgéssel fejezzük be, 
vagyis elmondjuk Istennek a kéréseinket. Ima közben mindvégig alázattal for-
dulunk hozzzá és bízunk hatalmában. 

Talán nem olyan az imaéletünk, mint amilyen lehetne vagy lennie kelle-
ne? Min kellene változtatnunk? Miért ne tennénk határozott erőfeszítést 
annak érdekében, hogy többet imádkozzunk? Ennek hatására az egész 
életünk megváltozhat!
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július 12.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Hozzátok gondotokat, örömötöket, szükségleteiteket és aggodalmaitokat s 
mindazt, ami nyom és kínoz, Isten elé! Terheiteket sohasem találja nehezek-
nek, soha ki nem fáraszthatjátok Őt. Ő, aki hajatok szálát is számon tartja, 
nem közömbös gyermekei szükségletei iránt. ’Igen irgalmas az Úr, és könyörü-
letes’ (Jak 5:11). Nyomorunk és jajkiáltásunk a szívéig hat. Vigyétek Őhozzá 
mindazt, ami a szíveteket nyomja. Senki sem oly nehéz, hogy ne bírná el, mert 
hiszen Ő tart fenn világokat, kormányozza a világmindenség ügyeit. Békessé-
günk feltételei közül egyik sem olyan jelentéktelen, hogy ne részesítené figye-
lemben. Élettapasztalatunk egyetlen fejezete sem annyira homályos, hogy el 
ne olvasná; nem lehet olyan nehéz helyzetünk, hogy meg ne oldhatná. Leg-
kisebb tanítványát sem érheti kár, nem kínozhatja gond a szívünket, nem ér-
het öröm és őszinte ima nem hagyhatja el ajkunkat, amely iránt ne viseltetne 
közvetlen érdeklődéssel. ’Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket’ 
(Zsolt 147:3). Isten és minden egyes lélek között oly gyengéd és bensőséges 
a viszony, mintha kívüle más lélek nem volna, akiért szeretett Fiának életét 
áldozta” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi 
Műhely. 74-75. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Isten mindent tud. Akkor miért kell mégis imádkoznunk? Erre sok 

válasz adható, de talán az a legfontosabb, hogy a Biblia újra és újra 
imára biztat. Még ha nem is értjük, hogyan hat az ima, aki tartalmas 
imaéletet él, tudja, hogy az imának valóban van ereje. Amikor az 
ember bevesz egy gyógyszert, hogy meggyógyuljon, talán nem ismeri 
pontosan a hatását. Ez a helyzet az imával is. Még mivel indokolhat-
juk, hogy olyan fontos imádkozni, kiváltképp amikor ébredésre és 
reformációra vágyunk? 

2) Olvassuk el újból az előbbi idézetet Ellen White-tól! Mennyi bátorítást 
találunk benne, főleg a végén, amikor az imádkozó ember és Isten 
kapcsolatáról szól! Mit tehetünk, milyen döntéseket hozhatunk, hogy 
az itt leírtakhoz hasonló mély kapcsolatban lehessünk az Úrral? 

3) A csoportban beszélgessünk a nagy küzdelem valóságáról és arról, 
ahogyan a gyülekezetünkben is megmutatkozik! Beszéljük meg, 
hogyan segíthet minden nehézséggel megbirkózni az, ha közösen 
imádkozunk!  
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R. DÁNIEL IRÉN:
VEREMBEN

Mint mélybe zuhant,
beteg verebet,
láss meg trónodról, Istenem!
Félfillérnyi szürke életem
nem csillog, nem tükrözi Lényed.
Eléd hoz mégis könnyet, verítéket,
szomjazva a fényt, mit bűne eltakart.
Gyógyító szavad mindig jót akart,
csak szemem másfelé nézett:
sorsok romjain keresett Téged.
Kutatva, fázón most is ott kiált:
Gödröm alja, Uram, ne süllyedjen tovább!
Kövezd ki, kérlek, adj szilárd talajt!

…Egy kéz feléd nyúl,
s várja, hogy megragadd.



22

július 13–19.

Az Ige: a lelki ébredés alapja

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Zsoltár 119:50, 74, 116; János 5:39; 
Apostolok cselekedetei 20:27-32; Zsidók 4:1-2, 12; 11:3

„Te perelj peremben és ments meg; a te beszéded szerint eleveníts meg engem” 
(Zsolt 119:154)! 

Amint a komoly igekutatás jellemezte a múlt ébredési mozgalmait, hisszük, 
hogy ismét ez történik majd az utolsó időkben. A Szentlélek hat az Istennek 
szentelt életű adventisták nemzedékére, akik felismerték Isten akaratát az Igé-
ben és szenvedélyes szeretettel hirdetik üzenetét a világnak. 

Kegyelmet, erőt és reményt találnak az Igében, személyesen meglátják benne 
Krisztus páratlan szépségét. Ezért Isten megáldja őket elkötelezettségükért, 
gazdagon rájuk árasztja Szentlelkét és az egész világot beragyogja a hármas 
angyali üzenet dicsősége. Isten minden mértéket felülhaladóan tölti ki Lel-
két, az evangélium eljut a föld legtávolabbi részeire, és akkor jön vissza Jézus 
Krisztus (Mt 24:14). 

Ezen a héten a Biblia szerepét tanulmányozzuk az ébredési mozgalmakban. 
Megnézzük, Isten Igéje hogyan változtathatja meg az életünket, ha hittel és 
engedelmesen elfogadjuk tanácsait és igazságait. 

3. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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július 14. vasárnap

ÉBREDÉS AZ IGE ÁLTAL

Olvassuk el az alábbi verseket, majd minden első vonalra írjuk le, amit 
Dávid kért, a második vonalra pedig írjuk le a körülményeket, amelyek ké-
rését kiváltották. 

Zsolt 119:25 (kérés)  

(körülmény)  

Zsolt 119:107 (kérés)  

(körülmény)  

Zsolt 119:153-154 (kérés)  

(körülmény)  

Dávid leírja A zsoltárok könyvében, hogy lelki élete számára milyen áldáso-
kat rejt az Ige. Olvassuk el a 119. zsoltár alábbi verseit, majd mindegyikből 
válasszunk ki egy szót, ami a legjobban összefoglalja az áldást, amelyet a 
zsoltáros abban a részben felismert! Zsolt 119:50, 74, 116, 130, 160, 169, 
170

Dávid bátorságra és erőre lelt Isten Igéjében, reményt és isteni vezetést ta-
lált benne. Isten Igéje világosságot hozott sötét gondolataiba (Zsolt 119:130), 
táplálta éhes szívét és csillapította lelke szomjúságát (Zsolt 119:81). Amikor 
Saul az életére tört, Dávid Isten szabadításának ígéretébe kapaszkodott (Zsolt 
34:5). A Bethsabéval való házasságtörő viszonya miatt bűntudattól gyötrődve 
Isten megbocsátásának ígéretébe kapaszkodott (Zsolt 32:1-2). Amikor a jövőt 
bizonytalannak látta, kapaszkodót jelentett számára az isteni vezetés ígérete 
(Zsolt 32:8). Dávid örvendezve kiáltott fel: „a te beszéded megelevenít engem” 
(Zsolt 119:50). Az ébredés alapja mindig az, hogy az ember új életre lel Isten 
Igéjében. 

Hogyan tanulhatunk meg reményt, erőt, bizonyosságot és világosságot 
meríteni Isten Igéjéből? Vagyis, hogyan szerezhetünk gazdagabb tapaszta-
latot az Úrral, ha jobban megismerjük a Biblia kinyilatkoztatásai által? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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július 15.hétfő

AZ IGE TEREMTŐ EREJE

Olvassuk el Zsid 4:12 versét! Azt találjuk benne, hogy Isten Igéje élő és 
ható, élesebb minden kétélű kardnál, lényünk legmélyére is elhat. Mit je-
lent az, hogy Isten Igéje élő?

Mennyiben különbözik Isten Igéje minden bölcs tanító, lelkész vagy tanács-
adó értelmes tanácsától? Mit tudhatunk meg a következő bibliaversekből 
Isten Igéjének erejéről? Zsolt 33:6, 9; 2Tim 3:16-17; Zsid 11:3

Van értéke a bölcs emberi tanácsnak, mindannyian éreztük már, mennyit se-
gítettek mások javaslatai. A probléma ott van, hogy az emberi szóhoz nem 
járul olyan erő, ami képessé tenne a változás véghezvitelére – amire viszont 
Isten Igéje képes. Az Ige a változás élő, dinamikus és hatalmas eszköze. Az 
írott Ige ugyanolyan erővel bír, mint ami a teremtéskor Isten kimondott szavá-
ban volt. Amikor hittel elfogadjuk Isten parancsait és ígéreteit, erőt nyerünk a 
Szentlélektől annak végrehajtására, amit Krisztus elrendelt.

„Az a teremtő energia, amely létrehozta a világokat, Isten szavában van. Ez az 
Ige erőt ad; életet teremt. Minden parancsa ígéret, amelyet ha az akarat ma-
gáévá tesz és a lélek elfogad, akkor a Végtelen életét viszi magával. Átformálja 
természetünket, és lelkünket Isten képmására újjáteremti” (Ellen G. White: 
Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó. 124. o.). 

Isten Igéjének felületes olvasása csak igen ritkán vált ki lelki ébredést. Ha 
valaki azért tanulmányozza a Bibliát, hogy saját álláspontját igazolja vagy má-
sokat meggyőzzön a tévedésükről, az aligha használ a lelki életének. Változás 
akkor következik be, ha imádkozva olvassuk az Igét, erőt kérünk a Szentlé-
lektől, hogy egyre inkább változtasson át Jézus hasonlatosságára. Akkor lesz 
igazi átalakulás, amikor kérjük a teremtés Istenét, hogy teremtsen bennünket 
újjá a saját képére. Akkor történik átalakulás, amikor Jézusnak a Szentírásban 
közölt tanításai életünk részévé válnak és „minden igével” élünk, „amely Isten-
nek szájából származik” (Mt 4:4).

Hogyan tapasztaltuk már Isten Igéjének életet átalakító hatalmát? Mely 
területeken van még szükségünk további változásra? 
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július 16. kedd

JÉZUS ÉS AZ IGE

Milyen szempontból hasonló a munkája Isten Igéjének és Lelkének? Olvas-
suk el Jn 5:39; 16:14-15 verseit!

Isten Igéje bizonyságot tesz Jézusról, mint ahogy a Szentlélek is. A Lélek mé-
lyebb tapasztalatra vezet Jézussal az Ige által. A Szentléleknek nem az az elsőd-
leges célja az ébredésben, hogy természetfeletti jelekben és csodákban megnyi-
latkozzon, hanem hogy az Ige által dicsőítse Jézust. A Lélek keresztsége nem 
arról szól, hogy erőt nyerünk hatalmas csodák megtételéhez. Az a lényege, hogy 
Isten ereje átalakítja az életünket – pontosan erről szól az ébredés és reformá-
ció. Isten Igéje az alapja minden őszinte ébredésnek. E tapasztalat akkor kö-
vetkezik be, ha megértjük az Úr Szavát. Istentiszteletünk, dicsőítésünk abból 
fakad, ha egész elménket átitatja az Ige. Az átalakult élet a legnagyobb bizony-
ság az igazi ébredés mellett. Az ébredést kísérhetik kellemes érzések, miközben 
Istent dicsőítjük, de nem képezhetik érzések az ébredés alapját. Minden úgy-
nevezett „ébredés”, ami kizárólag látványosan érzéseken vagy tapasztalatokon 
alapul, a legnagyobb jóindulattal is csak sekélyesnek nevezhető, a legrosszabb 
esetben azonban egyenesen megtévesztő. Csupán a lelkiség látszatát kelti, de 
nem őszinte istenfélelem. Amikor az ébredés Isten Igéjében gyökerezik, az ma-
radandó, a saját életünket és a környezetünkét is megváltoztató tapasztalat.

A Biblia őszinte ébredést kiváltó szerepét láthatjuk meg abból a történetből is, 
amikor Jézus megjelent a két tanítványnak az emmausi úton. Krisztusnak e 
követői teljesen össze voltak zavarodva. Jézus azonban lépésről lépésre „ma-
gyarázza vala nékik minden írásokban, amik őfelőle megirattak” (Lk 24:27). El-
mondta nekik a Messiásra vonatkozó ószövetségi próféciákat. Bemutathatott 
volna valamilyen nagy csodát önmaga igazolására, vagy megmutathatta volna 
sebhelyeit a kezén, de nem tette. Inkább a Bibliából tanította őket.

Figyeljük meg, mit mondtak a tanítványok, amikor visszagondoltak az aznap 
történtekre! „Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mibennünk, mikor nékünk 
szóla az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat” (Lk 24:32)?

Milyen nagyszerű példája ez az őszinte ébredésnek!

Miért nem bízhatjuk rá magunkat teljesen az érzéseinkre? Hogyan vezet-
hetnének félre? A hitéletben mi az érzések szerepe? Milyen szerepük nem 
lehet?
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július 17.szerda

ÉBREDÉS, HIT ÉS AZ IGE

Jézus ezt mondta a visszatérését közvetlenül megelőző időről: „Mindazáltal 
az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön” (Lk 18:8)? Az utolsó 
időkben nyilván kevéssé lesz jellemző a hit.

Milyen meghatározást adhatunk a bibliai hitre? Azt jelenti, hogy hisszük: Is-
ten megad mindent, amit akarunk? A vágyaink állnak a központban? Az a 
lényege, hogy elmondjuk Istennek, mit szeretnénk, és hisszük, hogy meg is 
kapjuk, ha a hitünk elég erős?

Tudnunk kell a választ ezekre a költői kérdésekre, nem igaz? 

A hit, az igaz hit mindig Isten akaratára összpontosít, nem az ember kíván-
ságaira. Azt jelenti, hogy bízunk Istenben, elhisszük ígéreteit és Igéje alapján 
cselekszünk. Hitünk növekszik, miközben a Szentírást hallgatjuk és a gyakor-
latban megvalósítjuk (Róm 10:17; Jak 2:17-18). Ha nyitottan közeledünk Isten 
Igéjének tanításaihoz, a hitünk épül; és ha azt tesszük, amit Isten mond, még 
ha ez személyes vágyainkkal ellenkezik is, felkészülünk arra, hogy elnyerjük 
a Lélek erejének teljességét.

Mi az oka, hogy némelyeknek kevéssé használ a Biblia olvasása (Zsid 4:1-2)?

Lelki életünk feléled, ha hittel elfogadjuk Isten Szavát és magunkénak valljuk. 
Aligha van jó hatása annak, ha csak sebtében olvassuk az Igét, kötelességtu-
datból, vagy ha úgy érezzük, hogy muszáj. Akkor változunk meg, ha magun-
kévá tesszük az olvasottakat, ha engedjük, hogy a Biblia tanításai formálják a 
gondolatainkat és az életünket. 

Hasonlítsuk össze a római százados, a Bethesda tavánál fekvő beteg és a 
Galileai-tengeren viharba keveredett tanítványok hitét (Mt 8:8-10; 14:29-33; 
 Jn 5:6-9)! Mit tanulhatunk mindegyik történetből? 

Nem úgy erősödik a hitünk, ha csak egyszerűen olvassuk vagy hallgatjuk Isten 
Igéjét, hanem akkor, ha igényeljük Isten ígéreteit és hisszük, hogy amit Isten 
mond, az személyesen ránk vonatkozik. Isten mindenkinek ad valamennyi 
hitet, ez a menny egyik ajándéka (Róm 12:3). Amikor tapasztalatot szerzünk a 
hittel, amit Isten a szívünkbe helyezett, hitünk mindenképpen növekedni fog.
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július 18. csütörtök

AZ IGE: AZ ÉBREDÉS ŐRE ÉS BIZTOSÍTÉKA

Amikor Pál apostol megalapította az efezusi gyülekezetet, a Szentlélek nagy 
erővel hatott tanítása és igehirdetése által. Efezusnak nagyjából százötvenezer 
lakosa volt. A várost Ázsia piacterének tartották, olyan volt, mint egy hatalmas 
bazár. A hajók ontották az Ázsia különböző vidékeiről származó portékáikat, 
az emberek pedig odasereglettek, hogy finom selymeket, ritka ékszereket, il-
latos fűszereket, kézzel szőtt szőnyegeket, különleges műalkotásokat és egzo-
tikus ételeket vásároljanak. Efezus volt Diána istennő imádatának a központja 
is, mint ahogy később szintén itt létesült a Celsius Könyvtár, amelyben tizen-
kétezer kötetnyi könyvet helyeztek el. A város pompás, tizenötezer férőhelyes 
amfiteátrumában hatalmas koncerteket és színielőadásokat tartottak. Ugyan-
akkor általános volt a szabadosság, a kicsapongás. Ha valahol, hát Efezusban 
senki nem számíthatott volna a kereszténység meggyökereződésére, fejlődé-
sére és virágzására.

Olvassuk el ApCsel 20:27-32 szakaszát! Mi miatt aggódott Pál az efezusi 
hívőkre gondolva? Mit tanácsolt az ottani gyülekezeti tagoknak? Milyen 
szerepet tulajdonított Isten Igéjének? 

Jak 1:21-22, 1Pt 1:22-23 és 1Jn 2:14 alapján foglaljuk össze Jakab, Péter 
és János tanítását azzal kapcsolatban, hogy a Szentírásnak milyen fontos 
szerepe van minden hívő életében! Különösen figyeljük meg, hogy mi volt 
az apostolok tanítása a Bibliának a lelki életre gyakorolt hatását illetően!

Milyen hasonlóságokat látunk az iménti bibliaszövegekben Isten 
Igéjének szerepére vonatkozóan? Miért kell mindenképpen Isten 
Igéjének állnia a közösségi és egyéni lelki megújulás középpontjában? 
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július 19.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„»Vissza a tanításhoz és a kinyilatkoztatáshoz! Aki nem ezt mondja, annak nincs 
hajnala« (Ézs 8:20)! Isten népének a Szentírásnál kell védelmet keresnie a 
hamis tanítók befolyása és a sötétség lelkeinek megtévesztő hatalma ellen. 
Sátán minden úton-módon igyekszik az embert elzárni a Biblia kínálta isme-
rettől, mert a Biblia világos kijelentései leleplezik csalásait. Minden alkalom-
mal, amikor Isten műve új életre kel, a gonoszság fejedelmének munkája is 
megélénkül. Most összeszedi minden erejét a Krisztus és követői elleni végső 
küzdelemhez. Nemsokára szemtanúi lehetünk utolsó nagy csalásának. Az 
antikrisztus szemünk láttára viszi véghez bámulatos tetteit. A hamisítvány 
annyira fog hasonlítani az igazságra, hogy csakis a Szentírás által lehet kü-
lönbséget tenni köztük. Minden kijelentést és minden csodát a Biblia bizony-
ságtételével kell ellenőrizni. 

Azok, akik igyekeznek Isten parancsolatainak engedelmeskedni, gúnynak és 
támadásnak lesznek kitéve. Csak Isten segítségével állhatnak meg. Hogy el 
tudják viselni a reájuk váró próbát, meg kell érteniük Isten akaratát, Igéjének 
kinyilatkoztatásait. Csak azok tudják megdicsőíteni Istent, akiknek helyes fo-
galmaik vannak jelleméről, kormányzatáról, szándékairól, és azokkal össz-
hangban cselekszenek. Csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig 
kitartani, akik felvértezték értelmüket a Biblia igazságaival” (Ellen G. White: 
A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 528. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Az iménti idézet szerint milyen szerepet tölt be Isten Igéje, különösen, 

ha az utolsó idők végső csalásaira gondolunk? Beszélgessünk arról, 
hogy mi minden következik az idézetnek ebből a mondatából: „A 
hamisítvány annyira fog hasonlítani az igazságra, hogy csakis a 
Szentírás által lehet különbséget tenni köztük.” Ezek szerint tehát 
miért kell különösen óvakodnunk, nehogy csupán saját tapasztalata-
ink vagy érzéseink alapján ítéljük meg az igazságot? 

2) A héten olvastuk Jak 1:22 versét, amiben az áll, hogy „Az igének pedig 
megtartói legyetek.” Ez mit jelent, és miért olyan fontos, ha azt akar-
juk, hogy valós lelki ébredés, élénkülés menjen végbe az életünkben? 
Miért sokkal könnyebb a hitről olvasni, tanítani vagy beszélni, mint 
meg is élni a hitet? Gondoljunk vissza erre a hétre! Mennyire igaz 
ránk az, hogy „az igének megtartói” vagyunk?
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R. DÁNIEL IRÉN:
VÍVÓDÁSBAN

Uram!
Könyörgök:
Védd meg magad!
Földünkről szüntelen
dobáljuk a sarat
szent trónod,
kék eged felé!
Szívünkben,
agyunkban
minden relé
fogja a bűn
szörnyű tetteit,
s ez lassan
minden reményt
ravatalra terít...

Védd, Uram,
önmagad
vádjainktól,
hisz agyunk
– kínjában –
Lényedre szór,
kételyt, panaszt,
mit nem tud oldani.
Ellened feszítik
fájó napjai,
pedig Te
feszültél értünk
keresztre...
Hadd legyen ez remény,
ne az éltünk veszte!
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július 20–26.

Bizonyságtétel és szolgálat: 
az ébredés gyümölcse

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 28:19-20; János 6:1-11; 20:21; 
Apostolok cselekedetei 2; 8:26-38; 22:1-14 

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

Az ébredés célja, hogy szeretettel teljen meg a szívünk Jézus iránt és vágyód-
junk mindenkit megismertetni szeretetével. A valódi ébredés hatására a mi 
szívünket is betölti Isten jóságának, könyörületességének, megbocsátásának 
és hatalmának érzése. Rabul ejt szeretete és átformál kegyelme, tehát nem 
hallgathatunk róla.

A „csupán a lelki élményre” összpontosító „ébredés” viszont félrevezető. Ha 
az ember kritizálja azokat, akik szerinte nem érik el a „szentségnek általa vélt 
szintjét”, biztosak lehetünk abban, hogy nem mennyei eredetű ébredést ta-
pasztal. Baj van, ha a hangsúly csupán a viselkedés megváltoztatására kerül 
és nem a szívbéli átalakulásra. 

A megváltozott szív magatartásváltozást eredményez. Aki őszinte ébredést 
tapasztal, nem lehet énközpontú, sem öntelt vagy öntömjénező. Az ébredés 
mindig önzetlen gondoskodásra késztet. Ha Isten kegyelme megújítja a szí-
vünket, vágyódunk arra, hogy szolgáljuk és segítsük a szükségben lévőket. 
Az igazi ébredés folyamatosan újult erővel végzett misszióra és szolgálatra 
sarkall.

4. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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július 21. vasárnap

KRISZTUS PARANCSA ÉS ÍGÉRETE, 
AMIT BÚCSÚZÁSAKOR MONDOTT 

Krisztus nem azért alapította egyházát, hogy csak magukkal foglalkozzanak. 
Búcsúzásakor az egyház küldetéséről beszélt. Azt akarta, hogy népe túllásson 
saját körein. Azért alapította az egyházat, hogy szeretetének fényét és az üd-
vösség üzenetét mutassa be a világnak. 

Olvassuk el és foglaljuk össze az alábbi szövegeket! Hogyan mutatkozik 
meg mindegyikben Jézus vágya az egyházat illetően? 

Mt 28:19-20  

Mk 16:15  

Lk 24:45-49  

Jn 20:21  

Krisztus mennybemenetele után egyházának kellett bemutatnia szeretetét és 
kegyelmét a világnak. A tanítványokra küldetést bízott az Úr, át kellett adniuk 
az üzenetet, végezniük kellett a feladatot. Azt akarta, hogy folytassák a mun-
kát, amit elkezdett.

„Az egyház Isten megbízott képviselője emberek megmentésére. Szolgálat-
ra hívta el és az a küldetése, hogy elvigye az evangéliumot a világra. Isten 
terve már kezdettől fogva az volt, hogy egyháza az Ő teljességét és hatalmát 
tükrözze a világnak. Az egyház tagjait Isten a sötétségből hívta ki csodálatos 
világosságára, hogy bemutassák dicsőségét. Az egyház letéteményese Krisz-
tus kegyelme gazdagságának, és általa mutatja be a ’mennyei fejedelemségek és 
hatalmasságok előtt’ (Ef 3:10) Isten szeretetének végső és teljes megnyilatko-
zását” (Ellen G. White: Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent 
Kiadó. 7. o.). 

Az emberiség megváltása Jézus szívügye. Pál apostol írta a fiatal Timóteusnak: 
a Megváltó „azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére 
eljusson” (1Tim 2:4). Péter apostol hozzáteszi: az Úr „hosszan tűr érettünk, nem 
akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson” 
(2Pt 3:9).

Az életünkben mi utal arra, hogy fontos számunkra a misszió? Bizonyítja 
ezt valami egyáltalán? Mit tudhatunk meg a válaszunkból önmagunkról 
és arról, amit valóban fontosnak tartunk?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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július 22.hétfő

AZ ÍGÉRET ELNYERÉSE

A tanítványok kis csoportja számára reménytelennek tűnhetett a küldetés, 
hogy az egész világra elvigyék Jézus szeretetének és igazságának üzenetét.  
A feladat óriási, mérhetetlen volt; valószínűleg elképzelhetetlennek tartották, 
hogy ez még az ő életükben megtörténjen (mi is érezhetünk hasonlót). Becs-
lések szerint a Római Birodalom népessége az I. században hozzávetőleg 180 
millió lehetett. Az apostolok cselekedetei 1. fejezetéből tudjuk, hogy pünkösd 
napján százhúsz hívő gyűlt össze a felházban, tehát a birodalomban átlagosan 
1.4 millió főre jutott egy keresztény. Emberileg elképzelhetetlen volt, amire 
Jézus parancsot adott, hogy az egész világon hirdessék az evangéliumot.

Olvassuk el Az apostolok cselekedetei 2. fejezetét! A Szentlélek kiárasztása 
milyen eredménnyel járt az őskeresztény egyházban? 

Lélegzetelállító eredményeket láthattak! A keresztény egyház robbanásszerű 
növekedésnek indult. Tízezrek tértek meg. Jézus szeretetének üzenete a biro-
dalom legtávolabbi részeire is eljutott. Az ifjabb Plinius a mai Törökország 
északi partvidékén húzódó Bitinia római provinciájának volt a kormányzója. 
Kr. u. 110 körül írt Traianus császárnak, levelében beszámolt az általa vezetett 
hivatalos eljárásokról, amelyeknek a keresztények felkutatása és kivégzése 
volt a célja. „Sokakat, minden korú, társadalmi osztályhoz tartozó embereket, 
férfiakat és nőket a törvényszék elé idéztek és fognak idézni. Nem csupán a 
városokba, de a falvakba, még a vidéki területekre is behatolt ennek a babo-
naságnak a fertőzése” (azaz a kereszténység).

Figyelemreméltó idézet! Kitűnik belőle, hogy alig néhány nemzedék ideje 
alatt a kereszténység a társadalom csaknem minden szintjét áthatotta, még a 
távoli provinciákban is. Kilencven évvel később, Kr. u. 200-ban Tertullianus, a 
kereszténységre áttért római ügyvéd bátor levelet írt a római magisztrátusnak 
a kereszténység védelmében. Büszkén állította, hogy „minden városnak majd-
hogynem az összes polgára keresztény.”

Az apostolok története feljegyzi a bizonyságtétel iránt elkötelezett, felélénkült 
egyház életének eseményeit. A lelki megújulás mindig szenvedélyes bizony-
ságtételhez vezet; ez következik abból, ha az ember élete átalakul. Jézus így 
szólt tanítványaihoz: „Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halász-
szatok” (Mt 4:19). Minél szorosabban járunk Jézussal, annál jobban törődünk 
azzal, amit Ő fontosnak tart. Csak akkor fordulhat elő, hogy nem nagyon aka-
runk másoknak is beszélni szeretetéről, ha távolról követjük az Urat, tehát 
lelki megújulásra van szükségünk. 
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július 23. kedd

A SZEMÉLYES BIZONYSÁGTÉTEL EREJE

Csupán a vallási szertartásokban kevés erő van az élet megváltoztatására. A 
vallási formalizmus lelkileg hidegen hagyja az embereket. Maguk a tantételek 
nem formálják át a szívet. Az újszövetségi kor bizonyságtétele az evangéli-
um hatására megváltozott életekben gyökerezett. A tanítványok nem szerepet 
játszottak, nem bizonyos formalitásokat követtek rutinszerűen, a lelkiségük 
nem mesterkélt volt. Az élő Krisztussal találkoztak, ezért változtak meg, és 
többé már nem hallgathattak. 

A közös tapasztalat milyen fonala figyelhető meg Pál és János életében, pá-
ratlan erőt adva bizonyságtételüknek (ApCsel 22:1-14; Fil 3:1-7; 1Jn 1:1-4)?

Pünkösdkor a tanítványok megváltoztak. Valami történt velük, hogy a Lélek 
tehessen valamit általuk. A Szentlélek tett valamit értük, hogy tehessen vala-
mit velük; szinte túlcsordult az életükből, másokat is felüdítve. 

Jézus ezt így fejezte ki: „Aki hisz énbennem, amint az írás mondotta, élő víznek 
folyamai ömlenek annak belsejéből” (Jn 7:38). A görögben az itt szereplő „hisz” 
szó a pisztisz szóból ered. A felszínes hitnél vagy csupán értelmi elfogadásnál 
jóval többet jelent: sziklaszilárd hitet, rendíthetetlen bizalmat fejez ki. Erős, 
életet átalakító hit Krisztusban, aki a kereszten feláldozta életét az emberiség 
bűneiért. Jézus rámutatott, hogy amikor szeretete csillapítja lelki szomjúsá-
gunkat, ez a szeretet túlcsordul a szívünkből a környezetünkre. 

„Krisztus hűségének megvallása a menny választott eszköze, mellyel bemutat-
hatjuk Őt a világnak. Méltányolnunk kell kegyelmét, melyet a hajdani szent 
emberek által ismertetett meg, de ennél is hatásosabb saját tapasztalatunkról 
bizonyságot tenni. Isten tanúi vagyunk, ha isteni erő munkálkodása nyilvánul 
meg bennünk” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 
286-287. o.). 

Annak a kereszténynek a bizonyságtétele a legerőteljesebb, aki személyesen 
ismeri Jézust. Semmivel nem helyettesíthető a Jézus szeretetében elmerült 
szívből természetesen feltörő bizonyságtétel. 

Hogyan mutathatjuk be, hogy mit tett értünk Jézus? Hogyan tanulha-
tunk meg nagyobb meggyőző erővel beszélni róla? 
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szerda július 24.

AKI BIZONYSÁGOT TESZ, ANNAK NÖVEKSZIK A HITE

A tevékenység az élet törvényszerű része. Az egészséghez szükséges az állandó 
testmozgás, a mozgástól erősödik, megélénkül minden szerv, izom és szövet. 
Az immunrendszerünk is megsínyli, ha elhanyagoljuk a fizikai erőkifejtést; 
védtelenebbé válunk a betegségekkel szemben. 

Valami hasonló történik a lelki életben is, ha a hit nem fejlődik bizonyságtétel 
által. Pál idézi Jézus szavait: „Jobb adni, mint venni” (ApCsel 20:35), ami lelki 
téren is igaz. Lelkileg erősödünk, amikor Isten Igéjéről beszélünk. Minél job-
ban szeretjük Jézust, annál inkább vágyunk rá, hogy szeretetét bemutassuk. 
És minél többet beszélünk Jézus szeretetéről, annál jobban fogjuk szeretni Őt. 
A hitünk erősödik, ha beszélünk róla!

Mit tanít a kenyér és a hal megszaporításának jézusi csodája a hit megval-
lásáról (Jn 6:1-11)?

Hitünk annál inkább gyarapszik, minél többet adunk belőle! A megsokszo-
rozódás törvénye a lelki élet Istentől származó elve. Adj és növekszik, de ha 
visszatartod, sorvad. Miközben bizonyságot teszünk róla, Jézus növeli hitün-
ket, még akkor is, ha hitünk gyenge. Amint Jézust (az Élet Kenyerét) adjuk a 
lelkileg éhezőknek, megszaporodik a kezünkben, míg végül több lesz, mint 
kezdetben volt. 

A csoda előtt Jézusnak öt kis árpakenyere és két hala volt. Miután aznap öt-
ezer ember jóllakott, sokkal több lett a maradék, mint amennyi étel kezdetben 
volt. Tizenkét kosarat töltött meg, amit már nem tudtak megenni!

Jézus világos, félreérthetetlen utasítást adott újszövetségi egyházának: „Ingyen 
vettétek, ingyen adjátok” (Mt 10:8). A bizonyságtétel az a lágy szellő, ami az 
ébredés szikráit pünkösdi lánggá szítja. Ha az imádkozásban és a Biblia ta-
nulmányozásában megnyilvánuló ébredést nem kíséri bizonyságtétel és szol-
gálat, az ébredés lángjai kialszanak és a parázs hamarosan kihűl. 

Milyen igaz! Minél többet teszünk bizonyságot, annál inkább növekszik 
a hitünk. Mi a tapasztalatunk e fontos lelki igazsággal kapcsolatban?
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csütörtökjúlius 25.

ÉBREDÉS, BIZONYSÁGTÉTEL ÉS ISTEN KÖZBELÉPÉSE

Az apostolok cselekedeteinek lelkesítő története bemutatja az újszövetségi egy-
ház gyors növekedését, amint a felébredt közösség Jézus szeretetéről tesz bi-
zonyságot. Ez az isteni közbelépést rendszeresen tapasztaló egyház története. 
A bizonyságtevés a korai keresztények életformája volt. 

„És mindennap a templomban és házanként nem szűnnek vala meg tanítani és 
hirdetni Jézust, a Krisztust” (ApCsel 5:42). Még a nehézség is előrevitte az 
evangélium ügyét. Amikor az üldözés miatt a jeruzsálemi gyülekezet tagjai 
szétszéledtek, „széjjeljártak, hirdetve az igét” (ApCsel 8:4).

Az apostolok cselekedeteiben az isteni közbelépés egyik legkülönösebb esete 
Fülöp és az etióp királyi ember története volt. 

Olvassuk el a részt, amelyben Fülöp az etióp kincstárnokot tanácsolja  
ApCsel 8:26-38 verseiben! Mit tanulhatunk ebből a leírásból az ébredést és 
a bizonyságtételt illetően? 

„Miként Fülöpöt angyal vezette ahhoz, aki a világosságot kereste, s aki kész 
volt elfogadni az evangéliumot, úgy ma is angyalok vezetik ama munkások 
lépteit, akik engedik, hogy nyelvüket a Szentlélek megszentelje, szívüket pe-
dig megtisztítsa és nemesítse. A Fülöphöz küldött angyal maga is elvégezhette 
volna az etiópért a munkát, de Isten művének nem ez az útja. Istennek az a 
terve, hogy emberek tevékenykedjenek embertársaikért” (Ellen G. White: Az 
apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 74. o.). 

Az ébredés három lényeges eleme az ima, az Ige tanulmányozása és a bizony-
ságtétel. Amikor népe komoly, szívből fakadó imával keresi Istent, amikor 
elméjüket a Szentírás igazságaival itatják át, amikor lelkesen tesznek bizony-
ságot szeretetéről és igazságáról, Isten természetfeletti módon közbelép és 
szokatlan ajtókat is kitár az igazság hirdetői előtt. 

Válaszoljunk őszintén! Mit teszünk, ha alkalom adódik a bizonyságte-
vésre? Szólunk, vagy inkább kifogást keresve hallgatunk? Mit tudhatunk 
meg a válaszunkból arról, hogy szükségünk van-e ébredésre és reformá-
cióra? 
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július 26.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Bölcsességében az Úr az igazságot keresőket kapcsolatba hozza az igazságot 
ismerő emberekkel. A menny terve az, hogy akik világosságot kaptak, közöl-
jék azokkal, akik még a sötétségben élnek. A bölcsesség nagy forrásából me-
rítő ember az az eszköz és segítő erő, aki által az evangélium az értelmet és a 
szívet átalakító hatalmát gyakorolja” (Ellen G. White: Az apostolok története. 4. 
kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 90. o.). 

„Isten a mi segítségünk nélkül is elérhette volna célját, a bűnösök megmenté-
sét, de azért, hogy mi Krisztuséhoz hasonló jellemet fejleszthessünk ki, osz-
toznunk kell munkájában. Azért, hogy beléphessünk örömébe, hogy áldozata 
árán üdvözült lelkeket láthassunk, részt kell vennünk a megmentésükért fo-
lyó munkában” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 
111. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Mi a fő gondolata e heti tanulmányunknak? Vannak olyan dolgok az 

életünkben, amelyeknek a megváltoztatására kér Isten? Talán a fon-
tossági sorrendünkön kell alakítani? Mire szólít az Úr? 

2) Beszélgessünk még arról a lelki igazságról, hogy hitünk annál inkább 
erősödik, minél többet teszünk bizonyságot. Vajon mi lehet ennek a 
magyarázata? Miért logikus ez? 

3) Milyen gyakran teszünk bizonyságot Jézusról? Ha csak ritkán, akkor 
nézzük meg, hogy mi lehet az oka! Talán az elutasítástól félünk? 
Ebben az esetben gondoljunk Jézusra! Milyen gyakran elutasították, 
de ez Őt nem tántorította el, tehát bennünket se zavarjon! Vagy talán 
azért nem beszélünk róla, mert nem tudjuk, mit is mondhatnánk? 
Miért kell hát még szorosabban járni az Úrral?

4) Említettük, hogy önmagukban a vallási szertartások nem formálhat-
ják át az ember szívét. Milyen igaz! Viszont mi a szerepe a szertartá-
soknak és a hagyománynak a hitünkben és az egyházban? Milyen 
szempontból lehet fontos a szertartás és a tradíció az ébredésben és a 
reformációban?

5) Miért tölt el igazi megelégedettséggel, örömmel, ha Isten felhasznál 
arra, hogy a mi közreműködésünkkel érjen el embereket?  
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SZIGETI JENŐ:
DE PROFUNDIS

A mélységből kiáltok hozzád, Uram,
mikor leírva is fáj a szó.
Agyam, mint tépett szivacs, rongyolódik,
s lassan nem merem tudni, vallani,
hogy mi a jó.
De amikor rám emeled
csontig látó szemed,
mégis bimbózni kezd
legbelül a szó.
Hála, hogy a
bikkfa-szívű nép közt
végképp nem hervad le
cserepes ajkunkról a jó.



38

július 27 – augusztus 2.

Engedelmesség: az ébredés 
gyümölcse

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 26:69-74; Apostolok cselekedetei 5:28-32; 
6:3-10; 9:1-9; Fil 2:5-8 

„Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erős-
ségek lerontására; Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten 
ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmes-
kedjék a Krisztusnak” (2Kor 10:4-5). 

Az 1904-es walesi ébredési mozgalom jó példa arra, hogy a lelki éledésnek mi-
lyen hatása van a hétköznapi életben. Evan Roberts és néhány barátja komo-
lyan imádkozni kezdett a Szentlélek kitöltetéséért. Közbenjáró imádságokat 
mondtak, tanulmányozták a Szentírást és sokat beszéltek a hitükről. 

Erre válaszul Isten kiárasztotta rájuk Szentlelkét. Sokak élete megváltozott. 
Hat hónap leforgása alatt Wales kis földjén százezerre nőtt a megtérők száma. 
Országszerte megmutatkoztak az ébredés következményei. Az emberek na-
ponta, ezrével mentek a templomokba imádkozni. A durva, káromkodó szén-
bányászokból kedves, udvarias úriemberek lettek. Még a bányalovaknak is új 
parancsszavakat kellett megtanítani, mert a munkások már nem szitkozódva 
beszéltek. A megtért szív hatására átalakult az életük, engedelmesek lettek. Ez 
az igazi ébredés cáfolhatatlan bizonyítéka!

5. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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július 28. vasárnap

ÁTALAKULT ÉLET

Az ébredésből nem egyszerűen Jézus feltételezett közelségének kellemes, bi-
zsergető érzése következik, hanem az élet átalakulása. Bibliai írók időnként 
különösen közel érezték magukat Jézushoz, máskor pedig mintha eltávolod-
tak volna. Alkalmanként lélekben szinte szárnyaltak, felvidultak az Úr közel-
ségének örömétől. Voltak viszont olyan időszakok is, amikor egyáltalán nem 
érezték jelenlétét.

Az ébredésből nem feltétlenül következik, hogy kellemes, jó érzések töltenek 
el, de megváltozik az ember élete. Az ébredésnek nem az érzések lesznek a 
gyümölcsei, hanem az engedelmesség! Ez mutatkozott meg a tanítványok ese-
tében is pünkösd után. 

Elemezzük Péter reakcióit a kereszt előtt, a feltámadás után és pünkösd 
után! Mit figyelhetünk meg? Milyen változást hozott Péter hozzáállásában 
a kereszt, a feltámadás és pünkösd? 

Mt 26:69-74: Péter reakciója a kereszt előtt. 

Jn 21:15-19: Péter reakciója a feltámadás után.

ApCsel 5:28-32: Péter reakciója pünkösd után.

Péter életében drámai változást eredményezett a Szentlélek pünkösdi kitölte-
tése: gyenge, vacilláló hívőből hittel teljes, engedelmes tanítvány lett. A koráb-
ban hencegő, felelőtlenül ígérgető Péter megtelt hittel, bátorsággal és lelkesen 
tett bizonyságot. Nagyszerű példa ez arra, hogy mit tehet a Szentlélek azzal, 
aki hittel és engedelmesen átadja magát az Úrnak!

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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július 29.hétfő

AZ ENGEDELMESSÉG NAGY ÁRA

A keresztények hitének és a hit árának egyik korai példáját István történeté-
ben láthatjuk. 

Milyennek mutatják be Istvánt a következő szakaszok: ApCsel 6:3-10; 7:55?

A Szentlélekkel való betöltekezés következtében a tanítványok önzetlen, hí-
vői életet életek. A hitük engedelmességre késztette őket, engedelmességükért 
pedig kirívóan nagy árat kellett fizetniük. Egy kivételével az összes tanítvány 
mártírhalált halt. Megkövezték, börtönbe vetették, máglyán égették meg őket, 
hajótörést szenvedtek. A lelki harc időnként különösen heves volt, de a Meg-
váltó Úr Jézus mellettük állt, hogy erősítse hitüket. 

Az apostolok története 7. fejezetében István nagyszerű prédikációban vázolta 
fel Izráel történelmét. Szólt Ábrahám, Izsák, Jákób, József, Mózes, Dávid és 
Salamon tapasztalatairól. Beszédében kiemelte Isten hűségét Izráel hűtlensé-
gével szemben. A befejezésben rátért arra, hogy Izráel népének vallási veze-
tői megtörték szövetségüket Istennel és ellenálltak a Szentlélek késztetésének 
(ApCsel 7:51-52). 

Mi történt Istvánnal, miután bizonyságot tett Jézusról? Ezek szerint milyen 
ára lehet a hűségnek (ApCsel 7:54-60)?

István engedelmesen válaszolt Isten hívására és haláláig hűséggel kitartott az 
Isten által rábízott küldetés mellett. Talán nem kell mindannyiunknak meg is 
halnunk hitünkért, de fontos annyira elkötelezni magunkat Urunknak, hogy 
ha ezt kérné tőlünk, akkor se riadjunk vissza, hanem Istvánhoz hasonlóan 
mindvégig hűséggel kitartsunk! Az sem kizárt, hogy e sorok olvasói közül 
valakinek egy nap életét kell adnia az Úr művéért. 

Mi lenne, ha komoly bizonyságtételünk miatt életveszélyes helyzetbe 
kerülnénk? Talán nem tudjuk megmondani, mit tennénk, de múltbeli 
reakcióink alapján mire következtethetünk? Mit tennénk, ha egy nap 
hasonló helyzetben találnánk magunkat, mint István? 
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július 30. kedd

A LÉLEK MEGLEPŐ TETTEI

Saul elszántan üldözte a keresztényeket, abban a tévhitben, hogy Isten akara-
ta szerint cselekszik, ha fellép a szerinte fanatikus szekta tagjai ellen. Éppen 
Damaszkuszba tartott, hogy elfogja a keresztényeket, majd Jeruzsálembe hur-
colja őket, amikor Jézus meglepte, méghozzá igen emlékezetes módon. Amit 
Saul átélt a damaszkuszi úton, az nemcsak az ő életét változtatta meg, de az 
egész világot mássá tette!

Olvassuk el Pál megtérésének történetét ApCsel 9:1-9 verseiben! Miért 
küldte az Úr e tapasztalata után azonnal Ananiáshoz? Milyen fontos tanul-
ság rejlik ebben számunkra? 

„Sokan azt hiszik, hogy elismert földi követőitől függetlenül, egyedül Krisz-
tusnak tartoznak közvetlen felelősséggel a kapott világosságért és tapasztala-
tokért. Jézus a bűnösök barátja, és szíve megindul szenvedéseiken. Övé min-
den hatalom mennyen és földön, azonban tiszteletben tartja az eszközöket, 
melyeket az emberek üdvösségére és felvilágosítására rendelt. A bűnösöket 
a gyülekezethez utalja, melyet a világosság közvetítőjévé tett a világ számára. 

Amikor vak tévelygésében és előítélete közepette Saul az általa üldözött Krisz-
tusról kinyilatkoztatást kapott, közvetlen összeköttetésbe került az egyházzal, 
amely a világ világossága” (Ellen G. White: Az apostolok története. 4. kiad. Bu-
dapest, 2001, Advent Kiadó. 82. o.).

Mivel lepte meg Jézus Ananiást? Milyen lelkület jellemezte Ananiást, ami 
miatt követni tudta a Megváltó utasításait (ApCsel 9:10-16)?

Próbáljuk meg Pál helyébe képzelni magunkat, miután a damaszkuszi 
úton találkozott Jézussal! Micsoda megrázkódtatás lehetett számára, 
ami történt! Majd képzeljük magunkat Ananiás helyzetébe is! Mennyire 
megdöbbenhetett ő is! Mit tanulhatunk e történetekből azzal kapcsolat-
ban, hogy az Úr olyan dolgok elé is állíthat, vagy olyasmit is kérhet 
tőlünk, amit akkor nem értünk? Miért kell mégis engedelmeskedni? 
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július 31.szerda

MEGHALLANI A LÉLEK SZAVÁT

Pált szolgálata során mindvégig a Lélek vezette, győzte meg, tanította és erő-
sítette. Agrippa király előtt mondott védőbeszédében az apostol felidézte a 
damaszkuszi úton kapott mennyei látomását. Bizonyságot tett róla, hogy a 
zsidók és pogányok között végzett szolgálatának Jézus által rábízott célja volt: 
„Hogy megnyissad szemeiket, hogy setétségből világosságra és a Sátánnak hatal-
mából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek kö-
zött osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által”  (ApCsel 26:18).

Gondolva a Szentlélek vezetésére, miért olyan figyelemreméltó, ahogy az 
apostol a damaszkuszi úton kapott látomásra reagált? Pál válaszával hason-
lítsuk össze, ahogyan Agrippa király fogadta a Szentlélek hívását (ApCsel 
26:19-32)!

Éles ellentétben Pállal, Agrippa király nem engedett a Szentlélek meggyőző 
erejének. Saját fontossága tudatával volt eltelve, gőgössége és önző vágyai 
miatt ellenállt a Szentlélek késztetésének, ami hívta, hogy új életet találjon 
Krisztusban. 

Jézus félreérthetetlenül kijelentette: „Még egy kevés ideig veletek van a világos-
ság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket; és aki 
a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Még a világosságotok megvan, higgyetek 
a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek” (Jn 12:35-36). 

Miközben engedelmesen követjük a Szentlélek vezetését és Isten igazságának 
világosságában járunk, az Úr folyamatosan több és több világosságot, igaz-
ságot nyilatkoztat ki nekünk. Viszont ha elhárítjuk a Szentlélek késztetését, 
minél inkább ellenállunk neki, annál jobban megkeményedik a szívünk. 

„Majdnem ráveszel engem, hogy kereszténnyé legyek” (ApCsel 26:28). Ez a 
Biblia egyik legmegrendítőbb és legszomorúbb mondata! Hogyan fenye-
gethet bennünket is a hasonló reagálás veszélye? Miért mondhatjuk, 
hogy ugyanaz az elv mutatkozik meg akkor is, ha valaki eltér az Úrtól, 
mint Agrippa szavaiban? 
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augusztus 1. csütörtök

A LÉLEK VEZETÉSÉNEK ENGEDVE

A Szentléleknek nagy szerepe volt Jézus életének minden részében. A Szentlé-
lektől fogantatott (lásd Mt 1:20). Olvashatjuk, „mint kené fel őt az Isten Szentlé-
lekkel és hatalommal” (ApCsel 10:34-38; lásd még Mt 3:16-17). Krisztus egész 
életében engedelmeskedett az Atya akaratának (Jn 8:29; Zsid 10:7). 

Olvassuk el Fil 2:5-8 verseit! Jézus Szentlélekkel teljes életének mely része-
iről értesülünk ebben a leírásban?

Krisztus, aki „Istennek formájában” volt, vagyis Isten volt, „önmagát 
megüresíté”, lemondott Istenével egyenlő kiváltságairól és előjogairól, „szolgai 
formát vévén föl”.

Jézus az Atya akaratát szolgálta, „megalázta magát, engedelmes lévén halálig, 
még pedig a keresztfának haláláig” (Fil 2:8). Jézus élete példa arra, hogy mi-
lyen a Szentlélekkel teljes élet: készséges engedelmesség és az Atya akaratá-
nak alázatos elfogadása jellemzi. Szolgálatra szentelt, imádságos élet, amikor 
az ember szenvedélyesen vágyik arra, hogy mások is üdvözüljenek és az Atya 
országába jussanak. 

Pál apostol kijelenti, hogy a Lélekkel betöltekezett, újszövetségi hívők kegyel-
met kaptak és „apostolságot a hitben való engedelmességnek okáért, minden 
pogányok között, az ő nevéért” (Róm 1:5). A hitetlenekről pedig így ír: „akik 
versengők és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, 
búsulással és haraggal” (Róm 2:8). 

Róm 6:15-23 szakaszában Pál két ellentétes kifejezést használ: „a bűn 
szolgái” és „az igazságnak szolgái”. Róm 8:12-17 verseiben szembeállítja 
„a szolgaság lelkét” és „a fiúságnak Lelkét”. Mit tanultunk meg e kifejezé-
sek jelentéséről az Úrral, a hittel, a bűn elleni harccal és Isten elfogadá-
sával kapcsolatban szerzett saját tapasztalatainkból?
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augusztus 2.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Isten az örök élethez vezető út kapujában helyezte el a hitet, és az egész utat 
összeköti a készséges engedelmesség világosságával, békéjével és örömével. 
Aki ezen az úton halad, mindig maga előtt látja Krisztusban nyert magasztos 
elhívatásának jelét. Állandóan szeme előtt lebeg a jutalom. Isten parancsai 
igazságot, örömet és békességet jelentenek neki a Szentlélekben” (Ellen G. 
White: In Heavenly Places. 183. o.). 

„A Szentlélek ígérete nem korlátozódik sem korra, sem fajra. Krisztus kije-
lentette, hogy Lelkének isteni befolyása követőivel lesz a világ végezetéig. 
Pünkösd napjától a jelen időig el is küldte a Vigasztalót mindazoknak, akik 
magukat teljesen az Úr szolgálatára szentelték. Mindazokhoz, akik Krisztust 
elfogadták személyes Megváltójuknak, eljött a Szentlélek mint tanácsadó, 
megszentelő, vezető és tanú. Minél szorosabb kapcsolatban éltek a hívők Is-
tennel, annál világosabban és erőteljesebben tettek bizonyságot Megváltójuk 
szeretetéről és megmentő kegyelméről. Férfiak és nők, akik az üldöztetés és 
megpróbáltatás hosszú évszázadai alatt a Lélek segítségét nagy mértékben 
érezték életükben, jelként és csodaként álltak a világban. Angyalok és em-
berek előtt bizonyították a megváltó szeretet átformáló hatalmát” (Ellen G. 
White: Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 32. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Olvassuk el ApCsel 5:1-11 szakaszát! Mit tanulhatunk ebből a fontos, 

ugyanakkor bizonyos fokig félelmetes történetből? Vajon miért kellett 
azonnal elszenvedniük tetteik szörnyű következményeit?

2) Beszélgessünk még a csütörtöki résznek arról a gondolatáról, hogy 
Jézus „önmagát megüresíté” (Fil 2:7), így teljesítve jövetele célját. Ezt 
az elvet hogyan alkalmazhatjuk a saját hitéletünkben? Miért olyan 
fontos az önmegtagadás, meghalni az énünknek, főként ébredésre és 
reformációra törekedve?

3) „Majdnem ráveszel engem, hogy kereszténnyé legyek” (ApCsel 26:28). 
Beszélgessünk még a csoportban arról, hogy mi minden következett e 
végzetes szavakból! 
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SZIGETI JENŐ:
A KEGYELEM PALÁSTJA

Jót tettél, szerettél,
s melegedett tőled a világ.
Mégis becsapott, akinek
te voltál Istened
kegyelem-palástja.
De tudd meg, hogy míg
itt a földön élsz, ez a rend;
aki jótettért hálát vár,
az homokra építi házát.
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augusztus 3–9.

Bűnvallás és megtérés: 
az ébredés feltételei

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; 
Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17; 
1János 1:9

„Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, 
irgalmasságot nyer” (Péld 28:13). 

Az egész Szentírásban azt találjuk, hogy a lelki megújuláshoz a megtérésen 
és a bűnök megvallásán át vezet az út. Az Úr mindig úgy készítette fel népét 
valamilyen nagy feladat elvégzésére, hogy Isten szerinti bánatra vezette őket a 
bűneik miatt. Amikor elismerjük és megvalljuk vétkeinket, jó úton haladunk 
a győzelem felé. 

„Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem 
hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy min-
denki megtérésre jusson” (2Pt 3:9). A megtérés és a bűnvallás a két előfeltétele 
annak, hogy bőségesen megkaphassuk a Lélek erejét.

E heti tanulmányunkban Az apostolok cselekedetei feljegyzéseiben nyomon 
fogjuk követni, hogy mennyire szükséges az őszinte megtérés a Szentlélek ki-
töltetéséhez. Szembeállítjuk egymással az igaz és a hamis bűnbánatot is. Látni 
fogjuk: a bűnbánat a Szentlélektől jövő ajándék, hogy segítségével jobban tük-
rözhessük Jézus szeretetét a környezetünkben.

6. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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vasárnapaugusztus 4.

MEGTÉRÉS: ISTEN AJÁNDÉKA

A pünkösd előtti héten a tanítványok komolyan keresték Istent imában.  
ApCsel 1:14 szerint „mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az 
imádkozásban és a könyörgésben”. Ez a megfogalmazás a keresztények közötti 
erős egységet és összhangot érzékelteti, ami nem valósult volna meg a meg-
térés és a bűnök megvallása nélkül. Az ima és a bűnvallás készítette fel őket 
arra, aminek a következőkben kellett megtörténnie. 

Milyen fontos pontokat emelhetünk ki Péter szavaiból ApCsel 5:30-32 ver-
seit olvasva? 

Péter itt két lényeges pontot említ meg. Először is: a megtérés ajándék. Amint 
szívünkben engedünk a Szentlélek késztetésének, Jézus a megtérés ajándékát 
adja. Másodszor pedig: a tanítványok élete bizonyította megtérésük valóságos 
voltát. Nemcsak prédikáltak a megtérésről, hanem tapasztalták is. 

„Mialatt a tanítványok az ígéret beteljesedésére vártak, őszinte bűnbánat-
tal alázták meg szívüket és vallották meg hitetlenségüket. Visszaemlékeztek 
Krisztusnak halála előtt mondott szavaira, s jobban megértették azok értel-
mét… Amint tiszta, szent életéről elmélkedtek, úgy érezték, hogy semmilyen 
fáradtság nem lehet túl terhes, semmilyen áldozat nem túl nagy, ha életükben 
bizonyságot tehetnek Krisztus szeretetreméltó jelleméről” (Ellen G. White:  
Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 23. o.).

A megtérés és a bűnvallás témája Az apostolok cselekedetei egész könyvében 
megtalálható (ApCsel 17:30-31; 26:19-20). „Isten jósága” az, ami megtérésre 
vezet. A Szentlélek meggyőző ereje hatására ismerjük fel, hogy szükségünk 
van a bűnöket megbocsátó Megváltóra. Ugyanakkor tisztában kell len-
nünk azzal is, hogy a Szentlélek nem tölti be a meg nem tért ember szívét  
(ApCsel 2:38-39; 3:19; Róm 2:8). A Lélek csak annak a szívébe költözik be, aki 
megtisztítja magát az önző ambícióktól, a személyes dicsőség és az elismerés 
vágyától.

Mi teszi nehézzé a bűnök bevallását és a megtérést? Miért áll az ember 
énje könnyen az őszinte megtérés útjába?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html



48

augusztus 5.hétfő

AZ ŐSZINTE MEGTÉRÉS JELENTÉSE

Hogyan határozza meg Pál apostol az őszinte megtérés lényegét (2Kor 7:9-11)?

A megtérés a bűn miatt érzett szomorúság, amire Isten késztet. Ehhez hozzá-
tartozik még az elhatározás, hogy elfordulunk minden olyan konkrét bűntől, 
amit a Szentlélek eszünkbe juttat (Ez 14:6; Zak 1:4). Az őszinte bűnbánat nem 
sodorja mély depresszióba a keresztényt bűnös természete vagy tettei miatt. 
„Az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést sze-
rez” (2Kor 7:10). Az igazi bűnbánat valójában arra késztet, hogy ne annyira 
a magunk bűnösségére, mint Jézus igaz voltára összpontosítsunk. „Buzgóvá” 
tesz, hogy nézzünk „a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra” (Zsid 12:2; 
lásd még 2Kor 7:11). 

Az Újszövetség egészében arról olvashatunk, hogy bűneink hatalmas volta 
soha nem haladhatja túl Krisztus kegyelmének nagyságát: „ahol megnövekedik 
a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik” (Róm 5:20). Ez bizonyosan 
igaz volt Pál apostol esetében.

Mit tudhatunk meg ApCsel 26:10-16 és 1Tim 1:14-17 verseiből Pál bűnössé-
géről és Jézus igazságáról? 

Amikor Saul rádöbbent, hogy valójában a dicsőség Urát üldözi, őszintén 
megtérve, bűneit megvallva borult térdre. Élete hátralévő részében soha nem 
fáradt bele abba, hogy saját bűnösségének és Isten kegyelmének a történeté-
ről beszéljen. Megtérésekor mégsem esett mély depresszióba; ez az élmény 
inkább arra késztette, hogy a Megváltó szerető, megbocsátó karjába vesse ma-
gát. Miután megvallotta bűneit, nem érezte bűnösebbnek magát, mint azelőtt. 
Figyelme nem a saját tisztátalanságára, hanem Jézus igazságára irányult.

Éreztük már magunkat a bűnösök közül az „elsőknek”, vagy ha nem is 
a legreménytelenebb vétkesnek, mégis túlságosan rossznak ahhoz, hogy 
megváltást nyerjünk? Hogyan tanulhatunk meg nyugalmat találni abban 
bízva, hogy Krisztus igazsága elég a megváltásunkhoz? 
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augusztus 6. kedd

ŐSZINTE MEGTÉRÉS ÉS BŰNVALLÁS

Milyen lelki elveket ismerhetünk meg 3Móz 5:5, Ézs 1:16-18, ApCsel 26:19-20 
és 1Jn 1:9 verseiben, amelyek az őszinte megtéréssel és a bűnvallással kap-
csolatosak?

Az őszinte megtéréssel mindig együtt jár a konkrét bűnök megvallása.  
A Szentlélek nem ködös bűntudat érzését kelti, hanem arról győz meg, hogy 
pontosan milyen fogyatkozásaink vannak. 

„Az őszinte bűnvallomásnak mindig sajátos jellege van, és személyes bűnt is-
mer be. Ez lehet olyan természetű, hogy egyedül Istennek kell bevallani, vagy 
pedig olyan, hogy embertársainknak ártottunk, és ezért tőlük kell bocsánatot 
kérnünk. Avagy nyilvános természetű, s akkor nyilvánosan is be kell ismer-
nünk. De minden beismerés határozott és tárgyilagos legyen, elismerve az 
elkövetett vétket” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent 
Irodalmi Műhely. 30. o.). 

A Szentlélek azért győz meg a bűneinkről, hogy rádöbbentsen: szükségünk 
van Krisztus üdvözítő kegyelmére. Isten nem fog jobban szeretni, ha megté-
rünk, de segít, hogy jobban értékeljük a szeretetét. A bűnvallással nem érde-
melhetjük ki a bűnbocsánatát, de bűnünket bevallva képesek leszünk elfogad-
ni tőle a bűnbocsánatot. Isten nem szeret jobban, ha megbánjuk bűneinket, 
és akkor sem szeret kevésbé, ha ezt elmulasztjuk. Szeretete állandó. Az az 
egyedüli változó tényező, ahogyan mi fogadjuk a Szentlélek hívását.

Igazság szerint a szívünk nem tudja addig befogadni Isten gazdag áldásait, 
amíg a bűn lerakódása eltömíti lelki artériáinkat. A bűn érzéketlenné tesz a 
Lélek késztetésére, emiatt egyre nehezebb válaszolni hívására. A megtérés és  
a bűnök megvallása nyitja meg szívünk lelki csatornáit, hogy be tudjuk fogad-
ni a Szentlélek jelenlétének és erejének túlcsorduló áldását.

Vágyunk bűneink bocsánatára, amikor megvalljuk azokat és megtérünk 
belőlük, de nem feledkezhetünk meg arról, hogy ez egy kétirányú utca. 
Vagyis, hogyan viszonyulunk azokhoz, akik bántottak, de már a bocsá-
natunkat kérik? Ki az, akinek meg kellene bocsátanunk, még ha méltat-
lan is rá? Miért van nekünk olyan nagy szükségünk arra, hogy mégis 
megbocsássunk? 
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augusztus 7.szerda

ŐSZINTE ÉS HAMIS BŰNBÁNAT

A Bibliában konkrét példákat találunk olyan esetekre, amikor emberek meg-
bánták tetteiket, mégsem nyerték el Isten bocsánatát. Sírtak, szomorkodtak, 
megvallották a bűnüket, de nem bocsátott meg nekik az Úr. Olvassuk el a 
fáraó, Bálám, Ézsau és Júdás történetét (2Móz 12:29-32; 4Móz 22:32-35; Máté 
27:4; Zsid 12:17)!

Milyen közös vonást fedezhetünk fel e részekben a megtéréssel és a bűnök 
megvallásával kapcsolatban?

Zsid 12:17 verse jól összefoglalja a lényeget. Ézsauról azt olvassuk, hogy „mi-
kor akarta örökölni az áldást… nem találta meg a megbánás helyét”. Sem a fáraó, 
sem Bálám, sem Júdás, sem Ézsau szívét nem törte össze a nagy fájdalom, 
amit bűnével okozott a családjának vagy magának Istennek. Ézsau csupán az 
elvesztett elsőszülöttségi áldás miatt kesergett. Azt sajnálta, hogy nem kapta 
meg, amit jogos tulajdonának vélt. A szándéka nem volt tiszta. Csak a veszte-
ség miatt sajnálkozott. A hamis bűnbánat azt jelenti, hogy az ember csupán a 
bűn következményei, nem pedig a bűn miatt szomorkodik.

Istentől ered a vetés és aratás elve, és tagadhatatlan, hogy a bűn rettenetes kö-
vetkezményekkel jár, ám a bűnbánat nem csupán a vétek által kiváltott bajok 
miatti kesergés. Azt jelenti az igazi bűnbánat, hogy az ember szomorkodik, 
amiért nagy szégyent és fájdalmat okozott Istennek. 

Az igazi megtérésnek mindig legalább három jellemzője van: először is szo-
morúság, mert a bűnnel fájdalmat okoztunk Istennek. Fáj, hogy megbántottuk 
azt, aki annyira szeret. Másodszor: őszintén megvalljuk az elkövetett rosszat. 
Nem hozunk fel kifogásokat viselkedésünk indokolására, nem mást hibázta-
tunk, hanem felelősséget vállalunk a tetteinkért. Harmadszor pedig: az igazi 
bűnbánatnak mindig része az elhatározás, hogy elfordulunk attól a bizonyos 
dologtól. A bűnbánat nem lehet őszinte, ha nem vonja maga után az életben 
történt változást. A hamis bűnbánatban viszont az ember csak magára figyel, 
a következmények miatt aggódik; ez pusztán érzésben megnyilvánuló szomo-
rúság, a bűn által gyakran kiváltott negatív következmények miatt. Jellemzi a 
kifogások keresése és mások kárhoztatása. Nem törekszik a magatartásbeli 
változásra, hacsak nem származik belőle személyes haszna. 
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augusztus 8. csütörtök

A BŰN MEGVALLÁSÁNAK GYÓGYÍTÓ EREJE

A vétkek megvallása felnyitja a bűntudat okozta kelést, hogy a rossz gennyes 
váladéka kitisztulhasson. A bűnvallás gyógyító hatása számos formában je-
lentkezik. Ilyenkor nyitott lesz a szívünk Isten kegyelmének befogadására. 
Bűnünket beismerve elfogadjuk a bocsánatot, amit Krisztus a kereszt révén 
ingyen felajánl. Ez azért gyógyít, mert így kegyelmet kaphatunk. Jótékony ha-
tásának az is részét képezi, hogy ledönti a köztünk és a többi ember közötti 
válaszfalat, helyreállítja a kapcsolatokat. 

Olvassuk el Zsolt 32:1-8 szakaszát! Milyen tanítást találunk benne a bűnök 
bevallásáról és a bűnbánatról? 

Pál apostol így foglalja össze, amire igyekezett: hogy „botránkozás nél-
kül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor” (ApCsel 
24:16). Mit jelent ez? 

Jó vagy rossz a bűntudat? Attól függ. Ha a Szentlélek meggyőz valamilyen 
bűnünkről, és a bűntudat Jézushoz vezet, akkor jó. Viszont ha már megval-
lottuk a bűnünket, de a bűntudat továbbra is gyötör, az ártalmas is lehet.  
„A bűntudat érzését le kell tenni a Golgota keresztje tövénél. A bűnösség érzé-
se mérgezi az életet és az igazi boldogságot. Jézus így szól: ’Helyezd rám min-
den terhedet! Magamra veszem bűneidet és békességet adok neked. Ne tartsd 
értéktelennek magad, hiszen saját vérem árán váltottalak meg, az enyém vagy! 
Megerősítem meggyengült akaratodat, elveszem tőled a bűnöd miatti szomo-
rúságot’” (Ellen White: Manuscript Releases. 9. köt. 305. o.). A bűntudatra Jé-
zusban találjuk a megoldást. Kegyelmével eltörli az ártó bűnterhet. Időnként 
megvalljuk a bűnünket, de továbbra is gyötör a bűntudat. Miért? Ennek az 
lehet az egyik oka, hogy az ördög igyekszik elvenni tőlünk az üdvbizonyos-
ságot. Örömét leli abban, hogy megfosztja az embereket a Jézustól nyerhető 
bűnbocsánat és üdvösség boldog bizonyosságától. Vagy pedig a Szentlélek 
akar rámutatni valamire, ami közénk és egy másik ember közé fészkelte ma-
gát. Ha megbántottunk valakit, a lelkifurdalásunk enyhülni fog, miután be-
valljuk a vétkünket annak, akinek fájdalmat okoztunk. 

Hogyan hatott a bűntudat az Úrral és az emberekkel való kapcsolatunk-
ra? Mivel csökkenthetjük a lelkifurdalást? Milyen bibliai ígéretekre 
hivatkozhatunk a továbblépés érdekében még akkor is, ha valamit való-
ban rosszul tettünk és bizonyos értelemben joggal gyötör bűntudat?
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augusztus 9.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Őszinte bűnbánat és reformáció nélkül Isten nem fogad el bűnvallomást. 
Egész életünknek át kell alakulnia, és mindazt, ami Istent sérti, el kell hagy-
nunk. Ez lesz az eredménye a bűnünk felett érzett őszinte bánatunknak.  
A következő szavak tisztán és érthetően mutatják kötelességeinket: ’Mosdód-
jatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, 
szűnjetek meg gonoszt cselekedni; tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, 
vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét’ (Ézs 
1:16-17). ’Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az életnek parancsolati-
ban jár, többé nem cselekedvén gonoszságot: élvén él, és meg nem hal’ (Ez 33:15)” 
(Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely. 
30-31. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA! 
1) Milyen alapvető tanulságot találunk abban, hogy Jézus kész volt meg-

bocsátani azoknak is, akik a keresztre szegezték? Ha Ő hajlandó volt 
erre, mennyivel inkább meg kell bocsátanunk azoknak, akik bennün-
ket bántottak!

2) A saját tapasztalatunk szerint milyen áldásokkal jár a bűnök megval-
lása? Hogyan segíti nemcsak az Úrral, hanem az emberekkel való 
kapcsolatunk megőrzését? 

3) Amint olvastuk a héten, időnként szükséges bevallani bűneinket 
azoknak, akiket megbántottunk vagy akiknek ártottunk. Mégis miért 
legyünk mindig óvatosak azzal, hogy mit mondunk el? 

4) Az őszinte bűnbánathoz hozzátartozik, hogy el is fordulunk a rossz-
tól. Mi történik viszont akkor, ha újból beleesünk abba a bizonyos 
dologba? Azt jelentené, hogy nem őszinte a bűnbánatunk, és újból 
már nem nyerhetünk bocsánatot rá? Akkor vajon mennyi reménye 
lehetne bárkinek is? Hogyan érthetjük meg a bibliai bűnbánat jelenté-
sét, miközben tisztában vagyunk bűnös természetünk valóságával is? 

5) A héten tárgyaltak alapján miért olyan fontos része az ébredés és 
reformáció egész témakörének a megtérés? Az ébredés és a reformáció 
meghatározása miként foglalja magába a megtérés szükségességének 
gondolatát?
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
NÉHA KIMEGYEK
(Anyukával a vonaton)

Néha kimegyek a Sárrét
tej-ködös széléhez
a vonat hangja felé
megnézni magamat,
ahogyan ülök az ablaknál
fogva a csontos idő
fásult kezét.
Ahogyan a mező ajkain
elliheg a mozdony,
válaszfalam félszeg virágai
fuldokolnak
a menekülő remény
füst-kígyói közt.

S a magasban
fekete varjak jajgatják;
mit nem tettünk meg
a másikért.
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augusztus 10–16.

Egység: az ébredés 
összekötő ereje

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 18:15-20; János 17:9-11, 20-24; 
Apostolok cselekedetei 1:8; 4:32-33; 15:1-31; 1Korinthus 12:12-18 

„Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint 
illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídség-
gel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, igyekezvén megtartani a 
Lélek egységét a békességnek kötelében” (Ef 4:1-3). 

Az egység lényeges része az ébredésnek. A konfliktus, a megoszlás és a küz-
delem nem teszi lehetővé az ébredéshez szükséges környezet kialakulását. 
Pünkösdkor a Szentlélek a krisztusi küldetésben egységbe forrt gyülekezet-
re töltetett ki. Kisebb nézeteltéréseiken felülemelkedtek Krisztustól kapott 
fontosabb küldetésük miatt. Az elsőségért folytatott küzdelem abbamaradt, 
mert már arra figyeltek, hogy a vesztükbe tartó embereket megismertessék az 
evangéliummal. Ha Krisztus első követőit lekötötték volna a hatalmi harcok, 
a munka már a kezdet kezdetén elakad. A Szentlélek meggyőző hatására a 
tanítványok énjüket háttérbe szorítva összefogtak a misszióban. 

Röviden: ahol nincs egység, ott nem lehet ébredés. Ahol a féltékenység, az 
irigység és az elsőségért folytatott küzdelem uralkodik, ott gátat vetnek a 
Szentlélek erejének. Éppen ezért különösen fontos megtanulni, hogyan dönt-
hetők le az elválasztó falak, hogy az egyházban létrejöjjön a Krisztus által 
kívánt egység.  

7. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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vasárnapaugusztus 11.

VÁLASZ KRISZTUS IMÁJÁRA

János evangéliuma 17. fejezetében találjuk Jézus főpapi imáját, amiből megtud-
hatjuk, hogy az Úr mire gondolt a föld történelmének abban az emlékezetes 
órájában. 

Mire vágyott Jézus (Jn 17:9-11, 20-24)? Miért olyan fontos ez? A tanítványok 
egymás közti kapcsolata hogyan bizonyította őszinte keresztény hitüket 
(lásd ApCsel 4:32-33)?

A tanítványok között kialakult egység készítette fel őket szívükben arra, hogy 
a legteljesebben befogadják a Szentlélek erejét. Valóra vált, amiért Krisztus 
imádkozott. Félre tudták tenni az elválasztó nézetkülönbségeket, a szeretet 
felülkerekedett, megszűntek a harcok. 

„A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy vala; és senki semmi marháját nem 
mondá magáénak, hanem nékik mindenök köz vala. És az apostolok nagy erővel 
tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem vala mind-
nyájukon” (ApCsel 4:32-33). 

E szakasz szerint kapcsolat van aközött, hogy a tanítványok „szíve-lelke egy” 
volt és „nagy erővel” tettek bizonyságot. Jeruzsálemben, az I. századbeli nehéz 
körülmények között, amikor a kereszténység igencsak népszerűtlen volt, az 
őszinte hívők minden javukat megosztották egymással, támogatták egymást. 
Háttérbe helyezték egyéni ambícióikat. Önzetlenségük és nagylelkűségük ké-
szítette fel őket arra, hogy a Szentlélek ereje a maga teljességében áradjon ki 
rájuk a bizonyságtétel érdekében. 

„Figyeljük meg, hogy miután a tanítványok teljes egységre jutottak, amikor 
már nem harcoltak a vezető helyért, akkor töltetett ki a Lélek. Egységben vol-
tak, félretették mindazt, ami elválasztotta őket” (Ellen G. White: Counsels for 
the Church. 98. o.). 

Miért olyan fontos egyházunk számára, hogy megtörténjen, amit Jézus 
kért János evangéliuma 17. fejezetében? Az Úr az I. században fontosnak 
tartotta követői egységét. Ezek szerint vajon mit vár mai egyházától? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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augusztus 12.hétfő

AZ EGYSÉG ÚJSZÖVETSÉGI PÉLDÁJA

Az Újszövetség korát, az I. század világát is megosztotta a rang, a társadal-
mi helyzet és a nemek kérdése. Különféle szociális problémákkal küzdöttek. 
Akkor még az egyenlő jogok, a szabadság és az emberi méltóság elvét nem 
tekintették elfogadott normának. 

Majd színre lépett a kereszténység, forradalmasítva a társadalmi életet. Ra-
dikálisnak tűntek Jézusnak az egységre, az igazságra vonatkozó tanításai, és 
annak látszott a törődése a szegényekkel, tisztelete a társadalmi élet peremére 
szorultak iránt is. Ugyanakkor az újszövetségi kor hívői egyaránt elfogadták 
a teremtés és a megváltás alapvetően fontos tanát. Azt tanították, hogy Isten 
teremtett minden embert, a megváltást Krisztus keresztje tette elérhetővé az 
emberiség számára. A kereszt mutatott rá arra, hogy a társadalmi helyzettől 
függetlenül minden egyes ember élete felbecsülhetetlen értéknek számít Isten 
szemében.

Hogyan példázzák az alábbi hasonlatok, hogy a hívők, még ha eltérőek is 
a körülményeik, harmonikus egységet képeznek? 1Kor 12:12-18; 1Pt 2:4-5

Milyen képekkel lehetne még jobban érzékeltetni Isten népének egységét? Pál 
apostol a test hasonlatával utal az egyházra és tagjaira. A test részei szorosan 
összekapcsolódnak. A tagok több szálon kötődnek egymáshoz és függnek is 
egymástól. Mindnek megvan a maga szerepe, és ha az egyik szenved, vele 
szenved a test többi része is (1Kor 12:18-26). 

Péter a lelki ház képét említi, amelyben a tagok a kövek. Pontosan illeszked-
nek a Jézus nevét dicsőítő templom szerkezetébe. Mindkét példa szerint a 
tagok szoros összeköttetésben állnak egymással. A megtört kapcsolatokkal, 
a hatalmi harcokkal és a megoszlással jellemezhető világban a szeretet egy-
ségének köteléke erős érv volt a kereszténység mellett. Jézus egyértelműen 
kifejtette ezt az egyetemes igazságot: „Erről ismeri meg mindenki, hogy az én 
tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok” (Jn 13:35). 

Mennyire látszik meg a gyülekezetünkben az egység, amiről most olvas-
tunk? Kérdezzük meg magunktól, hogy valóban az egység kialakulását 
támogatjuk-e! Milyen magatartás ront a helyzeten?  
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augusztus 13. kedd

EGYSÉGBEN: KÜLDETÉSÜNK ÉS ÜZENETÜNK

Az Újtestamentum korának hívői közötti egység alapja messze nem csupán 
érzelmi kérdés volt. 

Mi volt az újszövetségi egyház igazi szenvedélye? Hogyan fogta ez a tagjait 
egységbe? ApCsel 1:8; 4:33; 5:42; 9:31; 28:28-31

Az apostolokat teljesen lekötötte valami, amit sokkal fontosabbnak tartottak 
önmaguknál. Egyéni törekvéseiket háttérbe szorította Krisztus parancsa, hogy 
vigyék el az evangéliumot az egész világra. Az egyház nem tudja kellőképpen 
képviselni a jó hírt a környezetében, amíg nincs egységben, de mindaddig 
nem lesz egységben, amíg nem az evangélium hirdetése a legfőbb tevékeny-
sége. 

A misszió hatalmas egyesítő erővel bír. Az első hívők felsorakoztak a misszió 
végzésére. Urunk élete, halála, feltámadása, papi szolgálata és visszatérése 
fogta őket össze. Az új megtérők megalapozódtak „az apostolok tudományá-
ban” (ApCsel 2:41-42). Egységüknek Jézus tanítása képzete az alapját.

Péternél találkozunk a „jelenvaló igazság” (2Pt 1:12) kifejezéssel. Az apostol 
napjaiban a „jelenvaló igazság” üzenete egyesítette az egyházat és hajtotta elő-
re prófétai lendülettel, miszerint a názáreti Jézus Krisztusban teljesedtek az 
Ószövetség messiási próféciái. Egységbe fogta őket a prófécia teljesedésével 
kapcsolatos jelenvaló igazság sürgető üzenete. 

Most, a föld történelmének végén is sürgető üzenetet bízott Isten a népére, a 
jelenvaló igazságot (Jel 14:6-12). Ez az „örökkévaló evangélium” üzenete, még-
hozzá az ítélet, az engedelmesség és az Úr visszatérésének összefüggésében. 
Ez fogja egységbe a hetednapi adventisták világszéles családját. Ha ez az üze-
net felhígulna, másodlagos szerepet kapna, vagy csupán a múltból visszama-
radt ereklyeként kezelnénk, az egyház egysége darabokra hullana, a misszió 
pedig elveszítené sürgető erejét. Ha az egyház üzenetét félreértik vagy elferdí-
tik, a misszió nem lesz világos. A hármas angyali üzenet prófétai üzenetének 
hirdetése adja a hetednapi adventisták létezésének alapját. 

Mennyire kötődünk üzenetünkhöz és missziónkhoz? Vagy közelítsünk 
más oldalról: Miért vagyunk hetednapi adventisták? Beszélgessünk vála-
szunkról szombaton a csoportban!
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augusztus 14.szerda

EGYHÁZSZERVEZET: AZ EGYSÉG STRUKTÚRÁJA

Az Újszövetségből kitűnik, hogy az őskeresztény egyháznak meghatározott 
szervezeti felépítése volt. Ez a struktúra segített megőrizni tanbeli tisztaságát 
és a misszióra való összpontosítást. 

Az apostolok cselekedetei 6. fejezete szerint a tanítványok összegyűltek megol-
dani egy problémát: hogyan osszanak ételt azoknak az özvegyasszonyoknak, 
akik a görög származású új hívők közé tartoztak. Eldöntötték, hogy diakónu-
sokat választanak ki erre a feladatra. A tagok tisztelték e vezetők tekintélyét. 

Amikor Pál apostol megtért a Damaszkuszba vezető úton, az Úr Ananiáshoz, 
a gyülekezet egyik tagjához irányította (ApCsel 9:10-17). 

Ananiás megkeresztelte Pált, akit azután a Szentlélek Jeruzsálembe küldött az 
egyház vezetőivel találkozni, hogy ők erősítsék meg a szolgálatban (ApCsel 
9:26-30). 

Az apostolok cselekedetei 20. fejezete beszámol róla: az apostol az efezusi gyüle-
kezet vezetőivel találkozott, és figyelmeztette őket, hogy óvakodjanak a hamis 
tanítóktól és tévtanításaiktól (ApCsel 20:17, 27-32). 

Hogyan talált megoldást az újszövetségi egyház a körülmetéléssel kapcso-
latos heves vitára (ApCsel 15:1-31)?

A jeruzsálemi zsinat komoly szakadástól mentette meg az I. századi egyhá-
zat. Tanbeli hűségük megőrzéséhez alapvetően szükséges volt a vezetői te-
kintéllyel bíró egyházszervezet. A helyi gyülekezetek vezetőit elküldték Jeru-
zsálembe, hogy részt vegyenek a hitelvi kérdéseket tárgyaló megbeszélésen, 
amely meghatározta az egyház jövőjét. Amikor a képviselők csoportja közös 
megegyezésre jutott, döntésüket bizottsági határozatként leírták és kiküldték 
azoknak a gyülekezeteknek, ahonnan a probléma kiindult: Antiókhiába, Szí-
riába és Ciliciába (ApCsel 15:23).

A tagok elfogadták a jeruzsálemi zsinat döntését; örültek, hogy a Szentlélek 
vezetését követve választ találtak a kérdésükre (ApCsel 15:30-35). 

A Hetednapi Adventista Egyház tagjaként részét képezzük a közösség-
nek. Mi a szerepünk a szervezeti felépítésben? Hogyan folyhatnánk még 
tevékenyebben bele a munkában? 
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augusztus 15. csütörtök

EGYSÉGRE JUTÁS

Minél közelebb kerülünk Jézushoz, annál közelebb leszünk egymáshoz. Új 
lelki látással figyeljük a dolgokat. Krisztus Lelke hatására másképpen tekin-
tünk már egymásra. Kegyelme eltérő megvilágításba helyezi a korábban még 
zavaró apróságokat. Krisztus csodálatos kegyelme fényében a hívők elszakad-
nak a hosszú ideje táplált ellenségeskedésektől. A régi sebeket és vitákat félre-
teszik, amennyire csak lehet, ledöntik a válaszfalakat. Az evangélium meggyó-
gyítja a megtört kapcsolatokat. 

Amikor pünkösdkor a Szentlélek kiáradt, drámai változás történt a tanítvá-
nyok egymáshoz való viszonyulásában. A keresztről sugárzó fényben már 
egészen másként tekintettek egymásra.

„Minden keresztény a testvérében az isteni szeretet és jóindulat megnyilvá-
nulását látta. Egyetlen cél érvényesült; egyetlen vágy minden mást háttérbe 
szorított. A hívők Krisztushoz hasonló jellem kinyilatkoztatására és országá-
nak építésére törekedtek” (Ellen G. White: Az apostolok története. 4. kiad. Bu-
dapest, 2001, Advent Kiadó. 31. o.).

Soroljunk fel néhány olyan szokást, ami az I. században élő keresztények 
egységét erősítette! Miért van ezekben akkora összefogó erő? Mt 18:15-20; 
28:16-20; ApCsel 1:14; 6:7; 12:5, 12

Azzal nem lehet egységre jutni, ha csak reménykedünk benne vagy sóvár-
gunk utána. Az újszövetségi kor egyházának tagjai együtt imádkoztak és be-
szélgettek. Közösen tanulmányozták Isten Igéjét és beszéltek a hitükről. Az 
ima, a bibliatanulmányozás és a bizonyságtevés nagy erővel bíró eszközök, 
amelyek létrehozzák, ápolják és fenntartják az egyház egységét. Miközben 
egymásért imádkozunk, közelebb is kerülünk egymáshoz. Ha részt veszünk 
a környékünkön végzett evangelizációs programban, ez megteremti az egy-
ség, a közösség érzését. Az élő, dinamikus, egységes és ébredést tapasztaló 
gyülekezet tagjai együtt imádkoznak, tanulmányozzák Isten Igéjét és tesz-
nek bizonyságot. 

Soroljuk fel, hogy milyen erők veszélyeztetik gyülekezetünk vagy akár 
egész egyházunk egységét! Miért olyan fontos tudni ezekről az erőkről, 
ill. készen állni arra, hogy megbirkózzunk velük?
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augusztus 16.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Az első tanítványok feltűnően különböztek egymástól. A világ tanítóivá kel-
lett lenniük, de sokfajta jellemet képviseltek. Az eredményes munkálkodás 
érdekében, melyre elhívattak, szükséges volt, hogy e különböző természetű, 
felfogású férfiak érzésben, gondolatban és cselekvésben egységre jussanak. 
Krisztus feladata volt az egység biztosítása. E célból kívánta őket önmagával 
egységbe hozni” (Ellen G. White: Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 
2001, Advent Kiadó. 14. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Miért olyan fontos számunkra az egységes egyházszervezet? Hogyan 
hatna a missziónkra, az üzenetünkre és egész egyházunkra, ha az 
egyes gyülekezetek, területek, uniók és divíziók mind a maguk külön 
útját járnák? Képzeljük el, milyen összevisszaságot eredményezne ez!

2) A csoportban fogalmazzuk meg, hogy miért vagyunk hetednapi 
adventisták!

3) Az egység lényeges, de vannak még ennél is fontosabb dolgok? Ha 
igen, melyek azok? Pál apostol például így írt azokról, akik más taní-
tásokat hirdettek, mint ő maga: „De ha szinte mi, avagy mennyből való 
angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, 
legyen átok. Amint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki 
néktek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen”  
(Gal 1:8-9). Mi történt az egységgel ekkor, legalábbis a levél címzettjei 
esetében?

4) Boncolgassuk még tovább azt a kérdést, hogy miért olyan fontos az 
üzenetünk és a küldetésünk adventista identitásunk szempontjából! 
Milyen célunk lenne a más által nem hirdetett üzenet nélkül? 
Ugyanakkor még mi tartja össze a hetednapi adventistákat? Vagyis a 
missziónk és az üzenetünk mellett még mi tesz jellegzetessé? Miért 
olyan fontosak ezek is?

5) Mi az oka annak, hogy az egység elengedhetetlen feltétele az ébredés-
nek és a reformációnak?
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BOTYÁNSZKI ÁGNES:
SZÍVKÚT

Feneketlen szívkút,
mit szép múlt fúrt
mérhetetlen mélyre,
isteni könnyeket
hozott felszínére,
mert víztükrébe
visszatért egy igaz
ember képe – végre! –
és zokogott örömébe…
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augusztus 17–23.

Tisztánlátás: az ébredés 
biztosítéka

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 23:27-28; János 17:3; 1Korinthus 12:4-7; 
2Thesszalonika 2:9-12; 1János 2:3-6 

„Lásd meg Uram, hogy a te határozataidat szeretem; a te kegyelmességed sze-
rint eleveníts meg engem! A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítéle-
te mind örökkévaló” (Zsolt 119:159-160). 

Még a szolgálatom legelején egy családdal tanulmányoztam a Bibliát Tennessee 
államban, amikor egy jól megtermett, szivarozó férfi lépett a terembe, aki közöl-
te, hogy tüdőrákban szenvedett, de az Úr meggyógyította.

Gyakran utalok erre az esetre. Ez az ember komolyan hitte, hogy a Szentlélek 
csoda folytán meggyógyította. Ettől nem lehetett eltántorítani, de valóban így 
történt? A jelek és a csodák mindig a Szentlélek munkájának bizonyítékai? 
Vajon alapozhatjuk a hitünket kizárólag ezekre? Milyen szerepet kaphatnak a 
jelek és a csodák a hamis ébredési mozgalmakban?

Az ébredéssel kapcsolatban fel kell tennünk a kérdést: Lehetséges volna, hogy 
az ördög hamis vallási izgalmat szít, majd pedig azt az érzést kelti, hogy őszinte 
ébredés történt? 

Ezen a héten a valódi ébredés lelki mutatóival foglalkozunk, majd pedig ösz-
szehasonlítjuk a hamis ébredés nyilvánvaló jeleivel. Megvéd az ellenség meg-
tévesztésétől, ha tisztában vagyunk a kettő közötti különbséggel.

8. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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augusztus 18. vasárnap

ISTEN AKARATA ÉS IGÉJE

Az igazi lelkiségben Isten megismerése és akaratának teljesítése központi he-
lyet kap (Jn 17:3; Zsid 10:7), viszont téves minden ún. „ébredés”, ami csak a 
tapasztalatokra összpontosít, nem pedig az Isten Igéje iránti engedelmesség-
re. A Szentlélek soha nem fog oda vezetni, ahová az Ige nem irányít. A Szent-
lélek a Bibliához fordít (2Tim 3:15-16). Isten Igéje az alapja és a szíve minden 
őszinte ébredésnek. 

Mit tudhatunk meg a 119. zsoltár következő verseiből az ébredés és a Szent-
írás kapcsolatáról: Zsolt 119:25, 28, 49-50, 67, 81, 105, 116, 130, 154? So-
roljuk fel, hogy milyen lelki tulajdonságokat fejleszt ki az életünkben az 
Ige! Gyakorlati szempontból, az Úrral szerzett tapasztalatainkat illetően 
mit jelentenek számunkra ezek az ígéretek? 

Az élet kenyeréről szólva Jézus megfogalmazta, hogy mi az igazi ébredés lé-
nyege és a lelki élet alapja: „A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ sem-
mit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet” (Jn 6:63). Jézus szavai 
rendkívül fontosak. Isten Igéjéből szól hozzánk minden igazi ébredés forrása, 
a Szentlélek, hogy bárkinek mély lelki életet ajándékozzon, aki hajlandó hittel 
elfogadni. Akkor következik be az ébredés, amikor a Szentlélek Jézus szavait 
a gondolatainkba vési. Ezért mondta a Megváltó: „Nemcsak kenyérrel él az em-
ber, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik” (Mt 4:4). 

„Az elmúlt fél évszázad sok ébredésében kisebb-nagyobb mértékben azok a 
hatások érvényesültek, amelyek a jövő nagyobb mozgalmaiban fognak meg-
mutatkozni: érzelmi túlfűtöttség, az igaz és a hamis keveredése. Ezek nagyon 
alkalmasak az emberek félrevezetésére. De senkinek sem kell eltévednie. Is-
ten Igéjének fényénél nem nehéz megállapítani e mozgalmak jellegét. Ahol 
az emberek figyelmen kívül hagyják a Biblia bizonyságtételét, és elfordulnak 
azoktól a világos, lélekpróbáló igazságoktól, amelyek önmegtagadást és a 
világ megtagadását igénylik, oda Isten nem küldi áldását” (Ellen G. White:  
A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 414. o.).

Az igazi ébredés lényeges feltétele, hogy az ember felismerje Istennek az 
Igében kinyilatkoztatott akaratát. Jézus Szentlélekkel teljes életet élt. 
Születésétől fogva haláláig a Lélek vezette és adott erőt neki. 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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augusztus 19.hétfő

ISTEN SZERETETE ÉS TÖRVÉNYE

Az ébredésben az a legfontosabb, hogy valóban megismerjük Jézust. Ez a lelki 
képességek feléledését jelenti, személyes és életadó tapasztalat a Megváltóval. 
Az igazi ébredés lényege, hogy megismerjük Jézust – valóban, barátként is-
merjük meg. Pál apostol a Jézussal szerzett személyes tapasztalata miatt imád-
kozta az efezusi hívőkre gondolva, hogy „megismerjétek a Krisztusnak minden 
ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész 
teljességéig” (Ef 3:19). 

Ezzel szemben a tíz szűz végidőre utaló példázatában a fiatal lányok közül 
ötnek az életében szintén fellelhetők voltak az istenfélelem és vallás külső-
séges formaságai, csakhogy hiányzott belőlük a Jézussal való meghitt kap-
csolat. Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket”  
(Mt 25:12).

Isten megismerése mindig engedelmességre vezet. A törvény bemutatja az Úr 
szeretetét. A Krisztussal kialakuló mélyebb kapcsolat arra ösztönöz, hogy a 
kedve szerint cselekedjünk. Az engedelmesség a szeretet gyümölcse. Minél job-
ban szeretjük az Urat, annál inkább vágyunk arra, hogy engedelmeskedjünk 
neki. Gyanús minden ún. ébredés, ami nem arra késztet, hogy megtérjünk Isten 
törvényének szándékos megszegéséből. A vallási buzgalom átmenetileg kivált-
hat emelkedett vallási érzéseket, de hiányozni fog a tartós lelki változás. 

János apostol szerint milyen bizonyítékai vannak annak, ha az ember iga-
zán megismeri Istent (1Jn 2:3-6; 4:7-8, 20-21)?

E versekben János két lényeges pontot fogalmaz meg. Először is, Isten meg-
ismerése a parancsolatok megtartására vezet. Másodszor pedig, ha szeretjük 
Istent, ebből következően szeretni fogjuk egymást. Az apostol világosan kifej-
tette gondolatát. Az őszinte lelkiség eredményeként megváltozik az életünk. 
Az ébredésnek nem az a lényege, hogy szívet melengető érzés tölt el Jézus 
közelségét tapasztalva. Az ébredés lényege, hogy az ember élete átalakul és 
betölti Jézus szolgálatának öröme. Istennek minden ébredéssel az a legfőbb 
célja, hogy közelebb vonjon magához, még inkább alávessük magunkat az 
életünkre vonatkozó céljának, majd pedig elküldjön művében bizonyságot 
tenni és szolgálni.

Milyenek az emberi kapcsolataink? Milyen következtetést vonhatunk le 
ezek alapján az Úrhoz fűződő viszonyunkról? Milyen téren kellene fej-
lődnünk az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunkban? 
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augusztus 20. kedd

FORMALITÁS, FANATIZMUS ÉS HIT

Az őszinte ébredés egyik nehézsége, hogy az embernek képesnek kell lenni 
áttörni a hideg formalitás jeges felszínén, ugyanakkor kerülve a fanatizmus 
tüzes lángjait. A formalitás mereven ragaszkodik a fennálló állapotokhoz. 
Megelégszik a vallás külsőségeivel, de elutasítja az élő hit valóságát. A fana-
tizmus hajlamos a végletekbe esni, valamelyik oldalra kisiklik, jellemzően ki-
egyensúlyozatlan, a hitnek csupán egy vetületére összpontosítja a figyelmet, 
miközben az összes többiről tudomást sem vesz. A fanatikus ember általában 
a saját igazsága tudatában tetszeleg, de másokat bírálgat. Pál apostol így fe-
jezte ki, mire vágyott: „hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a 
hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés 
ravaszságához való csalárdság által” (Ef 4:14).

Jézus elítélően szólt azokról a farizeusokról, akiket a rideg formalitás 
jellemzett. Mit tudhatunk meg erről a következő igehelyeket olvasva:  
Mt 23:27-28; Mk 7:5-9; Lk 11:39-40?

Mit olvasunk azokról, akik szerint a jelek és a csodák bizonyítják, hogy 
valóban Jézus hűséges követői vagyunk (Mt 7:21-23)?

Mindkét esetben a szívbeli elkötelezettség kérdése húzódik meg a mélyben. Je-
lek és csodák semmiképp sem léphetnek az őszinte bibliai hit helyére. Nem 
helyettesíthető ilyesmivel az, hogy az ember valóban alávesse akaratát Isten Igé-
jének. Az igazi ébredés lényeges eleme a komoly hit, ami elvezet Isten akaratá-
nak elkötelezett, engedelmes választásához. János szavaiból visszhangzik, hogy 
milyen is a bibliai alapú ébredés: „Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a 
világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk” (1Jn 5:4). 

„Milyen a világot legyőző hit? Olyan, ami által személyes Megváltónkat is-
merjük fel Krisztusban. Reménytelen helyzetünkre, önmagunk megváltásá-
nak teljes képtelenségére rádöbbenve, egyedüli reménységünkként hittel bele 
tudunk kapaszkodni abba, aki a Segítségünk, akinek megmentő ereje hatal-
mas” (Ellen G. White: Reflecting Christ. 21. o.).

Melyik oldal felé hajlunk inkább: a formalitások és a hagyomány vagy 
inkább a tapasztalat és a fellegekben járó lelkesedés felé? Hogyan talál-
hatjuk meg a helyes egyensúlyt, ha történetesen túlságosan eltérnénk 
vagy erre, vagy arra? 
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augusztus 21.szerda

SZOLGÁLAT ÉS CSODÁK

A hamis ébredésekben a fő hangsúlyt gyakran a csodákra teszik, az őszinte 
ébredés viszont a szolgálatra összpontosít. A hamis ébredések a látványos je-
leket és csodákat emelik ki, az igazi ébredés hatására pedig az ember elismeri, 
hogy a legnagyobb csoda a megváltozott élet. 

Jézus csodás gyógyításai bizonyították, hogy Ő a Messiás. Mint könyörületes 
Megváltó, csillapítani igyekezett az emberi szenvedést. Ám azt még fontosabb-
nak tartotta, hogy üdvösségre jusson mindenki, akit csak megérintett gyógyí-
tó kegyelme. Jézus megváltói szolgálatának az volt a célja, hogy „megkeresse 
és megtartsa” az elveszett emberiséget (Lk 19:10). A lebénult ember meggyó-
gyításakor jelentette ki Jézus a kor vallási vezetőihez szólva: „Hogy pedig meg-
tudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani 
(ekkor monda a gutaütöttnek): Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza” (Mt 9:6). 
A tömeg e csoda láttán dicsőítette Istent (lásd Mt 9:8). 

A csodák Jézus megváltói szolgálatából fakadtak ugyan, de nem ezeket tekint-
jük földre jövetele legfőbb okainak. 

A következő bibliaszövegekből mit tanulhatunk az utolsó időkben várható 
csalásokról: Mt 24:11-13, 24; 2Thessz 2:9-12; Jel 19:20?

Azokat tévesztik meg a hamis csodák, akik „nem fogadták be az igazságnak 
szeretetét”. Az ember kiteszi magát a megtévesztésnek, ha a látványos dolgokat 
sokkal fontosabbnak tartja, mint a Krisztusban található új élet utáni vágyat. 
Jézus mélyreható gondolattal fejezte be a gazdag ember és Lázár példázatát: 
„Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi 
meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad” (Lk 16:31). Más szóval, a látvá-
nyos jelek és csodák soha nem helyettesíthetik azt, hogy az ember megértse, 
majd kövesse Isten Igéjét! Az Istennek való engedelmességnek kell a legelső 
helyen állni; ha és amennyiben történnek jelek és csodák, azok mindig csak 
másodlagosak. 

Milyen csodákat tapasztaltunk már a hitéletünk során? Mit tanultunk 
meg belőlük? Hitünk szempontjából mennyire tartjuk ezeket fontosnak? 
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augusztus 22. csütörtök

GYÜMÖLCSÖK ÉS AJÁNDÉKOK

Soroljuk fel néhány főbb okát annak, hogy Isten a Szentlélek ajándékát adja 
egyházának! Róm 12:4-8; 1Kor 12:4-7; Ef 4:11-16

A Szentlélek ajándékait két fő csoportra oszthatjuk: bizonyos ajándékok ké-
pességek, mások pedig inkább elhívásnak nevezhetők. Például a segítség-
nyújtás, a vendégszeretet, a bátorítás és a tanítás olyan képesség, amit Isten 
ad az egyes hívőknek (Róm 12:6-8). Az apostolokat, prófétákat, evangélistá-
kat, pásztorokat/tanítókat Isten egyénileg hívja el e feladatokra (Ef 4:11-12). 
Mindkét kategóriába tartózó ajándékok hasonló célt szolgálnak, azért adja 
őket a Szentlélek, hogy erősítse általuk a gyülekezet lelki életét és képessé 
tegye a misszió végzésére. A lelki ajándékokat nem tekinthetjük végcélnak; 
Isten az egyház javára adja mindegyiket. 

Mit ért Pál apostol a „Lélek szerint járjatok” (Gal 5:16) kifejezés alatt? Olvas-
suk el Gal 5:22-25 verseit, majd soroljunk fel minden ajándékot, ami abból 
fakad, ha az ember „Lélek szerint” jár! Lásd még Jn 15:1-7!

Veszélyes minden olyan ún. ébredés, ami nem igazán törődik a Lélek gyümöl-
csével, de a legfőbb vágya a lelki ajándékok elnyerése. Az egyház az önző ma-
gamutogatás központja lenne, ha Isten a Lélek ajándékait gazdagon adná azok-
nak a hívőknek, akiknek az életében nem mutatkozik meg a Lélek gyümölcse. 
Csak katasztrófa származna abból, ha Isten a menny erejét küldené oda, ahol a 
lelki erővonalak szakadozottak. Óvakodjunk az olyan mozgalmaktól, amelyek 
inkább a Szentlélek ajándékaira és erejére összpontosítanak, mint az Isten aka-
ratának való engedelmességre és a Lélek gyümölcsét mutató átalakult életre!

Mit mondunk annak, akinek meggyőződése, hogy Istentől jövő, termé-
szetfeletti jelenséget tapasztalt? Hogyan segíthetünk eldönteni, hogy való-
ban Istentől származott-e az a bizonyos jelenség, vagy inkább a másik 
oldalnak tudható be? A nagy küzdelem gondolatának ismerete hogyan 
segít megtudni, hogy pontosan mi is van bizonyos csodák mögött? 
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augusztus 23.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„A Lélek ígéretét nem értékeljük kellőképpen. Ez az ígéret nem teljesedik úgy, 
ahogy arra lehetőség volna. A Lélek hiánya miatt erőtlen az evangélium szol-
gálata. Műveltséggel, tehetséggel, ékes beszéddel, öröklött és szerzett képessé-
gekkel, de Isten Lelkének jelenléte nélkül egy szívet sem tudunk megérinteni, 
és egy bűnöst sem tudunk Krisztusnak megnyerni. De a Lélek ajándékaival 
megáldott és a Krisztussal közösségben élő legszegényebb és legtudatlanabb 
tanítvány is hatni tud az emberek szívére. Isten eszközül használja fel a vi-
lágegyetem legszentebb befolyásának közvetítésére” (Ellen G. White: Krisztus 
példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház. 225. o.). 

„Az apostol komoly, kérő szava nem maradt eredménytelen. A Szentlélek ha-
talmasan munkálkodott, és sokan, akik idegen útra léptek, ismét visszatértek 
előbbi evangéliumi hitükhöz. Attól kezdve állhatatosak voltak a szabadság-
ban, amelyre Krisztus szabaddá tette őket. Életük a Lélek gyümölcseit nyilat-
koztatta ki: ’…szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, 
önmegtartóztatás.’ Isten neve megdicsőült és a hívők száma gyarapodott az 
egész tartományban” (Ellen G. White: Az apostolok története. 4. kiad. Buda-
pest, 2001, Advent Kiadó. 225. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Foglalkozzunk még a rideg formalitás és a vad fanatikusság közötti 
ellentéttel! Mindig szemben állnak egymással? Előfordulhat, hogy egy 
gyülekezet fanatikus, ugyanakkor megrögzötten ragaszkodik a forma-
litásokhoz? Ha igen, akkor ez miben mutatkozik meg? Miért gátolja 
mindkettő az ébredést és a reformációt? Mit mondhatunk e tekintet-
ben a saját gyülekezetünkről? Hogyan segíthetünk megtalálni a 
helyes egyensúlyt? 

2) Milyen bizonyítékát láthatjuk annak, hogy hamis ébredési mozgal-
mak ütik fel a fejüket a világban? Mi alapján mondhatjuk valamiről, 
hogy hamis? A kérdésnek van egy másik oldala is: Tévedés volna azt 
hinni, hogy Isten ébredést kelt azok között, akik ugyan szeretik az 
Urat, de még hiányosak az ismereteik? 

3) A csoportban térjünk vissza a csütörtöki résznek arra a kérdésre, 
amikor valaki úgy véli, hogy természetfeletti tapasztalatot szerzett 
Istennel! Mit tanulhatunk egymás válaszaiból? 
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ÚJ HELYEN 

Isten adja, hogy boldogságot 
 találj az új célodban – 
amikor vidékről a városba költözöl,
 lelj békét; 
amikor barátoktól idegenekhez 
 kerülsz, lelj elfogadást;
amikor elengeded a régit, hogy újba
 kezdj, lelj önbizalmat;
amikor új munka kihívásai elé nézel,
 lelj lankadatlan lelkesedést.
Mindezek közben Isten áldása 
 legyen rajtad. 
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augusztus 24–30.

Reformáció: 
ami az ébredésből következik

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Krónika 20:17-20; Róma 1:16-17; 
1Korinthus 6:19-20; Jelenések 2:1-6; 14:6-7, 12 

„Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, amely oknál 
fogva nem szégyenli őket atyafiainak hívni” (Zsid 2:11).  

Az ébredés állandó folyamat. Urunk naponta hív közelségének örömébe. 
Amint Izráel népét táplálta a mennyei mannával, nekünk is mindennap lelki 
lakomát készít. Napról napra trónja előtt csendben térdelve lelki táplálékot 
nyerünk, a szívünk megújul. Az igazi lelki megújulás hatására megváltozik 
gondolataink, szokásaink rendszere, mint ahogy az életmódunk is. Ezt nevez-
zük „reformációnak”.

„Ti azért szeretteim előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévely-
géseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek; hanem növekedjetek a 
kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. 
Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen” (2Pt 3:17-18).  
A reformáció a „kegyelemben való növekedés” gondolatát fejezi ki. Ez teremt 
lehetőséget a Szentléleknek arra, hogy életünk minden részét összhangba hoz-
za Isten akaratával. Az ébredés vágyat kelt, hogy ismét Isten kedvére tegyünk 
ott, ahol az engedelmességtől elsodródtunk. A reformáció ahhoz a nehéz dön-
téshez vezet el, hogy le tudjunk mondani bármiről, ami Isten és közénk áll.

9. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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augusztus 25. vasárnap

REFORMÁCIÓRA HÍVÓ PRÓFÉTAI ÜZENET

Isten gyakran küldte prófétáit, hogy ébredésre vezessék Izráel népét. Ezeket az 
ébredéseket rendszerint reformáció kísérte. Fontos megjegyezni, hogy Isten 
népe akkor is kiválasztott nép maradt, amikor elsodródtak az Úrtól! Isten újból 
és újból elküldte hírnökeit, hogy visszatérítsék övéit. Az ébredés és reformáció 
ószövetségi példáiban gyakran megfigyelhetünk hasonló jellemzőket. Az ótes-
tamentumi korban akkor történt ébredés és reformáció, amikor a nép szíve 
megújult és elkötelezték magukat, hogy engedelmeskednek Isten akaratának. 
Amikor Izráel a „maga útját járta” és „mindenki azt cselekedte, ami jónak lát-
szott az ő szemei előtt” (Bír 21:25), Isten visszatartotta az áldásokat, ebből kö-
vetkezően a nép tragédiákat, vereségeket szenvedett el. 

Egy alkalommal, amikor Isten népe az egyik legnagyobb kihívás, az 
ammonitákkal és a moábitákkal való ütközet előtt állt, Jósafát király kiemel-
kedő lelki vezetői képességről tett bizonyságot. A válságos idő alatt mindvé-
gig azon fáradozott, hogy egész Izráel tekintete Isten hatalma felé forduljon 
(2Krón 20:12). 

A király felismert egy pontot, ami lényeges minden ébredés és reformáció 
mozgalmának megőrzésénél. Mit tanácsolt népének? Az ébredés és reformá-
ció milyen lelki mintája fedezhető fel itt? 

Olvassuk el 2Krón 20:1-20 szakaszát, majd foglaljuk össze, hogy mire uta-
sította Jósafát király a népet!

„Isten volt Júda erőssége ebben a válságban, mint ahogy mai népének is Ő az 
erőssége. Nem a fejedelmekben kell bíznunk, nem szabad embereket Isten 
helyére állítanunk. Ne feledjük, hogy az ember esendő és tévedhet, a Min-
denható Úr azonban a védelmünk erős tornya. Minden váratlan helyzetben 
éreznünk kell, hogy Övé a küzdelem, erőforrásai kimeríthetetlenek! A meg-
oldhatatlannak tűnő helyzetekben csak még nagyobb lesz a győzelem” (Ellen 
G. White: Conflict and Courage. 217. o.). 

Jósafát tapasztalata jó példa arra, hogy mi is az ébredés és a reformáció lénye-
ge. A király vezetésével a nép együtt böjtölt, imádkozott, bízott és engedelmes-
kedett Istennek. 

Hogyan tanulhatjuk meg alkalmazni ezeket a lelki elveket nehézségeink 
idején? Hitünk gyakorlásának mi az egyetlen módja?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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augusztus 26.hétfő

PÁL REFORMÁCIÓRA SZÓLÍT KORINTHUSBAN

Korinthusba írt levelében Pál komoly aggodalmának adott hangot a gyüleke-
zet lelkiállapota miatt. A tagok közül sokan eltértek az Isten által helyesnek 
mondott úttól. Súlyos volt a helyzet, mert Pál szerint még a pogányok között 
sem tapasztaltak olyan szintű erkölcstelenséget, mint ott (1Kor 5:1). A prob-
lémák egész sora ütötte fel a fejét, amit Pálnak szóvá kellett tennie. Ezen a 
háttéren nem nehéz megérteni, hogy miért is volt a korinthusi gyülekezetnek 
nagy szüksége ébredésre és reformációra. 

Mit tanácsolt Pál a korithusi hívők lelki életére nézve? A következő versek-
ben mi a fő gondolat? 1Kor 6:19-20; 9:24-27; 13:13; 15:1-2, 27-28

Pál apostol arra bátorította a korinthusi keresztényeket, hogy kitartóan ra-
gaszkodjanak hitükhöz és Isten dicsőségét tekintsék életük legfőbb céljának. 
Újból biztosította őket szeretetéről és arról is, hogy Isten hatalma nagyobb 
minden előttük álló kísértésnél (1Kor 10:13).

Hogyan fogadták a korinthusiak Pál tanácsát? 2Kor 7:8-12

Az apostol nagy örömmel vette a korinthusi hívők válaszát. Ugyan még min-
dig voltak aggályai, de már így írt: „Örülök, hogy mindenképpen bízhatom ben-
netek” (2Kor 7:16). Óriási változás! Az első levelében megfenyítette őket azért, 
mert „testiek”. Második levelében viszont teljes bizalmának adott hangot az 
Istennel szerzett tapasztalataik miatt. A Szentlélek hozott lelki megújulást a 
korinthusi hívők életében, és ez reformációt indított el. A reformáció pedig 
elvezetett oda, hogy megváltoztak a szokásaik, mint ahogy az életük és a kap-
csolataik is. Továbbra is találkoztak még lelki nehézségekkel, nekik is kijutott 
a próbákból, de jelentős fejlődést értek el keresztény hitükben. Az ébredés és 
a reformáció nem valamiféle csodaszer, ami majd minden lelki problémánkat 
megoldja, hanem része a folyamatos hitéletnek. 
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augusztus 27. kedd

FELHÍVÁS AZ EFEZUSI GYÜLEKEZETNEK 

A jelenések könyve 2. és 3. fejezetében bemutatott hét gyülekezet a keresztény 
egyház képét vetíti elénk, ahogy az évszázadok során változott. Ez a Biblia 
tanulmányozói által történelmileg elfogadott nézet, amit a hetednapi adven-
tisták is vallanak. 

Az angyal felszólította Jánost, hogy „Írd meg, amiket láttál és amik vannak és 
amik ezek után lesznek” (Jel 1:19). A hét gyülekezetről szóló látomás a múltra, 
a jelenre és a jövőre is vonatkozik. Olvashatunk benne Isten egyházának dia-
dalairól, ugyanakkor kudarcairól is; beszámol győzelmekről és vereségekről. 
A hét gyülekezet a keresztény hit folyamatos haladását vázolja fel a történe-
lemben, ugyanakkor mindegyik gyülekezetnek szóló üzenetben alapvető ta-
nulságok rejlenek Isten mai népe számára. Efezus esetében ékes példát látunk 
arra, hogyan szólít fel ébredésre és reformációra a menny.

Milyen jó dolgokat említ meg Jel 2:1-6 szakasza az efezusi gyülekezettel 
kapcsolatban? Milyen problémák mutatkoztak? 

Efezus a Kr. u. 31-100 közötti időszak újszövetségi egyházát jelképezi. Az első 
keresztényeket buzgó hit jellemezte. Megállás nélkül fáradoztak az evangéli-
um terjesztése érdekében. A tanítványok őrizték az egyház tanbeli tisztaságát, 
nem tolerálták a tévtanításokat és hevesen védelmezték az igazságot.  

Az idő múlásával viszont a tagok kezdték elveszíteni „első szeretetüket”. A hit-
buzgalmat kötelességtudat váltotta fel. Jézus munkájának végzése fontosabbá 
vált számukra a vele való kapcsolatnál. Fokozatosan és szinte észrevétlenül 
kezdtek távolodni Jézustól. Fáradhatatlanul védelmezték a hitet, de saját lelki 
életük egy jelentős téren hiányt szenvedett. Égető szükségük volt a Jézus és 
egymás iránti szeretetre. 

Milyen érzéseket tapasztaltál először, amikor megismerted Jézust? 
Hogyan tartható fenn az „első szeretet”? Miért fontos őrizni? Mi minden 
távolíthat el az első szeretettől?
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augusztus 28.szerda

LUTHER REFORMÁCIÓS FELHÍVÁSA

A reformáció szó a protestáns reformációra és Luther Mártonra tereli a gondo-
latot. A nyugati kereszténység addig leginkább a tradíció fogságában élt. Az 
egyház tanai elhomályosították Jézus tanításait. A hagyományt többet idéz-
ték, mint a Szentírást. A tömegek életét félelem uralta. A hívőknek alig vagy 
egyáltalán nem volt üdvbizonyossága. Az összezavart, Istentől elidegenített 
emberek aligha tudták elhinni, hogy Isten valóban meg akarja menteni őket. 
A hit történelmének e kiemelkedően fontos pontján küldte el Isten többek 
között Luther Mártont, hogy népét komoly reformáció folyamatán vezesse vé-
gig. Luther évekig küzdött saját bűnei terhével, míg végül a sötétségen áttört 
az evangélium fénye. 

Olvassuk el a Római levélből a következő részeket! E gondolatok miért gya-
koroltak óriási hatást Luther életére? Miért olyan fontosak ezek a szövegek 
a hitbeli ébredés és reformáció összefüggésében? Róm 1:16-17; 3:21-25;  
5:6-11; 8:1-4

„A bűnös csak úgy igazulhat meg, ha Isten megbocsátja bűneit, eltörli megér-
demelt büntetését, és úgy bánik vele, mintha tényleg igaz lenne és nem követ-
te volna el a bűnt. Kegyelmébe vonja és igaznak tekinti őt. Az ember egyedül 
Krisztus neki tulajdonított igazsága révén igazulhat meg. Az Atya elfogadja a 
Fiút, és Fiának engesztelő áldozatán keresztül elfogadja a bűnöst is” (Szemel-
vények Ellen G. White írásaiból. 3. köt. Budapest, 2010, Advent Kiadó. 175. o.). 

Életformáló erővel bír, ha az ember megérti, mi a kegyelem. Ez a keresztény-
ség lényege. Méltatlanok és érdemtelenek vagyunk, Isten mégis kegyelmez 
– ez a hitünk szegletköve. Jézus élete, halála, feltámadása és papi szolgálata 
által miénk az örök élet ajándéka. Ha ezt hittel elfogadjuk, üdvbizonyossá-
gunk van. Az ébredés azzal kapcsolatos, hogy naponta felmérjük a kegyelem 
ajándékának értékét. Nincs annál felemelőbb lelki élmény, mint ha nap mint 
nap örülni tudunk Isten jóságának és kegyelmének. A reformáció pedig az, ha 
életünk minden tettében ez a kegyelem mutatkozik meg. 

Abban találunk üdvösséget, amit Krisztus tett értünk. Időzzünk még el 
ennél a gondolatnál, ami nagyszerű reménységgel tölt el! Miért szüksé-
ges, hogy ez az igazság képezze az ébredés és a reformáció alapját az 
életünkben? 
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augusztus 29. csütörtök

MENNYEI FELHÍVÁS A VÉGIDEI REFORMÁCIÓRA

A Hetednapi Adventista Egyház reformációs mozgalom. Isten azért hívta el 
ezt a közösséget, hogy évszázadokkal korábban szem elől tévesztett bibliai 
igazságokat állítson helyre általa. A Szentlélek hatalmasan cselekedett a refor-
mátorok által, de még mindig maradtak olyan lényeges igazságok, amelyeket 
ők sem értettek meg egészen. Isten újabb igazságokat is ki akart nyilatkoztat-
ni népének. 

Isten nem azért szeretné megértetni velünk az igazságot, hogy még több val-
lási ismerettel rendelkezzünk. Az Isten jellemét bemutató bibliai igazságok 
által bepillantást nyerhetünk Urunk szívébe. Minél tisztábban megértjük 
az Ige igazságát, annál teljesebben tárul fel előttünk szeretetének mélysége.  
A hamis tanítás torz képet mutat az Úr jelleméről, az igazság viszont lerántja a 
leplet az ördög hazugságairól, és így megláthatjuk, hogy ki is ő valójában (pl. 
a pokol örök gyötrelmeinek tanítása a legszembetűnőbb példa arra, hogy mi 
van Sátán szíve mélyén).

Attól fogva, hogy a mennyben elindult a nagy küzdelem, Sátán mindent meg-
tett Isten jellemének befeketítéséért. Hazugságokat állított az Úr szándékait 
illetően. Jézus viszont az életével, az általa tanított igazságokkal és a halálával 
bemutatta, hogy valójában milyen is a mennyei Atya.

Olvassuk el az ébredés és reformáció Istentől jövő végidei üzenetét  
(Jel 14:6-7, 12)! Jól figyeljük meg ezt a részt! Mit tudhatunk meg Isten jelle-
méről e versekből? 

A jelenvaló igazság végidei üzenete felhív az Isten akaratának való engedel-
mességre, az ítélet órája fényében. Az ítélet Isten igazságát és kegyelmét mu-
tatja be az egész világegyetem előtt. Az evolúció felé hajló korban Jézus refor-
mációs üzenete arra szólítja népét, hogy térjen vissza a Teremtő imádatához, 
mégpedig az igazi bibliai szombaton. A szombat a darwini evolúciós elmélet 
tévedésének és az általa durvának és kegyetlennek bemutatott istenképnek az 
erőteljes cáfolatát adja. 

Mit jelent az, hogy „az örökkévaló evangélium” az alapja ezeknek az 
üzeneteknek? Hogyan bizonyosodhatunk meg róla naponta, hogy 
nekünk szól ez az evangéliumi üzenet, még ha vannak is hibáink? Miért 
annyira fontos mindennap igényelni az evangélium ígéreteit? 
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augusztus 30.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A Szentlélek vezetése alatt ébredésnek és reformációnak kell végbemennie. 
Az ébredés és a reformáció két külön dolog. Az ébredés jelöli a lelki élet meg-
újulását, a szív és a gondolkodás erőinek felélénkülését, a lelki halálból való 
feltámadást. A reformáció átszervezést jelöl, a gondolatok, elméletek, szoká-
sok és tevékenységek megváltozását. A reformáció nem termi meg az igazság 
gyümölcsét, ha nem kapcsolódik a Lélek által keltett ébredéshez. Az ébredés-
nek és a reformációnak is el kell végeznie adott feladatát, eközben pedig össze 
kell kapcsolódniuk” (Ellen G. White cikke, The Advent Review and Sabbath 
Herald. 1902. febr. 25.). 

„Csak azok cselekszenek taktikából, elvtelenül a vallás dolgaiban – bármi is 
a hitvallásuk –, akik szívükben a világot szolgálják. Válasszuk a jót magáért 
a jóért, és bízzuk Istenre a következményeket! A világ az elvhű, hívő és bátor 
emberek adósa. Ilyen embereknek kell ma is a reform munkáját továbbvin-
niük” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista 
Egyház. 410. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Az ébredés vagy a reformáció jön előbb? Miért?
2) Miért elsősorban a szívet érinti az ébredés és a reformáció? Miért kell 

az egyes emberekben kezdődnie, úgy, hogy mindannyian tudatosan 
döntünk az Úrral való kapcsolatunk megújításáról és még komolyab-
ban törekszünk az akarata szerint élni? Miért veszélyes a hittestvére-
ink vagy a lelkész kezdeményezésére várni? Miért kell minden ember-
nek meghoznia a döntést, hogy még jobban átadja magát az Úrnak? 

3) Az ébredésre és reformációra történő felhívás erejét a durva, bírálgató 
lelkület veszi el leginkább, amikor támadják azokat, akikről úgy gon-
dolják, hogy nem érték el a kívánt szintet. Hogyan tanulhatjuk meg 
elkerülni ezt a veszélyes csapdát, miközben kiállunk a ránk bízott 
igazságok mellett?    
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AZ IMA BÉKÉT HOZ

Ahelyett, hogy a gondokkal szenvednénk, imádkozhatunk. Az ima ki-
nyitja a béke előtt az ajtót. 

Uram, köszönet az erőfeszítéseidért, hogy gyermekeddé formálj en-
gem, szolgállak Téged, mert tudom, hogy később még találkozunk. Ak-
kor és most is örökkön tartó örömödet hirdetem. Ámen.

A legtöbben nem imádkoznak naponta, mert a szívük mélyén tudják, 
hogy ez valamibe nekik kerülni fog. Nem csak időbe. Nem csak pénz-
be. Nem csak hitbe. Nem csak a vallásosságba. Az ima mindennap elér-
hető forrás, hatékony és gyakorlatias, maradandó biztonságot nyújt a 
kiszámíthatatlan világban, és egyetlen dologba kerül. Becsületességbe.

Jack W. Hayford
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augusztus 31–szeptember 6.

Reformáció: 
fejlődésre és változásra készen

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 26:31-35; Lukács 15:11-21; 
János 5:1-14; 20:24-29; Filippi 2:12-14; 1János 2:1-9

„De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenök 
áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád. Engedelmeskedjetek azért az Isten-
nek: álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek” (Jak 4:6-7).  

Pünkösd előtt a tanítványoknak komoly lelki hiányosságai voltak. Nem látták 
tisztán Isten tervét, képtelenek voltak megérteni Jézus küldetését. Az isteni 
kegyelem érintése, Krisztus szeretetének tapasztalása viszont összetörte a szí-
vüket, ami ébredéshez és reformációhoz vezetett. 

Az ébredés egyszerűen azt jelenti, hogy újból felélednek az ember mély, lelki 
vágyai. Amint a Szentlélek késztetésére szívünk egyre inkább Istenhez fordul, 
megerősödik bennünk a lelki vágy. Az ébredés fogalma nem azt érzékelteti, 
hogy korábban nem szereztünk tapasztalatot Jézussal, hanem csak még mé-
lyebb és gazdagabb tapasztalatra hív. A reformáció arra szólít, hogy fejlődjünk 
és változzunk, lelkileg túllépjünk a fennálló állapoton; újból vizsgáljuk meg 
az életünket a bibliai értékek fényében, és engedjük, hogy a Szentlélek erőt 
adjon az Isten akaratának teljesítéséhez szükséges változtatások megtételére. 

A héten néhány olyan hívőnek az életéről beszélünk, akik az Újszövetség le-
írása szerint fejlődést és változást tapasztaltak a lelki életükben. 

10. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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szeptember 1. vasárnap

KEGYELEM A FEJLŐDÉSHEZ 

A tanítványok életében állandó lelki fejlődés mutatkozott, miközben Jézussal 
jártak. Amikor Krisztus elhívta őket, a magatartásuk és a tetteik bizonyosan 
nem tükrözték a Mester jellemének szépségét. 

Mit tudhatunk meg Mt 20:20-28 és Lk 9:51-56 verseiből Jakab és János gon-
dolkodásáról?

Jakabban és Jánosban komoly jellemhibákat lehetett találni. Még nem készül-
tek fel arra, hogy Jézus szeretetét mutassák be a világnak. Eleinte nem álltak 
készen arra, hogy a kegyelem üzenetét hirdessék azoknak, akik nem változ-
tattak az életükön. 

Súlyos jellemhibáik dacára mind Jakab, mind János vágyott rá, hogy életük 
még teljesebben tükrözze Jézus jellemét. Kívánták, hogy a hozzáállásukban 
átalakulás és reformáció következzen be. A fejlődés és a változás része a ke-
resztény életnek.

1Jn 2:1-9 szakaszából mit tudhatunk meg arról a hatalmas változásról, ami 
Jánosban végbement a Jézus halála utáni években? Ezek szerint tehát mit 
jelent Jézus követőjének lenni? 

Könnyen elcsüggedhetünk saját lelki fejlődésünkre gondolva, főleg 
akkor, ha valóban ébredésre és reformációra vágyunk. Milyen ígéretekre 
számíthatunk, amikor elkeseredünk, ha lelki téren kudarcnak érezzük 
az életünket, ha attól félünk, hogy elveszünk? Miért nem szabad soha 
feladni? Miért lehet üdvbizonyosságunk a hibáink ellenére is? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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szeptember 2.hétfő

A VÁLASZTÁS HATALMA

A döntés pontján történik meg a változás. Akkor következik be a reformáció, 
amikor eldöntjük, hogy meghajlunk a Szentlélek meggyőző ereje előtt és alá-
vetjük magunkat Isten akaratának. Isten soha nem fog kényszeríteni vagy ma-
nipulálni, tiszteletben tartja a szabadságunkat. Lelkével hat a gondolatainkra, 
meggyőzi a szívünket és jó tettekre késztet, de kizárólag miénk a döntés, hogy 
engedünk-e a Szentlélek késztetésének.

Miként mutat rá Fil 2:12-14 szakasza, hogy együtt kell működnünk Isten-
nel, ha növekedni akarunk kegyelemben? Mit ért Pál azon, hogy „vigyétek 
véghez a ti idvességteket”? Mit jelent az, hogy „Isten az, aki munkálja bennetek 
mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből”?

Képtelenek lennénk bármit véghezvinni, amit Isten nem tett lehetővé. Amint 
természetfeletti hatalmával munkálkodik bennünk, meg tudjuk hozni a dön-
tést, hogy felhasználjuk a tőle nyert kegyelmet és erőt. 

„Miközben a halandó, bűnös ember félelemmel és rettegéssel viszi végbe üd-
vösségét, Isten az, aki munkálja benne ’mind az akarást, mind a munkálást jó 
kedvéből’, de nem az egyén együttműködése nélkül. A legnagyobb erőfeszítést 
kell megtenni; alkalmas, készséges diákként járjon az ember Krisztus isko-
lájába. Amint elfogadja az ingyen felajánlott kegyelmet, Krisztus céltudatos 
döntéshez segíti a gondolataiban és a szívében, hogy félre tudja tenni a bűn 
minden súlyát és a szíve beteljen Isten teljességével, szeretetével” (Ellen G. 
White: Fundamentals of Christian Education. 134. o.). 

Reformáció akkor következik be, amikor együttműködünk Istennel úgy, hogy 
eldöntjük: átadjuk neki mindazt, ami a Szentlélek figyelmeztetése szerint nem 
áll összhangban akaratával. E döntések meghozatala nélkül – amelyek időn-
ként különösen fájdalmasak is lehetnek – nem következik be pozitív, lelki vál-
tozás. Isten nem fogja kitépni belőlünk az önző gondolatokat. Nem ragadja el ti-
tokzatos módon egészségtelen szokásainkat vagy titkos élvezeteinket. Meggyőz 
a bűnről, meggyőz arról, hogy mi a helyes, de dönteni nekünk kell. Amint ezt 
megtesszük, erőt ad a döntéseinknek, de mi vagyunk azok, akiknek nap mint 
nap vagy percről percre meg kell azokat a bizonyos döntéseket hoznunk. 

Mit jelent Istennel együttműködni az üdvösségünkért? És mit nem 
jelent? Mikor fordult elő utoljára, hogy mélyen meggyőződtünk valami-
nek a helytelen voltáról, majd pedig Isten kegyelméből le is győztük azt, 
még ha nehéz is volt a küzdelem? 
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szeptember 3. kedd

BIZALOM ÉS KÉTSÉG

A kereszt előtt mi volt a baj Péter lelkületével (Mt 26:31-35)?

Péter nem volt egyenrangú ellenfele a gonosznak, mégis saját erejéből próbált 
meg ellenállni kísértéseinek. Elbizakodottságában el sem tudta képzelni, hogy 
milyen válság közeleg. A főpap udvarán egy szolgálólány kérdésére remegve 
tagadta meg Urát (Mt 26:69-75). Jézus azonban előzőleg figyelmeztette: „Si-
mon! Simon! ímé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát; de én 
imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a 
te atyádfiait erősítsed” (Lk 22:31-32). Jézus szavai pontosan bemutatták Péter 
lelkiállapotát. Saját erejében bízva eltávolodott az Úrtól. Ezért fogalmazott Jé-
zus így: „te azért idővel megtérvén…”. Péternek lelki ébredésre, magatartásbeli 
változásra, reformációra volt szüksége.

Mit tudhatunk meg Tamásról Jn 20:24-29 szakaszából? Milyen tanulságot 
vonhatunk le ebből az esetből?

Péternek és Tamásnak volt egy feltűnő közös tulajdonsága: nagyon is emberi 
oldalról közelítettek a hithez. Péter a saját képességeiben bízott, Tamás pedig 
abban, amit látott. Emberi ítéletre hagyatkoztak, ami nem tévedhetetlen. Pün-
kösd azonban változást hozott. A már megújult Péter félelem nélkül prédikált, 
és háromezren megkeresztelkedtek azon a napon (ApCsel 2:41). Az apostol 
tisztában volt vele, hogy nincs ereje meggyógyítani a sánta férfit, Jézus azon-
ban képes rá, így a csoda meg is történt (ApCsel 3:2-9). Amikor a hatalom 
képviselői megkísérelték elhallgattatni, Péter kijelentette: „nem tehetjük, hogy 
amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk” (ApCsel 4:20). Egészen meg-
változott, mint ahogy Tamás is, aki állítólag hajóra szállt és Indiába ment az 
evangéliumot hirdetni. Sokkal többet nem tudunk ugyan róla, abban azonban 
biztosak lehetünk, hogy pünkösd után ő is új ember lett. 

Kihez hasonlít jobban a természetünk? Péteréhez vagy Tamáséhoz? Mit 
tanulhatunk a történetükből, hogy mi ne kövessünk el az övékéhez 
hasonló hibákat?  
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szeptember 4.szerda

VISSZATÉRÉS

Olvassuk el Lk 15:11-21 verseit! Milyen volt a tékozló fiú lelkülete, ami vé-
gül hazatérésre késztette? Az ébredés és reformáció mely elveit ismerhetjük 
fel ebben a szakaszban? 

Az ébredésre különféle meghatározásokat is adhatunk, de bármit is mond-
junk, egy tényezőt nem hagyhatunk figyelmen kívül: Az ébredés hazatérést je-
lent. Ez a szívünk mélyéről fakadó vágy, hogy még jobban megismerjük az 
Atya szeretetét. A reformáció az, amikor eldöntjük, hogy követjük a Szentlélek 
vezetését a változás és a fejlődés érdekében; amikor eldöntjük, hogy lemon-
dunk mindenről, ami akadályozza az Istennel való szorosabb kapcsolatun-
kat. A tékozló fiú nem lehetett egyszerre a disznóólban és atyja ünnepi asz-
talánál is. Egyszerűen szólva, a fiúnak túlságosan hiányzott az otthona, ezért 
nem maradhatott tovább ott, ahová elment, a honvágy hazatérésre késztette. 
Az Isten jelenléte utáni ilyen mély vágyódás vezet oda, hogy kívánjuk az éb-
redést és a reformációt. Ha vágyunk az Atya szerető ölelésére, az késztet rá, 
hogy megtegyük a szükséges változtatásokat az életünkben. 

Miközben a fiú a hazatérést fontolgatta, megtervezte azt is, hogyan kér 
majd bocsánatot. Bizonyára sokszor elismételte magában, hogy mit fog 
mondani. Olvassuk el a szavait Lk 15:18-19 verseiben, majd a 20-24. ver-
sekben azt, ahogyan az apa félbeszakította! Hogyan viszonyult fiához az 
apa? Mit árul ez el arról, ahogyan Isten tekint ránk?

A fiú ugyan messzire ment, oda, ahol az apa már nem láthatta, de a szívétől ott 
sem került távol. Az apa tekintete naponta fürkészte a horizontot, hátha meg-
pillantja fiát. Annak kell a legerősebben késztetnie az életünkben meghozandó 
változásokra, hogy semmiképp nem akarunk fájdalmat okozni Istennek, aki 
annyira szeret. Amikor a fiú a sarat dagasztotta a disznókkal, az apa jobban 
szenvedett nála. Akkor következik be az ébredés, amikor Isten szeretetét tapasz-
talva összetörik a szívünk. A reformáció pedig akkor jön, amikor eldöntjük, 
hogy válaszolunk a rólunk lemondani nem akaró szeretetre; amikor meghoz-
zuk a nehéz döntéseket, hogy elfordulunk az olyan magatartásformáktól, szo-
kásoktól, gondolatoktól és érzésektől, amelyek elválasztanak Istentől. 

Miért mondhatjuk az igazi ébredés nagyszerű meghatározásának ezt a 
kijelentést: „ez az én fiam meghalt, és feltámadott” (Lk 15:24)? Mit jelent 
itt a meghalás és a feltámadás?
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szeptember 5. csütörtök

A TETTEKHEZ SZÜKSÉGES HIT

Jézus a csodái által fejezte ki az Atya szeretetét és könyörületességét. Meggyó-
gyított lebénult embereket, hogy bemutathassa: még ennél is többre képes, 
mert meggyógyítja a megbénult lelkeket is. Kiegyenesített elgörbült, elferdült 
karokat és lábakat, mert be akarta mutatni, hogy mennyire szeretné helyre-
állítani az elferdült szíveket és gondolatokat. Jézus csodái a hit gyakorlására 
tanítanak. Fontos tanulságokkal szolgálnak a fejlődésről és a változásról. 

A hit erejére az egyik legjobb példa a Bethesda tavánál fekvő beteg meggyó-
gyítása. A szegény ember harmincnyolc éve feküdt a tó szélén, reménytelen 
helyzetben. Életére a nyomorúság, a szegénység és a szenvedés vetett árnyékot 
egészen addig, amíg Jézus hozzá nem lépett. 

Olvassuk el Jn 5:1-14 verseit! Vajon miért kérdezte meg a férfitól Jézus, 
hogy „Akarsz-é meggyógyulni” (Jn 5:6)? Nem akarna mindenki meggyó- 
gyulni ilyen hosszú szenvedés után? Mire gondolt Jézus? Mit válaszolt a 
férfi (Jn 5:7)?

Jézus meg sem hallgatta a férfi kifogásait, válasz nélkül hagyta. Egyszerűen 
ennyit mondott: „Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj” (Jn 5:8). Vajon 
ez a szegény beteg ember hisz Krisztus szavában és aszerint cselekszik majd, a 
körülményei ellenére is? – ez volt a döntő kérdés. A férfi abban a pillanatban 
meggyógyult, amint elhatározta, hogy megteszi, amire Krisztus felszólította. 
Jézus szavában volt a gyógyítás ajándéka. Szavát a Szentlélek ereje kísérte és 
elvégezte, amit Krisztus kijelentett. 

„Ha hiszünk az ígéreteiben, hisszük, hogy bűnünk megbocsáttatott, és meg-
tisztulunk, a gutaütötthöz hasonlóan mi is meggyógyulunk bűnünkből és be-
tegségünkből. Mindez megtörténik, ha hiszünk.

Ne várj addig, amíg érezni fogod, hogy meggyógyultál, hanem mondd: ’Hi-
szem, hogy így van, nem azért, mert érzem, hanem mert Isten megígérte’” 
(Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely. 
39. o.). 

Miért olyan fontos hinni Isten bűnbocsánatának ígéretében, legfőkép-
pen akkor, amikor egészen lesújt a bűntudat? Miért kell a bűnbocsánat-
nak megelőznie a reformációt az életünkben? Miért higgyük el, hogy 
most is győzhetünk Krisztus hatalma által?
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szeptember 6.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Senki ne mondja azt, hogy az embernek alig vagy egyáltalán nincs tenniva-
lója a győzelem fontos munkájában, mert Isten semmit nem tesz érte a saját 
közreműködése nélkül. Azt se mondd, ha már mindent megtettél, ami rajtad 
állt, hogy Jézus majd segíteni fog. Krisztus kijelentette: ’nálam nélkül semmit 
sem cselekedhettek’ (Jn 15:5). Elejétől végig együtt kell működnünk Istennel. 
Ha a Szentlélek nem hatna a szívünkre, minden lépésnél megbotlanánk és 
elesnénk. Az ember egyedüli erőfeszítései értéktelenek, de a Krisztussal való 
együttműködés győzelmet jelent… Ne keltsük senkiben azt az érzést, hogy 
alig vagy egyáltalán semmi tennivalónk nincs! Tanítsuk meg az embereket 
együttműködni Istennel, hogy így sikeresen győzelmet arathassanak” (Ellen 
G. White: A New Life. 38-39. o.). 

„Minden igazi engedelmesség a szívből származik. Krisztusnál is az engedel-
messég a szív ügye volt. Ha egyetértünk Krisztussal, akkor Krisztus is azo-
nosítja magát gondolatainkkal és céljainkkal. Így vegyül össze szívünk és 
elménk összhangban Krisztus akaratával, hogy amikor neki engedelmeske-
dünk, akkor tulajdonképpen nem teszünk mást, csak azt, hogy eleget teszünk 
saját indítékainknak. Megtisztított és megszentelt akaratunk Krisztus szolgá-
latának a végzésében találja majd meg legnagyobb örömét. Mikor megismer-
jük Istent, mivel éppen az a kiváltságunk, hogy megismerhetjük Őt, akkor 
életünk a folytonos engedelmesség élete lesz. Krisztus lényének az értékelése, 
megbecsülése által az Istennel való közösség útján a bűn gyűlöletes lesz szá-
munkra” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 574. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) A keresztény életében akkor lesz fejlődés, ha kéri Isten ígéreteit és 

elhiszi, hogy Ő megtesz mindent, amit megígért. Milyen ígéreteket 
találunk a következő versekben: Róm 8:31-39; Fil 4:13; Jak 1:5-8;  
1Jn 1:7-9? Hogyan tanulhatjuk meg elhinni és igényelni az ígéreteket? 
Milyen döntésekre van ehhez szükség?

2) Foglalkozzunk még azzal a gondolattal, hogy „félelemmel és rettegéssel 
vigyétek véghez a ti idvességteket” (Fil 2:12)! Beszéljük meg a csoport-
ban, hogy mit jelent ez a kifejezés az egyedül hit általi megváltás 
összefüggésében! Mitől kell félnünk, rettegnünk? 

3) Mikor fordult elő utoljára, hogy Péterhez hasonlóan őszintén megfo-
gadtunk valamit Istennek, mégsem tudtuk megtenni? Mit tanultunk 
abból a hibából? Milyen bibliai elvek segítenek elérni a megígért győ-
zelmet?  
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ISTEN IMÁDÁSA

Nem tudjuk – legalábbis én nem – Istent a legnagyobb pillanatokban 
imádni, ha a legkisebb pillanatokban nem alakult ki ez a szokásunk. 
A hitünk és eszünk azt mondja, hogy imádásra méltó, de lehet, nem 
látjuk ilyennek, mert nem „láttuk és éreztük”. Az erdőben a fák közt át-
szűrődő minden egyes fényfolt megmutat valamit a napból, amit soha 
nem tanulhatnánk meg könyvekből vagy csillagászatból. Ezek a tiszta 
és spontán örömök az isteni fény foltjai a tapasztalataink erdejében.

C. S. Lewis

A SZERETET ÁLDÁSA

Isten áldása töltse be a napjaidat! Legyen tökéletes egyensúly a családi 
kötelességek, a munkahelyi felelősségek és az imádság között. Amikor 
vidámságot keresel ezekben a dolgokban, találj ünneplésre méltó okot, 
s tudd, hogy aki feltétel nélkül szeret, mindig a cselekedeteid közép-
pontjában van.
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szeptember 7–13.

Reformáció: új gondolatok

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 5:13-15; János 10:10; Róma 12:2-3; 
2Korinthus 3:17-18; 10:3-5; Kolossé 3:1-4

„Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol 
a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a 
földiekkel” (Kol 3:1-2).  

Hétszázötvennél is több egyházi ének származik Isaac Watts-tól, amelyek kö-
zül többet még ma is keresztények ezrei énekelnek. Egy alkalommal London-
ban felvonulást tartottak Watts tiszteletére. Az emberek tolongtak az utcákon, 
hogy egy pillantást vethessenek a híres férfiúra. Egy erkélyen várakozó cso-
portból egy megdöbbent hölgy felkiáltott, amikor megpillantotta a hintóján 
előttük elhaladó alacsony, a kortól már meghajlott, idős férfit, aki a csodála-
tos énekeket írta. „Maga lenne Watts?” Watts intett a kocsisnak, hogy álljon 
meg. Kihúzta magát, amennyire csak tudta, és így szólt: „Asszonyom! Ha el-
érhetném a föld sarkait vagy ha átfoghatnám az egész teremtett világot, akkor 
is csak az értelmem szerint ítélnének meg, mert az elme az ember mércéje.”

Isaac Watts-nak igaza volt. Az elme az ember mércéje, a reformáció pedig az 
elmét érinti. Ha a gondolkodásunk megújul, meg fognak újulni a cselekedete-
ink is. Akkor történik reformáció, ha a Szentlélek összhangba hozza gondola-
tainkat Krisztuséival. Ezt a tetteink is követni fogják.

11. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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szeptember 8. vasárnap

A GONDOLKODÁS

A viselkedésünket végeredményben a gondolataink szabják meg. Gondolko-
dásmódunk hat a tetteinkre, de ennek az ellenkezője is igaz: az ismételt cse-
lekedetek befolyásolják gondolatainkat is. A keresztény „új teremtés” (2Kor 
5:17). A régi gondolati sémákat újak váltják fel. Amikor a vitorlás elindul ten-
geri útjára, a vitorlákat felhúzzák. A vitorlák határozzák meg a hajó útirányát. 
Menetközben folyamatosan úgy igazítják állásukat, hogy a helyes irányban 
maradjanak. Ha elfeledkeznek a vitorlákról, a hajó nagyon hamar letér a meg-
adott irányról. Hasonlóképpen mondhatjuk azt is, hogy gondolataink hatá-
rozzák meg lelki életünk útvonalát. Pál apostol tanácsolja a keresztényeknek, 
hogy „Az odafelvalókkal törődjetek” (Kol 3:2). Arra biztat, hogy a menny felé 
fordítsuk a figyelmünket. Gondolatainkat az alakítja, amivel foglalkozunk, 
amire az időnket fordítjuk. 

A kegyelem milyen csodája következik be az életünkben, miközben az Igé-
ben szemléljük Isten dicsőségét (2Kor 3:17-18)?

Miközben az Igét olvasva Jézust figyeljük, változunk. A régi gondolatokat újak 
váltják fel. Jézusra nézve egyre inkább hasonulunk hozzá. „Mind szellemi, 
mind lelki életünk törvénye, hogy szemlélés által átalakulunk. Gondolatvi-
lágunk fokozatosan alkalmazkodik ahhoz a témához, amellyel foglalkozunk. 
Hasonlóvá leszünk ahhoz, amit szeretünk és tisztelünk. Az ember nem juthat 
magasabbra azoknál a normáknál, amelyeket a tisztaságról, a jóságról és az 
igazságról elfogadott. Ha valaki önmagát tartja a legnagyszerűbb ideálnak, 
soha nem jut magasabbra. Inkább egyre mélyebbre süllyed. Csak a kegyelmes 
Isten képes az embert megszentelni. Ha az ember magára marad, útja szük-
ségszerűen lefelé visz” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. 
N. Adventista Egyház. 493. o.). 

A reformáció lényege, hogy Jézusra nézünk, Ő tölti meg, formálja gondola-
tainkat. Jézus vezeti a tetteinket. Ha rá tekintünk, pusztán a szabályokhoz 
való merev ragaszkodásnál magasabb szintre vezet. Nem maradhat az ember 
ugyanaz, ha Jézusra figyel. Ha az Ő gondolataival foglalkozunk, akkor csak 
egy vágy vezérel, az, hogy az akaratát cselekedjük. 

Mit tanácsolnánk annak, akinek küzdelmet jelent, hogy gondolkodásá-
ban Jézusnak tudja biztosítani az első helyet? Bibliai szemszögből nézve 
mit jelent Jézusra tekinteni? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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szeptember 9.hétfő

A GONDOLATOK SZŰRŐJE

A gyerekeik internetezési szokásai miatt aggódó szülők olyan biztonsági szű-
rőket állítanak be, amelyek nem engednek megnyitni bizonyos oldalakat, 
mások hasonló módszerekhez folyamodnak a televízió esetében. Ezeknek az 
„elektronikus szűrőknek” a feladata, hogy bizonyos dolgokat átengedjenek, 
míg másokat letiltanak. Az elménk számára Isten is biztosított valamilyen „lel-
ki szűrőt”. Gondosan úgy alakította, hogy csak azokat a dolgokat engedje át, 
amelyek a Jézussal való lelki kapcsolatunkat erősítik. 

Milyen gyakorlati tanítást ad Pál a keresztényeknek azért, hogy megvédje 
gondolatainkat a gonoszság mérgező hatásaitól? Hogyan alkalmazható ez 
a tanács ma a tévé- és DVD-nézéssel, ill. az internetezéssel kapcsolatos szo-
kásainkra (Róm 12:2; Fil 4:7-8)?

Egyszerű ténymegállapítás, hogy képtelenek leszünk elmélyülni lelki témák-
ban, ha erőszakkal, erkölcstelenséggel, kapzsisággal és anyagias szemlélettel 
tápláljuk gondolatainkat. Elménk kapui az érzékeink. Ha a hollywoodi szóra-
koztatóipar izgató jeleneteivel bombázzuk magunkat, akkor inkább az efféle 
testies élmények hatása lesz érezhető, mint az Ige elveié. A médiaproducerek 
dollármilliókat költenek érzelmeink manipulálására, gondolkodásunk befo-
lyásolására és értékrendszerünk formálására. Biztosra vehetjük, hogy a szó-
rakoztatóipar meghatározó vezetői alapvetően nem ezt kérdezik: „Hogyan 
készíthetik fel az embereket Jézus közeli visszatérésére ezek a produkciók?” 
Számukra a legfőbb motivációs tényező a pénz. A Krisztus második eljöve-
telére készülő hetednapi adventista keresztényeknek komolyan el kell erről 
gondolkodni, nehogy a világi szórakoztatás oltárán áldozzák fel lelküket!

Olaszországban, Milánóban áll egy hatalmas katedrális, aminek három 
nagy fa bejárati ajtaja van. A baloldali ajtó fölé ezt a feliratot vésték: 
„Minden gyönyör csak egy pillanatig tart.” A jobboldali ajtó fölött ez a 
vastag betűs felirat áll: „Minden baj csak egy pillanatig tart.” A középső 
ajtó felé pedig hatalmas betűkkel ezt a sokatmondó feliratot festették: 
„Csak az marad meg, ami örökkévaló.”
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szeptember 10. kedd

A GONDOLATOK ŐRZŐJE

„És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szí-
veiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban” (Fil 4:7). Csodálatos ígéret ez, 
de törekednünk kell rá, tennünk kell érte, hogy valóra váljon az életünkben!  

Sokféleképpen megtörténhet, hogy nem vigyázunk eléggé. Talán nem zárjuk 
ki a világi szórakozás fertőjét, vagy a gondolatainkat teljesen hatalmába kerít-
heti a harag, a keserűség és a sértődöttség. Az is megeshet, hogy az élvezetek 
vagy káros szenvedélyek mérgező tengerébe merülünk bele. Jézus azonban 
megígérte, hogy őrzi gondolatainkat – ha engedjük. 

Olvassuk el 2Kor 10:3-5 verseit! Mit ért azon Pál, hogy „a mi vitézkedésünk 
fegyverei nem testiek”, hanem lelkiek. Melyek a testi fegyverek? Milyenek a 
lelki fegyverek? Az apostol ezt is mondja: „foglyul ejtvén minden gondolatot, 
hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak” (2Kor 10:5). Mit jelent ez és hogyan 
érhető el? 

Luther Mártontól származik a mondás: „Nem akadályozhatod meg, hogy a 
madarak átrepüljenek a fejed felett, de arról már tehetsz, hogy fészket rak-
nak-e a hajadban.” Más szóval számtalan gondolat cikázik át az agyunkon. 
Képek, hangok, illatok kiváltanak bizonyos gondolatokat, a különféle érzé-
sek meghatározott érzelmeket ébresztenek. Nem mindig tudjuk megválogat-
ni, hogy milyen gondolatok villannak fel bennünk. Arról azonban már dönt-
hetünk, hogy elidőzünk-e azoknál; engedjük-e, hogy uralják elménket. Úgy 
érhetjük el, hogy minden gondolatunk engedelmeskedjen Krisztusnak, ha 
értelmünket alárendeljük neki. A testi gondolatok nem illannak el egyszerűen 
attól, ha csak erre vágyunk. Az űzi ki őket, ha valami más lép a helyükre. Az 
Isten Igéjének tökéletes elveire összpontosító ember elméjét védi és őrzi meg 
Isten kegyelme a gonosz fortélyaival szemben. 

Konkrétan mit ért Pál azon, hogy „az az indulat legyen bennetek, mely volt 
a Krisztus Jézusban is” (Fil 2:5)? Hogyan lehet bennünk krisztusi indu-
lat? A vers értelmében kié a változásért a felelősség?
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szeptember 11.szerda

A TEST ÉS A LÉLEK KAPCSOLATA 

Az ókori görögök a dualista gondolkodás egy formáját tanították, és elképze-
lésük szerint nagy különbség van a testünk és a lelkünk között. Ezzel szemben 
a Szentírás azt tanítja, hogy a fizikai, értelmi, érzelmi és lelki dimenzió teszi 
az embert egésszé. Ami hat ránk valamelyik téren, az egész lényünket érinti. 
A tanítványok azt hirdették, hogy a fizikai, értelmi, érzelmi és lelki egészség 
összefügg, egymástól elválaszthatatlan. 

Hogyan jelenik meg ez a gondolat 1Thessz 5:23 versében? 

Az újszövetségi hívők szerint az ember fizikai, értelmi és érzelmi jóléte elvá-
laszthatatlan a lelki állapotától. Pál apostol így kérte a hívőket: „dicsőítsétek 
azért az Istent a ti testetekben”. Hitte, hogy Krisztus nagy árat fizetett az egész 
emberiség megváltásáért, tehát nem tekinthetjük magunkat a saját tulajdo-
nunknak (1Kor 6:19-20). Ha vigyázunk a testünkre és egészségesebb életmó-
dot fogadunk el, akkor ezzel nem csupán néhány évvel hosszabbítjuk meg az 
életünket. Ha megfelelő indítékkal tesszük, ez is az istentisztelet kifejezése 
lehet. 

Hogyan láthatjuk a fizikai és lelki egészség közötti mély kapcsolatot Jn 
10:10, Róm 12:2-3 és 1Kor 10:31 verseiben? 

A Szentlélek nem korlátozza hatását életünknek csak egy részére, amikor 
meggyőz a fejlődés szükségességéről. A reformáció nem csupán egy dimen-
ziót érint. A Lélek szeretné életünket minden területen teljesen összhangba 
hozni Krisztus akaratával. Amennyiben vannak olyan fizikai szokásaink, 
amelyek nem harmonizálnak akaratával, Isten arra kér, hogy az Ő dicsősé-
gét keresve mondjunk le róluk. Sátán a testünkön keresztül akarja uralni a 
gondolatainkat, Jézus pedig a gondolataink által akarja uralni testünket. A 
testünk templom, nem szórakozóhely. A mennyei elveket követve örömtelibb, 
eredményesebb, teljesebb és egészségesebb életünk lehet. 

Milyen személyes tapasztalataink igazolják a fizikai és a lelki természet 
elválaszthatatlanságát? Milyen döntéseket hozhatunk, hogy az egység 
még teljesebb legyen? 
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szeptember 12. csütörtök

A BEFOLYÁST ÉRZÉKELTETŐ KÉPEK

Jézus több képpel is utalt önmagára és egyházára, ezek közül az egyik a vilá-
gosság: „Én vagyok a világ világossága” (Jn 8:12). Azt is mondta magáról, hogy 
„Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert” 
(Jn 1:9). Tanácsolja, hogy „Járjatok, amíg világosságotok van” és „higgyetek a 
világosságban” (Jn 12:35-36).

Olvassuk el Mt 5:13-15 és Fil 2:14-16 verseit! Milyen célt tűzött az Úr a népe 
elé a világban? Mit jelent ez gyakorlati szempontból? Hogyan válhatunk 
azzá, amire elhívott?

Minden ébredés és reformáció célja, hogy engedjük Krisztus szeretetének, 
kegyelmének és igazságának a világosságát átragyogni az életünkön. A vilá-
gosság a sötétség ellentéte. Jézus arra hívta el népét, hogy életmódjuk hatá-
rozottan eltérjen attól, ahogyan a világ nagy része él, mert ezzel akarja be-
mutatni a Krisztus szerinti életforma különb voltát. Hív, hogy legyünk együtt 
érzőek, törődjünk az emberekkel, másokra is figyeljünk az önző, kapzsi és 
egoista világban. Arra hív, hogy az élvezetek mámorát hajszoló világban ma-
gas normákhoz szabjuk magunkat a szórakozás terén (Kol 3:1-2). Krisztus 
egészséges életmódra hív abban a korban, amikor milliók halnak meg túl fia-
talon a saját maguk által előidézett betegségekben (Jn 10:10). Az erkölcstelen, 
szexéhes, izgalmakat hajszoló nemzedék között élőket Jézus valami másra 
hívja, erényes, illendő életre, erkölcsi tisztaságra (1Pt 3:3-4). 

Ézsaiás, ószövetségi próféta Krisztus kora előtt 700 évvel reformációra szó-
lító felhívást hirdetett. Szavai tanulságosak az Úr visszatérését váró egyház 
számára is. „Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok 
az én útaim, így szól az Úr! Mert amint magasabbak az egek a földnél, akkép-
pen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál” (Ézs 
55:8-9). Isten sokkal többet kíván egyházától és személy szerint tőlünk is, 
mint gondolnánk! Az egész menny várja, hogy Isten népe az Ő jellemét mu-
tassa be a világnak. 

Vizsgáljuk meg, hogy milyen elvek határozzák meg az életstílusunkat! 
Hogyan látszik meg életünkből, hogy Jézus követői vagyunk és a múló 
világ dolgainál szilárdabb alapra építünk?
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szeptember 13.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Sokan állítják, hogy az Úr oldalán állnak, valójában azonban nem, mert 
minden tettük súlya Sátán oldalára kerül. Hogyan tudjuk eldönteni, hogy 
kinek az oldalán állunk? Kié a szívünk? Kinél időznek a gondolataink? Ki-
ről szeretünk beszélgetni? Ki felé irányulnak leghőbb érzéseink és kire for-
dítjuk energiánk javát? Ha az Úr oldalán állunk, gondolatban vele vagyunk, 
legkedvesebb gondolataink vele kapcsolatosak. Nem vagyunk a világ barátai, 
mindenünket, egész lényünket Istennek szenteltük. Arra vágyunk, hogy képe 
kirajzolódjon bennünk, a lelkét szívjuk magunkba, az akaratát cselekedjük 
és minden dologban a kedvét keressük” (Ellen G. White: Testimonies to the 
Church. 2. köt. 262. o.). 

„Minden lélek kiváltsága, hogy élő csatornaként továbbítsa a világnak Isten 
kegyelmének kincseit, Krisztus kimeríthetetlen gazdagságát. Krisztus min-
dennél jobban vágyik olyan eszközökre, akik megismertetik a világgal Lelkét 
és jellemét. A világnak pedig mindennél nagyobb szüksége van arra, hogy 
emberek bemutassák a Megváltó szeretetét. Az egész menny olyan eszközökre 
vár, akik által az emberek örömét és áldását szolgáló szent olajat áraszthatja” 
(Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház. 
289. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Milyen kifejezésekkel utal Pál és János Isten népének magasztos hiva-

tására (2Kor 5:18-20; 6:17-18)? Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyan 
mutatja az életünk, hogy itt rólunk van szó?

2) Olvashatjuk a Biblia összes ígéretét és igényelhetjük is azokat, de ha 
a kísértés pillanatában nem döntjük el tudatosan, hogy gondolatban 
arra összpontosítunk, ami helyes, engedni fogunk a kísértésnek. 
Milyen elvek vagy szokások segítenek még a kísértés idején is uralni 
a gondolatainkat?

3) Mit felelnénk annak, aki a következőképpen érvel: „Valóban nem 
mindig helyesek a gondolataim, de a tetteim és az életmódom feddhe-
tetlen!”

4) A nagyszerű lelki és tanbeli igazságok mellett adventistaként ismer-
hetjük az egészségügyi üzenetet is. Hogyan tanulhatjuk meg még 
jobban életünk, bizonyságtevésünk és missziónk részévé tenni ezeket 
az elveket is? Milyen szerepet kell betöltenie az egészségügyi üzenet-
nek az ébredésben és reformációban?  
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TARTÓS ÖRÖM

Az öröm nem boldogság vagy élvezet. Egy gonosz, aljas ember is él-
vezhet dolgokat, és bármely mindennapi halandó képes boldog len-
ni. Az élvezet általában dolgoktól származik, és mindig az érzékeken 
keresztül érezzük; a boldogság az emberektől jön a kapcsolatok által. 
Az öröm a szerető Istentől és felebarátoktól érkezik. Az élvezet gyors 
és erőszakos, mint egy villámcsapás. Az öröm állandó és maradandó, 
mint egy állócsillag. Az élvezet külső tényezőktől függ, mint a pénz, 
étel, utazás stb. Az öröm ezektől független, mert a jó lelkiismeret és 
Isten szeretetének hozadéka.

Fulton J. Sheen

Hányszor tekintünk úgy Istenre, mint az utolsó szalmaszálra a fuldok-
ló! Hozzá fordulunk, mert már nincs hová fordulnunk. Aztán felismer-
jük, hogy az élet viharai nem a sziklára sodortak minket, hanem a vá-
gyott mennyországba.

George MacDonald
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szeptember 14–20.

Reformáció: megromlott 
kapcsolatok helyreállítása 

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 18:15-17; Róma 5:8-11; 
2Korinthus 10:12-15; 2Timóteus 4:11; Filemon 1-25

„Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála 
által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk 
vele” (Róm 5:10).  

A hívők közötti viszony időnként még pünkösd után is feszült volt. Az Újszö-
vetség feljegyez több olyan példát, amelyekből megtudhatjuk, hogyan birkóz-
tak meg a vezetők és a tagok az efféle nehézségekkel. A feljegyzések különösen 
értékesek a mai egyház számára. Megtudhatjuk belőlük, milyen eredmények-
re vezethet, ha bibliai elveket alkalmazva kezeljük a konfliktusokat. 

Ezen a héten a kapcsolatok helyreállításával foglalkozunk. A múltban a nagy 
lelki ébredések segítették a megromlott viszonyok helyrehozatalát. A Szentlé-
lek munkájának a hatására az emberek egyaránt közelebb kerülnek Istenhez 
és egymáshoz, ledöntik az Istennel való kapcsolatukat akadályozó gátakat, 
illetve az egymástól elválasztó falakat. Röviden: az evangélium erejét nem az 
mutatja be a legjobban, amit az egyház mond, hanem ahogyan az egyház él.

„Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást sze-
retni fogjátok” (Jn 13:35). Az ébredésről és reformációról mondott minden 
szavunk semmivé lesz az ilyen szeretet nélkül.

12. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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szeptember 15. vasárnap

MEGOSZTOTTSÁG HELYETT BARÁTSÁG

Pál és Barnabás együtt dolgozott, úgy tettek bizonyságot Jézusról, amíg nézet-
eltérés nem alakult ki közöttük (ApCsel 15:36-39). Pál már nem bízott a fé-
lénk János Márkban, aki az evangélium hirdetésével járó esetleges veszélyekre 
gondolva inkább hazament, magára hagyva Pált és Barnabást. 

„E meghátrálás miatt Pál egy időre kedvezőtlenül, sőt szigorúan ítélte meg 
Márkot. Barnabás viszont mentegette őt tapasztalatlansága miatt. Aggódott, 
hogy Márk ne tegye le a szolgálatot, mert képességet látott benne, és azt re-
mélte, hogy idővel Krisztus használható és alkalmas szolgája lesz” (Ellen G. 
White: Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 113. o.). 

E férfiak mind Isten eszközei voltak, de meg kellett oldani a közöttük felme-
rülő problémát. A kegyelemről prédikáló apostolnak kegyelmet kellett gya-
korolnia fiatal munkatársa iránt, aki csalódást okozott neki. A bűnbocsánat 
apostolának meg kellett bocsátania. János Márk fejlődött Barnabás bátorító 
vezetése mellett, míg végül Pál szívét is meglágyította a szembetűnő változás.

Kiviláglik Pál fogságból írt, Timóteusnak és a kolossébeli gyülekezetnek 
szóló leveléből, hogy az apostol újból felvette a kapcsolatot János Márkkal, 
ismét bizalmába fogadta. Mi utal erre Kol 4:10-11 és 2Tim 4:11 verseiben? 

Megbékélésük részleteiről ugyan csak utalásokból értesülünk, de a Biblia fel-
jegyzése egyértelmű. János Márk egyike lett az apostol megbízható társainak, 
és már meleg szavakkal, munkatársaként ajánlotta őt a kolossébeli gyüleke-
zetnek. Pál élete vége felé arra kérte Timóteust, hogy János Márkot vigye hozzá 
Rómába, „mert nekem alkalmas a szolgálatra.” Pál munkásságát gazdagította 
az ifjú, akinek az apostol addigra nyilván megbocsátotta a korábbiakat. Ledőlt 
közöttük a fal; képesek voltak együttműködni az evangélium szolgálatában. 

Hogyan tanulhatunk meg megbocsátani azoknak, akik ártottak vagy 
csalódást okoztak nekünk? Viszont a megbocsátás miért nem mindig jár 
együtt a korábbi kapcsolat teljes helyreállásával? Miért nem is kell ennek 
mindig így történnie?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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szeptember 16.hétfő

SZOLGÁBÓL FIÚ 

Római fogsága idején Pál megismert egy szökött rabszolgát, Onésimust, aki 
Kolosséból menekült a birodalom fővárosába. Az apostol ismerte a gazdáját, 
és a Filemonnak szóló levélben személyesen, barátjaként kérte, hogy miként 
bánjon egykori rabszolgájával. 

Az emberi kapcsolatokat Pál igen fontosnak tartotta. Tisztában volt vele, hogy 
a feszült, megromlott viszony gátolja a lelki fejlődést. 

Filemon a kolossébeli gyülekezet egyik vezetője volt. Ha teret enged magában 
a keserűségnek Onésimussal szemben, az megmutatkozik keresztény bizony-
ságtételében. 

Milyen fontos elveket találunk a megbékéléssel kapcsolatban a Filemonnak 
írt levélben? Ne feledjük, az elvek a kulcsszó!

Első pillantásra talán meglepő, hogy Pál nem állt ki erélyesebben a rabszolga-
tartás ellen, de az ő módszere jóval eredményesebbnek bizonyult. Ideális eset-
ben az evangélium ledönt minden társadalmi válaszfalat (Gal 3:28). Az apostol 
visszaküldte Onésimust Filemonhoz, már nem rabszolgaként, hanem mint fiát 
Jézusban, aki Filemon szeretett testvére lett az Úrban (lásd Filem 16. vers). 

Pál jól tudta, hogy a szökött rabszolgákra nem vár fényes jövő, bármikor 
elfoghatják őket. A szegénység és a nélkülözés életére számíthattak csak. 
Onésimus viszont Filemon testvére lett Krisztusban, és készséges munkás lé-
vén, nagyszerű jövő elé nézhetett. Filemon ételt, szállást és munkát adhatott 
neki. A megromlott viszony helyreállítása óriási, pozitív változást hozhatott. 
Onésimus „hű és szeretett” testvér, Pál munkatársa lett az evangélium szolgá-
latában (Kol 4:9). 

Az itt bemutatott evangéliumi elvekből mi lehet a segítségünkre az 
emberi kapcsolatok stresszhelyzetei, problémái közben?
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szeptember 17. kedd

VISZONYÍTGATÁS HELYETT DICSÉRET

Amint az egyik korábbi tanulmányban is szót ejtettünk róla, komoly prob-
lémákkal küzdött a korinthusi gyülekezet. A kapcsolatok helyreállítására 
vonatkozóan milyen, az ébredés és reformáció összefüggésében különösen 
fontos elveket fektetett le Pál apostol 1Kor 3:5-11, 12:1-11 és 2Kor 10:12-15 
verseiben?

A megemlített szakaszokban Pál a gyülekezet egységének kulcsfontosságú el-
veit vázolta fel. Rámutatott, hogy egyházában Jézus a különféle szolgálatokat 
különböző munkásokkal kívánja elvégeztetni, akik együtt fáradoznak Isten 
országának építéséért (1Kor 3:9).

Isten együttműködésre, nem versenyre hív. Minden hívőnek adott valamilyen 
ajándékot, hogy azzal végezhesse szolgálatát Krisztus testében és a környe-
zetében (1Kor 12:11). Krisztus egyházában mindegyikre szükség van (1Kor 
12:18-23). A Szentlélek nem önző magamutogatásra adja ezeket az ajándéko-
kat, hanem a szolgálatért. 

Egyáltalán nem bölcs dolog bárkihez is hasonlítani magunkat, mert vagy 
elcsüggedünk, vagy beképzeltek leszünk. Ha úgy gondoljuk, hogy mások 
sokkal „különbek” nálunk, hozzájuk mérve magunkat elkeseredünk. Ameny-
nyiben úgy véljük, hogy Krisztusért végzett munkánk jóval eredményesebb 
másokénál, gőgössé válunk. Ezek az érzések egyaránt bénítják Krisztusért 
végzett szolgálatunkat. Ha a Krisztus által ránk bízott hatókörön belül végez-
zük a feladatunkat, bizonyságtételünkben örömöt és megelégedettséget talá-
lunk. Erőfeszítéseink kiegészítik a többi tag munkáját, és Krisztus egyháza 
hatalmas lépésekkel halad előre a mennyei ország felé.

Van valaki, akire irigységgel gondoltunk a szolgálatra kapott ajándékai 
miatt? És hányszor büszkélkedtünk a saját ajándékainkkal, másokhoz 
hasonlítva magunkat? Amire Pál felhívja a figyelmet, az állandó valóság 
a bűnös világban. Hogyan tanulhatunk az imént említett kelepcék kike-
rüléséhez elengedhetetlen önzetlenséget, függetlenül attól, hogy melyik 
oldalon állunk éppen?
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szeptember 18.szerda

SZÉTHÚZÁS HELYETT MEGBOCSÁTÁS

Mi a megbocsátás? Igazolja annak a magatartását, aki rettenetesen megbán-
tott vagy ártott nekünk? Vajon a megbocsátás függ a vétkes fél bocsánatkéré-
sétől? Mi a helyzet akkor, ha nem érdemel bocsánatot, akire megharagudtam? 

Hogyan világítanak rá a megbocsátás bibliai jelentésére a következő igesza-
kaszok? Lk 23:31-34; Róm 5:8-11; 2Kor 5:20-21; Ef 4:26-30

Krisztus tette meg a kezdő lépést azért, hogy megbékéltessen önmagával. Az 
„Istennek jósága” indít megtérésre (Róm 2:4). Még bűnösként Krisztusban 
békélünk meg Istennel. Megtérésünk és bűneink bevallása önmagában nem 
teremt megbékélést, ezt a kereszt biztosította, a mi részünk pedig az, hogy 
elfogadjuk, amit az Úr értünk tett. 

Igaz, nem részesülhetünk a bűnbocsánat áldásaiban bűneink megvallása nél-
kül, ez viszont nem azt jelenti, hogy a beismerés vált ki bocsánatot Istenben, 
hiszen a szívében mindig is ott volt a megbocsátás. Bűneink bevallása tehát 
minket tesz képessé arra, hogy elfogadjuk Isten bocsánatát (1Jn 1:9). Rendkí-
vül fontos megvallani bűneinket, nem mintha ettől változna Isten hozzáállása 
irántunk, inkább a mi viszonyulásunkat változtatja meg iránta. Amikor meg-
hajlunk a Szentlélek meggyőző ereje előtt és megtérünk, megvalljuk bűnein-
ket, megváltozunk. 

A megbocsátás a saját lelkiállapotunk miatt is különösen fontos. Ha nem bo-
csátunk meg annak, aki megbántott, még ha érdemtelen is rá, nekünk jobban 
fájhat, mint neki. Amikor valaki megbántott és csak egyre gyűl benned a fájda-
lom, mert nem bocsátasz meg, engeded, hogy még tovább gyötörjön. 

A megbocsátás azt jelenti, hogy már nem kárhoztatom a másikat, mert Krisz-
tus sem kárhoztat engem többé. Szó sincs arról, hogy ez igazolná a másik 
viselkedését. Azért békülhetünk meg valakivel, aki ártott nekünk, mert bűnös 
létünkre Krisztus bennünket is megbékéltetett magával. Azért bocsáthatunk 
meg, mert Isten nekünk is megbocsátott. Azért tudunk szeretni, mert Isten 
szeret minket. A megbocsátás választás kérdése. Dönthetünk úgy, hogy meg-
bocsátunk a másik tettei és magatartása ellenére is. Ez az igazi jézusi lelkület. 

Hogyan segíthet a megbocsátásban, ha arra gondolunk, hogy Krisztus 
nekünk is megbocsátott?
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szeptember 19. csütörtök

HARAG HELYETT MEGBÉKÉLÉS

Mi az a három lépés, amit Mt 18:15-17 verseiben Jézus a nézeteltérések, vi-
szályok feloldására javasolt, ha az egyik hittestvér ártott a másiknak? Jelen 
helyzetünkben hogyan alkalmazzuk ezeket?

Máté evangéliuma 18. fejezetében Jézus azért adta ezt a tanácsot, hogy a baj a 
lehető legszűkebb körön belül maradjon. Az volt a célja, hogy a két érintett fél 
egymás közt oldja meg a problémát, ezért is mondta: „Ha pedig a te atyádfia 
vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négyszemközt” (Mt 18:15). Amint a 
viszályba bekapcsolódók száma nő, úgy dagad a probléma. Mindenki vala-
kinek az oldalára áll és kirajzolódik a harcvonal. Amikor viszont a keresz-
tények arra törekszenek, hogy a lehető legszűkebb körben és a keresztényi 
szeretet és a kölcsönös megértés szellemében rendezzék el vitás kérdéseiket, 
létrejön a megbékéléshez szükséges légkör. Ilyen atmoszféra kell ahhoz, hogy 
a Szentlélek elvégezze munkáját az emberekben, akik igyekeznek feloldani a 
nézeteltéréseiket. Időnként hatástalan marad, ha az érintettek maguk között 
próbálják meg rendezni a bajt. Ilyen esetekben Jézus azt tanácsolja, hogy egy-
két személyt vonjunk még be. A megbékélés második lépése azonban mindig 
az elsőt kövesse! A közeledés a cél, nem az, hogy még jobban eltávolítsuk 
az embereket egymástól. A megbántott felet kísérő egy-két személy pedig ne 
bizonygassa a sértett fél igazát vagy vádolja a másikat. Keresztény szeretettel 
és együttérzéssel menjenek, tanácsadóként, a felekkel együtt imádkozni, hogy 
részesei legyenek annak a folyamatnak, amely során ismét közelebb kerülnek 
egymáshoz azok, akik korábban elidegenedtek. 

Vannak olyan alkalmak is, amikor eredménytelen marad a probléma meg-
oldására tett minden kísérlet. Ebben az esetben Jézus azt tanácsolja, hogy 
vigyük az ügyet a gyülekezet elé. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a 
szombat délelőtti istentiszteletet megszakítanánk egy személyes konfliktus 
megtárgyalásával. Ha a két fél közötti megbékélést célzó korábbi erőfeszíté-
sek kudarcot vallottak, akkor a gyülekezeti bizottság elé kell vinni a kérdést. 
Ismét ki kell hangsúlyozni, hogy Krisztus célja a megbékélés, nem pedig az 
egyik fél elmarasztalása és a másik felmentése.

„Ne tűrd el, hogy a sértődés gyűlölködéssé érlelődjön. Ne hagyd, hogy a seb 
meggyűljön és haragos szavakban törjön ki, amelyek megfertőzik mindazok 
gondolatait, akik csak meghallják. Ne engedd, hogy továbbra is keserű gon-
dolatokkal legyen tele a fejed és az övé is. Menj oda a testvéredhez és alázattal, 
komolyan beszéld meg vele a dolgot” (Ellen G. White: Gospel Workers. 499. o.). 
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szeptember 20.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Amikor a munkások szívében Krisztus lakozik, amikor minden önzés kihalt, 
amikor a versengés, az elsőbbségre való törekvés megszűnik, amikor egység 
és megszentelődés utáni vágy uralkodik, amikor egymás iránti szeretetük 
meglátszik és érződik, akkor a Szentlélek kegyelmi zápora olyan bizonyos-
sággal fog rájuk áradni, mint ahogy Isten ígéreteiből egy jóta vagy pontocska 
sem veszhet el” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 1. köt. Budapest, 1999, 
Advent Kiadó. 167. o.). 

„Ha az Úr nagy napján Krisztussal mint menedékünkkel, nagy bástyánkkal 
állunk, akkor félre kell tennünk minden irigységet, minden elsőbbségért való 
küzdelmet. E szentségtelen dolgok gyökerét teljesen ki kell irtanunk, nehogy 
ismét életre keljenek. Teljesen az Úr oldalára kell állnunk” (Ellen G. White: Az 
utolsó napok eseményei. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 134. o.)! 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Olvassuk el a csoportban Kol 3:12-17 verseit! Milyen keresztényi tulaj-

donságok kialakítását javasolja Pál a kolossébeli gyülekezetnek? 
Beszélgessünk ezekről a csoportban! Miért fontosak ezek minden konf-
liktusmegoldásnál? Mennyiben segítenek megvalósítani a Mt 18:15-17 
szakaszában található elveket? 

2) Térjünk ismét vissza Kol 3:12-17 tanításához! Miért olyan fontosak 
ezek a tulajdonságok a gyülekezetben olyannyira szükséges ébredés-
hez és reformációhoz?

3) Ha egyházunk egészére gondolunk, vajon mi az, ami leginkább hát-
ráltatja azt a fajta ébredést és reformációt, ami az eredményes misz-
sziómunkához szükséges? Talán a tanításaink és a tantételeink? 
Persze, hogy nem! Éppen ezeknek a hirdetését bízta ránk Isten. A prob-
léma csakis bennünk van, egymás közti kapcsolatainkban, a kicsi-
nyes irigységekben, civódásokban, önzésben, törtetésben és még egy 
sor egyéb dologban. Miért kell neked, igen, neked, nem a szomszé-
dodnak, a lelkésznek, hanem személyesen neked kérni a Szentlélek 
erejét, hogy meghozza az életedben azokat változásokat, amelyek az 
egész egyház ébredéséhez és reformációjához szükségesek?   
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GYÓGYULÓ KAPCSOLATOK 

„Floridában a Rollins Főiskola igazgatósága 1949-ben elhatározta, 
hogy Mary Bethune-nak díszdoktori címet adományoz. 

A színes bőrűek közül Mary kapott elsőként díszdoktori címet az egyik 
déli állam fehér főiskoláján. Mary emelt fővel hallgatta Holt elnök sza-
vait: 

– Mary McLeod Bethune, a legnagyobb kiváltságnak tartom, hogy a 
Rollins Főiskola elnökeként önt ma itt kitüntethetem. Büszke vagyok, 
hogy – tudomásom szerint – a Rollins az első fehér főiskola délen, 
amely afroamerikai személyt tüntet ki. Ön a saját példájával mutatta 
meg, hogy a legszerényebb körülmények közül indulva, a legellensé-
gesebb viszonyok között is lehetséges akaraterővel, intelligenciával, 
bátorsággal és az Istenbe és embertársainkba vetett rendíthetetlen hit-
tel a vidék legszerényebb kunyhójából tisztelettel övezett és befolyásos 
helyre kerülni, a világ legkiválóbbjai közé…”

Ella Kaiser Carruth:
Olvasni akart –Mary McLeod Bethune története
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szeptember 21–27.

A megígért ébredés: 
Isten küldetése célba ér

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 10:1; Máté 3:11; 28:18-20; 
Jakab 5:7-8; Jelenések 18:1; 19:11-16

„Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető 
várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt 
kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljö-
vetele közel van” (Jak 5:7-8).  

Talán lehetetlennek tűnik a feladat, hogy a hármas angyali üzenet értelmében 
az evangéliumot az egész világon hirdessük. Még ha a Hetednapi Adventista 
Egyház igen gyorsan növekszik is, a világ népességének növekedésével akkor 
sem tud lépést tartani. Számos olyan terület létezik, ahol nem ismerik a heted-
napi adventista nevet – még kevésbé az üzenetünket. 

E zord valóság komoly kérdésekhez vezet. Képesek lehetünk még ennek a 
nemzedéknek az idejében az egész világra elvinni az evangéliumot? Esetleg 
történik valamilyen szokatlan áttörés, ami drámai módon felgyorsítja a hár-
mas angyali üzenet hirdetését? E téma tárgyalásánál mindig van valami, amit 
észben kell tartani: a küldetés Istené, Ő fogja véghezvinni! Ugyanakkor arról 
sem feledkezhetünk meg, hogy a végső munkában bennünket is fontos fel-
adatra hívott el. 

13. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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szeptember 22. vasárnap

A MEGÍGÉRT ERŐ

Nagyszerű ígéret is járul Krisztus misszióparancsához Mt 28:18-20 verse-
iben. Mi ez az ígéret, mit jelent gyakorlatilag és hogyan találunk benne vi-
gaszt? Miért olyan fontos számunkra? 

A tanítványok nem a saját erejükből, hanem Krisztus erejével hirdették az 
üzenetet. Pál szerint néhány rövid év kellett hozzá, hogy az evangéliumot hir-
dessék „minden teremtménynek az ég alatt” (Kol 1:23). Némelyek talán kérdé-
sesnek látják, hogy mi is a pontos jelentése Pál szavainak, viszont tagadha-
tatlan az a hatás, amit az evangélium gyakorolt az I. századi társadalmakra: 
megváltoztatta a világot. Krisztus megígérte a tanítványainak, hogy elküldi 
„az én Atyámnak ígéretét; ti pedig… felruháztattok mennyei erővel” (Lk 24:49).  
A Megváltó még ezt is hozzáfűzte: „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szentlé-
lek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeá-
ban és Samariában és a földnek mind végső határáig” (ApCsel 1:8).

Ha mégoly hatalmasnak tűnik is a feladat, Isten ígérete biztos. Jézus kijelen-
tése ígéret: „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész 
világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég” (Mt 24:14). Talán lehe-
tetlennek látszik az evangélium hirdetése az egész világon, ám Isten hatalma 
az összes akadályt legyűri. A földön még Urunk visszatérése előtt minden 
embernek megfelelő alkalma lesz meghallani és megérteni Isten szeretetének 
és igazságának üzenetét (lásd Jel 18:1). 

„Láttam a mennyben angyalokat fel-alá járni, s hol leszálltak a földre, hol újra 
felszálltak a mennybe; különösen fontos eseményre készültek elő. Majd lát-
tam, hogy egy hatalmas angyal megbízást kapott, hogy leszálljon a földre és 
egyesítse hangját a harmadik angyaléval és adjon nagyobb erőt és súlyt üze-
netének. Ez az angyal nagy hatalmat és dicsőséget nyert, s midőn alászállt a 
földre, dicsősége beragyogta azt” (Ellen G. White: Tapasztalatok, látomások, 
lelki ajándékok. Budapest, 1942, A Magyarországi Bibliakövetők Felekezete. 
239. o.). 

Isten mindenképpen befejezi művét. Kitölti Lelkét hatalmas erővel és elvégzi 
azt, ami emberi tervezés szerint lehetetlennek tűnik.

Hogyan tehetünk eredményesebben bizonyságot az Úrról környezetünk-
ben? Vagyis mivel járulhatunk hozzá Mt 24:14 teljesüléséhez?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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szeptember 23.hétfő

A KORAI ÉS A KÉSŐI ESŐ

Az Ó- és az Újszövetség egyaránt a víz szimbólumával utal a Szentlélekre. 
Ézsaiás próféta így ír: „vizet öntök a szomjúhozóra… kiöntöm lelkemet a te ma-
godra” (Ézs 44:3). Ézsaiás a megszokott héber irodalmi szerkezetet használja 
itt, a párhuzamot. A kifejezés második része magyarázza az első felét. Jóel 
próféta szintén említi a víz hasonlatát. Isten megígéri, hogy megöntözi Izráel 
mezőit, majd kijelenti: „És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre” 
(Jóel 2:28). Jézus szavaiban a víz szimbolizálja a Szentlelket (Jn 7:37-39).

Mi az a két szimbólum, amit a Szentlélek kitöltetésével kapcsolatban egy-
aránt megemlít a következő három igehely (Jóel 2:21-24, 28-32; Jak 5:7-8)? 
Hogyan érthetjük meg jelentésüket?

A bibliai időkben a szántás és a vetés időszaka október közepétől kezdődött, 
nem sokkal a korai eső hullása után. A korai esőtől kisarjadt a mag, és ez a 
nedvesség biztosította a táplálékot a növény fejlődésének kezdeti szakaszában.  
A késői eső a tavasz végén érkezett, beérlelte a gabonát az aratásra. Az árpaara-
tás tavaszi esemény volt, amit követett a nyári és az őszi aratás, ill. a szüret.

Isten kétféleképpen is használja a korai és a késői eső szimbólumát. A Lélek 
korai esője azért áradt a tanítványokra pünkösdkor, hogy elinduljon a keresz-
tény misszió. A késői eső pedig azért árad majd Isten egyházára az idők vé-
gén, hogy befejezze küldetését a földön. A „korai eső” kifejezés utal még Isten 
Lelkének meggyőző, tanácsoló, vezető és megerősítő munkájára is, amit min-
den hívő életében végez. A „késői eső” kifejezés Isten Szentlelkének kiárasz-
tását jelöli, amit közvetlenül Jézus visszatérése előtt tapasztal majd Krisztus 
egyháza.

„A korai és késői eső képében, mely keleten a magvetés, illetve az aratás idő-
szakában hullott a földre, Isten egyháza számára a héber próféták a lelki ke-
gyelem rendkívüli mértékű adományozását jövendölték. A Lélek kiárasztása 
az apostolok napjaiban a korai eső kezdete volt, dicső eredményekkel…

De a föld aratásának befejezéséhez a lelki kegyelem különleges adományát ígér-
te meg Isten. Ez előkészíti az egyházat az Ember Fiának jövetelére. A Lélek eme 
kiárasztása hasonló a késői eső hullásához, és ezért az erőtöbbletért könyörög-
jenek a keresztények az aratás Urához ’a tavaszi eső idején’” (Ellen G. White: Az 
apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 35-36. o.).
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szeptember 24. kedd

A KÉSŐI ESŐ KIÁRASZTÁSÁNAK FELTÉTELEI

A következő igehelyek értelmében milyen felkészülés szükséges ahhoz, 
hogy a maga teljességében részesülhessünk a Szentlélek erejében? Zsolt 
119:25; Zak 10:1; Jn 6:63; ApCsel 1:14; 3:18-20; 4:31

A Szentírás arra szólít, hogy kérjük Istentől a Szentlelket (Lk 11:13). A ta-
nítványok elhitték, amit Krisztus megígért, egységre jutva várakoztak és 
imádkoztak a Szentlélek kitöltetéséért (ApCsel 1:8, 14). Isten nem azért kéri, 
hogy imádkozzunk a Szentlélekért, mintha nem akarná ránk árasztani, ha-
nem mert nem készültünk fel a befogadására. Amint a Szentlélek kitöltéséért 
imádkozunk, Isten munkálkodik a szívünkben és mélyebb bűnbánatra vezet. 
Ha a hittestvéreinkkel kis csoportokban együtt imádkozunk, ez az egység és 
közösség szorosabb kötelékével fog majd össze. Az ima és a Biblia tanulmá-
nyozása is arra készít fel, hogy nyitottabban, érzékenyebben fogadjuk a Szent-
lélek munkáját az életünkben. 

Mi a természetes következménye a lelki megújulásnak az életünkben? Hová 
vezet minden lelki ébredés és reformáció (Zsolt 51:12-15; ApCsel 4:13, 20; 
5:33; 8:4)?

A lelki ébredés és őszinte reformáció erős késztetés a bizonyságtételre. Ami-
kor szívünk mélyéről őszintén értékeljük mindazt, amit Jézus értünk tett, 
akkor Péterhez és Jánoshoz hasonlóan „nem tehetjük, hogy amiket láttunk és 
hallottunk, azokat ne szóljuk” (ApCsel 4:20). Pünkösdkor a Szentlélek korai 
esőjének kitöltetése erőt adott a tanítványoknak az eredményes bizonyságté-
telhez. Szavaik hatására Thesszalonikában a felbőszült tömeg félve kiabálta: 
„ezek az országháborítók itt is megjelentek” (ApCsel 17:6). 

Amint a Szentlélek pünkösdi kitöltetése képessé tette a tanítványokat arra, 
hogy nagy erővel tegyenek bizonyságot nemzedéküknek, a Szentléleknek a 
késői eső idején történő kitöltetése ad majd erőt Isten egyházának elérni az 
utolsó nemzedék tagjait. Isten földi művének elvégzéséhez nem kevesebb 
szükségeltetik, mint a késői eső ereje, az Úr pedig éppen ezt kínálja. A menny 
legdrágább ajándékát ajánlja fel, méghozzá korlátlan mértékben, hogy az egy-
ház elvégezhesse a legsürgősebb és legfontosabb feladatot.

Az első tanítványok az egész világot „felforgatták” prédikálásukkal és 
bizonyságtételükkel. Miért nem mondható ez el rólunk is? 
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szeptember 25.szerda

TŰZ ÁLTALI KERESZTSÉG

Az Ó- és az Újszövetség is különféle szimbólumokkal utal a Szentlélek mun-
kájára, mint pl. a víz, a szél és az olaj. Keresztelő János egy másik képpel, a 
tűz hasonlatával írja le a Szentlélek tevékenységét (Mt 3:11; Lk 3:16). Sokan 
félreértették János szavait. A szövegben nem az áll, hogy „az majd keresztel 
titeket Szentlélekkel vagy tűzzel”, hanem „az majd keresztel titeket Szentlélek-
kel és tűzzel.” A mondat második fele („és tűzzel”) magyarázat a mondat első 
felére („az majd keresztel titeket Szentlélekkel”). A Szentlélek keresztsége a tűz 
általi keresztség. A keresztség szó az Újszövetségben nyolcvanszor fordul elő, 
és mindig teljes alámerítésre, bemerítésre vonatkozik. 

A következő szakaszok elolvasása után fogalmazzuk meg, hogy mit fejez 
ki a tűz szimbóluma a Bibliában! 2Móz 3:2-4; 24:17; 1Kir 18:24; Mal 3:2-3; 
ApCsel 2:1-4; Zsid 12:29

A tűz Isten dicsőségét, jelenlétét és hatalmát szimbolizálja, ami a Szentlélek 
szolgálatában mutatkozott meg. A tűz általi keresztség azt jelenti: a Szentlé-
lek által az ember elmerül Isten jelenlétének dicsőségében, hogy bizonyságot 
tegyen hatalmáról. Mózes az égő csipkebokornál találkozott Istennel, majd 
jelenlétének dicsőségéből eltávozott, hogy a fáraó előtt tegyen Istenről bizony-
ságot. Illés a Karmel-hegyen tett bizonyságot Izráel előtt Isten tüzes jelenlé-
tének dicsőségéről. Amikor pünkösd napján égő tüzes nyelvek jelentek meg 
a tanítványok felett, ők képesek voltak olyan nyelveken is beszélni az Úrról, 
amelyeket azelőtt nem ismertek. A Szentlélek keresztsége azt jelenti, hogy az 
ember elmerül Isten jelenlétében és hatalmában, hogy eredményesen tudjon 
bizonyságot tenni dicsőségéről. A föld történelmének utolsó napjaiban Isten 
a népét az Ő erejével betelve küldi el, hogy bizonyságot tegyen dicsőségéről 
a világnak. A földet beragyogja majd Isten dicsősége. „Mert az Úr dicsőségé-
nek ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik a tengert” (Hab 
2:14). János prófétai látomásában látta, amint egy angyal leszáll az égből „és a 
föld fénylett annak dicsőségétől” (Jel 18:1). A várakozó világ és az eseményeket 
figyelő világmindenség előtt a Szentlélek ereje által mutatkozik meg Isten di-
csősége, jelleméből fakadó szeretete. A földön minden embernek alkalma lesz 
meghallani és megérteni Istennek az utolsó időkre szóló üzenetét.

Isten dicsősége, jelleméből fakadó szeretete megmutatkozik majd a világ 
előtt. Hogyan tudjuk az életünkkel bemutatni ezt a dicsőséget már most, 
a saját hatókörünkben? Mire van ehhez szükség a mi részünkről?
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szeptember 26. csütörtök

A NAGY KÜZDELEM VÉGET ÉR

A jelenések könyve egészét alig néhány szóval össze lehet foglalni: Jézus győz, 
Sátán veszít.

Mi a központi üzenete Jel 12:17; 17:13-14; 19:11-16 verseinek? 

Ez a jó hír: Jézus, aki a kereszten legyőzte Sátánt, visszajön, hogy diadalt aras-
son a pokol erői felett és örökre véget vessen a gonoszságnak (Ez 28:18-19; Jel 
19:19-21). Nem a rosszé lesz az utolsó szó, nem a szegénységé és a járványo-
ké, nem a betegségeké és a szenvedésé, nem a káoszé és a bűnözésé, nem a 
bajoké és a halálé lesz a végső szó, hanem Istené!

Addig pedig az Atya, a Fiú és a Szentlélek minden lehetőt megtesz mindany-
nyiunk eléréséért. Isten szíve fáj a vesztébe tartók miatt. Népe hamarosan be-
mutatja az egész világnak Jézus csodálatra méltó kegyelmét és igazságát úgy a 
szavai, mint a tettei bizonysága által.

Sátán természetesen mindent megtesz, ami hatalmában áll, hogy gátolja ezt a 
bizonyságtevést. Kitör a végső küzdelem a földön. Jézus kitölti Lelkét a késői 
esőben, és akkor Isten földi munkája véget ér. 

„Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a másik-
ra, hogy hirdessék a menny üzenetét. Az egész földön ezernyi hangon szól 
majd a figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak történni. Betegek meggyó- 
gyulnak, és a hívők munkáját jelek és csodák kísérik” (Ellen G. White: A nagy 
küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 544. o.). 

Isten földi műve véget ér. Jézus visszajön. Az egész menny és az egész föld 
örülni fog. Nincs fontosabb dolog az életünkben annál, hogy naponta tapasz-
taljuk szívünkben Isten kegyelmének megújítását és kérjük Szentlelkét: for-
máljon át a saját képére (1Jn 3:1-3).  

Világunk darabjaira hullik, ugyan ki ne látná ezt? Létezik bármi, ami 
fontosabb volna annál, hogy kitárjuk szívünket Jézus előtt, ébredést és 
reformációt kérve, amire oly nagy szükségünk van nemcsak egyénileg, 
hanem egyházunk egészének is? Vajon mi történne, ha maradéktalanul 
átadnánk neki szívünket és egészen ennek az üzenetnek a hirdetésére 
szentelnénk magunkat? 
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szeptember 27.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Az üzenet nem annyira érveléssel, mint Isten Lelkének mélységes meggyő-
zése nyomán fog terjedni. Az érvek már korábban elhangzottak. A magvetés 
megtörtént, és most a mag ki fog kelni, és termést hoz. A missziómunkások 
által terjesztett irodalom megteszi a hatását. De sok embert, aki az igazság ha-
tása alá került, még mindig gátol valami az igazság tökéletes megértésében és 
az engedelmességben. A fénysugarak mindenhova bevilágítanak, és az igaz-
ság tisztán felragyog. Isten őszinte gyermekeit a családi és egyházi kapcsola-
tok nem tudják már visszatartani. Elszakítják ezeket a kötelékeket. Az igazság 
mindennél drágább nekik. Az igazság ellen szövetkező erőkkel szemben so-
kan az Úr oldalára állnak” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, 
H. N. Adventista Egyház. 544-545. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Az iménti idézetben Ellen White így fogalmaz: „Az üzenet nem annyi-

ra érveléssel, mint Isten Lelkének mélységes meggyőzése nyomán fog 
terjedni.” Beszéljünk arról a csoportban, hogy ez mit jelent! És mit 
nem jelent? Hiszen az üzenetünk nagyon is logikus, értelmes, és nagy-
szerű érveket lehet felsorakoztatni mellette. Hogyan értsük tehát 
Ellen White mondatát?

2) Lelkileg hogyan alkalmazhatók a mai egyházban azok az ígéretek, ame-
lyeket Isten az Ószövetség korában adott népének (5Móz 11:13-18;  
Hós 6:1-3; 10:12)?

3) Dr. Stephen Hawking, a világ egyik legelismertebb tudósa a túlvilág 
gondolatát úgy titulálta, hogy „a sötétségtől félő embereknek való 
tündérmese.” Miért mutatja ez a kijelentés is, hogy mennyire fontos, 
reménységet közvetítő az általunk képviselt üzenet abban a világban, 
amely sem Istent, sem a szeretetét nem ismeri?

4) Ugyan nem tudjuk, mikor jön vissza Jézus, de mi várjuk, mint ahogy 
ennek a bűntől beteg világnak a végét és egy új világ kezdetét is vár-
juk. Éppen ezért hisszük, hogy annyira fontos az ébredés és a refor-
máció egész közösségünk számára; ezért szólítanak erre a vezetőink. 
Végeredményben azonban ez csak a Szentlélek szívünkben végzett 
munkája által történhet meg, amire viszont addig nem kerül sor, amíg 
egyénileg tudatosan el nem döntjük, hogy teljes szívünket, elménket 
és lelkünket átadjuk az Úrnak. Hogyan tehetjük meg azt, ami a mi 
részünk, bátorítva egymást, hogy engedjük a Szentlelket munkálkod-
ni az életünkben, ugyanakkor mellőzve az ítélkezést és az egymáshoz 
való hasonlítgatást?
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A HARMADIK ÜZENET LEZÁRUL

„Isten rámutatott arra az időpontra, midőn a harmadik angyal üzenete 
lezárul. Istennek ereje pihent meg népén. Befejezték munkájukat s fel-
készülten vártak a megkísértés órájára. Elnyerték a késői esőt, illetve 
az Úr színe elől jövő felüdülést s az élő bizonyság újból felelevenedett. 
Az utolsó figyelmeztető üzenet mindenütt elhangzott s a földnek lakóit, 
akik nem voltak hajlandók azt elfogadni, nagy haragra ingerelte. 

Láttam, hogy a mennyben az angyalok ide s tova siettek. Egy angyal, 
kinek oldalán tintatartó volt, visszatért a földről s jelentette Jézusnak, 
hogy munkáját befejezte s a szenteket megszámlálta és elpecsételte. 
Ugyanekkor megpillantottam Jézust, amint a Tízparancsolatot tartal-
mazó frigyláda előtt szolgált, s ledobta a tömjénezőt. Felemelte kezeit 
és fennhangon mondá: ’Elvégeztetett.’ Az egész szent angyali sereg le-
vetette koronáját, midőn Jézus ünnepélyesen kijelentette: ’Aki igazság-
talan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes 
ezután is: és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék 
meg ezután is.’

Minden egyes esetet eldöntöttek vagy életre, vagy halálra. Mialatt Jézus 
a szentek szentjében szolgált, végrehajtatott az ítélet az igaz holtakon 
és azután az élő igazakon. Krisztus átvette országát, meghozta népéért 
az engesztelő áldozatot s eltörölte népének bűnét. Teljes volt a menny 
alattvalóinak száma. A Bárány menyegzője megtörtént s az egész ég 
alatt minden hatalom, erő és uralom Jézusnak adatott át, és az üdvös-
ség örököseinek. Jézus uralkodik mint királyok Királya és uraknak 
Ura” (Ellen G. White: Tapasztalatok, látomások, lelki ajándékok. Buda-
pest, 1942, A Magyarországi Bibliakövetők Felekezete. 242. o.).
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2013. július

„Oh Isten, állíts helyre minket…” (Zsolt 80:4)

   1. H. 5Móz 30:11-16 Választás
   2. K. Mt 6:27-33 Felesleges aggódás
   3.    Sz. Mt 6:11 Mindennapi kenyerünk
   4.    Cs. Mk 5:36 Ne félj, csak higgy! 
   5.    P. Fil 1:6 Isten munkája az emberben
   6.    Sz. Jn 14:6-7 Út, igazság és élet

 Naplemente:  Budapest: 20:43 Debrecen: 20:33

   7.    V. Jn 3:36 Hit a Fiúban 
   8.    H. Zsolt 80:8 Helyreállítás, világosság
   9.    K. Péld 23:26 Adjuk szívünket Istennek!
10.  Sz. Lk 13:30 Elsők és utolsók
11.  Cs. Jn 20:29 Hit és látás
12.  P. Péld 23:15-19 Atyai tanács
13.  Sz. Jn 14:21 Szeretetre utaló engedelmesség

 Naplemente:  Budapest: 20:39 Debrecen: 20:30

14.  V. Péld 21:17 Hétköznapi bölcsesség
15.  H. Zsid 12:1 Bizonyságok fellege
16.  K. 2Kir 6:16-17 Látni az isteni védelmet 
17.  Sz. Zsolt 42:9 Élet az Úrral 
18.  Cs. Kol 4:5 Bölcsen élni
19.  P.  2Tim 1:9 Kegyelméből tart meg az Úr
20.  Sz. Zsolt 1:1 A boldog ember

 Naplemente:  Budapest: 20:33 Debrecen: 20:24

21.  V. Mt 9:27-31 Gyógyítás
22.  H. 1Pt 3:14 Az igyekezet fontossága
23.  K. Zsolt 5:2-5 Hallgass meg, Uram!
24.  Sz. Jel 1:7-8 Mindenki meglátja
25.  Cs. ApCsel 16:30-31 Az üdvösség feltétele
26.  P. Jel 2:10 Hűség és korona
27.  Sz. Mt 26:41 Az ima ereje

 Naplemente:  Budapest: 20:26 Debrecen: 20:17

28.  V. Zsolt 24:3-5 Ki állhat meg az Úr előtt?
29.  H. Zsid 10:24-25 Ragaszkodjunk a gyülekezetünkhöz! 
30.  K. Róm 5:18 Krisztus tetteiről beszéljünk!
31.  Sz. 1Jn 3:19-22 Bizalom Istenben

Reggeli dicséret
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2013. augusztus

„…kegyelemmel erősíttessék meg a szív…” (Zsid 13:9)

   1.    Cs.  Róm 1:16-17 Az evangélium
   2.    P. 2Jn 8 Nehogy elveszítsük!
   3.    Sz. 1Jn 4:7 Istentől jövő szeretet

 Naplemente:  Budapest: 20:16 Debrecen: 20:08

   4.    V. Péld 12:17 Szúró vagy gyógyító szavak
   5.    H. Péld 17:17 A hűséges barát
   6.    K. Péld 16:19 Kellemesebb társaság
   7.    Sz. 4Móz 23:19 Isten biztos ígéretei
   8.    Cs. Péld 22:6 A megfelelő tanítás hatása
   9.   P. Mt 10:32-33 Vállalni Krisztust 
10.  Sz. Mt 26:29 Jézus ránk vár

 Naplemente:  Budapest: 20:06 Debrecen: 19:58

11.  V. Péld 8:13 Gyűlölni a gonoszságot 
12.  H. 1Jn 2:15-17 A világ mulandó 
13.  K. Lk 9:25 Az igazi nyereség
14.  Sz. 1Tim 6:10 A pénz szeretete
15.  Cs. Fil 2:5-9 Példaképünk Krisztus
16.  P. Jn 3:3 Újjászületés és Isten országa
17.  Sz. Mt 3:2 Térjetek meg!

 Naplemente:  Budapest: 19:54 Debrecen: 19:46

18.  V. 2Tim 2:15 Becsülettel dolgozni
19.  H. 2Móz 17:11-12 Mózes imája 
20.  K.  Péld 20:1 A bor veszélye
21.  Sz. Jn 15:16 Jézus választása
22.  Cs. Jn 21:17 Jézus és Péter
23.*  P. Jel 22:6-7 Akit Jézus boldognak mond
24.  Sz. Péld 20:11 Beszédes tettek

 Naplemente:  Budapest: 19:41 Debrecen: 19:34

25.  V. Jób 10:12 Élet és kegyelem
26.  H. Róm 8:38-39 Semmi nem választhat el
27.  K. Jn 10:30 Jézus és az Atya
28.  Sz. Zsolt 32:3-5 Felszabadító bűnvallás
29.  Cs. Ám 5:14-15 Törekvés a jóra
30.  P. Mt 6:6 Hogyan imádkozzunk?
31.  Sz. Ézs 51:6 Az örök Isten ígérete

 Naplemente:  Budapest: 19:28 Debrecen: 19:20

Reggeli dicséret
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2013. szeptember

„…Istenünk beszéde mindörökre megmarad!” (Ézs 40:8)

   1.    V. Ef 2:10 Isten teremtményei
   2.    H. Hós 11:4 Szeretet kötelékeivel
   3.    K. Jn 8:12 A világ világossága
   4.    Sz. 1Móz 17:7 Szövetségkötés
   5.    Cs. Róm 7:24-25 Krisztus a Szabadító
   6.    P. Péld 24:29 A bosszúállás ellen
   7.    Sz. Zsid 11:33-34 Hívők tettei

 Naplemente:  Budapest: 19:14  Debrecen: 19:06

   8.    V. Ézs 26:12 Békesség Istentől 
   9.    H. Péld 14:30 Óvás az irigységtől
10.  K. Péld 12:18 Igazmondás
11.  Sz. Péld 13:12 A valóra vált remény öröme
12.  Cs. Mt 20:28 Jézus szolgálni jött
13.  P. Ézs 40:28-31 Az Úrban bízók ereje
14.  Sz. Péld 16:18 Figyelmeztető szó

 Naplemente:  Budapest: 19:00 Debrecen: 18:52

15.  V. Mt 5:38-39 Bosszúállás helyett
16.  H. Jer 50:20 Kegyelmes Isten
17.  K. Jn 18:36 Jézus országa
18.  Sz. Róm 5:3-5 Bátorítás kitartásra
19.  Cs. Péld 3:5-6 Isten vezetését követni
20.  P. Préd 7:29 Az ember bűnös lett
21.  Sz. Péld 11:32 A fenyítés haszna

 Naplemente:  Budapest: 18:46 Debrecen: 18:38

22.  V.  Péld 12:13 Szavak és tettek jutalma
23.  H. Mk 13:31 Jézus örök igéi
24.  K. Hag 2:6-7 Akit minden népek óhajtanak
25.  Sz. Fil 2:4 Egymás javát keresve
26.  Cs. Gal 6:7 Az Úrnak szolgálva élni
27.*  P. 5Móz 11:18-19 A tanítás eredményes módja
28.  Sz. Róm 14:10 Ne ítélkezzünk!

 Naplemente:  Budapest: 18:31 Debrecen: 18:24

29.  V. Jn 5:28-29 Kétféle feltámadás
30.  H. Zsolt 37:23-24 Az igaz ember védelme
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