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Egységünk Krisztusban

Az egyház Isten földi családja: együtt szolgálunk, tanulunk és imádjuk az Urat. 
Isten arra hívta el az egyházat, amelynek Jézus a vezetője és Megváltója, hogy min-
den néphez elvigye az üdvösség jó hírét. 

Az egyházról szóló tanítás alatt ezt olvassuk a Hetednapi Adventista Egyház 
alapvető hitelveiben: „Az egyház a hívők közössége, akik Jézus Krisztust Uruknak 
és Megváltójuknak vallják. Az Ótestamentum korában élő népe folytatásaként Is-
ten minket is a világból hívott ki. Az istentiszteletre, a közösségvállalásra, az ige 
meghallására, az úrvacsora megünneplésére, az egész emberiség szolgálatára és az 
evangélium egész világon való hirdetésére léptünk közösségre egymással” (A hete-
dik napot ünneplő adventisták hitelvei. Budapest, 1997, Advent Kiadó, 148. o.).

Mégis mit értünk egyház alatt? Ki tartozik bele? Erre a kérdésre a válasz rész-
ben a meghatározásunk módjától függ.

Az biztos, hogy a gyülekezet a Jézusban hívők helyi közössége, akik engedel-
meskednek az Úrnak és istentiszteletre, szolgálatra gyűlnek össze, akár házaknál, 
akár nagyobb imaházakban (Róm 16:10-11). Gyülekezetnek nevezzük az épületet 
is, amelyben a keresztények összejönnek. Viszont aligha ez a legjobb meghatáro-
zása az egyháznak, amiben a fő az ember, nem az épület.

Az Újtestamentum időnként úgy utal az egyházra, mint a hívők csoportjára egy 
adott földrajzi területen. Amikor például Pál a galáciai gyülekezeteknek írt, a térség 
falvainak és városainak helyi közösségeire utalt (Gal 1:2; lásd még 1Pt 1:1). Egyház-
nak nevezünk olyan hívő csoportokat, amelyek egy bizonyos felekezethez tartoznak, 
vagy akik egy meghatározott névvel illetik magukat, kifejezve hitüket és örökségüket.

Ám még ezek a meghatározások sem teljesek. Az egyház Isten népe az egész vi-
lágon. Krisztusnak vannak hűséges követői a különféle felekezetekben (akik közül 
sokan a végső válság idején csatlakoznak majd a maradékhoz [Jel 18:1-4]), ebben a 
negyedévben azonban a Hetednapi Adventista Egyházra összpontosítunk és arra, 
hogy számunkra mit jelent az egység.

Alapvető hitelveink között a 14. Krisztus testének egysége, amely kijelenti: „Az 
egyház egy test, amelynek sok tagja van, akiket Isten kihívott minden nemzetből, 
ágazatból, nyelvből és népből. Krisztusban újjáteremtettünk. Az egyházat nem oszt-
hatják meg faji, kulturális, műveltségi különbségek. Nem lehet szétválasztani az ala-
csonysorsúakat és a magasabb osztályhoz tartozókat, szegényeket és gazdagokat, 
férfiakat és nőket. Krisztusban mindannyian egyenlőek vagyunk, akiket vele és egy-
mással egy Lélek tart közösségben. Részrehajlás és fenntartás nélkül szolgálnunk 
kell. Minket is szolgálnak. A Szentíráson keresztül – amelyben Jézus Krisztus önma-
gát nyilatkoztatta ki – mindannyian ugyanannak a hitnek és reménységnek vagyunk 
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részesei, és ezt bizonyságul hirdetjük mindeneknek. Ennek az egységnek forrása 
a Szentháromság egylényegűségében van, aki gyermekeinek fogadott minket” (A he-
tedik napot ünneplő adventisták hitelvei. Budapest, 1997, Advent Kiadó, 186. o.).

E tanulmánysorozat célja, hogy bibliai tanítást adjon nekünk, hetednapi ad-
ventistáknak a keresztény egység kérdéséről, hiszen mint mindig, úgy most is ki-
hívásokkal nézünk szembe az egység tekintetében, ami így is lesz az idők végéig. 
A Szentírás számos helyen bepillantást enged abba és tanítást közöl arról, hogyan 
éljük meg Isten ajándékát, a Krisztusban való egységet. Tehát negyedévi tanulmá-
nyunk fókuszpontjában ezek az epizódok és tanítások állnak, hogy a gyülekezet-
ben, az egyházban megéljük és kifejezésre jutassuk az egységet. 

Denis Fortin az Andrews Egyetem teológiaprofesszora a Michigan állambeli Berrien 
Springsben. 1994 óta tagja az egyetem tantestületének, azóta volt már a teológiai mes-
terkurzus igazgatója (1999-2001), dékánhelyettes (2000–2004), a Teológiai és Keresz-
tény Filozófiai Tanszék elnöke (2006), majd pedig dékán (2006–2013).

Clifford R. Goldstein
szerkesztő

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

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

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

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

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

Zarkáné Teremy Krisztina
a magyar változat szerkesztője
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szeptember 29-október 5.1. tanulmány

Teremtés és bűneset

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:26-27; 3:16-19; 11:1-9; 
5Mózes 7:6-11; Galata 3:29; 1János 4:7-8, 16 

„Azután kivitte őt [Ábrámot], és ezt mondta: Tekints fel az égre, és számláld 
meg a csillagokat, ha meg tudod számolni őket. Azt mondta neki: Így lesz 
a te utódod is. Ábrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt” (1Móz 
15:5-6, ÚRK).

Isten népének története az emberek megteremtésével kezdődött, majd utá-
na jött a  tragikus bűneset. Amikor meg akarjuk érteni az egyház egysé-
gének természetét, Isten eredeti, teremtési tervénél kell kezdenünk, utána 
pedig kitérünk a bukás utáni helyreállítás szükségességére.

A Biblia első fejezeteiből kiderül, hogy Isten szándéka szerint az emberiség-
nek egy családként kellett volna megmaradnia. Sajnálatos módon azonban 
az egység megtört, miután bekövetkezett a bűn tragédiája. Az engedetlen-
ség további szörnyű következményeinek, a széthúzásnak és a megoszlás-
nak a gyökerei éppen a bűnből nőttek ki. Miután Ádám és Éva evett a tiltott 
fáról, már az első, Istennel való beszélgetésben utalást találunk a szemben-
állásra (lásd 1Móz 3:11). Tehát a megváltási terv révén majd megvalósuló 
sok egyéb dolog között Istennek az egyik fő célja az eredeti egység helyre-
állítása lesz. 

Ábrahám, Isten népének atyja a megváltási terv fontos szereplője lett, akit 
a Szentírás a „hit általi megigazulás” nagyszerű példájaként mutat be (lásd 
Róm 4:1-5). Ez a hit fogja egységbe Isten népét egymással és magával az 
Úrral is. Isten emberek által munkálkodik azért, hogy helyreállítsa az egy-
séget és ismertesse az akaratát az elveszett emberiséggel. 

www.bibliatanulmanyok.hu
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szeptember 30. vasárnap

AZ EGYSÉG ALAPJA A SZERETET

Mózes első könyve 1. és 2. fejezetének története világos üzenetet közvetít 
arról, hogy a teremtés hetének végén általános volt az összhang. Amikor 
Isten kijelentette, hogy minden „igen jó” (1Móz 1:31), ezzel nem csak az 
esztétikára, a szépségre utalt. Amikor Isten elkészült a világgal, amit az em-
bereknek kellett benépesíteni, nyoma sem volt benne a gonoszságnak és az 
egyenetlenségnek. A teremtéskor az volt az eredeti célja, hogy a különböző 
élőlények harmonikusan éljenek együtt, jó kapcsolatban egymással. Cso-
daszép világot alkotott az emberiség családjának. Minden tökéletes volt, 
Teremtőjéhez méltó. Isten eredeti szándéka szerint a világnak harmóniá-
ban, egységben és szeretetben kellett volna élnie.

1Mózes 1. és 2. fejezeteinek történetében mennyire látható különle-
gesnek az ember az egész teremtett világban? Mit tudhatunk meg erről 
1Móz 1:26-27 verseiből?

Mózes első könyve szerint Isten a saját képére teremtette meg az embert, és 
ezt semmi másról nem olvashatjuk a teremtési beszámolóban. „Akkor ezt 
mondta Isten: Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságára… Meg-
teremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten a maga képére és ha-
sonlóságára teremtette: férfiúvá és asszonnyá teremtette őket” (1Móz 1:26-27, 
ÚRK). A teológusok évszázadokon át vitatták, hogy pontosan milyen is ez 
a kép vagy maga Isten, de a Szentírás számos szakasza bemutatja: Isten 
természete a szeretet.

Hogyan segítenek megérteni 1Jn 4:7-8, 16 versei, milyen volt az eredeti 
teremtés? Milyen hatása lehetett volna ennek a teremtéskor fennálló egy-
ségre? 

Az Isten szeretet, és mivel az ember is képes szeretni (úgy, ahogy a többi föl-
di teremtmény nem), a szeretet képessége is beletartozik abba, hogy Isten 
a maga képére teremtett bennünket. A szeretet viszont csak másokkal való 
kapcsolatban létezhet. Tehát még bármi más tartozzon is az istenképűség 
tárgykörébe, a szeretet, méghozzá a mélységes szeretet képességének min-
denképpen ott kell lennie. 

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

A BŰNESET KÖVETKEZMÉNYEI

Óriási következményei lettek a bűnesetnek. Ádám és Éva engedetlensége 
elindította a földi élőlények harmonikus, egymással összefüggő létformá-
jának széttöredezését. Így kezdődött el az emberek közötti egyenetlenség, 
széthúzás és megoszlás is, ami ma is megvan. Az összhang hiányát azonnal 
érzékeltette az, ahogyan a bukás következtében Ádám és Éva egyaránt mást 
akart hibáztatni (1Móz 3:12-13). Azóta csak romlott a helyzet.

Olvassuk el 1Móz 3:16-19 és 4:1-15 szakaszait! Mi mutat rá ezekben 
a versekben a bűn következményeire és arra, hogy milyen hatással volt 
az Isten által teremtett világra, amit addig az összhang jellemzett? 

Ádám engedetlensége lett a  forrása számtalan eseménynek és következ-
ménynek, amelyek idővel Isten egész teremtésére hatottak. A természet vi-
lága is szenvedni kezdett a bűn következményeitől. Az emberi kapcsolatok 
szintén megsínylették ezt. Kain és Ábel testvérek voltak, akiknek szeretni-
ük kellett volna egymást, gondoskodva egymásról, de eltávolodtak, mert 
az egyikük a saját, önző hajlamait akarta követni az Isten által előírt isten-
tiszteleti mód helyett. Az elidegenedés kegyetlenségbe és halálba torkollt. 
Kain reakciója azonban inkább Isten, mint Ábel ellen irányult. Haragudott 
Istenre (1Móz 4:5), a haragja pedig Ábel ellen ingerelte. Az engedetlenség 
tovább szabdalta az emberi kapcsolatokat. 

„És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve 
gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz” (1Móz 6:5). A gonosz-
ság végül elvezetett az özönvízhez és az elképesztő pusztításhoz a teremtett 
világban. Isten azonban még akkor sem mondott le az emberiségről, mara-
dékot hagyott az újrakezdéshez: Noét és a családját.

A vízözön után Isten ígéretet tett Noénak és családjának. A szivárvány az 
égen mindig emlékezteti majd őket gondoskodására és ígéreteire, jóságára 
és irgalmára (1Móz 9:12-17; Ézs 54:7-10). Isten szövetséget kötött Noéval 
és visszaállította eredeti tervét, hogy az emberiség családja egységes legyen, 
hozzá és Igéjéhez hű.

Mondjunk néhány példát arra, hogyan okoz megoszlást a bűn! Milyen 
döntéseket hozhatunk meg most, amelyek segítenek visszaállítani az 
összhangot azok között, akikre erősen hatnak a választásaink?
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október 2. kedd

MÉG TÖBB SZEMBENÁLLÁS ÉS ELSZAKADÁS

Mi történt 1Móz 11:1-9 szakaszában, ami csak súlyosbította a szemben-
állás és a széthúzás problémáját?

Az özönvíz története után a Biblia beszámol még Bábel tornyának építésé-
ről, a nyelvek összezavarásáról, majd pedig arról, hogy az emberek, akik 
addig egy nyelvet beszéltek, szétszéledtek. Feltehetőleg a Tigris és az Euf-
rátesz folyók közötti terület szépsége és a jó termőföld tűnt vonzónak Noé 
egyes leszármazottainak, akik elhatározták, hogy Sineár földjén, a mai Irak 
déli részén várost és egy magas tornyot építenek maguknak (1Móz 11:2).

A régészeti leletek fényében Mezopotámia már a  történelem legkorábbi 
időszakában is sűrűn lakott térség lehetett. Itt éltek a  sumérok is, akik-
nek tulajdonítják az agyagtáblákra való írás művészetének a  feltalálását. 
Jól megtervezett szerkezetű házakat építettek és mesteri ékszereket, szer-
számokat, háztartási eszközöket készítettek. Az ásatások feltártak számos 
toronyszerű templomot, amelyeket különböző pogány istenségek tisztele-
tének szenteltek. 

Noénak a Sineár földjén letelepedett utódai gyorsan elfeledkeztek ősük Is-
tenéről, mint ahogy az ígéretéről is, hogy többé nem pusztítja el a világot 
özönvízzel. Bábel tornyának építésével kiemelkedő bölcsességüknek és ké-
pességeiknek kívántak emlékművet állítani. Hírnévre és elismerésre vágy-
tak: hogy „szerezzünk magunknak nevet” (1Móz 11:4) – az építkezésnek ez 
volt az egyik indítéka. „Az isteni terv szerint az embereknek meg kellett vol-
na őrizni az egységet az igaz vallás kötelékével. Amikor a bálványimádat és 
a politeizmus megtörte a belső lelki köteléket, akkor nemcsak a vallás egy-
ségét veszítették el, hanem a testvériség lelkületét is. Nem járhatott sikerrel 
a torony építésének a terve, hogy külső eszközökkel tartsák fenn a belső 
egységet, ami már odalett” (The SDA Bible Commentary, 1. köt. 284-285. o.).

Ádám és Éva bűnesete megtörte az emberiség egységét és Isten eredeti 
tervét. Ebből eredt az istentiszteletben mutatkozó zavar, a  gonoszság és 
erkölcstelenség elterjedése az egész földön, végül pedig az is, hogy sok kü-
lönböző kultúrára, nyelvre és fajra szakadt az emberiség, amelyek azóta 
gyakran szemben állnak egymással.

Milyen konkrét lépéseket tehetünk az időnként még a gyülekezetek-
nek is ártó faji, kulturális és nyelvi megoszlás orvoslása érdekében? 



ÁBRAHÁM, ISTEN NÉPÉNEK ATYJA

A három nagy monoteista világvallás, a judaizmus, a kereszténység és az 
iszlám is Ábrahámot tekinti az atyjának. A keresztények számára ez a kap-
csolat lelki jellegű. Amikor Isten elhívta Ábrahámot, hogy hagyja el mezo-
potámiai otthonát, ezt mondta neki: „megáldatnak tebenned a föld minden 
nemzetségei” (1Móz 12:3; lásd még 18:18; 22:18). Az áldás Jézus által jött el. 

Ábrahám hitének mely elemeit említik Róm 4:1-3, Gal 3:29 és Zsid 11:8-19 
versei? Hogyan kapcsolódik mindez a keresztény egység gondolatához? 
Vagyis mi a keresztény egység meghatározó összetevője e szakaszok értel-
mében? Hogyan érthetjük ezt meg ma?

Minden hívő atyja, Ábrahám bemutatja a keresztény egység néhány alapve-
tő, központi elemét. Először is, engedelmes volt. „Hit által engedelmeskedett 
Ábrahám, amikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökségül 
fog kapni, és kiment, nem tudva, hova megy” (Zsid 11:8, ÚRK). Másodszor, 
Isten ígéreteiből merített reménységet. „Hit által vándorolt az ígéret földjén, 
mint idegenben, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígé-
retnek az örököseivel. Mert várta az alapokkal bíró várost, melynek tervezője 
és építője Isten” (Zsid 11:9-10, ÚRK). Harmadszor, hitte, hogy Isten fiút ad 
neki és egy nap majd annyi utódja lesz, mint égen a csillagok. Mivel így re-
agált, hite által Isten igaznak tekintette (Róm 4:1-3). Negyedszer, Ábrahám 
bízott Isten megváltási tervében. Hitének legnagyobb próbája akkor követ-
kezett be, amikor Isten arra kérte, hogy áldozza fel Izsákot a Mórija hegyén 
(1Móz 22:1-19; Zsid 11:17-19).

Az Ószövetség Isten barátjának nevezi Ábrahámot (2Krón 20:7; Ézs 41:8). 
Hittel jellemezhető élete, rendületlen engedelmessége és az Úr ígéretei 
iránti bizalma példa arra, hogy milyennek kell lennie a keresztények életé-
nek most. 

A következő néhány napban gondolkozzunk el a tetteinkről és a sza-
vainkról! Mit tehetünk azért, hogy a hitünk valóságát tükrözzék?

10

október 3.szerda
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október 4. csütörtök

ISTEN VÁLASZTOTT NÉPE

Amikor Isten elhívta Ábrahámot szolgájául, egy népet választott magának, 
hogy Őt képviselje a világ előtt. Az elhívás és kiválasztás Isten szeretetből 
fakadó, kegyelmi tette volt. A bűneset okozta pusztítás és megoszlás után 
Izrael elhívásának központi szerepe volt az egész emberiség helyreállítását 
célzó isteni tervben. A szent történelem Isten helyreállító munkáját mutatja 
be, és e tervnek fontos része volt Izrael szövetséges népe.

5Móz 7:6-11 szerint Isten miért hívta el népéül Izraelt? Miért éppen Áb-
rahám leszármazottait választotta ki?

Izrael kiválasztásában központi elem Istennek az emberiség iránti szerete-
te. Azért kötött szövetséget Ábrahámmal és a leszármazottaival, hogy népe 
által megőrizze az istenismeretet és véghezvigye az emberiség megváltását 
(Zsolt 67:3). Istennek hatalmas, szeretetből fakadó tette volt Izrael kiválasz-
tása. Ábrahám leszármazottai semmivel sem dicsekedhettek, amiért meg-
érdemelték volna Isten szeretetét. „Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem 
azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok; mert ti minden 
népnél kevesebben vagytok” (5Móz 7:7).

Különös, fordított értékítélet alapján választotta ki Isten a népét. A vezetők 
kiválasztásakor az emberek a hatalmat, a bölcsességet és az önbizalmat fi-
gyelik, Isten azonban nem az erőseket és hatalmasokat választja ki a szolgá-
latára, hanem inkább azokat, akik érzik és elismerik gyengeségüket, balgasá-
gukat és semmiségüket, hogy senki se dicsekedhessen előtte (1Kor 1:26-31). 
Ám figyeljük meg, hogy milyen kiváltságokat nyertek! „Isten azt akarta, 
hogy dicsérjék és magasztalják népét, Izraelt. Mindent megadott nekik, ami 
lelkileg javukat szolgálhatta. Minden lehetőséget megteremtett arra, hogy 
jellemük olyanná formálódjék, amellyel képviselhetik Őt. Isten törvénye 
iránti engedelmességük nyomán fakadó jólétüket a világ népei csodálták 
volna. Aki minden mestermunkához bölcsességet és ügyességet tudott ne-
kik adni, továbbra is tanítani akarta őket, és törvényei iránti engedelmes-
ségük jellemüket nemessé és emelkedetté tette volna. Engedelmességük 
megóvta volna őket a más népeket sújtó betegségektől. Nagyszerű értelmi 
képességeket kaptak volna. Jólétükkel Isten dicsőségét és hatalmának ma-
gasztos voltát kellett volna megmutatniuk. Isten papok és fejedelmek biro-
dalmává akarta Izraelt tenni. Mindent megadott nekik ahhoz, hogy a föld 
legnagyobb népévé legyenek” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Buda-
pest, 1983, H. N. Adventista Egyház, 194-195. o.). 
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október 5.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „A te-
remtés” c. fejezet, 18-25. o; „Ábrahám elhívása” c. fejezet, 93-99. o.

Isten eredeti szándékát tükrözi az emberiség teremtésekor a  család és 
a  szombat megalapítása is (1Móz 2:21-24). A  szombatot az egész embe-
riségnek szánta, amire Jézus világosan utalt Mk 2:27-28 verseiben. Egye-
temessége már Mózes első könyvének beszámolójában is látszik, amikor 
Isten elkülönítette a  hetedik napot. Nemcsak azt megelőzően történt ez 
meg, hogy szövetséges népének hívta el Izraelt, hanem már a bűn belépése 
előtt. Milyen hatalmas egyesítő erő lehetett volna a szombat, ha minden 
nép megtartja! Isten a nyugalomnappal akarta emlékeztetni Ádám és Éva 
leszármazottait a vele és az egymással való kapcsolatukra. „Isten a szom-
batot és a családot is az Édenben alapította, amelyek terve szerint elválaszt-
hatatlanul kötődnek egymáshoz. Minden más napnál inkább ekkor lehet 
édeni az életünk. Istennek az volt a terve, hogy a család tagjai együtt dol-
gozzanak és tanuljanak, tiszteljék Őt és pihenjenek. A család papja az apa 
legyen, az apa és az anya legyen a gyermekek tanítója és kísérője” (Ellen G. 
White: Child Guidance. 535. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Mózes első könyvének teremtési beszámolója hogyan ír arról, hogy 

Isten Ádám oldalbordájából teremtette meg Évát? Mire utal ez a férj 
és feleség közötti szoros és intim kapcsolatra vonatkozóan? Ezek 
szerint miért használja Isten az egész Bibliában a  férj és feleség 
hasonlatát a népével való közössége példájaként?

2. Bábel tornyának történetéből megtudjuk, hogy az emberek etnikai 
és nyelvi sokszínűsége nem volt része Isten eredeti tervének. Ma 
hogyan emelkedhetünk felül az efféle különbségeken? Hogyan 
tapasztalható valódi egység és összhang az egyházban annak elle-
nére, hogy közösségünket különféle nemzetiségű és más-más nyel-
vet beszélő emberek alkotják?

ÖSSZEFOGLALÁS: A teremtéskor az volt Isten eredeti terve, hogy az 
emberiség egy családként, harmonikusan, egységben éljen, ám ezt 
megbontotta ősszüleink engedetlensége. Isten azonban elhívta 
Ábrahámot, hogy legyen egy népe, amely által életben tarthatja az 
egyedül Krisztusban lehetséges helyreállítás ígéretét.  
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ISTEN GYERMEKEINEK EGYSÉGE

„Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által” 
(Gal 3:26).  

„Nemigen találni két pontosan egyforma embert. Sokszínűség figyelhető 
meg az emberek között, éppen úgy, mint a természet világában. A külön-
bözőség egysége Isten népének soraiban, a szeretet és a béketűrés meg-
nyilatkozása, még ha eltérő is a beállítottságunk – ez bizonyítja, hogy 
Isten a bűnösök megmentéséért küldte el Fiát a világba.

A Krisztus és a tanítványai közötti egység egyikük személyiségét sem 
gyengíti. Egyek gondolatban, célban és jellemben, de nem személyisé-
gükben. Az ember isteni természet részese lesz, ha Isten Lelkét veszi és 
törvényéhez igazodik. Krisztus élő egységre vezeti a tanítványait önma-
gával és az Atyával. A Szentlélek munkálkodik az ember gondolataiban, 
aki így teljessé lesz Krisztus Jézusban. A Krisztussal való egység az egy-
ség kötelékét hozza létre a hívők között, ami a világ előtt a legmeggyő-
zőbb bizonyítéka Krisztus fenséges voltának, érdemeinek, valamint an-
nak, hogy képes elvenni bűneinket.

Nincs esélye a sötétség erőinek azokkal a hívőkkel szemben, akik 
úgy szeretik egymást, amint Krisztus szereti őket, akik nem hajlandók 
egymástól elidegenedni, harcokat kezdeni, akik összefognak, kedvesek, 
udvariasak, jószívűek, ápolják a szeretet által munkálkodó és a lelket 
megtisztító hitet. Krisztus Lelkének kell meglennie bennünk, különben 
nem vagyunk az Övéi!

Az egységben erő van, a megoszlásban gyengeség. 
Minél szorosabb a kapcsolatunk Krisztussal, annál erősebb lesz az 

egységünk egymással. A nézeteltérés és az elhidegülés, az önzés és az 
önteltség a hatalomért küzd, a megosztott szív gyümölcse és mint ilyen, 
nyitott a lelkek ellenségének javaslataira. Sátán ujjong, amikor a megosz-
lás magvait hintheti el. 

Az egységben élet van, olyan erő, amire máskülönben nem tehetünk 
szert” (Ellen G. White: Our Father Cares, 36. o.).
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október 6-12.

A széthúzás okai

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 28:1-14; Bírák 17:6; 
1Királyok 12:1-16; Jeremiás 3:14-18; 
Apostolok cselekedetei 20:25-31; 1Korinthus 1:10-17 

„A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszes
ség” (Péld 9:10).

Az ószövetségi próféták újból és újból arra szólították Izrael népét, hogy 
engedelmeskedjenek Isten utasításainak. Az engedetlenség és a nemtörő-
döm magatartás hitehagyáshoz és megoszláshoz vezet. Isten a  törvényei 
iránti engedelmességet szánta eszközül arra, hogy megvédje népét a bűn 
természetes következményeitől és megszentelje őket az idegen népek kö-
zött. Akaratának követése összhangot teremt a nép soraiban és erősíti kö-
zösségük elhatározását, hogy ellenálljanak az őket szinte minden irányból 
körülvevő bűnös, pogány gyakorlatok betörésének. Isten azt akarta, hogy 
szentek legyenek, bizonyságul a körülöttük élő népek előtt.

Ezt mondta Mózes, miután Isten kiszabadította a hébereket Egyiptomból: 
„Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, amint megparancsol-
ta nékem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, 
amelybe bementek, hogy bírjátok azt. Megtartsátok azért és megcselekedjétek! 
Mert ez lesz a ti bölcsességtek és értelmetek a népek előtt, akik meghallják majd 
mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy 
nemzet” (5Móz 4:5-6)!

Vitathatatlan, hogy ha a nép hűséges marad, nagy áldást kap, sőt áldás le-
hetett volna mások számára is. A hűtlenség viszont egy sereg problémához 
vezet, amelyeknek csak egyike a széthúzás.

2. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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október 7. vasárnap

„TÉRJETEK MEG, SZÓFOGADATLAN FIAK”

Izrael népének történelme tele van az engedetlenség és anarchia történetei-
vel, amelyek után visszatértek Istenhez és engedelmeskedtek, később azon-
ban további engedetlenségek és harcok következtek. És ez a minta folya-
matosan ismétlődik. Amikor a nép lelkiismeretesen követte Isten akaratát, 
élvezték a béke és az élet áldásait. Amikor viszont engedetlenek voltak és 
a saját kívánságaikat követték, az életük nyomorúságos lett, háborúkkal és 
küzdelmekkel teli. Isten előre megmondta, hogy ez lesz, még mielőtt belép-
tek volna az ígéret földjére. Egyben megoldást is ajánlott arra, hogyan lehet 
elkerülni a rettenetes következményeket.

5Móz 28:1-14 szakasza szerint milyen áldások származnak abból, ha Iz-
rael engedelmeskedik Isten akaratának?

Olvassuk el Jer 3:14-18 szakaszát! Mit tanulhatunk abból, ahogyan Isten 
megtérésre és hozzá való visszatérésre szólította Izraelt? Mit árul ez el 
a népe iránti szeretetéről és türelméről?

Bámulatos, ahogyan Jeremiás próféta könyvében folyamatosan megmutatko-
zik Isten szeretete, kegyelme és nagylelkűsége népe iránt, még lázadásuk, 
széthúzásuk és bálványimádásuk dacára is! Az Úr folyton hívta őket, hogy 
térjenek vissza hozzá, térjenek meg makacsságukból. Isten újból és újból 
megígérte a helyreállítást és reményt adott a jövőre nézve.

„Térj vissza, elpártolt Izráel, ezt mondja az Úr, és nem bocsátom reátok ha-
ragomat, mert kegyelmes vagyok én, ezt mondja az Úr, nem haragszom mind-
örökké. Csakhogy ismerd el a te hamisságodat, hogy hűtlenné lettél az Úrhoz, 
a te Istenedhez, és szertefutottál útaidon az idegenekhez mindenféle zöldellő fa 
alá, és az én szómra nem hallgattatok, ezt mondja az Úr” (Jer 3:12-13).

Jeremiás szavai olyan korban hangzottak el, amikor általában semmibe vet-
ték Isten Igéjét. Jósiás király idejében ugyan elindultak bizonyos reformin-
tézkedések, ám a  legtöbben nem vágyódtak lelkileg arra, hogy továbbra 
is hűségesen engedelmeskedjenek Istennek. Bűneik, bálványimádásuk és 
önző életmódjuk lelki és politikai romláshoz vezettek. Minél jobban eltá-
volodtak Isten akaratának teljesítésétől, annál rettenetesebbnek tűnt a jö-
vőjük. Az Úr azonban tovább kérlelte őket Jeremiás által. Jobb jövőt szánt 
nekik, vágyott rá, hogy visszavezethesse őket a jólétbe, egységbe és egész-
ségbe. Persze ez csak akkor következhet be, ha hit által élnek, gyakorolva 
mindazt, amivel az igaz hit együtt jár.

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

AKI IGAZ A MAGA SZEMÉBEN

A Bírák könyvének történetei mutatják, hogy mennyi rossz származott ab-
ból, ha Izrael nem követte az Úr akaratát. Kánaán földjére érve az emberek 
hamarosan kezdték a körülöttük élő kanaaniták hamis vallásai szerint ala-
kítani a saját lelki életüket – pontosan azt tették, amitől Isten tiltotta őket. 
Sajnos azonban nem ez volt az egyetlen probléma, amibe belefutottak.

Mit tudhatunk meg Bír 17:6 és 21:25 verséből arról, hogy még milyen 
problémák ütötték fel a fejüket Isten népe között?

Pontosan ez az Isten népe közötti széthúzás és megoszlás receptje. A nem-
zet egységét a  szövetség Urának való hűséges engedelmesség biztosítja, 
hiszen Istennel léptek szövetségre. Amikor azonban ki-ki azt tette, amit ép-
pen jónak látott, főleg, miután a környező népek hatása alá kerültek, biztos 
úton haladtak a katasztrófa felé. Mindannyian bűnös emberek vagyunk, 
és ha a saját ötleteinkre hagyatkozunk, ha a szívünk hajlamait követjük, 
bizonyosan letérünk arról az útról, amire Isten elhívott.

Mit tudhatunk meg az alábbi szakaszokból Izrael népének lelki és társa-
dalmi viszonyairól a bírák korában?

Bír 2:11-13  

Bír 3:5-7  

„Az Úr Mózes által népe elé tárta hűtlenségük következményeit. Ha nem 
tartják meg Istennel kötött szövetségük feltételeit, elszakadnak tőle, az élet-
től, és nem részesülhetnek áldásában. Izráel időnként megfogadta Isten 
intéseit. Ilyenkor gazdagon áradt az áldás a zsidó népre és általuk a kör-
nyező nemzetekre. De történelmük során sokszor elfeledkeztek Istenről és 
szem elől tévesztették Isten képviselőiként kapott magasztos kiváltságai-
kat. Megfosztották Istent a  tőlük elvárt szolgálattól, embertársaikat a  lel-
ki vezetéstől és a szent példamutatástól. Ki akarták sajátítani a szőlőskert 
gyümölcsét, amelyben Isten sáfársággal bízta meg őket. Ezzel alkalmat ad-
tak a pogányoknak, hogy rosszul értelmezzék Isten jellemét és országának 
törvényeit” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent 
Kiadó, 11-12. o.).

Egyházunk tettei hogyan hatnak a  környezetünkre? Mit láthatnak 
a körülöttünk élők a hetednapi adventistákban, ami pozitív befolyást 
gyakorolhat rájuk? 
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október 9. kedd

A HÉBER NÉP MEGOSZTOTTSÁGA

Nem egyik napról a másikra jutottak el a hitehagyáshoz és annak szörnyű 
következményeihez. Hosszú évszázadok rossz választásai és döntései ve-
zettek végül rettenetes következményekhez Isten népe számára. 
Olvassuk el Roboám király történetét 1Kir 12:1-16 szakaszában! Mi 
okozta a fájdalmas szakadást?
„Ha Roboám és tapasztalatlan tanácsadói megértették volna Isten szándé-
kát Izráellel, meghallgatták volna a népet, amikor határozott reformokat kért 
a kormányzásban. De a sikemi találkozáskor nem éltek a lehetőséggel, és az 
okokból nem következtettek az okozatra. Ezért soha többé nem tudták be-
folyásukat a nép nagy tömegén érvényesíteni. Kinyilvánított elhatározásuk 
– hogy állandósítják és megnövelik a Salamon uralkodása alatt elkezdődött 
elnyomást – éles ellentétben állt Isten Izráellel való tervével. Ez bőséges al-
kalmat kínált a népnek arra, hogy kétségbe vonja indítékaik őszinteségét. 
Amikor a király és választott tanácsadói oktalan és kegyetlen módon akartak 
hatalmat gyakorolni, a ranggal és tekintéllyel hivalkodtak” (Ellen G. White: 
Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 58-59. o.). 
Mit fejeznek ki az alábbi igék arról, hogy a helyes döntésekhez bölcses-
ség kell? Hol az igazi bölcsesség forrása? 

Péld 4:1-9  

Péld 9:10  

Jak 1:5  

Izrael életének szomorú fejezete Roboám története és az elhamarkodott, esz-
telen döntés, hogy még súlyosabb kényszermunkát erőltessenek a  népre. 
A király tanácsadók két csoportjának kérte ki a véleményét, de végső elhatá-
rozása, hogy a vele egykorú, tapasztalatlan fiatalok szavára hallgat, kataszt-
rófát zúdított az előző nyolcvan év során az apja, Salamon és a nagyapja, 
Dávid által felépített országra. Igen botor ötlet volt az, hogy a király félemlítse 
meg a népet és jelentse ki: ő jóval keményebb az apjánál. A fiatal tanácsadók 
úgy vélték, hogy nem azt a vezetési stílust kell felvenni, ami engedne a nép 
kérésének és enyhítene a szigorú munkaterheken. Javasolták, hogy a király 
inkább könyörtelennek, kegyetlennek mutatkozzon. Végül aztán Roboám 
zsarnokként lépett fel, mint aki nem érdemes népe ragaszkodására és hűsé-
gére. Ezért Isten népe kettészakadt, aminek soha nem kellett volna megtör-
ténnie, ez egyáltalán nem volt része Isten tervének rájuk vonatkozóan.
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október 10. szerda

MEGOSZLÁS KORINTHUSBAN

Sajnálatos módon az újszövetségi korban sem tűnt el a széthúzás Isten népe 
sorai közül. Például a Korinthusi levél első négy fejezetében Pál apostol az 
egység mellett érvel. Még Efezusban hallotta, hogy különféle szakadások 
történtek a korinthusi gyülekezetben. Éppen ezért a gyülekezet egységét 
tárgyaló, hosszú állásfoglalással kezdi levelét, majd kijelenti, hogy kerülni 
kell a széthúzást, ami módfelett aggasztotta, ezért is igyekezett ihletett taná-
csot adni a szerencsétlen helyzetben. 

1Kor 1:10-17 szakasza szerint mi lehetett a megoszlás oka? Mi húzódha-
tott meg a pártoskodások és viták mögött? 

Pál aggódott korinthusi testvéreiért, amikor Kloé embereitől hallott a köz-
tük kialakult széthúzásról és vitákról. Aggodalmának mélységét fejezik ki 
első szavai: „Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevé-
re, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások”. 
Megoldásként emlékeztette őket: fontos a keresztényi összefogás, hogy „le-
gyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben” (1Kor 
1:10). Bármi váltotta is ki a viszályt és a megoszlást, Pál le akarta állítani. 
Az apostol emlékeztette a korinthusiakat: a keresztényeket arra hívja Is-
ten, hogy Krisztust kövessék, ne embereket, ha mégoly tehetségesek, sok 
talentummal rendelkeznek és Isten el is hívta őket. Úgy tűnik, csoportok-
ra oszlottak, az apostol viszont félreérthetetlenné tette, hogy a széthúzás 
nem egyezik Krisztus akaratával. Leszögezte, hogy a keresztény egységnek 
Krisztus és keresztáldozata képezi a központját (1Kor 1:13). A keresztény 
egység forrása az igazság, amint az a megfeszített Jézus Krisztusban van. 
Senki más nem léphet a helyére, bármilyen „méltó” is legyen egy mentor, 
vagy prédikátor, vagy vezető. A kereszt lábánál mindannyian egy szinten ál-
lunk. Jézusba keresztelkedtünk meg, aki egyedül képes arra, hogy megtisz-
títson bennünket a bűntől. A Krisztusban való egység érdekében azonban 
gyakorlati lépéseket kell tenni. Ezért hetednapi adventistaként nem bízhat-
juk el magunkat a hit és a misszió egysége tekintetében. Ma is alááshatja 
egyházunk egységét a  megosztottság, mint ahogy a  viták is, ha Krisztus 
szeretete és uralma nem tart bennünket egységben az Úrral.

Hogyan tanulhatjuk meg elkerülni azokat a veszélyeket, amelyekkel 
Pál foglakozott ebben a részben? Miért legyünk különösen óvatosak 
az emberek iránti hűséggel – bárki más, mint Krisztus iránt?
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október 11. csütörtök

„RAGADOZÓ FARKASOK JÖNNEK KÖZÉTEK” 

Mire figyelmeztette Pál az efezusi vezetőket ApCsel 20:25-31 verseiben? 
Mit kellett tenniük, nehogy ez bekövetkezzen?
Szolgálata során Pál gyakran ütközött ellenállásba, és tudta, hogy nehéz 
lesz megőrizni Jézus Krisztus evangéliumának tisztaságát. Az efezusi veze-
tőknek mondott búcsúbeszédében az őrálló hasonlatával (Ez 33:1-6 versei 
nyomán) mutatta be vezető társainak, hogy ők is felelősséggel tartoznak 
az evangélium védelméért. Legyenek hűséges pásztorai gyülekezeteiknek! 
A „ragadozó farkasok” (RÚF, ÚRK) vagy „gonosz farkasok” (Károli) kifeje-
zéssel a hamis tanítókra (ApCsel 20:29) utal az apostol, és ez Jézus hasonló 
figyelmeztetésére emlékeztet azokkal kapcsolatban, akik „juhoknak ruhájá-
ban” jelennek meg (Mt 7:15). Röviddel Pál intésének elhangzása után a ha-
mis tanítók valóban fel is léptek és megtámadták az apostol által alapított 
ázsiai gyülekezeteket. Ef 5:6-14 és Kol 2:8 verseiben láthatjuk a kis-ázsiai 
gyülekezeteknek szóló apostoli figyelmeztetések példáit.
Olvassuk el 2Tim 2:14-19 és 3:12-17 verseit! Pál tanácsa szerint hogyan 
kellett Timóteusnak szembeszállnia a hamis tanítókkal az egyház egysé-
gének megőrzése érdekében?
Először is, Timóteusnak ismernie kellett a Bibliát, mint aki „helyesen haso-
gatja az igazságnak beszédét” (2Tim 2:15). A haszontalan viták és spekulá-
ciók ellenszere az, ha helyesen értjük és tanítjuk az Isten által adott Igét. 
A Biblia igazságait megfelelően kell értelmezni, hogy a Szentírásnak egyetlen 
részét se állíthassa szembe az ellenfél a Biblia teljes képével. Útját kell állni 
a félremagyarázásoknak, amelyek miatt emberek elfordulnak Jézus hitétől. 
A lényegtelen és másodlagos kérdéseket alá kell rendelni Isten Igéje elveinek, 
amelyek ténylegesen felkészítik a hívőket arra, hogy az életük győztes legyen 
Krisztusban. Pál második tanácsa Timóteusnak szólt, hogy „A szentségtörő, 
üres fecsegők elől pedig térj ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben” 
(2Tim 2:16, RÚF). Egyedül az igazság vezet a hívők közötti istenfélelemhez 
és összhanghoz. Timóteusnak azért kell kerülni az efféléket, az övéit is az 
ilyen hibáktól való tartózkodásra biztatva, mert az ilyesmi járványként vé-
gigsöpörhet a gyülekezeten (2Tim 2:17). Az egyház és a gyülekezet egységét 
fenyegető hamis tanítás ellenszere végeredményben az Isten Igéjének való 
engedelmesség (2Tim 3:14-17).

Egyházunk hogyan védekezhet azokkal szemben, akik hamis tanítá-
sokkal megoszthatnak bennünket? 
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október 12. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, „A bi-
rodalom kettészakadása” c. fejezet, 57-63. o.; Az apostolok története. 2001, 
Advent Kiadó, „Figyelmeztető és kérlelő üzenet” c. fejezet, 197-203. o.
„Az Úr azt várja kiválasztott szolgáitól, hogy harmonikus erőfeszítéseket téve 
tanuljanak meg összefogni. Némelyeknek talán úgy tűnhet, túl nagy a kü-
lönbség a saját ajándékaik és a munkatársaiké között ahhoz, hogy harmo-
nikus erőfeszítéseket téve összefoghatnának. Ám ha észben tartják, hogy 
különböző gondolkodású emberekhez kell eljutni, és egyesek elutasítják az 
igazságot, amit az egyik munkás mutat be, viszont ha valaki más, eltérő mó-
don képviseli Isten igazságát, akkor már szívükbe fogadják. Így remélhetőleg 
igyekezni fognak együtt, egységben dolgozni. Bármennyire különbözőek is 
a talentumaik, egyaránt lehetnek a Szentlélek irányítása alatt. A szavakban 
és a tettekben kedvesség és szeretet nyilatkozik meg. Amint minden munkás 
hűségesen ellátja a neki kijelölt feladatot, meghallgatásra talál Krisztus imád-
sága, amit követői egységéért mondott, a világ pedig megtudja, hogy valóban 
az Ő tanítványai” (Ellen G. White: Gospel Workers. 438. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Gondolkodjunk még Roboám király és Izrael kettészakadásának 

történetéről (1Királyok 12. fejezet)! Milyen tanulságokat vonha-
tunk le ebből az esetből?

2. Mit tehetnek a gyülekezeti vezetők és tagok, nehogy küzdelmek és 
klikkek zavarják meg a gyülekezet életét? Mennyire fontos megállí-
tani az efféle folyamatokat, mielőtt elhatalmasodnának és elfertő-
ződnének? Mit tehetünk egyénileg, nehogy hasonló csapdába 
essünk, mint néhányan a korinthusiak közül?

3. Tanulmányozzuk Péld 6:16-19 szakaszát, ami érinti a viszálykodás 
kérdését! Mit tanulhatunk belőle, ami elejét veheti a széthúzásnak 
a gyülekezetben? 

ÖSSZEFOGLALÁS: A Bibliában olvashatunk olyan történeteket, ame-
lyek megosztottságba torkolltak. Amikor Isten népének életét hűséges 
engedelmesség jellemezte, nagymértékben csökkent a széthúzás veszé-
lye. A  bírák korának, valamint Roboám uralkodása idejének rossz 
döntései utat nyitottak a szakadáshoz. Az újszövetségi korban is meg-
maradt a széthúzás veszélye. A soraink között kialakuló megosztott-
ság és szakadás ellen a  legjobb védekezés, ha helyesen értjük Isten 
Igéjét és erőfeszítéseket teszünk az annak való engedelmességért.    
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
ESTI GONDOLATOK

Ha kitárult szívvel
az ég alatt
megállok csöndes,
esti fényben,
olyan parányinak
érzem magam,
szinte megsemmisülök
egészen.
Hatalmas világod körülvesz,
s hiába tűntek
ezredévek,
nőtt a tudomány
és a bölcsesség,
az emberész
Hozzád föl nem érhet.
Téged meg nem érthet.

– Nem is értem,
mit keres az ember...
A tudós, nyughatatlan elme
nem látja még most sem,
hogy hiába?
A sír lesz az örök
nyugvóhelye.

– Előrébb vinni a világot
nem az atom fogja,
csak a szeretet.
Mert Isten mondta
a Sínai-hegyen,
és a Golgotán
az a kereszt.

– Ezért új imához borulok,
s nézem a csillagok
szigorú rendjét:
ó, ember, vajon ott vagy-e
a helyeden és sugárzod
a reád bízott fényt?
Csak úgy, mint egy szentjánosbogár
azoknak, akik sötétben járnak:
egy parányi ragyogással jelezd,
hogy Isten kezében
szentjánosbogár vagy.
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október 13-19.

„Hogy mindnyájan egyek legyenek”

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Márk 9:38-41; János 5:20-23; 13:18-30; 
17:1-26; 1János 2:3-6; 5:19; Jelenések 18:4 

„De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő beszédükre 
hisznek bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, Atyám, mint te énben
nem, és én tebenned, ők pedig mibennünk, hogy elhiggye a  világ, hogy te 
küldtél engem” (Jn 17:20-21, ÚRK).

János evangéliuma bepillantást enged abba, ami Jézust foglalkoztatta, ami-
kor már a  látóhatáron volt elárultatása és halála. Öt meghatározó feje-
zetben (János 13-17. fejezet) olvashatjuk Jézus utolsó tanításait, amelyek 
csúcspontja a „főpapi imádságnak” nevezett rész.

„Valóban találó név, hiszen ebben az imádságban Urunk odaszentelte ma-
gát az áldozatra, amelyben egyszerre volt pap és áldozat. Ugyanakkor azok 
számára is odaszentelő imádság ez a rész, akikért feláldozta magát – a ta-
nítványokért, akik vele voltak a felházban, majd pedig akik a későbbiekben 
jutottak hitre a bizonyságtételük révén” (F. F. Bruce: The Gospel of John. 
Grand Rapids, 1983, Eerdmans, 328. o.). 

Ennek az imádságnak a  szívében Jézus könyörög a  tanítványai, illetve 
mindazok egységéért, akik a későbbiekben hisznek benne. Ez volt a fő té-
mája: „Én értük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket 
nekem adtál, mert a tieid. Az enyéim mind a tieid, és a tieid az enyéim, és meg-
dicsőíttetem őbennük” (Jn 17:9-10, ÚRK). 

Az egyház egységének és Krisztusban való egységünknek mélyreható tár-
gyalása nem lehet teljes anélkül, hogy komoly figyelmet fordítanánk erre az 
imára. Miért fohászkodott Jézus, kikért könyörgött és mit jelent számunkra 
ma az imádsága? 

3. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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október 14. vasárnap

JÉZUS ÖNMAGÁÉRT IMÁDKOZIK

Jézus főpapi imája három részből áll. Először önmagáért imádkozik (Jn 
17:1-5), majd a tanítványaiért (Jn 17:6-19), végül pedig azokért, akik majd 
a későbbiekben hisznek benne (Jn 17:20-26).

Mi a lényege Jézus imádságának Jn 17:1-5 szakaszában, és mit jelent ez 
a számunkra?

Jézus először is önmagáért könyörög. János evangéliumának korábbi ese-
ményei során utalt rá, hogy még nem érkezett el az Ő órája (Jn 2:4; 7:30; 
8:20). Ekkor azonban már tudja, hogy eljött az áldozatának ideje. Elérke-
zett földi életének drámai végkifejlete, és erőre van szüksége küldetése vég-
rehajtásához. Ez az imádság ideje.

Jézus megdicsőíti az Atyát akaratának teljesítésével, még ha ezért el is kell 
szenvednie a  keresztet. A  kereszt elfogadása nem valamiféle fatalizmus, 
hanem éppen az Atyától kapott hatalmának gyakorlása. Nem mártírhalált 
halt, mert készségesen megdicsőítette az Atyát, amikor eleget tett annak, 
amiért testet öltött: áldozati halált halt a kereszten a világ bűneiért. 

Jn 17:3 értelmében mi az örök élet? Mit jelent megismerni Istent? 

Először és elsősorban Jézus elmondja, hogy abban van az örök élet, ha 
személyesen megismerjük Istent. Ez nem cselekedetek vagy ismeret általi 
megváltás, hanem az Úr ismeretének tapasztalata az által, amit Jézus tett 
értünk a kereszten. Ezt az ismeretet közvetíti nekünk az Atyával való sze-
mélyes kapcsolat. Az emberek hajlanak arra, hogy a tudást csupán tények-
re és részletekre korlátozzák, itt azonban Jézus mélyebb és teljesebb do-
logra törekszik: személyes kapcsolatra Istennel. Első adventje is azt a célt 
szolgálta, hogy az emberiséget elvezesse Isten még teljesebb, megmentő 
ismeretére, valamint az egymással való egységre, hiszen Isten ismerete ép-
pen arra irányul.

Mi a különbség aközött, ha valaki tud Istenről vagy személyesen isme-
ri Őt? Milyen tapasztalatunk volt, ami segített megismerni az Urat? 

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

JÉZUS A TANÍTVÁNYAIÉRT IMÁDKOZIK

Konkrétan miért imádkozik Jézus Jn 17:9-19 szakaszában a tanítványait 
illetően? 

Ekkor Jézus a tanítványaiért könyörög, akiket az a halálos veszély fenyeget, 
hogy elveszítik a belé vetett hitüket a következő napok során, amikor már 
nem lesz velük testben. Ezért az Atya gondjára bízza őket. Jézus azért imád-
kozik, hogy az Atya őrizze meg tanítványait a világban. Itt nem a világért 
fohászkodik, mivel tudja, hogy az szembehelyezkedik az Atya akaratával 
(1Jn 5:19). A tanítványok viszont a világban fogják végezni a szolgálatukat, 
ezért kéri Jézus, hogy őrizze meg őket a világ gonoszságától. Valóban törő-
dik a világgal, hiszen Ő a Megváltója, de az evangélium terjedése azoknak 
a bizonyságtételéhez kötődik, akik elmennek hirdetni a jó hírt. Ezért kell 
Jézusnak közbenjárnia értük, hogy ne győzze le őket a gonosz (Mt 6:13).

Az egyik tanítvány felett azonban mégis győzött a gonosz. Jézus még aznap 
este korábban megemlítette, hogy egyikük eldöntötte: elárulja Őt. Amint 
utalt rá, a Szentírás megjövendölte az árulást (Zsolt 41:10), Júdás mégsem 
a sors áldozata volt. Az utolsó vacsora közben Jézus a szeretet és a barátság 
jeleivel fordult felé (Jn 13:26-30). „A húsvéti vacsorán Jézus bebizonyította 
istenségét azzal, hogy leleplezte az áruló szándékát. Gyengéden Júdást is 
bevonta abba a szolgálatba, amelyet tanítványaival akart véghezvinni. Jú-
dás azonban nem vette figyelembe a szeretetnek ezt az utolsó felhívását” 
(Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 624. o.).

Jézus tudta, hogy az irigység és a féltékenység megoszthatja a tanítványokat, 
amint az már többször is előfordult korábban, ezért az egységükért imád-
kozott. „Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy 
egyek legyenek, mint mi” (Jn 17:11)! Emberi teljesítményen túlmutat az ilyen 
egység, csak az isteni kegyelem következménye és ajándéka lehet. Egységük 
az Atya és a Fiú egységén alapszik, és ez a későbbi eredményes szolgála-
tuk nélkülözhetetlen előfeltétele. A szolgálathoz szintén elengedhetetlen az 
igazságban való megszentelődésük. A tanítványok szívét Isten kegyelmének 
bennük végzett munkája formálja át. Amennyiben bizonyságot kívánnak 
tenni Isten igazságáról, őket magukat is meg kell változtatnia az igazságnak.

Mit jelent az, hogy „nem e világból valók” (Jn 17:14)? Mi az bennünk, 
az életünkben, az életmódunkban, ami miatt nem leszünk „e világból 
valók”?
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október 16. kedd

„AKIK MAJD… HISZNEK BENNEM”

Miután Jézus imádkozott a tanítványaiért, kiterjesztette imája körét mind-
azokra, „akik majd az ő beszédükre hisznek bennem” (Jn 17:20, ÚRK).

Mi volt Jézus leghőbb kívánsága azokkal kapcsolatban, akik majd a ké-
sőbbiekben elfogadják az evangéliumi üzenetet? Miért olyan fontos, 
hogy teljesüljön a kérése?

Jézus azt kérte, hogy amint egy az Atya és a Fiú, úgy a későbbi hívők is 
egyek legyenek. János evangéliumának néhány helyén utalt már az Atya és 
a  Fiú egységére, akik soha nem cselekszenek egymástól függetlenül, ha-
nem minden tettükben egységesek (Jn 5:20-23). Egyformán szeretik a bűn-
be süllyedt emberiséget, annyira, hogy az Atya kész volt odaadni Fiát a vi-
lágért, a Fiú pedig hajlandó volt feláldozni az életét érte (Jn 3:16; 10:15).

Imájában Jézus az Atya és a Fiú között a szeretetben és a célokban megmutat-
kozó egységre utal. „Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagy-
tok, ha egymást szeretni fogjátok” (Jn 13:35). Amennyiben szeretettel egység-
ben vannak, nyilvánosan igazolják Jézussal és az Atyával való kapcsolatukat. 
„Őszinte egységük bemutatásának ellenállhatatlan erővel kell tanúsítania 
az evangélium igazságát” (Andreas J. Köstenberger: John. Baker Exegetical 
Commentary on the New Testament. Grand Rapids, 2004, Baker Academic, 
498. o.). Így fogja megtudni a világ, hogy Jézus a Megváltó. Más szóval, nem 
lehet láthatatlan az az egység, amiért Jézus imádkozott. Különben hogyan 
győződhetne meg a világ az evangélium igazságáról, ha nem lát szeretetet és 
egységet Isten népe között? „Isten kivezet egy népet, hogy tökéletes egység-
ben álljanak az örök igazság talaján… Istennek az a terve, hogy egész népe 
eljusson a hit egységére. Közvetlenül keresztre feszítése előtt Krisztus azért 
imádkozott, hogy tanítványai egyek legyenek, amint Ő is egy az Atyával, és 
így elhiggye a világ, hogy az Atya küldte el Őt. Ez a  legmeghatóbb és leg-
gyönyörűbb ima, ami egészen napjainkig átível a  korszakokon. Jézus ezt 
mondta: »De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő beszé-
dükre hisznek bennem« (Jn 17:20, ÚRK)” (Ellen G. White: Testimonies for the 
Church, 4. köt., 17. o.)!

Mit teszünk egyénileg és a gyülekezetünkben azért, hogy eljussunk az 
itt bemutatott egységre? Miért kell mindannyiunknak bizonyos mérté-
kig meghalni az énünknek, ha azt akarjuk, hogy a  gyülekezetben 
megvalósuljon a szükséges egység? 
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október 17.szerda

A KERESZTÉNYEK EGYSÉGE

Olvassuk el Mk 9:38-41 és Jn 10:16 verseit! Mit tudhatunk meg a kirekesz-
tő lelkületről és az ítélkezésről a János apostolnak adott jézusi válaszból?

A János evangéliuma 17. fejezetében elmondott jézusi imát a hetednapi adven-
tisták általában a saját felekezetük egységére vonatkoztatják. Egyházunknak 
egységben kell lennie, hogy betölthessük küldetésünket, hirdetve a világnak 
a hármas angyali üzenetet. Erről a pontról többnyire nincs vita. Viszont mi 
a  helyzet a  más keresztényekkel való egység kérdésével? Hogyan viszo-
nyuljunk hozzájuk Jézus imája fényében? Feltétlenül hiszünk abban, hogy 
Istennek vannak hűséges emberei más egyházakban is, nem csak a  mi-
énkben. A Biblia szintén világossá teszi, hogy Istennek még Babilonban is 
vannak hűségesei: „Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az 
ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból” (Jel 18:4). Ugyanakkor viszont 
tudjuk, A jelenések könyve szerint nagy hitehagyás tapasztalható a Krisztus 
nevét vallók között, az utolsó napokban pedig sok hamis keresztény össze-
fog majd egymással és az államhatalommal, hogy végrehajtsák a Jel 13:1-17 
szakaszában szemléletesen bemutatott üldözést. Ebből következik, hogy 
az adventisták mindig igen óvatosan álltak hozzá a más egyházakkal való 
egység kérdéséhez, mint amit pl. az ökumenikus mozgalomban láthatunk. 
Hogyan viszonyuljunk tehát más felekezetekhez? Ellen G. White a követke-
zőt írta a hetednapi adventisták és más keresztények együttműködéséről, 
legalábbis egy konkrét esettel kapcsolatban: „Miközben az emberi eszköz 
aláveti akaratát Isten akaratának, a Szentlélek hat azoknak a szívére, akik-
nek szolgál. Láttam, hogy nem szabad elzárkóznunk a  Keresztény Nők 
Mértékletességi Szövetsége munkatársaitól. Ha összefogunk velük a teljes 
absztinencia érdekében, nem változtatjuk meg az álláspontunkat a hete-
dik nap megünneplésével kapcsolatban, és kimutathatjuk, hogy értékeljük 
a mértékletesség kérdésében elfoglalt álláspontjukat. Amikor ajtót nyitunk 
nekik és meghívjuk őket, hogy lépjenek egységre velünk a mértékletesség 
érdekében, biztosítjuk a segítségüket a mértékletesség frontján. Ők pedig, 
velünk egyesülve hallani fognak olyan új igazságokat, amelyekkel a Szent-
lélek érinteni akarja a szívüket” (Welfare Ministry. 163. o.). Ellen White egy 
konkrét esettel foglalkozik egy adott időben, ami viszont olyan elvet mutat 
a más keresztényekkel való kapcsolat terén, amelyet követhetünk, főleg, ha 
egy bizonyos ügy érdekében történik az összefogás.
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október 18. csütörtök

EGY HITEN, SZERETETBEN 

Jn 17:3 versében mondta Jézus: az az örök élet, hogy megismerjük Istent. 
1Jn 2:3-6 szakaszának elolvasása után fogalmazzuk meg, hogy mit jelent 
ismerni Istent! Hogyan mutathatjuk be a  hétköznapokban, hogy megis-
mertük Őt?

A társadalomban az emberek általában szeretik magukat törvénytisztelő ál-
lampolgároknak nevezni, holott kevésbé tartják kötelező érvényűnek Isten 
bibliai parancsolatait. Egyesek még arra is hivatkoznak, hogy a  kegyelem 
eltörölte a parancsolatokat. Csakhogy nem ezt tanítja a Biblia! „A parancso-
latok megtartása nem a feltétele Isten megismerésének, hanem annak a jele, 
hogy ismerjük és szeretjük Istent/Jézust. Ezért Isten ismerete nem csupán el-
méleti tudás, hanem tettekhez vezet” (Ekkehardt Mueller: The Letters of John. 
Nampa, Idaho, 2009, Pacific Press, 39. o.). Jézus hangsúlyosan kijelentette: 
„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok” és „Aki ismeri az én 
parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem” (Jn 14:15, 21). „Abból 
ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és 
az ő parancsolatait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az 
ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek” (1Jn 5:2-3). 

Milyen új parancsolatot adott Jézus a tanítványainak (Jn 13:34-35)? Ho-
gyan kapcsolódik ez a Jézus követői közötti egység gondolatához?

A felebarát szeretetének előírása önmagában nem volt új gondolat, mert ré-
szét képezte annak a tanításnak, amit Mózesnek adott Isten (3Móz 19:18). 
A tanítványoknak szóló parancsban az volt az új elem, hogy úgy kell sze-
retniük egymást, ahogyan Jézus szerette őket. A keresztények közössége szá-
mára az új erkölcsi rendet Jézus önfeláldozó szeretetének a példája adja. 

Milyen nagyszerű mércét állított elénk Jézus! Életével a gyakorlatban mutat-
ta be a  cselekvő szeretetet. A kegyelem munkájának az egésze folyamatos 
szolgálat szeretettel, önmegtagadással, önfeláldozó erőfeszítéssel. Elképzel-
hetjük, hogy Krisztus élete a szeretet és a mások javát kereső önfeláldozás 
szakadatlan példája volt. A Krisztust mozgató erőnek kell késztetnie népét is 
minden közös dolgukban. Milyen nagy ereje lenne e bizonyságtételnek a vi-
lágban! És milyen hatalmas, egyesítő erőt képezne közöttünk ez a szeretet!

Hogyan tanulhatunk meg mi is olyan önfeláldozó szeretetet tanúsíta-
ni, mint ami Jézust jellemezte? 
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október 19.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, „Isten vál-
tozhatatlan törvénye” c. fejezetből 381-384. o.
„Noha a Hetednapi Adventista Egyház világszéles felekezet, amelynek sok 
gyülekezete van, az adventisták nem állítják magukról, hogy egyetemes 
egyház volnának. Az egyetemes egyház minden felekezetnél szélesebb 
körű. Látható és láthatatlan is, mivel azok alkotják, akik hisznek Jézusban 
és követik Őt. Ez a bizonyos teológiai kérdés még fontosabbá válik, ha szá-
mításba vesszük a  keresztények körében tapasztalható hitehagyást, ami-
ről elevenbe vágó képet fest A  jelenések könyve. Jelenések 12. fejezetében 
a tiszta egyház szemben áll a 17. fejezet »parázna asszonyával«, Babilonnal, 
a nagy várossal, ami pedig ellentétes a 21-22. fejezetekben a Bárány meny-
asszonyával, a szent várossal, az új Jeruzsálemmel. Az I. század során az 
egyetemes egyház viszonylag látható lehetett, viszont a középkorban már 
sokkal nehezebb és bonyolultabb volt megfigyelni. Így az adventisták nem 
csupán a  saját felekezetüket tekintik leszűkítve Isten igaz egyháza alatt, 
ugyanakkor automatikusan nem is terjesztik azt ki más keresztény egy-
házakra. Isten igaz egyháza azokból tevődik össze, akik őszintén hisznek 
az Úrban. Isten ismeri őket. Másrészt viszont az adventisták vallják, hogy 
Isten különleges, látható, végidei maradékát képezik, amiről Jel 12:17 verse 
és a 12-14. fejezetek írnak. A maradéknak van helyi és egyetemes jellege is 
(Jel 2:24; 12:17)” (Ekkehardt Mueller: The Universality of the Church in the 
New Testament c. cikke, Ángel Manuel Rodrigez, szerk.: Message, Mission, 
and Unity of the Church. Silver Spring, Md., 2013, Biblical Research Institute, 
General Conference of Seventh-day Adventists, 37. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
Miért olyan fontos egyházunk számára, hogy teljesüljön, amiért Jézus 
imádkozott János evangéliuma 17. fejezetében? Mit tudhatunk meg 
a mai egyházunkkal kapcsolatban annak alapján, amire Jézus vágyott 
az I. századi népe egységét illetően?

ÖSSZEFOGLALÁS: János evangéliuma 17. fejezetében a  főpapi ima 
arra emlékeztet, hogy Jézusnak még ma is fontos az egyház egysége. 
Legyen az Ő imádsága a miénk is! Igyekeznünk kell Isten Igéjében 
megszilárdítani a hitünket. Fontos az is, hogy az egymás iránti sze-
retet jellemezze a kapcsolatunkat mindenkivel, beleértve más keresz-
tényeket is, még ha bármilyen ponton lehetnek is közöttünk teológi-
ai nézetkülönbségek.
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
MÚLIK EGY ÉV

Magamba nézek.
Az emlékek itt vannak velem.
Szomorú a számadás,
a mérleg:
az egyik serpenyő
üres, Istenem!
A mulasztások helyére
könnyeim hullatom,
hadd húzza le mélyen
a mérleget, fájjon
keservesen, nagyon!

– A másikba tedd
a megbocsátás örömét,
mert irgalmad
mindennél nagyobb!
S Fiad keresztje
ott, a Golgotán
a bűnösökre is ragyog.
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október 20-26.

Az egység kulcsa

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 20:25-28; Galata 4:7; 
Efezus 1:3-14; 2:11-22; 4:1-6, 11; 5:15–6:9 

„Megismertette velünk akaratának titkát az ő jó kedve szerint, amelyet előre 
elhatározott magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy Krisztus
ban mindeneket egybeszerkeszt, mind amelyek a mennyben, mind amelyek 
a földön vannak” (Ef 1:9-10, ÚRK).

Efezus fontos, befolyásos kereskedelmi központ volt Kis-Ázsiában. Az otta-
ni gyülekezethez egyaránt tartoztak zsidók és pogányok, minden társadal-
mi osztály tagjai közül. A közösség sokszínűsége miatt bőven lehetett vol-
na alkalom a konfliktusokra, mint a világban is, amelyben éltek. Viszont 
más helyzetet teremtett Krisztus, valamint a hívőknek a benne lévő egysé-
ge, hiszen így már az Ő testének tagjai lettek. Ennél fogva az Efezusi levél 
központi témája az, hogy milyen fontosnak tartja Pál az egységét Krisztus 
követői között.

Pálnál két dimenziója van az egység fogalmának. Egység az egyházban, 
Krisztus testében, amelyben zsidók és pogányok egy test tagjai lesznek, va-
lamint a világegyetem egysége, hiszen Krisztusban van mennyen és földön 
mindennek a végső egysége. 

Krisztus az egység forrása. A  levélben az apostol számtalan alkalommal 
használja a „Krisztusban” vagy „Krisztussal” kifejezéseket, hogy bemutas-
sa, mit tett Isten értünk és az egész univerzumért Jézus Krisztus élete, ha-
lála és feltámadása által. A megváltási tervben Isten végső célja az, hogy 
Krisztus által mindent újból egységbe hozzon. Ez az egység azonban csak 
a világ végén fog a maga teljességében megmutatkozni.

4. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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október 21. vasárnap

ÁLDÁSOK KRISZTUSBAN

Olvassuk el Ef 1:3-14 szakaszát! Pál szerint mit kaptunk Krisztusban?    

Jézus követői sok mindenért dicsőíthetik Istent, aki úgy döntött, hogy gyer-
mekeivé fogad bennünket és mi képviseljük Őt a világban. Pál több képpel 
is érzékelteti, hogy milyen kapcsolat fűzi Istenhez a hívőket Krisztusban, 
amelyek közül az örökbefogadás hasonlata illeszkedik az egységről szóló 
tanulmányhoz. Krisztusban magáénak fogadott bennünket Isten, a család-
jához tartozunk. Ez a kép az Izrael népével való szövetségkötésre is utal. 
Pál levelének az összefüggésében a Jézust Messiásként elfogadó pogányok 
is Isten gyermekei, az Izraelnek tett ígéretek örökösei (Róm 8:17; Gal 4:7). 
Általában a  keresztény egység tekintetében alapvető a  Krisztussal való 
kapcsolat áldása, az, hogy Krisztusban vagyunk. Ez a szakasz szintén ki-
mondja: Istennek mindvégig az volt a szándéka, hogy az egész emberiséget 
Krisztusban egyesítse. Isten családjában mindannyian Isten gyermekei va-
gyunk, akiket egyformán szeret, gondunkat viseli.

Némelyeket zavar, hogy mintha ebben a  szakaszban a  predesztinációról 
olvasnánk (Ef 1:5, 11). Az ígéret látszólag arra utal, hogy Isten kiválasztott 
bennünket az üdvösségre, míg másokat a kárhozatra választott volna ki. 
Azonban ez nem biblikus tanítás. Az Úr éppen azért készítette el a meg-
váltási tervet még a  világ megalapítása előtt, hogy mindenki üdvösségre 
jusson: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:16; lásd 
még 1Tim 2:6; 2Pt 3:9). Előre tudja, ki fogadja majd el az örök élet ajánla-
tát, ez azonban nem ugyanaz, mintha Ő határozná meg az emberek dönté-
sét. Isten az egész emberiségnek felajánlja az üdvösséget Krisztus értünk 
vállalt tette révén. A kérdés a következő: Mi hogyan fogadjuk az ajánlatát? 
Isten senkit sem kényszerít, hogy elfogadja a megváltást.

„A mennyei tanácsban Isten gondoskodott róla, hogy noha az ember tör-
vényszegővé lett, ne vesszen el engedetlenségében, hanem Krisztusba 
mint Helyettesébe és Váltságába vetett hittel Isten választottja legyen. Jézus 
Krisztus által gyermekének fogadta, kiválasztotta magának, jó tetszése sze-
rint. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Amikor egyszülött 
Fiát odaadta az emberért a váltságdíj megfizetésére, mindenről bőségesen 
gondoskodott. Aki elvész, azért fog elveszni, mert nem hajlandó elfogadni, 
hogy Jézus Krisztus által Isten a gyermekévé fogadja” (Ellen G. White meg-
jegyzése, The SDA Bible Commentary. 6. köt., 1114. o.).

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

A VÁLASZFAL LEDÖNTÉSE

Az embereket leginkább megosztó tényezők a faji, etnikai és vallási különb-
ségek. Több országban feltüntetik a személyazonosító igazolványokon az 
etnikai vagy vallási hovatartozást, és ezekhez a meghatározókhoz gyakran 
bizonyos kiváltságok vagy korlátozások kapcsolódnak, amelyekkel az em-
bereknek napi szinten együtt kell élni. Háborúk, konfliktusok kitörésekor 
az efféle jelzők és megkülönböztetések sokszor az elnyomás és a kegyetlen-
kedés katalizátoraivá válnak.

A keresztény közösség számára Pál jobb utat javasol Ef 2:11-22 szakaszá-
ban. Hogyan hat a közöttünk meglévő különbözőségekre a Krisztusban 
való egységünk? Mit döntött le Jézus a kereszthalálával?

Pál kéri az efezusiakat, hogy ne felejtsék el, milyen volt az életük, mielőtt 
Krisztusban részesültek Isten kegyelmében. Az etnikai, kulturális és vallá-
si különbözőségek ellenségeskedést és küzdelmeket gerjesztenek az egyes 
népcsoportok között. Jó hír viszont, hogy Krisztusban mindannyian egy 
néppé lettünk, egy a Megváltónk és az Urunk, egyaránt Isten családjába 
tartozunk. „Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, kö-
zelvalókká lettetek a Krisztus vére által” (Ef 2:13).

Az ősi jeruzsálemi templomban volt egy elválasztó fal, ami a templomnak 
azt a  részét zárta el, ahová csak az izraelita származásúak léphettek be. 
A falfelirat halálos fenyegetéssel tiltotta meg az idegeneknek, hogy beljebb 
lépjenek. Pált ennek a szabálynak a megszegésével vádolták, amikor misz-
szióútjai után a templomba ment. Letartóztatásakor azt hozták fel ellene, 
hogy az efezusi Trofimoszt bevitte a  zsidók számára fenntartott részre 
(ApCsel 21:29). Ebben a  levelében Pál azt fejtegeti, hogy Krisztus „a mi 
békességünk, ki egyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett 
választófalat” (Ef 2:14).

A hívők Ábrahám leszármazottai lettek Krisztusban, a szívük körülmetélte-
tett. Az Ábrahámnak elrendelt fizikai jel a lelki körülmetélésre mutat, amit 
a hívők Krisztusban kapnak (lásd 5Móz 10:16). „Benne vagytok körülme-
télve is, kéz nélküli körülmetéléssel, levetve a bűn testét Krisztus körülmetélé-
sében” (Kol 2:11, ÚRK).

Olvassuk el újból Ef 2:11-22 szakaszát! Hogyan láthatjuk a saját gyü-
lekezetünkben azt, amiről Pál itt írt? Milyen kihívásokkal szembesü-
lünk továbbra is?
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október 23. kedd

A TEST EGYSÉGE

Az efezusiaknak szóló ihletett írásában Pál gyakorlatiasan fogalmaz. A zsi-
dók és pogányok, a különböző kulturális és etnikai hátterű emberek egysé-
ge nem valamiféle mítosz vagy elméleti kigondolás, hanem olyan valóság, 
ami megköveteli, hogy „járjatok elhívatásotokhoz méltón, amellyel elhívatta-
tok” (Ef 4:1, ÚRK).

Ef 4:1-3 értelmében mikor lesz a keresztények élete méltó Krisztusban 
lévő elhívatásukhoz?

Ezeknek az erényeknek és jó tulajdonságoknak a  segítségével a  kereszté-
nyek életében megmarad a Lélek egysége „a békességnek kötelékével” (Ef 4:3). 
E tulajdonságok mind a szeretetben gyökereznek (1Kor 13:1-7). A szeretet 
aktív gyakorlása megőrzi a testvérek közötti kapcsolatot, erősíti a békét és 
az egységet a keresztények közösségében és azon túl is. Az egyház egysége 
sajátságos módon mutatja be Isten szeretetét, amit így mások is megláthat-
nak. Isten arra hívja el az egyházat, hogy ilyen bizonyság legyen, kiváltképp 
küzdelmek, megoszlások és háborúk idején.
Mi az egyik fő témája Ef 4:4-6 verseinek? 
A fejezet első verseiben Pál kiemeli, hogy mennyire fontos számára az 
egyház egysége. Először is az egységre buzdít (Ef 4:1-3), majd felsorol hét 
pontot, amelyek a hívőket összefogják (Ef 4:4-6). Az egység olyasmi, ami 
egyszerre megvan már a hívők között (Ef 4:4-6), amiért folyamatosan tenni 
kell, azaz fenn kell tartani (Ef 4:1-3) és ami egyben egy jövőbeli cél is, amire 
fontos törekednünk (Ef 4:13). 
„Az apostol inti testvéreit, hogy az életükkel tanúsítsák az igazság erejét, ami-
re tanította őket. Alázattal, szelídséggel, hosszútűréssel és szeretettel mutas-
sák be Krisztus jellemét és az üdvösség áldásait. Csak egy test, egy Lélek, egy 
Úr és egy hit van. Krisztus testének tagjait, minden hívőt ugyanaz a Lélek 
és ugyanaz a  reménység serkent. Az egyház megosztottsága szégyent hoz 
a krisztusi hitre a világ előtt, és alkalmat ad az igazság ellenségeinek arra, 
hogy igazolják eljárásukat. Pál tanácsai nemcsak a saját korában lévő egy-
háznak szóltak, hanem Isten terve szerint nekünk is meg kell ismernünk 
ezeket. Mit teszünk azért, hogy megőrizzük az egységet a békesség köteléké-
ben” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 5. köt., 239. o.)?

Milyen döntéseket hozhatunk meg éppen most azért, hogy elhívatá-
sunkhoz méltóan járjunk? 
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szerda október 24. 

GYÜLEKEZETI VEZETŐK ÉS AZ EGYSÉG

„Mindegyikünk pedig a Krisztus ajándékának mértéke szerint részesült a ke-
gyelemben” (Ef 4:7, ÚRK). Az üdvösséget ajándékba kapja bárki, aki kész 
elfogadni, a lelki ajándékokat viszont bizonyos emberek kapják, meghatá-
rozott céllal. 

Olvassuk el Ef 4:11 versét! Milyen vezetői ajándékokat ad Isten az egy-
háznak? 
Ef 4:12 verse szerint mi Isten célja azzal, hogy a vezetés ajándékait adja 
az egyháznak? Hogyan viszonyulnak ezek az ajándékok egymáshoz? 
Bizonyos értelemben minden hívő Isten és az evangélium szolgája. 
Mt 28:19-20 nagy misszióparancsában Krisztus arra hívja a kereszténye-
ket, hogy induljanak el, tegyenek tanítványokká minden népet, keresztel-
jék meg és tanítsák az embereket. A szolgálat munkáját nemcsak néhány 
kiváltságos kapta, mint a lelkészek és/vagy az evangélisták, hanem mind-
azok, akik Krisztus nevét vallják. Az evangélium terjesztésének feladata 
alól senki sincs felmentve, és egyetlen gyülekezeti vezető sem állíthatja, 
hogy kizárólag neki kell szolgálnia. A vezetés lelki ajándékainak konkrétan 
a gyülekezet építése a célja. Azért van szükség az egyházi vezetőkre, hogy 
ápolják, támogassák és erősítsék az egységet. Pál felsorolja a vezetői aján-
dékokat, és ebből megtudhatjuk, hogy ezeknek a szerepeknek a célja Isten 
népének felkészítése. Nekik ugyanis el kell juttatniuk az evangéliumot az 
elveszettekhez. Az egyházban bizonyos, különleges elhívással rendelkező 
személyek felelőssége, hogy segítsenek a  többieknek végezni a  szolgála-
tukat Krisztusért és építsék Krisztus testét, „Míg eljutunk mindnyájan az 
Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, 
a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére” (Ef 4:13). Fontos, hogy 
Jézus vezetői stílusának példája irányítson bennünket a szolgálatunk vég-
zése közben! Ő azért jött, hogy másokat szolgáljon, nem azért, hogy neki 
szolgáljanak (Mt 20:25-28), tehát nekünk is így kell tennünk! Az emberek 
általában erősen hajlanak a függetlenségre, arra, hogy senkinek se kelljen 
számot adniuk, és ez a hajlam különösen jellemző a nyugati társadalmak-
ra. Pál azonban arra emlékeztet, hogy egyetlen keresztény sem áll egyedül 
a világban, a hívők közösségét képezzük, a közös úton lelki bátorítást adó 
vezetéssel. Együtt mind Krisztus testének tagjai vagyunk. 

Milyen lelki ajándékaink vannak? Hogyan használjuk ezeket gyüleke-
zetünk egysége érdekében?
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csütörtökoktóber 25. 

EMBERI KAPCSOLATOK KRISZTUSBAN

A kereszténység kapcsolati vallás: kapcsolat Istennel és egymással. Értel-
metlen volna azt állítani, hogy az embernek mély a kapcsolata Istennel, ha 
ez nem hat a másokhoz fűződő viszonyára. A kereszténységet nem lehet 
légüres térben megélni. Ránk is vonatkoznak az egység elvei, amelyeket Pál 
az Efezusi levélben taglal.

Olvassuk el Ef 5:15-21 szakaszát! Mit fejez ki Pál a 21. versben? Milyen 
kapcsolat van az egység és az egymásnak való engedelmesség között?

Az apostol arra tanít, hogy engedelmeskedjünk egymásnak, amihez hozzá-
tartozik a „teljetek meg Lélekkel” (Ef 5:18, RÚF) kifejezés. A Lélekkel való be-
töltekezés egyik megnyilvánulása, ha engedünk egymásnak, ami az alázat 
és előzékenység megfelelő hozzáállását tanúsítja az emberi kapcsolatok-
ban. Persze a legtöbbeknek ez nem természetes jellemzője, hanem annak 
az eredménye, hogy a Lélek a szívünkben él, a Krisztusban való egységet 
összefogó Lélek ajándéka. Ebből a szemszögből közelítve az engedelmes-
ség olyan belső tulajdonság, ami kifejezi tiszteletünket Krisztus és értünk 
hozott áldozata iránt.

Ef 5:22–6:9 alapján hogyan hasson a Krisztusban hívők emberi kap-
csolataira a kölcsönös engedelmesség értéke otthon és a munkahelyen 
egyaránt?

A gyülekezet egysége bizonyos mértékig az otthon egységétől függ. Pál ki-
emeli, hogy a férj és feleség közötti egységnek, szeretetnek és tiszteletnek 
kell bemutatnia Krisztus szeretetét az egyház iránt, ami önfeláldozó sze-
retet. Éppen ezért a  férjektől, feleségektől, gyülekezeti tagoktól egyaránt 
elvárható a krisztusi tiszteletadás úgy a családban, mint a gyülekezetben. 
A krisztusi tulajdonságoknak a gyerekek és szülők, valamint alkalmazot-
tak és alkalmazók (szolgák és urak) kapcsolatában is meg kell mutatkoz-
nia. Jellemezze összhang és békesség az otthonunkat, mint ahogy a gyüle-
kezeti életünket is! 

Hogyan kell viselkednünk (az adott helyzettől függően) a családtagja-
inkkal vagy a  munkatársainkkal? A  mai részben tárgyalt versekben 
milyen elveket találunk, amelyek segíthetnek ezt megérteni?
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október 26. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Krisztus nem tekintett a nemzetiségi, rangbeli vagy hitvallást illető külön-
bözőségekre. Az írástudók és a farizeusok szerették volna csupán helyi és 
nemzeti előnnyé tenni a menny minden ajándékát, Isten családjának többi 
részét a világban pedig kirekeszteni azokból. Krisztus azonban azért jött, 
hogy ledöntsön minden elválasztó falat. Azt jött bemutatni, hogy kegyel-
mének és szeretetének ajándéka éppen annyira nem korlátozható le, mint 
a  levegő, a fény vagy a földet felüdítő eső. Életével Krisztus olyan vallást 
alapított, amelyben nincsenek kasztok, amely által zsidók és pogányok, 
szabadok és szolgák egy testvéri közösségbe tartoznak, egyenlőként állnak 
Isten előtt. Lépéseit nem befolyásolták politikai kérdések. Nem tett különb-
séget felebarát és idegen, barát és ellenség között. Az Ő szívét az élet vizére 
szomjazó lelkek hatották meg” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 
9. köt., 190-191. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Beszélgessünk a következő idézetről! „Efezus 4. fejezete olyan egyér-

telműen és egyszerűen mutatja be Isten tervét, hogy az Úr minden 
gyermeke megértheti az igazságot. Itt világosan kijelenti: ezeket az 
eszközöket jelölte ki, hogy általuk fenntartható legyen egyháza egy-
sége és a  tagok egészséges vallási tapasztalatot mutathassanak be 
a világ előtt” (Ellen G. White megjegyzése, The SDA Bible Commentary. 
6. köt., 1117. o.). Mit látunk Efezus 4. fejezetében az egyház egységé-
vel kapcsolatban? Mit tehetünk az egység biztosítása érdekében?

2. Az egység tekintetében központi kérdés az alázat és az engedelmes-
ség szükségessége. Hogyan is létezhetne bármiféle egység az egy-
házban e tulajdonságok nélkül? Ha önteltek vagyunk, túlságosan 
bízunk saját nézeteinkben, állásfoglalásunkban és nem vagyunk 
hajlandók másokra hallgatni, esélyünk sincs az egységre. Hogyan 
tanulhatunk alázatot és engedelmességet? 

3. Hogyan lehet közöttünk egység, még ha nem is értünk mindig, min-
denben egyet?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az Efezusi levélben Pál sok tanácsot ad arra 
vonatkozóan, hogy mit jelent a  keresztények számára Krisztusban 
lenni. A Jézusban nyert üdvösség gyakorlati szempontból formálja át 
az életünket. A bennünk lakozó Krisztus hatalma alakít át minden 
emberi kapcsolatot, így a gyülekezetben a testvérek viszonyát is. Ez 
a változás pedig döntően fontos ahhoz, hogy egységben lehessünk.
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
ŐSZI MAGÁNY

Még nyílik kertemben
egy pár őszi virág,
de a bokron sárgul a levél;
(én már) siratom a virágok hullását,
tudom, mihamar
leveszi a dér.
A napnak is rövidebb az útja,
egyre fáradtabban bandukol.
Hosszabbak az esték,
az éjszakák:
virág szirma dér kezébe hull.
– Kabátot vesz magára a Hold is,
csillagporos útját míg járja.
A kertek alján is az ősz járkál
fázósan, magányába zárva.
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október 27-november 2.

Egység az őskeresztény egyházban

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 1:12-14; 2:5-13, 
42-47; 4:32-37; 5:1-11; 2Korinthus 9:8-15; Jelenések 14:12 

„Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a ke
nyér megtörésében és az imádkozásban” (ApCsel 2:42, RÚF).

Az egyház egységét a Jézusban, azaz az igazságban való közös, lelki tapasz-
talat adja. „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, 
hanemha énáltalam” (Jn 14:6). Az erős kötelékek a közös lelki út és tapasz-
talatok során kovácsolódnak. Ez történt a korai adventistákkal is a Miller-
mozgalomban. Szívből összekötötte őket, amit 1844-ben együtt átéltek, mi-
közben megpróbáltak magyarázatot találni a csalódásukra. Ebből született 
meg a Hetednapi Adventista Egyház, majd így ismerték fel az advent előtti 
ítélet igazságát és mindazt, ami ebből következik.

Jézus mennybemenetele után a  tanítványok tapasztalata bizonyság Isten 
Igéjének, az imának és a  közösségnek az ereje mellett, amelyek az igen 
eltérő hátterű hívők között egységet és összhangot tudtak létrehozni. Még 
ma is lehetséges ugyanez!

„Állítom, hogy az istentiszteletnek különösen fontos eleme a  közösség… 
Semmi sem helyettesítheti a  keresztény felismerését, hogy lelki kötelék 
egyesíti a  többi hívővel és Jézus Krisztussal… Jézus Krisztus először ön-
magához vonja az embert, majd pedig testében, az egyházban mindig egy-
ségre vezeti más hívőkkel” (Robert G. Rayburn: O Come, Let Us Worship. 
Grand Rapids, 1980, Baker Book House, 91. o.).

5. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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október 28. vasárnap

A FELKÉSZÜLÉS NAPJAI

Jézus a halála előtt a tanítványaival töltött utolsó óráiban megígérte, hogy 
nem hagyja őket magukra. Elküld más Vigasztalót, a Szentlelket, hogy szol-
gálatuk során kísérje őket. A Lélek emlékezteti majd követőit a szavaira és 
tetteire (Jn 14:26), elvezeti őket még több igazságra (Jn 16:13). Mennybe-
menetele napján az Úr megerősítette ígéretét: „ti azonban Szentlélekkel fog-
tok megkereszteltetni nem sok nap múlva… vesztek erőt, minekutána a Szent-
lélek eljő reátok” (ApCsel 1:5, 8). A Szentlélek erejét kapják a tanítványok, 
hogy bizonyságot tudjanak tenni Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és 
az egész földön (ApCsel 1:8).

ApCsel 1:12-14 versei szerint mit tettek a tanítványok tíz napig? 

Ezt a tíz napot intenzív lelki felkészülés időszakaként képzelhetjük el, ami 
alatt a tanítványok felidézték közös emlékeiket Jézussal, a tetteit, a tanítása-
it és a csodáit. „Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel, kitartóan imádkoztak” 
(ApCsel 1:14, ÚRK).

„Mialatt a tanítványok az ígéret beteljesedésére vártak, őszinte bűnbánattal 
alázták meg szívüket és vallották meg hitetlenségüket. Visszaemlékeztek 
Krisztusnak halála előtt mondott szavaira, s jobban megértették azok értel-
mét. Az emlékezetükből kiesett igazságok felelevenedtek bennük és ezeket 
ismételték egymásnak. Önváddal illették magukat, amiért a Megváltót fél-
reértették. Csodálatos életének jelenetei egymás utáni képekben vonultak 
el szemük előtt. Amint tiszta, szent életéről elmélkedtek, úgy érezték, hogy 
semmilyen fáradtság nem lehet túl terhes, semmilyen áldozat túl nagy, ha 
életükben bizonyságot tehetnek Krisztus szeretetre méltó jelleméről. Ó, ha 
még egyszer átélhetnék az elmúlt három esztendőt – gondolták –, mily más-
ként cselekednének! Ha a Mestert csak még egyszer viszontláthatnák, meny-
nyire igyekeznének iránta érzett mély szeretetüket kimutatni, s mily őszintén 
bánkódnának minden egyes szó vagy hitetlen cselekedet által neki okozott 
fájdalom miatt. De vigasztalta őket az a gondolat, hogy bocsánatot nyertek. 
Elhatározták, amennyire lehet, jóvá teszik hitetlenségüket és Krisztust bát-
ran megvallják a világ előtt… Félretettek minden nézeteltérést, hatalom utá-
ni vágyat és szoros keresztényi közösségbe kerültek egymással” (Ellen G. 
White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 23-24. o.).

A hit kérdésében mi az, amit szívesen másképp csinálnál? Mit tanul-
hatunk a múltbeli dolgokat megbánva, hogy a jövő jobb legyen?

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

BÁBELTŐL PÜNKÖSDIG

A Jézus mennybemenetelét követő napok lelki felkészülése a pünkösdi ese-
ményekben ért a tetőfokára. Az 1. versből megtudjuk, hogy aznap, közvet-
lenül a Szentlélek kiáradása előtt a  tanítványok mind egy helyen, együtt 
voltak „egyakarattal” (ApCsel 2:1). Az Ószövetségben a három fő ünnep kö-
zül a második volt a pünkösd, amelyen minden izraelita férfinak részt kellett 
venni. A páska után ötven nappal (görögül pentekoste, „ötvenedik nap”) tar-
tották. A héberek ezen az ünnepen mutatták be a nyári aratásuk első zsengé-
jét hálaáldozatul Istennek. Valószínű, hogy Jézus korára a pünkösd ünnepé-
nek része lett a Sínainál történt törvényadásról való megemlékezés is (2Móz 
19:1). Tehát itt is látható Isten törvényének folyamatos fontossága, mint ami 
részét képezi a Jézusról szóló keresztény üzenetnek, hiszen az Ő halála meg-
bocsátást kínál minden megtérőnek, aki megszegte Isten törvényét. Nem 
csoda, hogy az utolsó napokkal kapcsolatos egyik meghatározó igében szó 
van a törvényről és az evangéliumról is: „Itt van a szenteknek békességes tűré-
se, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét” (Jel 14:12).

Mint a Sínai-hegynél, amikor Mózes megkapta a Tízparancsolatot (2Móz 
19:16-25; Zsid 12:18), úgy e pünkösdi alkalomkor is számos rendkívüli 
jelenség történt: „hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az 
égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek 
jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mind-
nyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, 
ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak” (ApCsel 2:2-4, RÚF).

Mi a jelentősége az ApCsel 2:5-13 szakaszában leírt különleges esemény-
nek?

A pünkösd örömünnep volt, az Úr gazdag áldásaiért való hálaadás ünnepe. 
Talán innen jöhetett a részegség hamis vádja (ApCsel 2:13-15). Isten hatalma 
különösen meglátszik abban, hogy eltérő nyelveken beszéltek, illetve hallot-
ták az üzenetet. Az egész Római Birodalomból az ünnepre, Jeruzsálembe ér-
kező zsidók a saját nyelvükön értették azt az üzenetet, hogy Jézus a Messiás. 
Az emberi család kezdeti szétszéledését és az etnikai csoportoknak Bábel tor-
nyánál kezdődő kialakulását a pünkösd sajátságos módon segít visszafordí-
tani. A kegyelem csodája az emberiség családjának újbóli egyesítését kezdte 
el. Isten globális egyházának az egysége a bizonysága annak, hogy milyen is 
Isten országa, hiszen azt állítja vissza, ami Bábelnél elveszett. 
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október 30. kedd

A KÖZÖSSÉG EGYSÉGE

Péter prédikációjára és a bűnbánatra, megtérésre szólító felhívására vála-
szul mintegy háromezren fogadták el, hogy Jézus a Messiás, akiben telje-
sülnek az Izraelnek tett ószövetségi ígéretek. Isten munkálkodott mind-
ezeknek az embereknek a  szívében. Sokan messze földön is hírét vették 
Jézusnak, és abban a reményben utaztak Jeruzsálembe, hogy megláthatják. 
Némelyek azelőtt talán már látták Jézust és hallották tőle Isten üdvözítésé-
nek üzenetét, de nem döntöttek, hogy a követői lesznek. Pünkösdkor Isten 
csodálatos módon hatott a  tanítványok életére, és Jézus feltámadásának 
tanúiként használta fel őket. Ekkor az emberek megértették, hogy Jézus 
nevében bocsánatot nyerhetnek bűneikre (ApCsel 2:38).

Jézus korai követői mi mindent tettek ApCsel 2:42-47 szakasza szerint? 
Mi hozta létre a bámulatos egységet a közösségükben?

Különösen érdemes felfigyelni rá: az új hívők közösségének az volt az első 
tevékenysége, hogy az apostoloktól tanulták az üzenetet. A bibliai oktatás 
fontos az új hívők lelki fejlődésének előmozdításában. Jézus meghagyta a ta-
nítványainak a nagy misszióparancsban, hogy tanítsák meg az embereknek 
„mindazt, amit én parancsoltam néktek” (Mt 28:20). Az új közösség időt szánt 
arra, hogy mindent megtudjanak Jézusról az apostoloktól. Valószínűleg hal-
lottak Jézus életéről és szolgálatáról, a  tanításairól, példázatairól, prédiká-
cióiról, a csodáiról, ráadásul mindezt úgy magyarázták el nekik, hogy ezek 
jelentették a héber Szentírásban a próféták írásainak beteljesülését.

Az imádkozásra és a kenyér megtörésére is időt fordítottak. Nem egészen 
világos, hogy a kenyér megtörése utalás-e az úrvacsorára, vagy pedig egy-
szerűen az együtt elköltött ételre vonatkozott, mint ahogy ApCsel 2:46 ver-
se sejteti. A közösség említése bizonyára azt jelöli, hogy az újonnan alakult 
csoport rendszeresen, sok időt töltött együtt úgy a jeruzsálemi templom-
ban, ami továbbra is istentiszteleti központként funkcionált, mint a  ma-
gánházaknál. Szoros kapcsolatot ápoltak egymással. A hívők közösségének 
létfontosságú eleme az imádság, ami a  lelki fejlődéshez elengedhetetlen. 
A hívők új közössége időt fordított az istentiszteletre. Azt olvassuk, hogy 
„kitartóan” (ApCsel 2:42, RÚF) végezték mindezt. A kitartó közösség hatá-
sára jó kapcsolataik alakultak ki másokkal Jeruzsálemben. Azt olvashatjuk 
róluk, hogy „kedvelte őket az egész nép” (ApCsel 2:47, RÚF). Kétségtelen, 
hogy a Szentlélek munkája az életükben nagy hatást gyakorolt a körülöttük 
élőkre, erős bizonyságként Jézus Messiás-voltának igazsága mellett. 
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október 31. szerda

NAGYLELKŰSÉG ÉS KAPZSISÁG

Lukácstól megtudjuk, hogy nem sokkal pünkösd után Jézus követőinek kö-
zösségében természetes módon, kölcsönösen támogatták egymást. „Mind-
azok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és 
birtokaikat eladogatták, és szétosztogatták mindenkinek, amint kinek-kinek 
szüksége volt” (ApCsel 2:44-45, ÚRK).

A javak közös felhasználása nem a közösség elvárása volt, hanem a tagsá-
gon belül az egymás iránti szeretet önkéntes megnyilatkozása, valamint az 
egység valós kifejezése. Bizonyos ideig fennmaradt a javak közössége, ami-
ről további részleteket találunk Az apostolok cselekedetei 4. és 5. fejezetében. 
Ezzel a témával az Újszövetség más részein is találkozunk, amint a követ-
kezőkben is látni fogjuk. Ezzel kapcsolatban hallunk először Barnabásról. 
Vagyonos embernek tűnik, akinek földterülete volt. Miután azt eladta, az 
érte kapott pénzt az apostolokhoz vitte (ApCsel 4:36-37). 

Olvassuk el ApCsel 4:32-37 és 5:1-11 szakaszait! Hasonlítsuk össze 
Barnabás, illetve Anániás és Szafira viselkedését, hozzáállását! Mi volt 
a probléma a házaspár esetében? 

A Szentléleknek való arcátlan hazugság bűnén túl kimutatták a  kapzsi-
ságukat és a  pénzsóvárságukat is. Talán nincs még egy olyan bűn, ami 
gyorsabban tönkretenné a közösséget és a testvéri szeretetet, mint az önzés 
és a mohóság. A korai egyházban meglévő közösségi szellemre Barnabás 
a pozitív példa, Anániás és Szafira pedig az ellenkezője. Lukács hű képet 
fest, amikor közli ezt a történetet a közösség kevésbé erényes tagjairól.

A Tízparancsolatban (2Móz 20:1-17) az utolsó, az irigységre vonatkozó pa-
rancsolat eltér a többitől. Míg más rendelkezések az Isten akaratát szem-
mel látható módon áthágó tettekre vonatkoznak, az utolsó olyasmit érint, 
ami a szívben bújik meg. Mások tulajdonának megkívánása nem cseleke-
det, inkább gondolati folyamat. A kapzsiság és társa, az önzés nem látható 
bűn, hanem a bűnös emberi természet állapota. Csak akkor válik nyilván-
valóvá, amikor önző tettekben mutatkozik meg, mint ahogyan Anániás és 
Szafira esetében történt. Bizonyos értelemben az utolsó parancsolat mutat 
rá a gonoszság gyökerére, ami az összes többi parancsolat által elítélt tet-
tekben nyilvánul meg. Pénzsóvárságukkal utat nyitottak a szívükben Sátán 
befolyásának, ez vette rá őket arra, hogy hazudjanak Istennek. Júdást is 
erre vezette rá a mohóság.
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november 1.  csütörtök

GONDOLJ A SZEGÉNYEKRE!

Az őskeresztény egyházban az egység kimutatásának általában az volt a ké-
zenfekvő módja, ha az emberek felajánlották javaikat a közösségnek. Az 
apostolok cselekedetei első fejezeteiben bemutatott nagylelkűség témáját 
folytatva Pál kéri az általa alapított gyülekezeteket Macedóniában és Akhá-
jában, hogy támogassák a jeruzsálemi szegényeket (lásd ApCsel 11:27-30; 
Róm 15:26; 1Kor 16:1-4; Gal 2:10). Ajándékuk egyértelműen kifejezi, hogy 
a főleg pogány hátterű hívőkből álló gyülekezetek szeretettel törődnek a je-
ruzsálemi, zsidó származású testvéreikkel. Kulturális és etnikai különbsé-
geik dacára együtt képezik Krisztus testét és ugyanazt az evangéliumot sze-
retik. A szükségben lévőkről való gondoskodás nemcsak bizonyítja a már 
meglévő egységet, hanem erősíti is azt.

Pál szerint milyen következményeket von maga után a korinthusi gyüle-
kezet nagylelkűsége (lásd 2Kor 9:8-15)? 

Az őskeresztény gyülekezetben tapasztalt egység mutatja, hogy mi az, amit 
ma is meg lehet tenni. Csakhogy az egység nem valósult meg anélkül, hogy 
minden hívő szándékosan elkötelezte volna magát mellette! A korai egyház 
vezetői szolgálatuk részének tekintették, hogy erősítsék az egységet Krisztus-
ban. A férj, a feleség és a gyerekek szeretete is olyan elköteleződés, amit na-
ponta, tudatosan ápolni kell, és így van ez a hívők egységével is. A Biblia szá-
mos helyen bátorít a Krisztusban való egységre, ami többféleképpen meg is 
mutatkozott. Az őskeresztény egyházban az egység erősítésének kézenfekvő 
eleme volt az imádság, az istentisztelet, a közösség, a közös látásmód és Is-
ten Igéjének tanulmányozása. Nemcsak a küldetésüket mérték fel, miszerint 
hirdetniük kellett az evangéliumot minden népnek, hanem azt is felismer-
ték, hogy felelősséggel tartoznak egymásért, szeretniük, támogatniuk kell 
egymást. Egységük a helyi közösségeiken belüli nagylelkűségben és egymás 
támogatásában mutatkozott meg, szélesebb körben pedig a többi gyüleke-
zettel való kapcsolatukban, még ha nagy távolságok választották is el őket. 

„Jótékonyságukkal bizonyították, hogy nem hiába nyerték el Isten kegyel-
mét. Csak a Lélek általi megszentelődés hozhatja létre ezt az áldozatkész-
séget! A hívők és a hitetlenek szemében ez a kegyelem csodája volt” (Ellen 
G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 227. o.).

Hogyan tapasztaltuk már a nagylelkűség áldásait egyénileg és a gyü-
lekezetben? Vagyis milyen áldásban részesült, aki mások javára ada-
kozott?
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november 2.  péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „A Lé-
lek adománya” c. fejezet, 23-30. o.

„A hívők e nagylelkűsége [ApCsel 2:44-45 és 4:32-35 verseiben] a Szentlélek 
kitöltésének volt az eredménye. Aki elfogadta az evangéliumot, »…szívé ben 
és lelkében egy volt«. Egyetlen közös érdek uralta őket: a rájuk bízott misszió 
sikere. A haszonlesésnek nem volt helye életükben. Testvéreik és a magu-
kévá tett ügy iránti szeretetük nagyobb volt a pénz és a vagyon szereteténél. 
Munkájuk bizonyította, hogy az ember lelkét többre becsülték a földi jólét-
nél. Ez így lesz mindig, valahányszor Isten Lelke birtokba veszi az életet. 
Akiknek szívét Krisztus szeretete tölti be, híven követik annak példáját, aki 
érettünk szegénnyé lett, hogy az Ő szegénysége által gazdagok legyünk. Az 
Isten kezéből nyert minden adományt – pénzt, időt, befolyást – az evangé-
lium előrehaladásának eszközeként értékelnek. Így volt ez az ősegyházban. 
És ha a ma egyházában az lesz látható, hogy a Lélek erejével a tagok a vi-
lág dolgaitól elfordulnak, és készek áldozatot hozni abból a célból, hogy 
embertársaik hallhassák az evangéliumot, a hirdetett igazságok hatalmas 
befolyást árasztanak a hallgatókra” (i. m. 47. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Keressük meg az e heti tanulmányban azokat a tényezőket, amelyek 

segítették az őskeresztény egyház egységének kialakulását! Mai 
egyházunk hogyan járhat el hasonlóképpen? Vagyis, mi hiányzik 
nálunk, ami abban az időben megvolt a hívők között?

2. Az újszövetségi kor első gyülekezetei nagylelkű adományokat küld-
tek a jeruzsálemi szegények megsegítésére. Mi mindenben vehetünk 
példát róluk ma? És mi a helyzet az egyéb szociális kérdésekkel? 
Hogyan kapcsolódhatnak be a gyülekezetek a szegénység elleni harc-
ba és az alapvető szükségletek biztosításába a környezetükben? 

3. Milyen tanulságokat vonhatunk le Anániás és Szafira szomorú tör-
ténetéből? „…nagy félelem” támadt a  gyülekezetben a  halálesetek 
nyomán. Miért fontos ez a kifejezés ApCsel 5:5, 11 verseiben? 

ÖSSZEFOGLALÁS: Az őskeresztény egyház gyorsan növekedett, 
mert Jézus tanítványai tudatosan felkészültek a megígért Szentlélek 
kitöltetésére. A Szentlélek a közösségük és a hitük révén készítette 
fel a szívüket pünkösdre. Utána pedig a Lélek tovább formálta az új 
közösséget, amint ez meglátszik egymás és mások iránti nagylelkű 
tetteikben, valamint az egyház gyors fejlődésében. 
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
LÉGGÖMBÖK

Különös látvány volt
a régmúlt időkből,
amikor magasba emelték
a léggömbök a virágcsokrokat.

A mi imacsokrainkat
mi emeli,
ki emeli magasba?

Sápadt fohászainkat,
ólomsúlyú bánatainkat
elbírják-e
a hit léggömbjei?
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november 3-9.

Képek az egységről

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 19:5-6; Zsoltár 23; 
János 10:1-11; 1Korinthus 3:16-17; 12:12-26; Efezus 2:19-22; 
1Péter 2:9 

„Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha 
sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is” (1Kor 12:12).

Aki már tanulmányozta valaha a Bibliát, tudja, hogy tele van képekkel és 
szimbólumokkal, amelyek önmaguknál nagyobb jelentőségű dolgokra mu-
tatnak. Így az egész áldozati rendszer bizonyos értelemben egy jóval hatal-
masabb valóságot szimbolizál: Jézust és az egész megváltási tervet.  

Még sokféle képet használ a  Biblia, időnként a  legalapvetőbb elemeket, 
mint pl. a víz, a tűz, a szél, amelyek a szövegösszefüggés értelmében lelki 
és teológiai igazságokat jelképeznek. Amikor Jézus kijelentette, „A szél fú, 
ahova akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: 
így van mindenki, aki Lélektől született” (Jn 3:8), a szelet a Szentlélek szim-
bólumaként vette. 

A Biblia számos képpel érzékelteti az egyház egységét, amelynek a bemuta-
tására hívott bennünket el Isten a világ előtt. Önmagukban ezek egyike sem 
teljes, viszont együttesen több mindent kifejeznek az egyház egységéről, 
mint pl. az egyháznak az Istennel való, a tagok egymás közötti, valamint 
a közösség egészéhez fűződő kapcsolata. 

E heti tanulmányunk során néhány ilyen hasonlattal foglalkozunk, és meg-
nézzük, hogy mit közvetítenek a Krisztussal való egységről.

6. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapnovember 4.  

ISTEN NÉPE

Olvassuk el 2Móz 19:5-6, 5Móz 4:20, 7:6 és 1Pt 2:9 verseit! Mit fejeznek 
ki ezek az igék Isten népének különleges helyzetéről? 

Az egyházban az ember a fő, de nem akármilyen emberekről van itt szó. Az 
egyház Isten népe, az Istenhez tartozó emberek közössége, akik Atyának és 
Megváltónak hívják Őt, akiket Krisztus megváltott és akik engedelmesked-
nek neki. Ez a kép kiemeli, hogy a megváltási terv bevezetése óta Istennek 
mindig is volt egy népe a  földön, és folytatólagosság van az ószövetségi 
Izrael és az újszövetségi egyház között. Az Úr szövetséget kötött a népével, 
hogy az Ő szeretetét, kegyelmét és igazságát képviseljék a világ előtt. Így 
volt ez Ádám korától fogva, az özönvíz előtti és utáni pátriárkákon át és 
Ábrahám esetében is.

Isten népét úgy nevezi a Szentírás, hogy „választott nemzetség”, „királyi pap-
ság”, „szent nemzet”. Ezek a kifejezések is arra utalnak, hogy egy megha-
tározott célra választotta ki őket az Úr: „hogy hirdessétek Annak hatalmas 
dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket” (1Pt 
2:9). Ebben szintén Isten kegyelmessége tükröződik, az, amilyennek 2Móz 
34:6-7 verse is bemutatja. „Isten azért választotta ki magának az egyházat, 
hogy a  tagjai Uruk értékes jellemtulajdonságait tükrözzék a saját életük-
ben és minden embernek hirdessék jóságát, kegyelmét” (The SDA Bible 
Commentary. 7. köt., 562. o.).

Isten miért Ábrahám leszármazottait választotta népéül 5Móz 7:6-8 ver-
sei szerint? Hogyan alkalmazható ez az elv még ma is? 

Talán felvetődik bennünk a kérdés: Vajon ma melyik ország érdemelné ki 
a „szent nemzet” címkét (ami az egyház egy újabb képe)? Egyik sem. Min-
den nemzet és etnikai csoport olyan emberekből áll, akik nem érdemesek 
Isten szeretetére és kegyelmére. Noha a Biblia szent népnek nevez bennün-
ket, a Szentírás azt is tanítja, hogy Isten kizárólag a saját szeretete miatt 
választotta ki és alapította meg Izrael népét, nem pedig bármiféle emberi 
érdemre való tekintettel. Isten népének létrehozása a  szeretetből fakadó 
teremtés tette volt. Isten a nemzeti szintű bűn és hitehagyás dacára betar-
totta Ábrahámnak tett ígéretét, hogy az ő magva, azaz Krisztus által váltja 
meg népét, ami éppen úgy Isten kegyelmi tette volt, mint a kiválasztás. Ez 
a téma szintén arra emlékeztet bennünket, hogy mindannyian Isten kegyel-
mében gyökerezünk, érdemtelenül. 

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



48

november 5.  hétfő

„ISTEN HÁZANÉPE”

Isten népének következő újszövetségi képe az „Isten házanépe” (Ef 2:19, 
ÚRK). A kövek és építmények metaforája érzékelteti az egyházon belüli bo-
nyolult, egymással összefüggő emberi kapcsolatok jellegét. Péter azt mond-
ja a keresztényekre, hogy „élő kövek” (1Pt 2:5). Ebben a hasonlatban benne 
van az állandóság és a tartósság jellemzője is.
Olvassuk el Ef 2:19-22 verseit! Milyen meghatározó gondolatokat emel 
itt ki Pál? Mit tudunk meg ebből az egyház egységét illetően? 
Az apostol az egyházra utalva két képet fog össze ebben a hasonlatban. Az 
egyik élettelen – egy ház, egy épület; a másik pedig élő – egy családi közös-
ség. Egy kődarab önmagában véve nem túlzottan értékes, de ha más kövek-
kel egységbe fogják, olyan szerkezetet képez, ami dacol az élet viharaival. 
A keresztények nem lehetnek magányos kövek, kapcsolatban kell lenniük 
egymással, mint akik Isten házanépéhez tartoznak. Egy építmény akkor sta-
bil, ha erős alapon áll. Jézus Krisztus ez az alap, Isten házának szegletkö-
ve (Ef 2:20; lásd még 1Kor 3:11). Az egyház meg is szűnne létezni, ha nem 
Krisztust tekintené tevékenysége alapkövének. Valójában az egyház Jézus 
Krisztusról szól: az Ő életéről, haláláról, feltámadásáról és visszatéréséről; 
a hívők közösségét képezi, akiket egyesít, hogy hirdessék a világnak Jézus 
jó hírét. Az egyháznak Jézus a programterve: ki Ő, mit tett és tesz értünk és 
bennünk, mit kínál fel mindazoknak, akik elfogadják Uruknak és Megvál-
tójuknak. A család képe szintén gazdag jelentéstartalommal bír, amely az 
emberek egymás közti kapcsolatáról árulkodik. Jól ismert kép: apa, anya, 
gyerekek. A családtagok közötti kötelékek erősek lehetnek, és a viszonyuk-
ra jellemző hűség gyakran minden külső kötelékét felülmúl. A hűség döntő 
része az egységnek, hiszen hogyan is létezhetne bármiféle egység nélküle? 
Hogyan kapcsolódik ez a kép az egyházhoz? Az egyház tagjai egy hatalmas 
családhoz tartoznak. Nemcsak úgy kötődünk egymáshoz, mint akik egya-
ránt Ádámtól származunk, hanem az „újjászületés” közös tapasztalata révén 
Jézushoz, a második Ádámhoz fűződő kapcsolatunk miatt is. Tehát egységet 
képezünk egymással, nemcsak a közösen vallott tanbeli igazságok, hanem 
a megtérés tapasztalata által is, mint akiknek új élete van Jézusban. 

Sajnos nincsenek mindenkinek jó tapasztalatai a saját családjában, így 
talán nem mindenkinek jelent sokat ez a kép. Gyülekezetünk hogyan 
válhat igazi családdá azok számára, akiknek eddig nem volt benne 
része?
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november 6.  kedd

A SZENTLÉLEK TEMPLOMA

Pál következő, építménnyel kapcsolatos hasonlata az Isten és a Szentlélek 
temploma. Egy költséges, nagy értékű épület képét villantja fel. 1Kor 6:19 
az ember testét nevezi a Szentlélek templomának, 1Kor 3:16-17 verseiben 
pedig ezzel a képpel utal az ókori Közel-Kelet legszentebb és különleges 
értéket képviselő építményére, Isten templomára. 

Mit jelent 1Kor 3:16-17 verseiben az, hogy az egyház Isten temploma? 
Milyen figyelmeztetés hangzik el a 17. versben? 

Nyilvánvaló, hogy az egyházra utalva Pál nem egy valóságos templomra, 
Isten lakhelyére gondol. Ez a hasonlat egy testületre utal: a korinthusi ke-
resztények együtt képezik a Szentlélek templomát, lelki értelemben Isten 
közöttük lakozik. Pál szerint Isten a keresztények közösségében él, ezért is 
hangzik el a figyelmeztetés, nehogy valaki megpróbálja megrontani a kö-
zösséget, különben az ítélet következményeit fogja elszenvedni. A közösség 
lényegét a hívők egysége adja, valamint az, hogy Isten jelen van a templo-
mában. Ezt az igét gyakran vonatkoztatjuk testünk fizikai állapotának meg-
őrzésére (ami természetesen mindenképpen keresztényi felelősségünk), 
csakhogy Pál valójában nem éppen ezt hangsúlyozza itt. Üzenete inkább 
figyelmeztetés azoknak, akik az egyház egysége ellen tesznek. A fejezet ko-
rábbi részében az apostol utalt arra, ami az egységet veszélyezteti: „amikor 
irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek” (1Kor 3:3). Az efféle hoz-
záállás és magatartás komoly fenyegetést jelent a keresztények egységére, 
és emiatt Isten visszavonul templomából. Más szóval, a gyülekezeten belü-
li konfliktus megronthatja Isten templomát. Ezért az Úr azt akarja, hogy 
a tagok félretegyenek minden, az egységet fenyegető magatartásformát és 
hozzáállást. 

Ma is alkalmazható a páli tanács, ha konfliktusok támadnak a gyülekezet-
ben: „A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mind-
nyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem 
gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre” (1Kor 1:10, 
RÚF).

Irigység, versengés és megoszlás – ezek a  problémák nemcsak Pál 
korában zavarták az egyházat, hanem ma is. Milyen szerepünk van 
mindannyiunknak abban, hogy igyekezzünk felülkerekedni ezeken 
a bajokon, méghozzá az egységet nem veszélyeztető módon?
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november 7.  szerda

KRISZTUS TESTE

Krisztus teste az egyházra vonatkozó talán legismertebb kép, ami a legjob-
ban kiemeli a különböző tagok egységét. „Mert amint a test egy, és sok tagja 
van, az egy test tagjai pedig – noha sokan vannak – mégis mind egy testet alkot-
nak, úgy a Krisztus is… Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint” 
(1Kor 12:12, 27, ÚRK).

Olvassuk el 1Kor 12:12-26 szakaszát! Hogyan vonatkozik a gyülekeze-
tünkre a sok tagból álló egy test képe? És a Hetednapi Adventista Egyház 
világszéles szervezetére?  

Pál tanítása 1Korinthus 12. fejezetében azt az alapvető igazságot közvetíti, 
hogy az igazi keresztény egység nem csupán a különbözőségben és bizo-
nyára nem a sokszínűség ellenére, hanem inkább a sokszínűség által léte-
zik. Ne lepődjünk meg ezen, hiszen a Szentlélek a forrása a különbözőség 
megnyilvánulásainak. Az emberi test hihetetlen egységet képez, ugyanak-
kor bámulatosan eltérő, és így van ez ideális körülmények között Krisztus 
testében is, amiben a különbségek révén fejeződik ki Krisztus testének tel-
jessége és gazdagsága. Ez a kép közvetlenül nekünk szól. Az elmúlt néhány 
évtizedben a Hetednapi Adventista Egyházban ugrásszerű növekedést ta-
pasztaltunk. Közösségünket szinte minden elképzelhető hátterű, kultúrá-
ban, környezetben élő emberek alkotják. Nem engedhetjük, hogy etnikai, 
faji, kulturális, műveltség- vagy életkorbeli különbségeink megosszanak 
bennünket Krisztusban. Sokszínűségünket a Szentlélek egyesítő erejének 
kell alakítania, hogy bemutassuk az igazságot: a különbségeink ellenére 
mindannyian egyek vagyunk Krisztusban. Amint már láttuk, a kereszt lá-
bánál mindannyian egyenlők vagyunk, függetlenül attól, hogy kik vagyunk 
és honnan jövünk. Miközben körülöttünk a világ egyre inkább széttörede-
zik, az egyháznak be kell mutatnia, hogy elérhető a különbözőség egysége. 
Isten népe szemléltetheti az evangélium gyógyító és békítő erejét.

Érdekes módon Pál elmondja, hogyan érhető el ez az ideál. „Krisztus is feje 
az egyháznak, és ő maga a test megtartója” (Ef 5:23, ÚRK). „És Ő a feje a test-
nek, az egyháznak” (Kol 1:18). A hívők lelkileg Krisztushoz kapcsolódnak, 
így az egész testet táplálja ugyanaz az eledel. Éppen ezért nem lehet eléggé 
hangsúlyozni, mennyire fontos Isten Igéjének a tanulmányozása, az Igéből 
tanultaknak való engedelmesség és az istentisztelet, az imádság közösségi 
tapasztalata Krisztus testének egysége érdekében!
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november 8.  csütörtök

A PÁSZTOR ÉS A NYÁJ

Jn 10:1-11 szakasza szerint a pásztor és a nyáj hasonlata mit fejez ki az 
egységgel kapcsolatban? Lásd még Zsoltár 23!

A modern nagyvárosokban csak igen ritkán találkozunk állattartással. 
A legtöbben ma keveset tudnak a juhok és a pásztor kapcsolatáról, de ak-
kor, amikor Jézusnak ez a példázata elhangzott, az emberek egyből értették. 
„Én vagyok a jó pásztor” (Jn 10:11) – mondta Jézus, és mindenki azonnal 
örömmel ismerte fel, hogy Zsolt 23:1 versére utalt: „Az Úr az én pászto-
rom”. Nemcsak világos volt számukra a kép, hanem érzelmi gazdagsággal 
is teli, különösen szemléletes. A Közel-Keleten az ókorban, mint ahogyan 
ma is, köztudott a pásztorokról, hogy mennyire törődnek a juhokkal, bár-
milyen nehézségekkel kelljen is megbirkózniuk. Isten jellemének és népé-
vel való kapcsolatának bemutatására a Szentírás egyik legkedvesebb képe 
lett a pásztor alakja. Érdekes a hasonlat, ami Isten népét nyájként mutat-
ja be. A juhokról általában az ártalmatlanság, a védtelenség jut eszünkbe, 
ezért annyira fontos számukra a jó pásztor védelme és vezetése. Élesen fo-
galmazva ezek az állatok butának tűnnek. Időnként véletlenül eltévednek, 
olyankor pedig a pásztor megkeresi és visszavezeti őket a nyájhoz. A fiatal 
bárányokat sokszor fel kell venni, külön törődést igényelnek. Türelemre és 
megértésre van szükség a pásztoroláshoz. Több szempontból is tökélete-
sen illik ez a kép az egyházra. A Pásztorral való kapcsolatban a gyülekezeti 
tagnak nincs félnivalója, csak előnyökre számíthat.

Ebben a példázatban Jézus azt is kiemelte, mennyire fontos, hogy a juhok 
figyeljenek a pásztor hangjára. Amikor úgy hozza a szükség, több nyájat 
is beterelnek egy karámba, de hogyan lehet őket később szétválasztani? 
Ilyenkor a pásztor az ajtóba áll és szólítja a nyáját, a juhok pedig felisme-
rik a hangját és odamennek hozzá. „És amikor kiereszti az ő juhait, előttük 
megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját” (Jn 10:4). Az egyház 
számára döntően fontos a Pásztor szavára hallgatni! Isten népének egysége 
és biztonsága valójában attól függ, hogy mennyire vannak közel hozzá és 
követik engedelmesen a vezetését.

Az emberek nem különösebben szeretik, ha birkákhoz hasonlítják 
őket, miért illik ránk mégis annyira ez a metafora? E kép szerint is 
miért van olyan nagy szükségünk a Pásztorra és arra, hogy engedel-
meskedjünk a szavának? 
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november 9.  péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 

Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, „A jó pásztor” c. 
fejezet, 404-409. o.

„A jeruzsálemi templom és az általános görög-római építmények összefüg-
gésében az újszövetségi írók a templom hasonlatával éltek, ami nyomán a ta-
gok előtt szinte megjelenhetett a templom szentsége, Isten szerepe az egyház 
megalapításában és fejlődésében, Krisztus és a Lélek munkájának megha-
tározó volta, valamint a hívők összetartása az egyházon belül. Az építészet 
köréből vett kép statikusságra látszik utalni, viszont a metaforát biológiai 
képanyaggal hozzák összefüggésbe, gyakran hangsúlyozva az építkezés fo-
lyamatát. A statikus kép helyett »ez arra késztet, hogy inkább az építés folya-
matának történetét próbáljuk meg magunk előtt látni, nem a már elkészült 
építményt.« Az egyház azt a csodálatos kiváltságot nyerte, hogy életében és 
történetében alázattal elismerheti »az élő Isten templomát« (lásd 2Kor 6:16)” 
(John McVay: Biblical Metaphors for the Church: Building Blocks for Ecclesio-
logy c. cikke, Ángel Manuel Rodrigez, szerk.: Message, Mission, and Unity of 
the Church. Hagerstown, Md., 2013, Review and Herald, 52. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Gondolkozzunk az egyházra vonatkozó bibliai képeken! Ki melyi-

ket szereti a  legjobban? Vajon miért éppen az mond a  legtöbbet 
nekünk? A következő igeszakaszokban az egyház további hasonla-
tait találjuk: 1Tim 3:15; 2Tim 2:3-5; 1Pt 2:9. Még milyen tanítás 
rejlik ezekben a metaforákban? 

2. „Isten azt akarja, hogy népe a  keresztényi közösség legszorosabb 
kötelékeivel forrjon össze. Az egyház jólétéhez elengedhetetlen 
a testvérek közötti bizalom. A vallási krízis idején fontos az egysé-
ges fellépés. Egyetlen oktalan lépés, egyetlen meggondolatlan tett 
olyan bajokat és megpróbáltatásokat zúdíthat az egyházra, amit 
évekig nem hever majd ki” (Ellen G. White: Testimonies for the 
Church. 3. köt., 446. o.). E figyelmeztetés szerint mennyire kell 
tehát igyekeznünk védeni az egyház egységét? Milyen szerepünk 
van mindannyiunknak ebben a szent felelősségben? 

ÖSSZEFOGLALÁS: Az Újszövetség különböző metaforákat használ 
az egyház jellegének és küldetésének leírására, amelyek azt tanítják, 
hogy Isten figyelmesen őrzi és védi népét. Ezek a képek azt is kifeje-
zik, hogy Isten népének tagjai szorosan kötődnek egymáshoz – szük-
ségünk van egymásra a ránk bízott munka végzése érdekében.  
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
MORSUS

Egyszer csak…
elém toppant.
A valahonnanból.
Mennyei Atyám, kiáltottam.
De hisz Őt
nem láthatom.
Jézus Krisztusom, javítottam magam.
Csak nézett rám
furcsán, idegenül,
mintha nem is
ismerne.
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november 10-16.

Konfliktushelyzetben

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Ámósz 9:11-12; Máté 5:17-20; 
Apostolok cselekedetei 6:1-6; 10:1-23; 11:3-24; 15:1-22 

„Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltözzétek fel. Nincs 
zsidó sem görög; nincs szolga sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mind
nyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban” (Gal 3:27-28).

Minden keresztény közösség számára az egyik legnehezebb feladat az 
egység fenntartása, amikor véleménykülönbségek alakulnak ki az egyház 
identitását és misszióját illetően. Az efféle nézeteltérések végzetes követ-
kezményekhez vezethetnek.

A mai keresztény közösségek nem különböznek az Újszövetségben bemu-
tatottaktól. Az ember mindenütt ember, és még fontos kérdésekről is el-
kerülhetetlenül megoszlanak a vélemények. Az első keresztények között 
problémát okozott, hogy némelyek hátrányos megkülönböztetést éreztek, 
illetve komoly különbségek voltak közöttük meghatározó ószövetségi tör-
ténetek és gyakorlatok értelmezésében. E viták már a kezdet kezdetén tönk-
retehették volna az egyházat, ha nem lépnek fel körültekintően az apos-
tolok és a vezetők, akik a Szentlélek és a Szentírás útmutatására vártak 
a feszültségek megoldása érdekében.

Néhány hete azt vizsgáltuk, milyen egységben volt a korai egyház. Most 
annak járunk utána, hogyan oldották fel azokat a belső konfliktusokat, 
amelyek aláásták egységüket és veszélyeztették a közösség fennmaradását. 
Milyen küzdelmeik voltak, hogyan kerekedtek felül ezeken és mit tanulha-
tunk a tapasztalataikból ma?

7. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu



55

vasárnapnovember 11.

NEMZETI ELŐÍTÉLETEK

ApCsel 6:1 szerint mi volt az a kérdés, ami miatt panaszkodtak az embe-
rek az őskeresztény egyházban? Miért mondták, hogy nem volt igazságos 
az étel elosztása az özvegyasszonyok között?

Úgy tűnik, a keresztények közül egyesek előítélettel viseltettek a közöttük 
lévő, görögül beszélő özvegyasszonyok iránt, és kevesebb ételt adtak nekik, 
mint a hébereknek. A hívők első közösségében észlelt kivételezés ellentétet 
szított. Valós volt a részrehajlás vagy sem? Ez nem derül ki egyértelműen a 
szakaszból, csak annyit olvasunk, hogy némelyek így vélték. Ez a konflik-
tus már korán fenyegette az egyház egységét. Érdekes, hogy már ebben az 
első szakaszban jelentkeztek etnikai problémák.

ApCsel 6:2-6 versei szerint milyen egyszerű lépéseket tettek a korai egy-
házban a gondok orvoslása érdekében? 

Az őskeresztény egyház igen gyorsan fejlődött, a növekedés pedig egyre 
súlyosabb terheket rótt az apostolokra. Enyhített a jeruzsálemi gyülekezet 
feszültségén a hét férfi kiválasztása, akiket hagyományosan „diakónusok-
nak” mondunk (noha az Újszövetség nem nevezi így őket). Ily módon lehe-
tővé vált, hogy többen bekapcsolódjanak a gyülekezeti szolgálatba.

Az apostolok figyelmesen meghallgatták a görögül beszélő hívők panasza-
it és tőlük kértek megoldási javaslatot. Erre a csoportra bízták a hét férfi 
kiválasztását, akik az apostolok segítői lesznek, ők pedig megneveztek hét 
tanítványt, akik mind görögül beszéltek. Azt mondták róluk, hogy „jó bi-
zonyságuk van… Szentlélekkel és bölcsességgel teljesek” (ApCsel 6:3). Az apos-
tolok szolgálatának addig egyaránt része volt Isten Igéjének hirdetése és az 
ételosztás az özvegyek között, de ettől kezdve megoszlottak a feladatok a 
két csoport között. Mindkettő tagjai egyformán értékes szolgálatot végez-
tek az evangélium hirdetése érdekében. Lukács ugyanazt a szót használja 
– „szolgálat” (diakonia) –, amikor az apostolok igehirdetői feladatára (Ap-
Csel 6:4), illetve a diakónusok ételosztására (ApCsel 6:1) utal.

Mi a jelentősége annak, hogy a vezetők sokakat összehívtak a hívők 
közül (ApCsel 6:2), amikor megoldást próbáltak találni a problémára? 

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

POGÁNYOK MEGTÉRÉSE

A pogányok megtérése Jézus Krisztus evangéliumához olyan esemény 
Az apostolok cselekedeteiben, aminek a következtében kialakult a korai egy-
ház életének legnagyobb konfliktusa, a létét és a küldetését is fenyegetve. 

ApCsel 10:1-23 mely elemei utalnak arra, hogy a Szentlélek munkálko-
dott sokak szívében, utat készítve a pogányok számára az evangélium 
elfogadásához?

A látomás egészen bizarrnak tűnhetett Péter számára. Megdöbbent, mert 
hűséges zsidó lévén a törvény előírása szerint sosem fogyasztott tisztátalan 
vagy megfertőztetett ételt (lásd 3Mózes 11; Ez 4:14; Dán 1:8). Csakhogy 
a  látomás nem az ételre vonatkozott, hanem a zsidók és a pogányok kö-
zötti választóvonalra, ami akadályozta az evangélium terjedését. Az efféle 
válaszfalak éppen annyira gyakoriak voltak az ókori világban, mint ma. 

Az első évtizedekben a kereszténység főleg zsidókból állt, akik elfogadták, 
hogy Jézus az ószövetségi próféciákban megígért Messiás. Első követői hű-
séges zsidó emberek voltak, akik betartották a törvényt, amint arra megta-
nították őket. Nem gondolták, hogy Jézus Krisztus evangéliuma eltörölte 
vagy érvénytelenítette volna az Ószövetség előírásait (lásd Mt 5:17-20).

Olvassuk el ApCsel 10:28-29, 34-35 verseit! Hogyan értette Péter a Joppé-
ban kapott látomást? Mi vezette erre a magyarázatra? 

Az apostolok cselekedeteiben látjuk, amint a Szentlélek utat készített a po-
gányoknak, hogy befogadják őket a keresztények közösségébe, méghozzá 
körülmetélkedés és előbb a zsidósághoz való csatlakozás nélkül. A Szent-
lélek kiáradt Kornéliuszra és a háza népére, hasonlóan ahhoz, amit Jézus 
tanítványai tapasztaltak pünkösd napján (ApCsel 10:44-47). Ez győzte meg 
Pétert és a barátait arról, hogy mi Isten akarata. Ha a pogányok is részesül-
hetnek a Szentlélekben úgy, mint a zsidók, akkor a körülmetélkedés egy-
értelműen nem lehet feltétele annak, hogy valaki Jézus, a Messiás követője 
legyen. Ez a következtetés aztán egy komoly teológiai vitához vezetett az 
első keresztények között.
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november 13. kedd

A LÉLEK VEZETÉSE

A Cezáreában, Kornéliusszal történtek híre hamar eljutott Jeruzsálembe, 
a keresztény közösség vezetőihez, akik kérték Pétert, hogy számoljon be az 
esetről. Sértette őket, amit az apostol tett, mert Mózes törvényének zsidó 
értelmezése szerint hithű izraeliták nem étkezhettek együtt pogányokkal 
(ApCsel 11:3). 

Hogyan magyarázta ApCsel 11:4-18 szakaszában Péter a Szentlélek mun-
káját és vezető szerepét ennek az eseménynek a kapcsán? A történtek is-
mertetése közben mi volt az a fő pont, amit leginkább kiemelt? 

Néhányan ugyan megkérdőjelezték az apostol tetteinek a jogosságát és 
a  döntését, amikor megkeresztelte a pogányokat, de volt elég tanú (ApCsel 
11:12), akik megerősítették, hogy a Szentlélek valóban ugyanúgy megmu-
tatkozott akkor, mint pünkösdkor. Nem vitathatták a Szentlélek vezetését 
ebben az esetben, és az ajándékot elfogadták. „Ezeknek hallatára aztán meg-
nyugodtak, és dicsőítették Istent, ezt mondva: Eszerint hát Isten a pogányoknak 
is adott megtérést az életre” (ApCsel 11:18, ÚRK)!

ApCsel 11:19-24 beszámolója szerint mi történt ezek után az őskeresz-
tény egyház életében? 

Jeruzsálemben némelyek talán azt hitték, hogy a Kornéliusszal és háza né-
pével történtek csupán kivételnek számítanak, nem ismétlődhetnek meg. 
Ám a Szentléleknek nem ez volt a szándéka. Az István halála után kitört 
üldözés következtében Jézus tanítványai szétszéledtek Jeruzsálem és Jú-
dea határain túl (ApCsel 8:1), eljutottak Samáriába, Föníciába, Ciprusra 
és Antiókhiába, eközben mind több és több pogány fogadta el Megváltó-
jának Jézust, amint Ő előre megmondta (ApCsel 1:8). Valóban csodálatos 
volt a pogányok ilyen arányú beáramlása, de az első zsidó hívők helyébe 
képzelve magunkat talán érthető, hogy nem tudták eldönteni, hogyan is 
fogadják őket. 

Hogyan eshet meg velünk is, hogy az egyházzal és az üzenetünkkel 
kapcsolatban a missziónkat hátráltató, korlátolt nézetekhez ragasz-
kodunk?
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november 14.szerda

A JERUZSÁLEMI ZSINAT

Olvassuk el ApCsel 15:1-2 és Gal 2:11-14 szakaszait! Mi volt az a két 
kérdés, ami komoly konfliktust gerjesztett az őskeresztény egyházban? 

Valós és összetett volt a veszély, ami az első keresztények egyházi egységét 
fenyegette. A hívő zsidók közül többen úgy vélték, hogy csak az Isten szö-
vetséges népéhez tartozók számára lehetséges az üdvösség. Ebből az követ-
kezett, hogy a körülmetélkedés előfeltétel. A zsidó származású hívők még 
azt is gondolták, hogy a hithű életmód részeként kerülniük kell mindenféle 
kapcsolatot a pogányokkal, mert ez gátolhatná az üdvösségüket.

A pogányokkal való kapcsolattartás tekintetében a zsidók nagyon szigorú 
hagyományokat követtek, amelyek az új keresztény közösség számára csak-
hamar botránykővé váltak. Az apostolok ugyanis nyitottak a pogányok felé, 
akik Jézus követői kívántak lenni. Mivel a Messiás Isten népének az Ószövet-
ségben megjövendölt Megváltója, vajon ha a pogányok üdvözülni akarnak, 
először nem zsidóvá kellene lenniük, követve a szövetség szabályait?

ApCsel 15:3-22 szerint milyen témákat vetettek fel a jeruzsálemi zsinaton? 

Ez a kérdés abban a körülmetélkedéssel és a pogányokkal való érintkezés-
sel kapcsolatos konfliktusban gyökerezett, ami az ellentétes magyarázatok 
között alakult ki. Az apostolok, a vének és az antiókhiai küldöttek összeül-
tek, hosszasan tanácskoztak, de nem jutottak eredményre. 

Aztán Péter, Barnabás és Pál is felszólalt. Beszédében Péter utalt az Istentől 
kapott látomására, valamint a Szentlélek ajándékára, ami utat nyitott a po-
gányok közötti misszió előtt. Ezek után Pál és Barnabás néhány történet ke-
retében elmondta, hogy mit tett Isten a pogányokért általuk. Így sokak sze-
me megnyílt, felismerték az új igazságot. Péter kijelentette: „hisszük, hogy 
mi is az Úr Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők” – 
ezzel a pogányokra célzott (ApCsel 15:11, ÚRK). Az evangélium fényé ben 
kezdett szertefoszlani egy több évszázadon át erősített hagyomány.

Előfordult már veled, hogy megváltozott a véleményed egy olyan pont-
ról, amit igen komoly hitkérdésnek tartottál? Mit tanultál ebből, ami 
talán segíthet, ha újból meg kell vizsgálnod egy hitelvi magyarázatodat? 
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november 15. csütörtök

NEHÉZ MEGOLDÁS

Komoly bizalomra volt szükség az antiókhiai gyülekezet részéről ahhoz, 
hogy képviselőiket elküldjék Jeruzsálembe, amikor a legjobb megoldást 
akarták megtalálni a problémára. Az apostolok és vének hosszú órákon át 
tartó megbeszélése után Jakab, Jézus testvére, aki az összejövetel vezetője 
lehetett, ítéletet hozott a teendőkkel kapcsolatban (ApCsel 15:13-20). A zsi-
nat egyértelműen elhatározta, hogy amennyiben a pogányok keresztények 
kívánnak lenni, nem kell előbb áttérniük a zsidóságra, sem betartaniuk 
a ceremoniális törvény minden részét, benne a körülmetélkedést. 
Olvassuk el Jer 12:14-16 és Ám 9:11-12 verseit! Mit jövendöltek meg az 
ószövetségi próféták az Izraellel szomszédos népekről? 
Ámósz 9. fejezetéből idézett Jakab, de más ószövetségi prófétáknál is talá-
lunk utalást a népek üdvösségére. Istennek mindig is az volt a szándéka, 
hogy az egész világot megmentse Izrael bizonyságtétele és tapasztalata ré-
vén. Már Ábrahám elhívásába is belefoglalta az áldást, ami a pátriárka és 
utódai által jut el minden néphez (1Móz 12:1-3). A Szentlélek vezetése, 
Péter, Barnabás és Pál szolgálata, számos pogány ember megtérése olyan 
bizonyítéknak számított, amit nem lehetett félresöpörni. Ezek segítettek 
a jeruzsálemi keresztény közösség vezetőinek felismerni, hogy számos 
ószövetségi prófécia teljesedett. Valójában Isten már korábban adott olyan 
törvényeket, amelyek iránymutatóak voltak Izraelben a pogányokra vonat-
kozóan, hogy milyen korlátozások vonatkoznak rájuk (3Mózes 17. és 18. 
fejezet). Jakab a döntést ismertetve szintén utalt ezekre (ApCsel 15:29). 
Mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Isten a Jézusban való megváltás 
elfogadására, a népe közé hívja a pogányokat. A Szentlélek elvezette az egy-
házat a Szentírás mélyebb megértésére és olyan meghatározó igazságokat 
mutatott be nekik, amelyeket azelőtt nem ismertek fel. ApCsel 15:30-35 
szakasza közli, hogyan fogadták az antiókhiai hívők a jeruzsálemi dön-
tést: „Amikor felolvasták, megörültek a bátorításnak” (ApCsel 15:31, RÚF). 
Az apostolok cselekedeteiben kiemelkedő példát láthatunk arra, hogyan hárí-
tott el az őskeresztény egyház egy komoly, az egységet fenyegető krízist az-
zal, hogy engedelmeskedtek Isten Igéjének, valamint a szeretet, az egység, 
a bizalom alapállásából követték a Szentlélek vezetését.

E beszámoló szerint tehát mennyire fontos nemcsak meghallgatni, 
amit mások mondanak, hanem azt is számításba venni, hogy talán 
igazuk van, még ha nem is azt mondják, amit hallani szeretnénk?
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november 16.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „Az igaz-
ságot kereső” c. fejezet, 88-95. o. és a „Zsidó és pogány” c. fejezet, 125-133. o. 

„A gyűlés, mely eldöntötte ezt az ügyet, az apostolokból, a zsidó- és a po-
gány-keresztény gyülekezetek építésében kiemelkedő tanítókból, valamint 
a különböző helyek választott képviselőiből állott. Jelen voltak a jeruzsá-
lemi vének, az antiókhiai kiküldöttek és a legbefolyásosabb gyülekezetek 
képviselői. A gyűlés az érthető határozat parancsaival egyetértésben és az 
isteni akarat által alapított egyház méltóságával intézkedett. Tanácskozá-
suk eredményeként mindnyájan látták, hogy Isten maga válaszolta meg 
e kérdést akkor, amikor a Szentlelket a pogányokra is kiárasztotta. Meg-
értették, hogy feladatuk a Lélek vezetésének követése. Nem az összes ke-
resztényt hívták meg, hogy szavazzanak e kérdésben. Az »apostolok és vé-
nek« – befolyásos és jó ítélőképességű férfiak – fogalmazták meg és adták 
ki a határozatot, melyet a keresztény gyülekezetek általánosan elfogadtak. 
Mindazonáltal a határozat nem mindenkinek tetszett; becsvágyó és maga-
bízó testvérek csoportja nem értett ezzel egyet. Ezek a férfiak magukra vál-
lalták, hogy saját felelősségükre kezükbe veszik a művet. Megengedték ma-
guknak a zúgolódást és a hibakeresést. Új terveket javasolva, ama emberek 
munkájának lerontására törekedtek, kiket Isten az evangélium üzenetének 
tanítására rendelt. Kezdettől fogva akadályokkal találkozott az egyház, és 
így lesz ez az idők végeztéig” (i. m. 130. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Amennyiben nézeteltérések alakulnak ki a gyülekezetben, a héten 

vizsgált beszámoló fényében milyen lépéseket tehetünk a konfliktu-
sok feloldásáért? Teológiai jellegű volt az egyik kérdés, amivel az 
egyháznak itt meg kellett birkóznia, mégis mit tanulhatunk az eset-
ből, ami segíthet, ha kulturális, politikai vagy akár etnikai helyze-
tek veszélyeztetik a gyülekezet egységét? Milyen fontos elvet talá-
lunk ebben a történetben?

2. Olvassuk el újból az előbbi idézetet Ellen White-tól! Az eset jól végző-
dött, de voltak, akik mégsem örültek. Mi a tanulsága ennek a szomo-
rú realitásnak?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az őskeresztény egyházat olyan belső küzdelmek fe-
nyegették számos dologgal kapcsolatban, amelyek hatása tragikus lehe-
tett volna. Láttuk, hogyan tudták feloldani a konfliktusaikat, elkerülve a 
szakadást, mert követték a Szentlélek vezetését és hallgattak Isten Igéjére.      
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DORA RAPPARD:
NE FÉLJ, CSAK HIGGY!

Ha éjszaka vesz körül és sötétség,
s nem látsz utat a pusztaságon át,
Valaki ott van veled és vezérel,
hűségesen, átszegezett kezével.
Ne félj, csak higgy! Néki gondja van rád!

Bízhatsz benne! Mért csüggednél, remegnél?
Engedj néki, ha próbál, tisztogat!
Ismer! Elmondhatsz mindent. Érti, hallja.
Ha elfáradtál, hordoz erős karja.
Ne félj, csak higgy! És vesd Rá gondodat!

Veled az Úr a szenvedés tüzében.
S ahogy az ötvös perceket figyel,
hű tekintete őrködik feletted:
drága aranya tűzben el nem veszhet.
Ne félj, csak higgy! Idején kiemel.
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november 17-23.

A hit egysége

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 20:8-11; Máté 25:1-13; 
Apostolok cselekedetei 1:11; 4:8-12; 1Korinthus 15:51-54; 
Zsidók 9:11-12 

„Nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég 
alatt más név, amely által üdvözülhetnénk” (ApCsel 4:12, ÚRK).

1888-ban az adventisták heves vitákat folytattak kulcsfontosságú biblia-
szövegek értelmezéséről. Miközben lelkészek és egyházi vezetők a tíz szarv 
beazonosítása, Dániel 7. fejezetének próféciája, valamint Gal 3:24 versében 
a törvény kérdése felett vitatkoztak, csak kevesen mérték fel, hogy meny-
nyit ártott mindez a közösségüknek, mennyire megrontotta a barátságukat 
és így lényegében az egyház egységét, misszióját nehezítette az egymással 
szembeni ellenséges magatartásuk. 

Ellen G. White mélyen fájlalta a kialakult helyzetet, és mindenkit arra in-
tett, aki részt vett a vitákban, hogy komolyan gondolkodjanak el a Jézus-
sal való kapcsolatukról és arról, hogyan kell a Jézus iránti szeretetünknek 
megmutatkoznia a magatartásunkban, különösen a nézeteltérések idején. 
Nem várhatjuk el, mondta, hogy a gyülekezetben mindenki, minden pon-
ton egyetértsen az összes bibliaszöveg értelmezésében.

Viszont azt is hangsúlyozta, hogy az alapvető adventista hitelvek tekinte-
tében törekednünk kell az egységes nézetre. A héten néhány meghatározó 
bibliai tanítással foglalkozunk, amelyek miatt adventisták vagyunk és ame-
lyek a hit egységét alakítják ki közöttünk.  

8. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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november 18. vasárnap

ÜDVÖSSÉG JÉZUSBAN

Hetednapi adventistaként sok a közös bennünk és más keresztény közös-
ségekben, viszont a mi hitelveink a bibliai igazság sajátságos rendszerén 
alapszanak, amit a keresztény világban más nem hirdet. Éppen ezek utal-
nak ránk úgy, mint Isten végidei maradék népére. 

ApCsel 4:8-12 és 10:43 versei szerint Péter mennyire tartotta fontosnak 
Jézus Krisztus szerepét a megváltási tervben? 

Pál apostol beszélt a korinthusiaknak a jó hírről: „Isten volt az, aki Krisztus-
ban megbékéltette magával a világot” (2Kor 5:19). Az Ő halála békéltet meg 
az Atyával, áthidalva a szakadékot, amit a bűn és a halál okozott. A keresz-
tények évszázadokon át fontolgatták Jézus halálának, feltámadásának és 
békéltetésének a jelentőségét. A megbékéltetés azt jelenti, hogy egységre, 
egyetértésre juttatni; a megbékélés harmonikus kapcsolatot jelöl, ha elide-
genedés történt, akkor pedig az összhang ennek eredményeként jön létre. 
Az egyház egysége tehát a békéltetés ajándéka.

Mit tanítanak a következő igék Jézus halálának és feltámadásának jelen-
tőségéről?

Róm 3:24-25  

1Pt 2:21-24  

1Jn 2:2  

1Jn 4:9-10  

Más keresztény közösségekkel együtt hiszünk Krisztus halálában és feltá-
madásában, amit azonban mi „az örökkévaló evangélium” (Jel 14:6) össze-
függésében hirdetünk, A jelenések könyve hármas angyali üzenetének (Jel 
14:6-12) részeként. A hetednapi adventisták kiemelik ezeket a más keresz-
tény felekezetek által nem hangsúlyozott üzeneteket.

Hogyan tanulhatunk meg mindig gondolni Krisztus halálának és fel-
támadásának valóságára, arra a reményre, amit ez ad? 

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

KRISZTUS MÁSODIK ADVENTJE

Az apostolok és az első keresztények számára Krisztus visszatérése volt 
a „boldog reménység” (Tit 2:13), várták, hogy a Szentírás minden próféciája 
és ígérete beteljesedik a második advent idején. Hetednapi adventistaként 
továbbra is erősen kapaszkodunk ebbe a meggyőződésbe, amint nevünk-
ben az „adventista” szó is egyértelműen utal rá. Aki Krisztust szereti, várja 
a napot, amikor szemtől szemben megláthatja Őt, visszatérésének ígérete 
egészen addig egyesíti Isten népét.

Mit tudhatunk meg a következő szakaszokból Krisztus visszatérésének 
módjáról? Az Igéből mennyiben tárul más kép elénk, mint amit Krisztus 
visszatérésével kapcsolatban sokan gondolnak? Lásd Mt 24:26-27; ApCsel 
1:11; 1Thessz 4:13-18; Jel 1:7; 19:11-16!

A Biblia újból és újból kijelenti: Jézus vissza fog jönni, hogy magához vegye 
megváltott népét. Nem bocsátkozhatunk spekulációkba ennek idejével kap-
csolatban, hiszen Jézus figyelmeztetett: „Arról a napról és óráról pedig senki 
sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül” (Mt 24:36). 
Tehát ezt nem tudhatjuk.

Szolgálata vége felé Jézus elmondta a tíz szűz példázatát (Mt 25:1-13), be-
mutatva a második adventre váró egyház tapasztalatát. A lányok két cso-
portja a hívők két fajtáját jelképezi, akik egyaránt azt állítják magukról, 
hogy várják Jézust. Felszínesen nézve a két csoport hasonlónak tűnik, de 
Jézus késlekedésével nyilvánvalóvá lesz köztük a különbség. Az egyik cso-
port a késedelem ellenére is megőrizte a reménységét és megtette a szük-
séges lelki felkészülést. Jézus azt akarta megtanítani tanítványainak ezzel 
a példázattal, hogy a keresztény élet nem alapozható érzelmi felfűtöttségre, 
lelkesedésre, hanem folyamatosan Isten kegyelmére kell hagyatkoznunk, 
hittel kitartva akkor is, amikor nincs kézzelfogható bizonyítékunk az ígé-
retek teljesedésére. Jézus még ma is arra hív, hogy „vigyázzunk”, minden 
pillanatban álljunk készen visszajövetelére.

A hetednapi adventista név is azt bizonyítja, hogy mennyire fontos 
számunkra Jézus visszajövetele. Hogyan lehet tehát a második advent 
valósága szüntelen a gondolataink homlokterében? Az évek múlásá-
val hogyan kerülhetjük el azt a hibát, amitől Jézus a tíz szűz példáza-
tában óvott?
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november 20. kedd

JÉZUS SZOLGÁLATA A MENNYEI SZENTÉLYBEN

Az Ószövetségben Isten meghagyta Mózesnek, hogy építsen egy sátrat, egy 
szentélyt, ami földi „lakhelye” lesz (2Móz 25:8). Az abban végzett szolgála-
tok által tanította meg Izrael népének a megváltási tervet. Később, Salamon 
király idejében a szállítható szentély helyett káprázatos templomot építet-
tek (1Királyok 5–8. fejezetek). A szentélyt és a templomot is a mennyei 
mintájára készítették, „annak a szentélynek és igazi sátornak… [a mintájára], 
amelyet az Úr épített, nem pedig ember” (Zsid 8:2, RÚF; lásd még 2Móz 25:9, 
40).

A Biblia egésze azt képviseli, hogy létezik egy mennyei szentély, ami Isten 
elsődleges lakhelye. A földi szentélyszolgálat cselekményei a megváltási 
tervnek és Jézus mennyei papi szolgálatának a „minipróféciái” voltak.

Olvassuk el Zsid 8:6, 9:11-12, 23-28 és 1Jn 1:9–2:2 szakaszait! Mit taní-
tanak ezek a versek Jézusnak a mennyben végzendő papi szolgálatáról?

Mennybemenetele óta Krisztus a mennyei szentélyben folytatja értünk 
papi szolgálatát (lásd Zsid 7:25). Ezért is bátorít az Ige: „Járuljunk azért 
bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és ke-
gyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül” (Zsid 4:16). 

A földi sátorban a papi szolgálatnak két szakasza volt: az első a szentélyben, 
amit naponta végeztek, a másik a szentek szentjében, amire évente egyszer 
került sor. A Szentírás Jézus mennyei szolgálatával kapcsolatban is ír erről 
a két szakaszról. A mennyei szentélyben Jézus közbenjár, bűnbocsánatot ad, 
békéltet és helyreállít. A bűnbánó bűnösök egyenesen az Atyához járulhat-
nak Jézus közbenjárása révén (1Jn 2:1). 1844 óta Jézus a mennyei szentek 
szentjében végzi a szolgálatát, ennek része az ítélet és a megtisztítás, ami 
a földön évente egyszer, az engesztelés napján történt (3Mózes 16. fejezet). 
A szentély megtisztítása szintén Jézus kiontott vére által lehetséges. Az azon 
a napon történt engesztelés előrevetítette azt az időt, amikor érdemei révén 
Krisztus végérvényesen eltörli a bűnt, valamint teljes megbékélést szerez, 
hogy a világegyetemben visszaálljon az igazi összhang Isten kormányzata 
alatt. Az adventizmus a kétszakaszú szolgálat tanításával egyedi módon járul 
hozzá az egész megváltási terv megértéséhez.  
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november 21.szerda

A SZOMBAT

A hetednapi adventisták másik meghatározó bibliai tanítása a szombat, 
ami szintén jellegzetes tanítás, egységbe, közösségbe von bennünket egy-
mással, és igen kevés kivételtől eltekintve a kereszténységen belül szinte 
csak mi valljuk. A szombat Isten ajándéka az emberiségnek már a teremtés 
hetétől kezdve (1Móz 2:1-3), amikor is az Úr három különböző isteni tettel 
alapította meg a szombatot. 1) Megpihent a hetedik napon, szombaton, 2) 
megáldotta és 3) megszentelte azt. E három tényező révén lett a szombat 
Isten különleges ajándéka, ami lehetőséget biztosít az embernek arra, hogy 
már a földön tapasztalja a menny valóságát és elismerje Isten hatnapos te-
remtését. Abraham Joshua Heschel, neves rabbi a szombatot úgy nevezte, 
hogy „palota az időben”, szent nap, amikor Isten különleges módon talál-
kozik népével. 

Mi a szombat jelentősége az emberiség számára? Mit tanítanak erről 
a következő igék? 2Móz 20:8-11; 5Móz 5:12-15; Ez 20:12, 20

Szeretnénk követni Jézus példáját (Lk 4:16), ezért ünnepeljük meg a hetedik 
napot, a szombatot. Ő is részt vett a szombati szolgálatokban, amiből kitűnik, 
hogy a nyugalom és az istentisztelet napjaként fogadta el ezt az időszakot. 
Bizonyos csodáit éppen szombaton tette, hogy így is érzékeltesse a szombat-
ünneplésből fakadó (fizikai és lelki) gyógyítást (lásd Lk 13:10-17). Az apos-
tolok és az első keresztények értették, hogy Jézus nem törölte el a szombatot, 
ezért ők is megtartották, istentiszteletre jártak olyankor (ApCsel 13:14, 42, 
44; 16:13; 17:2; 18:4).

A szombat másik jelentőségteljes dimenziója, hogy a bűntől való szabadulás 
jele. Annak az emlékünnepe, hogy Isten megmentette népét az egyiptomi 
szolgaságból, és megadta nekik a megígért nyugalmat Kánaán földjén (5Móz 
5:12-15). Sokszoros engedetlensége és bálványimádása miatt Izrael ugyan 
nem tudta teljesen tapasztalni ezt a nyugalmat, de Isten továbbra is ígéri, 
hogy „megvan a szombatja Isten népének” (Zsid 4:9). A Jézus megváltásába 
vetett hit által bárki, aki szeretne, beléphet ebbe a nyugalomba. A szombat-
ünneplés a Krisztusban való lelki megnyugvást szimbolizálja és azt, hogy 
a bűntől való megmentés és az örök élet tekintetében csakis az Ő érdemeire 
hagyatkozunk, nem a saját cselekedeteinkre (lásd Mt 11:28-30; Zsid 4:10).

Milyen konkrét módon segített a szombat, hogy tapasztaljuk az egysé-
get és közösséget, amit Krisztus kíván a népének adni? 
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november 22. csütörtök

HALÁL ÉS FELTÁMADÁS

A teremtéskor „megformálta az ÚRisten az embert a föld porából, és az élet 
leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény” (1Móz 2:7, RÚF). Az em-
beriség megteremtéséről szóló beszámolóból kitűnik, hogy az élet Istentől 
ered. Vajon a halhatatlanság az élet természetes velejárója? A Biblia szerint 
egyedül Isten halhatatlan (1Tim 6:16), születésekor az ember nem kap hal-
hatatlanságot, Istennel ellentétben halandók vagyunk. A Szentírás hasonla-
ta szerint az élet „pára… amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik” (Jak 
4:14, ÚRK), és halálakor az ember öntudatlan, alvásszerű állapotba kerül 
(lásd Zsolt 115:17; 146:4; Préd 9:7-8, 12; Jn 11:11-15).

Az ember halandónak születik, halál vár rá, de a Biblia elmondja: Jézus 
Krisztus a halhatatlanság forrása, Ő adja a halhatatlanság és örök élet 
reményét mindazoknak, akik hisznek üdvözítésében, „az Isten kegyelmi 
ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban” (Róm 6:23). Jézus 
„eltörölte a halált, és világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot az evan-
gélium által” (2Tim 1:10, ÚRK). „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az 
ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen” (Jn 3:16). Tehát van remény az életre a halál után!

Mit tudhatunk meg 1Kor 15:51-54 és 1Thessz 4:13-18 verseiből a halál 
utáni életről? Mikor kaphat halhatatlanságot az ember? 

Pál apostol világossá teszi, hogy Isten nem a halál pillanatában ad halhatat-
lanságot az embernek, hanem a feltámadáskor, amikor felharsan „az utolsó 
trombitaszó” (1Kor 15:52). Abban a pillanatban, amikor a hívő elfogadja Jé-
zust Megváltójának, az örök élet ígéretét kapja, de a halhatatlanságot csak 
a feltámadáskor nyeri el. Az Újszövetségben ismeretlen gondolat az, hogy 
a  halál pillanatában a lélek azonnal a mennybe menne. Ennek a tanításnak 
a gyökere a pogányságból ered, az ókori görögök filozófiájáig nyúlik visz-
sza, és sem az Ó-, sem az Újszövetségben nem található meg.

A halál állapotának megértése mennyiben segít még jobban értékelni 
a második advent ígéretét? A biblikus hit miért bizonyul komoly egye-
sítő erőnek a hetednapi adventisták számára? 
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november 23.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Hetednapi adventistaként valóban vannak olyan fontos hitelveink, ame-
lyeket más keresztény közösségek is vallanak. Ezek között természetesen 
központi a Jézus engesztelő, helyettesítő halála révén lehetséges, egyedül 
hit általi megváltás tanítása. Más keresztényekkel együtt abban is hiszünk, 
hogy nem a saját cselekedeteinkből igazulunk meg, hanem Krisztus igaz-
sága révén, amit Isten hit által nekünk tulajdonít, ez a kegyelmi ajándéka, 
nem érdemeljük meg. Ellen White jól ismert megfogalmazásával: „Krisz-
tussal úgy bántak, ahogy mi megérdemelnénk, hogy mi olyan bánásmód-
ban részesüljünk, amilyet Ő kapott. Elítélték Őt a mi bűneinkért, amelyek-
ben semmi része nem volt, hogy mi felmentést kapjunk az Ő igazságáért, 
amelyben nekünk semmi részünk nincs. Elszenvedte a mi halálunkat, hogy 
mi elnyerhessük az Ő életét” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, 
Advent Kiadó, 16-17. o.). Ugyanakkor egészében véve a keresztény világban 
egyedivé tesznek bennünket alapvető hitelveink, valamint az ezekből kö-
vetkező életmód. Ennek így is kell lennie, máskülönben mi indokolná a He-
tednapi Adventista Egyház létezését? Jézus iránti szeretetünknek, valamint 
a tanításainknak kell a legerősebb egyesítő faktornak lennie közöttünk!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Ellen G. White egyenlőnek tekinti a megigazítást és a bűnbocsána-

tot (Faith and Works. 103. o.). Miért alapozza meg a testvéri közös-
séget közöttünk, ha valóban értékeljük a Krisztusban nyerhető 
bűnbocsánatot és megigazítást? 

2. Gondolkodjunk el azon, hogy mennyire fontosak a tantételeink az 
egyházunk egységével kapcsolatban! Mégis mi fogja össze a sokféle 
etnikai, vallási, politikai és kulturális háttérből származó emberek 
millióit világszerte, ha nem a közös hitelveink? Ezek szerint meny-
nyire fontosak a tantételek, nemcsak a misszió és az üzenet, hanem 
egyházunk egysége miatt is? 

3. Hetednapi adventista – már a nevünk is két alapvető tanításra 
mutat rá, a szombatra és a második adventre. Az első a teremtésre 
utal, a második pedig a megváltásra. Hogyan kapcsolódik össze ez 
a két tanítás? 

ÖSSZEFOGLALÁS: A hetednapi adventistákat összeköti számos közösen 
vallott hitelv. Ezek némelyikét a többi keresztény is vallja, másokat azon-
ban nem. Tanításaink összessége határozza meg felekezetünk identitá-
sát és képezi Jézusban való egységünk alapját.
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KÁRÁSZ IZABELLA:
DRÁGA MORZSÁK

Uram, a mindennapi kenyerem
mindenkoron drága Igéd legyen!
Benne láthassam nap mint nap kegyelmed,
hogy szólsz, hogy hívsz, hogy legyek olyan gyermek,
mint Sámuel, ki halló füllel hallott,
s legyek kőszírt, melyet ha vihar csapkod,
akkor se rezdül. Rendületlenül állva
kapaszkodik az Ige talajába,
mint ki tudja, hogy vannak „éhezések”
nyomán fellépő bűnök, tévedések.
Vigyázzon, hogy naponta tápláltasson
kenyereddel, és hűtlenül ne hagyjon
egy morzsát se szétszóródni a szélbe,
de vigyázza, óvja, szeresse, féltse;
adja tovább, hirdesse szüntelen:
– Igéd a mindennapi kenyerem!
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november 24-30.

A legmeggyőzőbb bizonyíték

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: János 11:51-52; Apostolok cselekedetei 1:14; 
Róma 14:1-6; 2Korinthus 5:17-21; Efezus 2:13-16; 4:25–5:2 

„Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esz
tendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért; és nem is csak 
a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse” 
(Jn 11:51-52, RÚF).

Az elmúlt héten azt vizsgáltuk, hogyan teszi láthatóvá az egységet az üzene-
tünk, aminek középpontjában Megváltónk, Jézus áll, valamint a Szentírás-
nak a végidőben hangsúlyozandó igazságai. Az Istentől kapott üzenetek 
tesznek bennünket azzá, akik vagyunk. Ezek hirdetésére hívott el bennün-
ket az Úr.

A héten az egyház látható egységével foglalkozunk, ami a keresztények 
mindennapjaiban és egyházunk missziójában mutatkozik meg. Jézus sze-
rint az egyház nemcsak egyszerűen hirdeti Isten megváltásának és a bé-
kéltetésnek az üzenetét, hanem maga az egyház egysége is a megbékélés 
fontos kifejeződése. A bűnnel és lázadással teli világban az egyház Krisztus 
megváltó tettének és hatalmának látható bizonyságaként áll. Közös tanú-
bizonyságunk az egyház egysége és összetartása nélkül aligha mutatkoz-
hatna meg a világban. „A Krisztussal való egység az egység kötelékét hozza 
létre közöttünk. Ez a legmeggyőzőbb bizonyítéka a világ előtt Krisztus fen-
ségének és érdemeinek, valamint bűnöket eltörlő hatalmának” (Ellen G. 
White megjegyzései, The SDA Bible Commentary. 5. köt., 1148. o.).

9. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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november 25. vasárnap

A KERESZT TÖVÉBEN

Az Istentől kapott sok egyéb lelki áldáshoz hasonlóan az egyház egysége 
is Isten ajándéka, nem emberi erőfeszítésekkel, jó cselekedetekkel és jó 
szándékkal elért állapot. Alapvetően Jézus Krisztus teremti meg, halála és 
feltámadása révén. Keresztségünkkor hit által részesedünk Krisztus halá-
lában és feltámadásában, Isten megbocsátja bűneinket és csatlakozunk a 
közösséghez, hirdetve a világnak a hármas angyali üzenetet, így egységben 
vagyunk az Úrral és egymással. 

Olvassuk el Jn 11:51-52 és Ef 1:7-10 verseit! Jézus életének mely esemé-
nye képezi a hetednapi adventisták közötti egység alapját? 

„Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esz-
tendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért; és nem is csak a 
népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse” (Jn 
11:51-52, RÚF). Különös módon Isten éppen Kajafást használta fel arra, 
hogy magyarázatot adjon Jézus halálának jelentőségére, noha Kajafás nem 
tudta, mit tesz, amikor Jézust halálra ítélte. Fogalma sem volt a kijelentése 
mélységes voltáról sem. Úgy gondolta, hogy csupán politikai nyilatkoza-
tot tesz. János azonban ezzel egy alapvető igazságot kívánt bemutatni, azt, 
hogy mi a jelentősége Jézus helyettes halálának Isten minden hűséges gyer-
meke számára, akik egy nap majd mind „egybegyűjtetnek”.

Az képezi az alapját a hetednapi adventisták minden hitelvének, hirdetett 
üzenetének és az egységünknek, hogy egyaránt elfogadjuk Krisztus értünk 
vállalt halálát. 

Továbbá a Krisztusban való egységet a keresztség által is tapasztaljuk. 
„Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Mert 
akik a Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel” (Gal 3:26-27). 
A keresztség szintén egységbe fogó köteléke az adventistáknak, mivel Krisz-
tusba vetett hitünket szimbolizálja. Egy Atyánk van, tehát mindnyájan Isten 
gyermekei vagyunk. Egy a Megváltónk is, akinek halálába és feltámadásába 
keresztelkedtünk meg (Róm 6:3-4).

Miért kell a Jézusba vetett hitünknek felülemelnie bennünket minden 
kulturális, társadalmi, etnikai és politikai válaszfalon? 

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



72

november 26.hétfő

A BÉKÉLTETÉS SZOLGÁLATA

Világunkat a rend felbomlása, a bajok, a háborúk és a konfliktusok jellem-
zik. E tényezők egyaránt hatnak személyes, közösségi és nemzeti létünkre. 
Időnként mintha az egész életünk küzdelem volna. A megosztottság és az 
összhang hiánya azonban nem fog örökké tartani. Isten a kozmikus egység 
megteremtésén fáradozik. A bűn megrontotta az összhangot, az Úr örök, 
megbékéltető terve viszont békét és teljességet hoz. 

Ef 2:13-16 versei felvázolják, mit tett Krisztus azért, hogy békét teremtsen 
a hívők között: kereszthalála révén egy néppé lettek a zsidók és a pogá-
nyok, eltörölte az őket elválasztó etnikai és vallási válaszfalakat. Ezt az 
I. században a zsidók és a pogányok esetében el tudta érni, akkor vajon 
mennyire képes lerombolni a faji, etnikai és kulturális falakat, amelyek ma, 
a mi gyülekezeteinkben emelkednek? Ebből az alapállásból fordulhatunk 
a világ felé.

2Kor 5:17-21 szakaszában Pál kijelenti, hogy Krisztusban új teremtés 
lettünk, megbékéltünk Istennel. Milyen szolgálatot kell tehát végeznünk 
a világban? Egységes egyházi közösségként milyen változást munkálha-
tunk a környezetünkben?

A hívők Isten új teremtéseként fontos feladatot kapnak, a békéltetés három 
részből álló szolgálatát. 1) Gyülekezeteinket olyan emberek alkotják, akik az-
előtt Istentől elidegenedve éltek, de Krisztus áldozatának üdvözítő kegyelme 
folytán és a Szentlélek által csatlakoztak hozzá. Mi vagyunk a maradék nép, 
akiket azért hívott el az Úr, hogy hirdessük a világnak a végidei üzenetet. 
A feladatunk, hogy kérjük az Istentől még mindig elidegenedve élő embere-
ket: békéljenek meg vele és csatlakozzanak hozzánk küldetésünk végzésé-
ben. 2) Az egyház Isten népe, akik megbékéltek egymással. A  Krisztussal 
való egység az egymás közti egységet is jelenti. Ez nem csupán egy csodás 
ábrándkép, hanem látható valóságnak kell lennie! Megbékélés egymás közt, 
békesség és összhang a testvérek között – ez adja félreérthetetlen tanújelét a 
világ előtt annak, hogy Jézus Krisztus a Megváltónk, az Üdvözítőnk. „Erről 
ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fog-
játok” (Jn 13:35). 3) A békéltetés szolgálatával az egyház kinyilvánítja a világ-
mindenség előtt, hogy Isten megváltási terve valóságos és hathatós. A nagy 
küzdelem Isten és a jelleme körül forog. Amennyiben az egyház az egységet 
és a megbékélést munkálja, az univerzum látni fogja, hogy valóra válnak Is-
ten örök, bölcs tervei (lásd Ef 3:8-11).
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november 27. kedd

GYAKORLATI EGYSÉG

Ellen G. White 1902-ben ezt írta: „Amilyen volt Krisztus a földi életében, 
olyannak kell lennie minden kereszténynek. Ő a példaképünk, nemcsak 
a folt nélküli tisztaság, hanem a türelem, a szelídség és a megnyerő lelkület 
tekintetében is” (Ellen G. White cikke, Signs of the Times, 1902. július 16.). 
Szavai arra emlékeztetnek, amit Pál írt a Filippiben élőknek: „az az indulat 
legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is” (Fil 2:5). 

Ef 4:25–5:2, valamint Kol 3:1-17 szakaszai értelmében az életünk mely te-
rületein kell különösen bemutatnunk, hogy ragaszkodunk Jézushoz? Ho-
gyan tanúskodhat az életünk a nyilvánosság előtt Jézus evangéliumáról? 

A Szentírásnak még sok része szólítja a keresztényeket Jézus példájának 
követésére, arra, hogy Isten kegyelmének élő tanúi legyenek. Szintén tö-
rekednünk kell arra, hogy mások javát keressük (Mt 7:12), egymás terhét 
hordozzuk (Gal 6:2), egyszerűen éljünk és a belső lelkiségre összpontosít-
sunk, nem pedig a látványos magamutogatásra (Mt 16:24-26; 1Pt 3:3-4), 
valamint egészséges szokásokat kövessünk (1Kor 10:31).

„Szeretteim, kérlek titeket mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg 
magatokat a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Példás életet élje-
tek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket mint gonoszte-
vőket, a ti jó cselekedeteket látva Istent dicsőítsék a meglátogatás napján” (1Pt 
2:11-12, ÚRK). Vajon hányszor nem mérjük fel eléggé, hogy milyen hatása 
van a keresztény jellemnek azokra, akik figyelnek bennünket? A bosszú-
ság pillanataiban tanúsított türelem, a feszült, konfliktusos helyzetekben 
a fegyelmezett élet, a türelmetlen, durva szavakra adott szelíd válasz mind-
mind Jézus lelkületének a jegye, aminek a követésére szólít a Biblia. Miköz-
ben hetednapi adventistaként az Isten jellemét félreismerő világban együtt, 
tanúként élünk, jóra ható erővé lehetünk, Isten dicsőségére. A Krisztust 
képviselő hívőknek nemcsak erkölcsi feddhetetlenségükről kell ismertnek 
lenni, hanem arról is, hogy gyakorlati módon fáradoznak mások jólétéért. 
Amennyiben hitéletünk őszinte, megmutatkozik abban is, amilyen hatás-
sal vagyunk a világra. Valóban komoly befolyása lesz a bizonyságtételünk-
nek, ha a hívők egységes testületében Krisztus jellemét mutatjuk be.

Miről teszünk bizonyságot valójában? Mit találhatnak az emberek az 
életünkben, ami miatt ők is szívesen lennének Jézus követői? 
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november 28.szerda

A KÜLÖNBÖZŐSÉG EGYSÉGE

A Római levél 14–15. fejezeteiben Pál apostol olyan kérdésekkel foglalko-
zik, amelyek mélyen megosztották a római gyülekezetet. Válaszában kérte 
a rómaiakat: legyenek toleránsak és türelmesek egymással, ne engedjék, 
hogy a véleménykülönbségek megosszák a közösségüket. Mit tanulhatunk 
a tanácsából? 

Olvassuk el Róm 14:1-6 verseit! Melyek voltak azok a lelkiismereti kér-
dések, amelyek miatt a római tagok ítélkeztek egymás felett és nem vál-
laltak egymással közösséget? 

Ezek a kérdések valószínűleg a zsidó ceremoniális tisztátalansággal voltak 
kapcsolatosak, amelyek Pál szerint csupán „vélekedések” (lásd Róm 14:1, 
Károli, ÚRK) vagy „nézetek” (RÚF). Vagyis arra utalt az apostol, hogy ezek 
tekintetében nem üdvösségkérdésről volt szó, csupán egyedi véleményről, 
amiről mindenki a saját lelkiismerete szerint dönthet (lásd Róm 14:5).

Először is az ételekről vitatkoztak. A probléma, amivel itt Pál foglalkozott, 
nem a Mózes harmadik könyve 11. fejezetében megtiltott állatok húsának fo-
gyasztása volt. Semmi nem mutat arra, hogy Pál korában az első kereszté-
nyek elkezdtek volna sertést fogyasztani, és más tisztátalan állatok húsát sem 
ették. Tudjuk, hogy Péter sem evett ilyesmit (lásd ApCsel 10:14), és a „hitben 
erőtelenek” csak zöldségfélét ettek (Róm 14:2). Ráadásul az italokról is folyt 
a vita (Róm 14:17, 21), ami szintén arra utal, hogy a figyelem középpontjá-
ban a ceremoniális tisztátalanság állt. Erre mutat Róm 14:14 versében a „tisz-
tátalan” (koinos) szó is. Az Ószövetség ógörög fordításában ez a szó a piszkos 
állatokat, nem pedig a 3Mózes 11. fejezetében tisztátalannak nevezett állato-
kat jelöli. Nyilván voltak olyanok a római gyülekezetben, akik nem akartak 
a közös étkezéseken enni, mert nem tudták, hogy megfelelően volt-e az étel 
elkészítve vagy nem mutatták-e be korábban bálványáldozatként. Bizonyos 
napok megünneplésével is hasonló volt a helyzet. Itt nem a hetenkénti szom-
batünneplésről volt szó, hiszen mint tudjuk, Pál rendszeresen megtartotta a 
szombatot (ApCsel 13:14; 16:13; 17:2). Valószínűleg a különböző zsidó ün-
nep- vagy böjtnapokra utalt. A nevezett versekben az apostol toleranciára 
int azok iránt, akik őszintén, lelkiismeretüktől késztetve gyakorolták ezeket 
a rítusokat, amennyiben nem gondolták, hogy ez lenne az üdvösségre jutás 
módja. A keresztények közötti egység abban mutatkozik meg, ha türelmesen 
elviseljük egymást, még ha nem is mindig, minden pontban értünk egyet, 
főleg, ha nem alapvető hitkérdésekről van szó.
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november 29. csütörtök

EGYSÉG A MISSZIÓBAN

Hasonlítsuk össze, hogy milyen volt a tanítványok lelkülete az utolsó vacso-
rán Lk 22:24 verse szerint, illetve röviddel a pünkösdi élmény előtt, ApCsel 
1:14 és 2:1, 46 versei fényében! Mitől változott meg ennyire az életük?

ApCsel 1:14 és 2:46 versében az „egyakarattal” kifejezés még azt is jelenti, 
hogy „állhatatosan kitart egyféle gondolkozással”. Ez annak lett az eredmé-
nye, hogy együtt, egy helyen voltak, imádkozva várták Jézus ígéretének a 
teljesedését, a Vigasztaló érkezését. 

Várakozás közben könnyen elkezdhették volna kritizálni egymást. Valaki 
elmondhatta volna, hogy Péter megtagadta Jézust (Jn 18:15-18, 25-27), 
Tamás pedig kételkedett az Úr feltámadásában (Jn 20:25). Felidézhették 
volna azt is, amikor János és Jakab a legnagyobb hatalommal járó pozíciót 
kérte a Messiás országában (Mk 10:35-41), vagy pedig hogy Máté korábban 
megvetett vámszedő volt (Mt 9:9).

„Az előkészület e néhány napja a szív mély kutatásának az ideje volt. 
A tanítványok érezték lelki szükségletüket és szent kenetért kiáltottak az 
Úrhoz, mely alkalmassá teszi őket a lélekmentési munkára. Nemcsak a 
maguk számára kértek áldást. Rájuk nehezedett a lélekmentés terhe. Meg-
értették, hogy ez evangéliumot el kell vinniük az egész világnak és igényel-
ték a Krisztus által ígért erőt” (Ellen G. White: Az apostolok története. Buda-
pest, 2001, Advent Kiadó, 24. o.).

A tanítványok között létrejött közösség és az imáik intenzitása felkészítette 
őket pünkösd emlékezetes tapasztalatára. Amint a különbségeket félretéve 
közelebb kerültek Istenhez, a Szentlélek által felkészültek arra, hogy fé-
lelem nélkül, bátran tegyenek bizonyságot Jézus feltámadásáról. Tudták, 
Jézus megbocsátotta sok fogyatkozásukat, ami bátorsággal töltötte el őket, 
hogy tovább haladjanak előre. Mindannyian tisztában voltak azzal, hogy 
mit vitt végbe Jézus az életükben. Megismerték a benne található üdvös-
ség ígéretét. „A hívők Krisztushoz hasonló jellem kinyilatkoztatására és 
országának építésére törekedtek” (i. m. 31. o.). Nem is csoda, hogy az Úr 
hatalmas dolgokat tudott végbevinni általuk. Mennyi tanulság rejlik ebben 
a mai egyház számára!

Könnyű hibát találni mások életében. Viszont hogyan tanulhatunk 
meg a magasabb rendű cél érdekében elfeledkezni mások gyengesége-
iről, hogy egységes egyházként Isten akaratát hajtsuk végre? 
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november 30.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Evangelizálás. Budapest, 2007, Advent Irodalmi Műhely, 
Felfedezések Alapítvány, „Egység a különbözőségben” c. fejezet, 66-69. o.

Az alábbi idézet bemutatja, hogyan volt képes a Krisztusban eggyé vált korai 
egyház megőrizni az egységet a meglévő különbségek dacára. Erőteljes bi-
zonyságként éltek a világban. „A Szentírás érzékelteti, hogyan vezette a Szent-
lélek az őskeresztény egyházat a döntéshozatal folyamatában. Ez legalább 
három, egymással szorosan összefüggő tényező révén történt: a kinyilat-
koztatás (pl. a Lélek tudatta az emberekkel, hogy mit tegyenek; Kornéliusz, 
Anániás, Fülöp; és talán a sorsvetés), a Szentírás (az egyház döntött arról, 
hogyan értelmezzék a Szentírást) és közös megegyezés (a Lélek szinte ész-
revétlenül munkálkodott a közösség tagjaiban, a megbeszélés és a tanulmá-
nyozás közben általános megegyezésre vezetve a hívőket, a folyamat végén 
pedig az egyház felismerte, hogy a Lélek munkálkodott közöttük). Amikor 
kulturális, tanbeli vagy teológiai nézetkülönbségek támadtak a hívők közös-
ségében, a döntéshozatal folyamatában a Szentlélek munkálta a közös meg-
egyezést. Ebben a folyamatban látjuk a hívők közösségének aktív szerepét – 
nem csak a vezetőkét –, valamint a bölcsességért mondott imák fontosságát. 
A Szentlélek vezetése mindvégig érezhető volt, miközben a közösség Isten 
Igéjét megértette, éppen úgy, mint a közösség és a szükségleteik tapaszta-
latában és a szolgálatot végző vezetők tapasztalatában. Különféle egyházi 
döntéseket hoztak meg a Szentlélek által irányított folyamattal, amelynek 
a Szentírás, az imádság és a tapasztalat voltak a teológiailag átgondolt ele-
mei” (Denis Frontin: The Holy Spirit and the Church c. cikke, Ángel Manuel 
Rodrigez, szerk.: Message, Mission, and Unity of the Church. 321-322. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA:
1. Hogyan dönthetjük el, mely tanítások és szokások lényegesek az 

adventisták számára és melyek nem?
2. Hogyan viszonyuljunk más keresztény felekezetek tagjaihoz, akik 

szintén hisznek Jézus halálában és feltámadásában?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az egység legerősebb bizonyítéka az, ha a testvéri 
közösségben jézusi szeretet él. A közösség legbiztosabban összefogó kö-
teléke az, hogy Isten megbocsátotta bűneinket és üdvösséget nyerünk – 
ebben adventistaként egyaránt hiszünk. Így Krisztusban bemutathatjuk 
a világnak az egységünket és bizonyságot tehetünk hitünk egységéről is, 
hiszen nem kevesebbre szólít bennünket Isten! 
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HAZADI ZSUZSA:
A LEGNAGYOBB MŰVÉSZET

A legnagyobb művészet tudod mi? 
Derűs szívvel megöregedni. 
Pihenni akkor, ha tenni vágyol,
szó nélkül tűrni, ha valaki vádol. 
Nem lenni bús, reményvesztett,
csendben viselni a keresztet.
Irigység nélkül nézni végig
mások erős, tevékeny éltit. 
Kezed letenni öledbe
s hagyni, hogy gondod más viselje.
Bevallani nyugodtan, szépen: 
ahogy segíteni tudtál régen,
arra most már nincs erőd,
nem vagy olyan, mint azelőtt.
És járni amellett vidáman
Istentől rád szabott igádban.
De ehhez az erőt honnan vesszük?
Onnan, ha azt erősen hisszük,
hogy a teher, amit vinni kell,
az égi honra készít fel.
Ez a végső simítás
a régi szíven, semmi más.
És felold minden köteléket,
ha a világ még fogna téged.
Az Úr nem szűnik tanítani,
ezért kell sok harcot vívni
idősen is, míg csendesen
a szíved Őbenne megpihen,
ha kész vagy azt hinni, 
hogy minden Ő, s te nem vagy semmi.
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december 1-7.10. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu

Egység és megromlott 
kapcsolatok

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 18:15-17; Róma 5:8-11; 
2Korinthus 10:12-15; Efezus 4:26; 2Timóteus 4:11; Filemon 1-25 

„Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiá
nak halála által, mennyivel inkább megtartatunk az ő élete által, miután 
megbékéltünk vele” (Róm 5:10, ÚRK)!

Amint láttuk, még pünkösd után is időnként feszültség terhelte a  hívők 
kapcsolatait. Az Újszövetség több példát is hoz arra, hogyan kezelték az 
egyházi vezetők és az egyes tagok az ilyen kihívásokat. Ezek az elvek külö-
nösen értékesek a ma egyháza számára. Bemutatják, milyen jótékony hatá-
sa lehet annak, ha bibliai elvekkel igyekszünk megoldani a konfliktusokat 
és megőrizzük egységünket Krisztusban.

A heti tanulmányunkban a  helyreállt kapcsolatokra figyelünk, valamint 
arra, hogy emberi viszonyaink mennyiben hatnak egységünkre Krisz-
tusban. A Szentlélek szolgálata közelebb vonja az embereket Istenhez és 
egymáshoz. Ledönti a válaszfalakat az Istennel és az egymással való kap-
csolatunkban. Röviden tehát az evangélium ereje nem feltétlenül abban 
mutatkozik meg a  leginkább, amit az egyház mond, hanem abban, aho-
gyan az egyház él.

„Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást 
szeretni fogjátok” (Jn 13:35). Szeretet nélkül bármennyit beszéljünk is az 
egyház egységéről, semmit nem ér. 
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december 2. vasárnap

HELYREÁLLT BARÁTI KAPCSOLATOK

Pál és Barnabás munkatársakként együtt tettek bizonyságot Jézusról, azon 
viszont összekülönböztek, hogy meg lehet-e bízni a félénk János Márkban 
(ApCsel 15:36-39). Az evangélium hirdetésével járó lehetséges veszélyek 
miatt ő ugyanis egyszer csak otthagyta Pált meg Barnabást és hazament 
(ApCsel 13:13). 

„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. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 113. o.).

E férfiak továbbra is mind hasznosak voltak Isten művében, de fel kellett 
oldani a közöttük kialakult feszültséget. Fontos volt, hogy a kegyelemről 
prédikáló apostol kegyelmet tanúsítson a fiatal prédikátor iránt, aki csaló-
dást okozott neki, a megbocsátás apostolának meg kellett bocsátania. Bar-
nabás támogatásával János Márk fejlődött (ApCsel 15:39), később aztán 
nyilván Pál szívére is hatott a változás. 

Hogyan derül ki a Timóteusnak és a Kolosséban élő hívőknek írt páli 
levelekből, hogy helyreállt az apostol kapcsolata János Márkkal, és újból 
megbízott fiatal munkatársában (lásd Kol 4:10-11; 2Tim 4:11)?

Elég hiányosak az ismereteink arról, hogyan békült ki Pál végül János 
Márkkal, de a bibliai feljegyzés világos: János Márk később az apostol egyik 
megbízható társa lett. A kolossébeli gyülekezetnek Pál szeretettel ajánlotta 
mint „munkatársát”. Az élete vége felé kérte Timóteust, hogy vigye magá-
val Rómába, „mert nekem alkalmas a szolgálatra” (2Tim 4:11). A szolgálatát 
gazdagította a fiatal prédikátor, akinek már nyilván megbocsátott. Ledőlt 
a kettőjük között emelkedett fal, képesek voltak együttműködni az evangé-
lium ügyében. Bármi is zavarta a kapcsolatukat a múltban és bármennyire 
jogosnak is vélte Pál, ahogyan korábban János Márkhoz viszonyult, azon 
már túljutottak.

Hogyan tanulhatunk meg megbocsátani azoknak, akik megbántottak 
vagy csalódást okoztak nekünk? A  megbocsátás miért nem elég 
ahhoz, hogy egy korábbi jó kapcsolat helyreálljon? És miért nem is 
kell ennek mindig megtörténnie?

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

RABSZOLGÁBÓL FIÚ

Római fogsága alatt Pál találkozott egy szökött rabszolgával, Onézimosszal, 
aki Kolosséból Rómába menekült. Az apostol jól ismerte Onézimosz gaz-
dáját. Filemonnak szóló levelében személyesen közbenjárt nála, és kérte, 
hogy béküljön meg szökött rabszolgájával. 

Pál fontosnak tartotta az emberi kapcsolatokat. Tudta, hogy a megromlott, 
megszakadt kapcsolatok hátráltatják a lelki fejlődést és ártanak az egyház 
egységének. Filemon gyülekezeti vezető volt Kolosséban, és ha keserű érzé-
seket táplál Onézimosszal szemben, az bizonyára beárnyékolja keresztényi 
bizonyságtételét, valamint az egyház tanúságát a más hitűek között. 

Pál levele Filemonhoz a helyreállt kapcsolatok milyen fontos elveit vázolja 
fel? Ne felejtsük el, hogy a kulcsszó az elv!

Első pillantásra kissé meglepő, hogy Pál nem lépett fel keményebben a rab-
szolgaság ellen, ám a stratégiája így sokkal hatásosabb volt. Ideális esetben 
az evangélium felülemel az osztálykülönbségeken (Gal 3:28; Kol 3:10-11). 
Nem rabszolgaként, hanem úgy küldte vissza Onézimoszt, mint aki a fia 
lett Jézusban, Filemonnak pedig „szeretett testvére” az Úrban (Filem 16). 

Pál tudta, hogy a szökött rabszolgák jövője sötét volt. Bármelyik pillanat-
ban elfoghatták őket, szegénységre, nélkülözésre számíthattak. Így viszont 
Onézimosz kilátásai javultak, hiszen már Filemon testvére lett Krisztusban, 
ugyanakkor készséges munkása is. Filemonnál biztosítva láthatta az ételét, 
a szállását és a munkáját, az életében óriási változást hozott a megbékélés. 
Pál mellett Onézimosz „hű és szeretett testvér” (Kol 4:9, ÚRK) lett, az evan-
gélium szolgája. Az apostol lelkes, ugyanakkor hajlíthatatlan volt, amikor 
a megbékélést munkálta közöttük. Kész volt a saját pénzéből rendezni min-
den anyagi természetű kérdést, ami Jézus két követője között felmerült.

Mit tanulhatunk az itt látott evangéliumi elvekből, ami segíthet az 
emberi kapcsolatokban jelentkező stresszhelyzetek, feszültségek vagy 
akár törések feloldásában? Hogyan előzhetjük meg ezekkel, hogy 
megrontsa valami a gyülekezetünk egységét? 
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december 4. kedd

LELKI AJÁNDÉKOK AZ EGYSÉGÉRT

Amint egy korábbi tanulmányban érintettük, a korinthusi gyülekezetben 
súlyos problémák voltak. Milyen elveket vázol fel Pál 1Kor 3:5-11, 12:1-11 
és 2Kor 10:12-15 szakaszaiban a gyülekezet egységéhez nélkülözhetetlen 
gyógyulás és helyreállítás érdekében? 

Az apostol ezekben a versekben a gyülekezet egységének meghatározó el-
veit írja le. Rámutat, hogy Jézus a különböző egyházi szolgálatok végzését 
más-más munkásra bízza, akiknek azonban együtt kell fáradozniuk Isten 
országának építésén (1Kor 3:9).

Isten együttműködésre, nem pedig versengésre hív. Mindannyian tőle kap-
juk az ajándékot, hogy a többiekkel együtt végezhessük a szolgálatunkat 
Krisztus testében és a környezetünkben (1Kor 12:11). Nincsenek nagyobb 
és kisebb ajándékok, mindegyikre szükség van Krisztus egyházában (1Kor 
12:18-23). Istentől jövő ajándékainkat nem önző magamutogatás céljára 
kapjuk, hanem az evangélium terjesztéséért adja a Szentlélek.

Nem bölcs dolog másokkal összehasonlítgatni magunkat, mert így vagy 
elcsüggedünk, vagy önteltté válunk. Ha azt képzeljük, hogy mások sokkal 
„jobbak” nálunk, magunkat hozzájuk mérve elkeseredünk és könnyen el-
bátortalanodhatunk a szolgálatban. Viszont ha úgy érezzük, hogy Krisztu-
sért végzett munkánk jóval eredményesebb másokénál, önteltté válhatunk, 
aminek nem szabadna a keresztényekben meglennie. 

Mindkét hozzáállás gyengíti Krisztusért végzett szolgálatunk eredményes-
ségét, mint ahogy a közösségünket is. Miközben a Krisztustól kapott hatás-
körünkön belül dolgozunk, örömet és megelégedettséget találunk a bizony-
ságtételben. Munkánkkal kiegészítjük mások erőfeszítéseinek a hatását, és 
így Krisztus egyháza óriási lépésekkel halad Isten országa felé.

Eszedbe jut valaki, akinek szolgálati ajándékai láttán feltámadt ben-
ned az irigység? (Nem túl nehéz, ugye?) És hányszor töltött el büszke-
ség a saját ajándékaid miatt, ha másokkal hasonlítottad össze magad? 
A lényeg, hogy a bűnös emberek között nagyon is állandó valóság az, 
amit Pál itt érint. Bármelyik helyzet vonatkozzon is ránk, hogyan 
tudunk önzetlenséget tanulni, ami elengedhetetlen a Krisztusban való 
egység megőrzéséhez?    
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december 5.szerda

MEGBOCSÁTÁS

Mit jelent a megbocsátás? Vajon igazolná annak a viselkedését, aki rettene-
tesen megbántott bennünket vagy ártott nekünk? A vétkes fél bűnbánatától 
függ, hogy én meg tudok-e bocsátani? Mi a helyzet akkor, ha nem érdemel 
bocsánatot, akire haragszom?

A következő szakaszok hogyan világítanak rá a megbocsátás bibliai je-
lentésére? Lk 23:31-34; Róm 5:8-11; 2Kor 5:20-21; Ef 4:26

Krisztus kezdeményezése volt, hogy megbékéltetett bennünket: „…az Isten-
nek jósága téged megtérésre indít” (Róm 2:4). Ezt már akkor megtette, ami-
kor még bűnösök voltunk. Nem a mi bűnbánatunk és bűnvallásunk váltja 
ki a megbékélést, hanem Krisztus kereszthalála. A mi részünk csak annyi, 
hogy elfogadjuk, amit értünk tett. Igaz, nem kapjuk meg a bűnbocsánat ál-
dásait, amíg meg nem valljuk a bűneinket, ez viszont nem azt jelenti, hogy 
a bűneink megvallása váltaná ki a megbocsátást Isten szívében, hiszen az 
mindig megvolt benne. A  bűnvallás csak bennünket tesz képessé a  meg-
bocsátás elfogadására (1Jn 1:9). Meghatározó a  bűnök megvallása, nem 
mintha ez változtatna Isten hozzánk való viszonyulásán, inkább a miénken 
változtat. Amikor engedünk a  Szentlélek meggyőző erejének, megbánjuk 
és megvalljuk bűneinket, akkor megváltozunk. A megbocsátás különösen 
fontos a  saját lelki jólétünk érdekében is. Ha nem tudunk megbocsátani 
annak, aki fájdalmat okozott és talán nem is érdemel bocsánatot, ez ne-
künk jobban fájhat, mint neki. Amikor valaki megsért minket és nem tu-
dunk megbocsátani, folyton gyötör bennünket a fájdalom, tehát lényegében 
hagyjuk, hogy még tovább bántson. Mennyi viszályt és feszültséget okoz 
a sértettség a gyülekezetben! A tagok közötti elrendezetlen ügyek ártanak 
Krisztus teste egységének! A megbocsátás azt jelenti, hogy nem kárhoztat-
juk többé a másik embert, hiszen Krisztus sem kárhoztat már bennünket, 
persze ezzel egyáltalán nem igazoljuk a viselkedését. Megbékélhetünk az-
zal, aki megbántott, hiszen Krisztus is megbékéltetett bennünket magával, 
amikor fájdalmat okoztunk neki. Azért bocsáthatunk meg, mert mi is bo-
csánatot nyertünk. Azért lehetünk képesek szeretni, mert mi is szeretetet 
kapunk. A megbocsátás döntés kérdése. Eldönthetjük, hogy megbocsátunk, 
még a másik fél tettei és viselkedése ellenére is. Ilyen az igazi jézusi lelkület.

Hogyan segíthet a megbocsátásban, ha arra gondolunk, hogy Jézus is 
megbocsátott nekünk? Miért mondjuk, hogy a megbocsátás lényeges 
része a keresztényi életünknek?
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december 6. csütörtök

HELYREÁLLÍTÁS ÉS EGYSÉG

Olvassuk el Mt 18:15-17 verseit! A konfliktusmegoldásnak mi az a há-
rom lépése, amit Jézus arra az esetre javasol, ha az egyik hittestvérünk 
megbántott bennünket? Hogyan alkalmazható a tanácsa ma? 

Jézus azért adta ezt a  tanácsot Máté evangéliuma 18. fejezetében, hogy 
a gyülekezetben kialakuló konfliktusok a lehető legkisebb körön belül ma-
radjanak. Szeretné, ha a két érintett maga oldaná meg a problémát, ezért 
is jelentette ki: „Ha pedig vétkezik ellened a  testvéred, menj el hozzá, fedd 
meg négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet” (Mt 18:15, RÚF). 
Minél többen kapcsolódnak be két ember viszályába, annál nagyobb le-
het a perlekedés, ami pedig sokkal jobban árt a közösség többi tagjának. 
Ki erre az oldalra áll, ki amarra és kialakul a frontvonal. Amikor viszont 
a keresztények igyekeznek maguk között rendezni a nézeteltéréseket, még-
hozzá a keresztényi szeretet és a kölcsönös megértés lelkületével, létrejön 
a megbékélés légköre. Megfelelő lesz a hangulat ahhoz, hogy a Szentlélek 
késztethesse őket a gondok megoldására. Néha nem sikerül négyszemközt 
megoldani a problémát. Ilyenkor Jézus arra kér, hogy egy vagy két embert 
vigyünk még magunkkal. Fontos, hogy a megbékélés folyamatának máso-
dik lépése mindig csak az első lépés után történjen. A kibékülés a cél, nem 
az, hogy még jobban eltávolodjanak egymástól. A sértett félhez csatlakozó 
egy-két személy nem azért megy, hogy bizonyítsa: sérelem történt vagy el-
marasztalja a másik embert. Tanácsadóként és imapartnerként keresztényi 
szeretetet és könyörületet kell tanúsítaniuk, ha közeledést akarnak elérni 
két, egymástól elidegenedett fél között.

Előfordul az is, hogy a problémamegoldás érdekében tett egyetlen kísérlet 
sem jár sikerrel. Jézus arra tanít, hogy ilyenkor vigyük az ügyet a gyüleke-
zet elé. Persze nem azt akarja, hogy személyes konfliktusok miatt megsza-
kítsuk a  szombat délelőtti istentiszteletet! Amennyiben az első két lépés 
nem vezetett eredményre, a gyülekezeti bizottság a megfelelő hely a kérdés 
kezelésére. Ismét ki kell emelni, hogy Krisztus célja a békéltetés. Nem sza-
bad az egyik felet elítélni, a másikat pedig magasztalni! 

„Ne engedd, hogy a  sértődöttség ellenséges indulattá fajuljon! Ne hagyd, 
hogy a seb csak gyűljön, majd mérgező szavakban fakadjon ki, megfertőzve 
mindenki gondolatait, aki csak hallja! Ne engedd, hogy keserű gondolatok-
kal legyen tele a te fejed és az övé is! Menj oda a testvéredhez, és alázattal, 
őszintén beszélj vele a dologról” (Ellen G. White: Gospel Workers. 499. o.)!  
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december 7.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
 „Amikor a munkások szívében Krisztus lakozik, amikor minden önzés ki-
halt, amikor a versengés, az elsőbbségre való törekvés megszűnik, amikor 
egység és megszentelődés utáni vágy uralkodik, amikor egymás iránti szere-
tetük meglátszik és érződik, akkor a Szentlélek kegyelmi zápora olyan bizo-
nyossággal fog rájuk áradni, mint ahogy Isten ígéreteiből egy jóta vagy pon-
tocska sem veszhet el” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 1. köt., 167. o.). 

„Ha az Úr nagy napján úgy állunk meg, hogy Krisztus a menedékünk, a ma-
gas tornyunk, félre kell tennünk minden irigységet, az elsőbbségért folyta-
tott küzdelmet. Ezeknek a szentségtelen dolgoknak a gyökereit teljesen ki 
kell irtanunk, nehogy újból felüssék a fejüket. Egészen az Úr oldalára kell 
állnunk” (Ellen G. White: Last Day Events. 190. o.)! 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Olvassuk el Kol 3:12-17 szakaszát! Beszélgessünk azokról a keresz-

tényi jellemzőkről, amelyek elsajátítására buzdítja Pál a kolossébeli 
gyülekezetet! Miért nélkülözhetetlenek e tulajdonságok minden 
konfliktusmegoldáshoz? Hogyan segíthetnek megvalósítani azokat 
az elveket, amelyeket Mt 18:15-18 szakaszában adott Jézus? 

2. Térjünk vissza Kol 3:12-17 verseihez és a benne foglalt tanításhoz! 
Miért olyan fontosak ezek a jellemzők az egyház egysége szempont-
jából? 

3. Ha a Hetednapi Adventista Egyház egészére gondolunk, vajon mi 
gátolja leginkább azt az egységet, ami szükséges az evangélium 
maradéktalan bemutatásához a  világ előtt? A  tantételeink? Nem! 
Ezeket Istentől kaptuk, azért, hogy hirdessük a világnak. Talán csak 
velünk van baj, az emberi kapcsolatainkkal, a kicsinyes irigységgel, 
a veszekedéssel, az önzéssel, a nagyravágyással és még sok mással. 
Miért kell a  Szentlélek átformáló erejéért könyörögnünk, mielőtt 
tapasztalhatnánk az egész egyház egységét? 

ÖSSZEFOGLALÁS: Jézus Krisztus evangéliuma a gyógyulásról és az át-
alakulásról szól. Amikor ez megvalósul, mindenképpen hat az emberi 
kapcsolatainkra. A Bibliában annak a szilárd elveit és példáit láthatjuk, 
hogy még a bűn világában is hogyan maradhatunk valóban jó kapcsolat-
ban az emberekkel. 
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R. DÁNIEL IRÉN:
ÖSSZETÖRTEN

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

Gyógyulást kínálsz – 
könyörgök érte!
Feladatot szánsz – 
tettem kísérje!
Irgalmad újul – 
mosd le a bűnöm!
Lábadnál pihenve
arcom derüljön! 
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december 8-14.11. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu

Egység az istentiszteletben

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 3:8-18; Máté 4:8-9; 
Apostolok cselekedetei 4:23-31; Jelenések 4:8, 11; 14:6-7, 9 

„És egy másik angyalt láttam az ég közepén repülni, akinél az örökkéva
ló evangélium volt, és azt hirdette a föld lakosainak, minden nemzetségnek, 
törzsnek, nyelvnek és népnek, és hangosan ezt mondta: Féljétek Istent, és ad
jatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, és imádjátok azt, aki terem
tette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait” (Jel 14:6-7, ÚRK).

Nem sokkal pünkösd napja után az első keresztények idejük nagy részé-
ben istentiszteletet tartottak. „Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli ta-
nításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban” (ApCsel 
2:42, RÚF). Isten iránti hála töltötte be a szívüket, mert örültek, hogy meg-
találták Jézusban a Messiást és teljesedtek az ószövetségi próféciák. Micso-
da kiváltság, hogy ismerhették ezt a csodálatos igazságot! Az őskereszté-
nyek úgy érezték, szükségük van a közösségre, az igetanulmányozással és 
imával együtt töltött időre, hogy kifejezhessék hálájukat Istennek a kinyi-
latkoztatásért, amit Jézus élete, halála és feltámadása által adott, valamint 
azért, amit az életükben tett.

Jézus Krisztus egyháza így határozható meg: Isten tisztelőinek közössége, 
akiket azért hívott el az Úr, hogy lelki házzá legyenek, „szent papsággá, hogy 
lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus ál-
tal” (1Pt 2:5). Az emberi szívet és elmét Isten jelleméhez hasonlóvá for-
málja át a hálaadás, amit kifejez a közösség istentisztelete, és ez készít fel 
a szolgálatra. 

Az e heti tanulmányunk az istentisztelet jelentőségére összpontosít és arra, 
hogyan járul ez hozzá a Jézusban hívők közötti egység fenntartásához.
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december 9. vasárnap

IMÁDJUK A TEREMTŐT ÉS A MEGVÁLTÓT! 

Az istentiszteletről szólva gyakran kiemeljük bizonyos elemeit, elmondjuk, 
hogy mi tartozik hozzá és hogyan végzik. Viszont mi az istentisztelet igazi 
jelentősége? Mit jelent az, hogy imádjuk Istent, és miért is tesszük? Dávid 
erre szólít: „Adjatok dicsőséget az ÚR nevének, imádjátok az URat szent ékes-
ségben” (Zsolt 29:2, ÚRK)! Ez a zsoltár iránymutató az istentisztelet jelentő-
ségének a megértésében. Az Urat imádni azt jelenti, hogy olyan dicsőséget 
és tiszteletet adunk neki, amit megérdemel.

Olvassuk el A jelenések könyve 4. és 5. fejezetét! Miért imádják a mennyei 
lények Istent és Jézust, az Isten Bárányát? Lásd Jel 4:8, 11; 5:9-10, 12-13!

Tiszteletet ébreszt a  mennyei trónteremben zajló istentisztelet leírása, 
amelyben előttünk áll Jézus, az Isten Báránya és a világ Megváltója. Az is-
tentisztelet az, amikor Isten teremtményei a  csodálat és a  hála szavaival 
fogadják a tetteit. Az isteni teremtés és megváltás miatt hálás személy reak-
ciója az imádat. Az idők végén a megváltottak is így fognak felelni csodá-
lattal, miután Isten üdvözítette őket: „Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, 
mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya! Ki 
ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy 
szent. Mert eljőnek mind a pogányok és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid 
nyilvánvalókká lettek” (Jel 15:3-4).

Tehát az istentisztelet az Istenbe vetett hitünkből fakadó válasz a hatalmas 
tetteire: először is arra, hogy megteremtett bennünket, másodszor pedig 
a megváltásra. Isten imádata azt jelenti, hogy dicsőítjük Őt, tisztelettel, di-
csérettel, szeretettel és engedelmességgel, amint arra méltó a hitünk sze-
rint. Természetesen mi csak onnan tudhatunk bármit is Istenről, a Terem-
tőnkről és a Megváltónkról, amit a Szentírásban kinyilatkoztatott nekünk, 
és amit még teljesebben kinyilatkoztatott Jézus személyében, szolgálata ál-
tal (lásd Jn 14:8-14). A keresztények imádják Jézust mint Teremtőt és Meg-
váltót, mert áldozati halála és feltámadása adja az istentisztelet lényegét.

Amikor a keresztények istentiszteletre gyűlnek össze, az áhítat és a hála 
érzése készteti őket. 

Gondoljuk végig, hogy mi mindent kaptunk Krisztusban, aki 
a  Teremtőnk és a  Megváltónk! Mitől mentett meg és mit kínál fel 
nekünk, mert kész volt meghalni helyettünk? Miért fontos, hogy ezek 
jelentsék az istentiszteletünk alapját? 

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

HAMIS ISTENTISZTELET

Olvassuk el Mt 4:8-9 verseit! Mi volt Jézus harmadik megkísértése 
a pusztában? 

Büszkén és arrogánsan Sátán a világ jogos uralkodójának nevezte magát, 
mintha övé lenne a föld minden gazdagsága és dicsősége. Igényt tart min-
den élő tiszteletére, mintha ő teremtette volna a földet. Micsoda sértés ez 
Istennek, a Teremtőnek! A gonosz ezzel tanújelét adta, hogy pontosan tud-
ja, mi az imádat lényege: tisztelettel hódolni a világegyetem jogos ura előtt.  

Hasonlítsuk össze a három héber fiatal tapasztalatát Dániel próféta köny
ve 3. fejezetében (főleg a 8-18. versekben) a Jel 13:4 és 14:9-11 verseiben 
bemutatott végidei hatalommal! Mi forog kockán az utolsó időben? Mi 
a leglényegesebb kérdés mindkét beszámolóban? 

Kain és Ábel történetétől kezdve a három héber fiatalon át egészen a „fe-
nevad bélyegének” (Jel 16:2) végső eseményeiig Sátán arra törekszik, hogy 
hamis istentiszteleti rendszert állítson fel, ami az embereket elfordítja az 
igaz Istentől, és még ha csak rejtetten is, de önmaga felé irányíthatja a tisz-
teletüket. Végtére is már Ádám és Éva bukása előtt az volt a  célja, hogy 
hasonló legyen Istenhez (Ézs 14:14). Nem csupán véletlen, hogy amint 
a három fiatalt halálosan megfenyegették, ha nem hajlandóak imádni egy 
„állóképet”, az utolsó időben Isten hűséges népét is halálosan megfenye-
getik, ha nem imádják a „fenevad képét”. De miért is imádnánk bármilyen 
„képet”, amikor az igaz Istent kell tisztelnünk?! 

„Fontos tanulságokat kell levonnunk abból, ami a héber ifjakkal Dura me-
zején történt… Az Isten népe előtt álló gyötrelmes idő megingathatatlan 
hitet igényel. Meg kell mutatniuk, hogy imádatuknak Ő az egyedüli tárgya, 
és semmilyen áron, még az életük árán sem lehet őket rábírni arra, hogy 
akár egy kicsit is kiegyezzenek a hamis imádattal. A hűséges szív számára 
az örök Isten Igéje mellett bűnös, halandó emberek parancsai elvesztik je-
lentőségüket. Az igazságnak engedelmeskednek, legyen bár börtön, szám-
űzetés vagy halál a következménye” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 
Budapest, 1995, Advent Kiadó, 317. o.).

Hányféle úton-módon tapasztalhatunk kísértést arra, hogy ne egyedül 
Istent imádjuk, aki valóban méltó az imádatunkra? A hamis istentiszte-
let milyen szempontból jelenthet burkoltabb fenyegetést, mint ahogy 
azt gondolnánk? Minek az imádata kísérthet bennünket akár most is?



89

december 11. kedd

AZ ELSŐ ANGYAL ÜZENETE

Hetednapi adventistaként hisszük, hogy Jel 14:6-12 szakasza mutatja be 
a küldetésünket és üzenetünk lényegét közvetlenül Jézus második adventje 
előtt (Jel 14:14-20). Ezeket a fontos üzeneteket „nagy szóval” (Jel 14:7) kell 
hirdetnünk a föld minden lakosának.

Olvassuk el Jel 14:6-7 verseit! Mi mond az első angyal és mit közvetít 
Istenről? Miért utal az imádatra?

Ez az első a három angyal közül, akinek az üzenete az egész világnak szól. 
Ebben teljesedik, amit Jézus megjövendölt Mt 24:14 versében. A  három 
angyal és küldetésük leírása sürgető. Az első angyal arra szólítja az embe-
reket, hogy figyeljenek Istenre, „mert eljött az ő ítéletének órája” (Jel 14:7). 
Jézus második adventje az ítélet katalizátora.

„Féljétek Istent” – mondja az angyal (Jel 14:7). Aki nem veszi komolyan 
Istent, abban valóban félelmet kelt ez az üzenet, ez a tettekre késztető felhí-
vás, Jézus követőiben azonban áhítatot és tiszteletet vált ki. Feltekintenek 
Istenre és ígéretei teljesedését látják. Az Isten iránti hálás tisztelet érzése 
keríti hatalmába őket.

„…és imádjátok azt, aki teremette a mennyet és a földet, és a tengert és a vi-
zek forrásait” (Jel 14:7). Az üzenet nyelvezete félreérthetetlenül kötődik 
a szombat parancsolatához, amikor utal a teremtésre (lásd 2Móz 20:8-11). 
Teremtői hatalmának a szombat elrendelésével emléket állító Teremtő Is-
ten az, akit megillet az imádat és a tisztelet. Érdekes megfigyelni, hogy az 
emberiség hűségéért folyó nagy küzdelem végidejében az imádat lesz a fő 
kérdés. Ez az egész világnak szóló üzenet a Teremtő imádatára szólít fel.

„A végső válság központi kérdése az imádat lesz. A kinyilatkoztatás világos-
sá teszi, hogy nem az imádat megtagadása jelenti a próbát, inkább az, hogy 
az ember kit imád. A végidőben csak két csoport lesz: akik félik és imádják 
az igaz Istent (Jel 11:1, 18; 14:7), illetve akik gyűlölik az igazságot, és a sár-
kányt, meg a fenevadat imádják (Jel 13:4-8; 14:9-11)…

Ha a végső küzdelem központi kérdése az imádat lesz, nem csoda, hogy Is-
ten a végidei evangéliumának elküldésével figyelmezteti a föld lakosait, hogy 
vegyék Őt komolyan, imádják mint az erre egyedül méltó Teremtőt” (Ranko 
Stefanovic: Revelation and Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation. 
Berrien Springs, Mich., 2002, Andrews University Press, 444-445. o.).
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december 12.szerda

A BIBLIA TANULMÁNYOZÁSA ÉS A KÖZÖSSÉG

ApCsel 2:42 verse szerint milyen elemei voltak az őskeresztény istentisz-
teletnek? 

„És állhatatosan kitartottak az apostolok tudományában és a  közösségben” 
(ApCsel 2:42, ÚRK). Az egyház kezdeti korszakától fogva az istentisztelet 
jellemző meghatározója volt Isten Igéjének a tanulmányozása, amit akkor 
az apostolok vezettek. Az első keresztények hűségesen tanulták a Szent-
írást, hogy megtudják, mit mond Jézusról, a  Messiásról. Állandó közös-
ségben éltek, közösen élvezték az Istentől kapott áldásokat, bátorították 
egymást a hitéletben. Az Igében keresték a szent igazságokat, amelyek a vi-
lágban képviselt üzenetük alapját képezték.

Mennyire fontos Isten Igéjét tanulmányozni a hívők közösségében? Mit 
mondanak erről az alábbi igék?

2Kir 22:8-13  

ApCsel 17:10-11  

2Tim 3:14-17  

„Bárhol hirdessék is az evangélium igazságát, ott a helyes cselekvést őszin-
tén vágyakozók az Írás szorgalmas kutatására kapnak késztetést. Ha a föld 
történelmének utolsó napjaiban azok, akiknek vizsgálandó igazságokat hir-
detnek, a béreabeliek példáját követnék és az Írásokat naponta kutatnák, 
összehasonlítva Isten szavával a nekik hozott üzenetet, ott ma, ahol most vi-
szonylag kevesen vannak, Isten törvényének előírásaihoz nagyobb számban 
volnának hűségesek” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, 
Advent Kiadó, 154. o.). Az Isten Igéjében talált és általunk hirdetett igazság 
tesz bennünket egységes néppé. Ez igaz volt Isten egyházára az első időben, 
mint ahogyan igaz ma is. Isten Igéjének tanulmányozása adja a lényegét úgy 
az istentiszteletünknek, mint népünk egységének, hiszen Isten arra hívott el 
bennünket, hogy hirdessük a világnak a hármas angyali üzenetet. Amikor 
a hívők családjaként összejövünk a közösségi élet és az istentisztelet céljából, 
a Szentírás szól hozzánk Isten Igéjéből és vezeti az életünket, hogy felkészül-
jünk a küldetésünkre és Jézus második adventjére. 

Mennyire szilárdan gyökerezik a  hitünk a  Bibliában? Elég biztosan 
állunk ahhoz, hogy mint a héber fiatalok, mi is megingathatatlanok 
maradjunk még akkor is, ha halálosan megfenyegetnének minket? 
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december 13. csütörtök

A KENYÉR MEGTÖRÉSE ÉS AZ IMÁDKOZÁS

Az őskeresztény egyházat minden nehézség ellenére egységbe fogta a  Jé-
zusba vetett közös hit és az igazság, aminek a hirdetését az Úr rájuk bízta. 
Ezt nevezte Péter úgy, hogy „jelenvaló igazság” (2Pt 1:12). Mivel egységben 
voltak az igazságban, egységüket számos módon kifejezték. „És állhatato-
san kitartottak… a kenyér megtörésében és az imádkozásban” (ApCsel 2:42, 
ÚRK). A kenyér megtörése bizonyára a közösségi étkezés alkalmaira utal. 
A közös étkezések idején valaki áldást mondott a kenyérre és az italra, ez-
zel emlékezve Jézus halálára és feltámadására, ugyanakkor közeli visszajö-
vetelét várva. Az első keresztények időt szakítottak arra, hogy megemlékez-
zenek Jézus életének és szolgálatának jelentőségéről. Szívesen beszélgettek 
erről a közös étkezések alkalmával. Az együtt elköltött ételek fogyasztása 
így az istentisztelet alkalmává vált. „Mindennap állhatatosan, egy szívvel, 
egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, 
örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben” (ApCsel 2:46-47, RÚF). Két-
ségtelen, hogy a  közösség alkalmai jelentősen hozzájárultak a  Jézusban 
való egységük érzetének erősödéséhez.
Milyen példákat találunk Az apostolok cselekedeteiben arra, hogy a  ke-
resztények együtt imádkoztak? Mit kértek imában?
ApCsel 1:14  

ApCsel 4:23-31  

ApCsel 12:12  
A korai egyházban nagyon fontosnak tartották a lehetőséget, hogy közvet-
lenül kapcsolatba léphetnek Istennel. Soha nem is szalasztották el az alkal-
mat, hogy kéréseiket Isten elé tárják, amikor istentiszteletre gyűltek össze. 
Timóteusnak írt első levelében Pál megemlítette, hogy mennyire fontos 
imádkozni, amikor a keresztények együtt vannak (1Tim 2:1). Az efezusi-
akhoz szólva is hangsúlyozta az ima szükségességét: „Minden alkalommal 
minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a Lélek által. Ebben legyetek 
éberek minden állhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért, értem is, 
hogy adassék nekem szó, ha megnyitom számat, hogy bátran ismertessem meg 
az evangélium titkát” (Ef 6:18-19, ÚRK).

Milyen úton-módon tapasztalhatunk mélyebb egységet közös ügye-
inkben a  közbenjáró imádság ereje által? Hogyan erősítheti egyhá-
zunk egységét az ilyen ima? 
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december 14.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„»A szombatnak, mint a teremtés emlékünnepének az az igazi jelentősége, 
hogy állandóan arra emlékeztet, miért is illeti Istent imádat.« Azért, mert 
Ő a Teremtő, mi pedig a  teremtményei. »A szombat tehát Isten imádásá-
nak éppen a gyökerét érinti, mert semmi más intézmény nem tanítja ezt 
a nagy igazságot ilyen meggyőzően. Isten imádásának igazi alapját – nem 
csupán a  hetedik napinak, hanem minden istentiszteletnek – a  Teremtő 
és teremtményei közötti különbségben kell megkeresni. Ez a  nagyszerű 
tény soha nem fakulhat meg, és ezt sohasem szabad elfelejteni« (J. N. And-
rews: History of the Sabbath. 27. fejezet). Isten az Édenben azért rendelte 
el a szombatot, hogy az embert állandóan emlékeztesse erre az igazságra. 
Ameddig Istent azért imádjuk, mert Ő a  Teremtő, addig a  szombat lesz 
ennek a jele és emlékeztetője. Ha a szombat egyetemes ünnep lett volna, 
az ember értelmével és szívével felfogta volna a Teremtőt, akit tisztelet és 
imádat illet. Soha senki nem lett volna bálványimádó, istentagadó vagy hi-
tetlen. A  szombat ünneplése az igaz Istenhez való hűségünk jele, ahhoz 
az Istenhez, »aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek for-
rásait«. Tehát az Isten imádására és parancsolatai megtartására felszólító 
üzenet a negyedik parancsolat megtartására különös súllyal szólít” (Ellen 
G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 377. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Az istentisztelet, a teremtés és a megváltás bibliai fogalmai szoro-

san kapcsolódnak egymáshoz. Hogyan lehet tehát éppen a szombat-
ünneplés az Isten által előírt ellenszere a hamis istentiszteletnek? 
Mi a  szombat szerepe Jel 14:6-7 versének a  végidőre vonatkozó 
próféciájában? Miért utal az első angyal üzenete a szombatra? 

2. Az istentiszteletről gyakran azzal kapcsolatban beszélünk, hogy mi 
képezheti a részét, mi az, amit istentisztelet közben tehetünk, illetve 
nem tehetünk. Vajon ez elég volna? Mi az istentisztelet igazi lényege? 
Mennyire gazdag az istentisztelet tapasztalata a gyülekezetünkben? 

ÖSSZEFOGLALÁS: Az imádat a hívő hálás válasza, amit Istennek ad az 
üdvösség ajándékáért, valamint ez a  keresztény közösségi élet egysé-
gének és összetartozásának lényeges eleme. Közösségünk nem tapasz-
talhatja a Krisztusban való egységet az imádság és az Isten akaratának 
megismerését kereső bibliatanulmányozás nélkül.
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BODNÁR ISTVÁN:
MORZSÁK

A Biblia: Krisztus vetése.
Szívünktől függ: a mag kikél-e,
s lesz-e üdvünk fehér kenyérje?
*
Isten – a fény, te – az árnyék;
Ő – a tett, te csak – a szándék!
*
Az Úr keresztjét, hogy tovább vigye,
a derék Simont – kényszeríték.
Te azon légy – ha kell –, a Krisztusért
önszántadból hulljon veríték!
*
Isten vagy én? Kockát vet az ember,
s csodálatos, mindig az ÉN nyer!
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december 15-21.

Egyházszervezet és egység

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 16:19; 20:25-28; 28:18-20; 
Galata 6:1-2; Efezus 5:23-27; Titusz 1:9 

„De ne így legyen közöttetek; hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen 
a ti szolgátok; És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok” (Mt 
20:26-27).

Hetednapi adventistaként protestáns keresztények vagyunk, valljuk, hogy 
az üdvösséget egyedül úgy nyerjük el, ha hiszünk Jézus Krisztusnak az em-
beriségért végbevitt tettében. Nem kell ahhoz az egyház, sem az egyházi 
hierarchia, hogy részesüljünk Krisztus tetteinek az áldásaiban, amelyeket 
közvetlenül tőle kapunk, hiszen Ő volt a Helyettesünk a kereszten, Ő a Fő-
pap, aki közbenjár értünk a mennyei szentélyben.

Ezzel együtt az egyházat Isten alkotta meg, értünk helyezte ide, de nem az 
üdvösség eszközeként, hanem hogy a segítségével közvetíthessük és bemu-
tathassuk a világnak a felkínált üdvösséget. Az egyház szervezetét Jézus hoz-
ta létre a világon, az evangélium hirdetése érdekében. A szervezet annyiban 
fontos, hogy megszilárdítja és lehetővé teszi az egyház misszióját. Az egy-
házszervezet nélkül nem lehetne olyan eredményesen bemutatni az embe-
reknek Jézus üdvözítésének az üzenetét. Az egyházi vezetők szerepe szintén 
fontos abban, hogy elősegítsék az egységet és Jézus példáját tükrözzék.

A héten arról fogunk tanulni, hogy a misszió szempontjából miért olyan 
fontos az egyházszervezet, hogyan támogathatja a közösség egységét.

12. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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december 16. vasárnap

KRISZTUS AZ EGYHÁZ FEJE

Amint egy korábbi tanulmányunkban már megállapítottuk, az Újszövetség 
a test hasonlatát vonatkoztatja az egyházra. Az egyház Krisztus teste. Ez a 
metafora az egyház több jellegzetességére utal, mint ahogyan Krisztus és 
népe kapcsolatára is. Mivel az egyház Krisztus teste, a puszta létében tőle 
függ. Ő a Fej (Ef 1:22; Kol 1:18), a létének a Forrása, nélküle nem is létezne.

Az egyház identitása is Krisztustól származik, hiszen Ő a Forrása, az Alapja 
és az elindítója a hitelveinek és a tanításainak. Mindazonáltal az egyház 
több e fontos tényezők összességénél. Krisztus és a Szentírásban kinyilat-
koztatott Igéje határozza meg, hogy mi az egyház, tehát az identitása és 
jelentősége Krisztustól ered.

Ef 5:23-27 szakaszában Pál a Krisztus és egyháza közötti kapcsolattal 
mutatja be, hogy milyen legyen a férj és a feleség viszonya. Melyek a meg-
határozó tényezők Krisztus és egyháza kapcsolatában? 

Talán van, aki az engedelmesség fogalmát illetően egy kissé habozik, még-
hozzá az elmúlt évszázadok vezetői visszaélései miatt. Viszont az egyház 
Krisztus, a Fej alá tartozik, vagyis az Ő hatalma alá. Amikor elismerjük 
Őt az egyház Fejének, ez emlékeztet, hogy végső soron kinek is tartozunk 
hűséggel – nem másnak, mint magának az Úrnak. Fontos, hogy az egyház 
szervezett legyen, de a szervezetet alá kell rendelni Jézus, az igazi Vezető 
hatalmának. 

„Az egyház Krisztusra alapozva épül, engedelmeskednie kell Krisztusnak 
mint fejének. Nem függhet embertől, ember nem irányíthatja. Sokak állítá-
sa szerint az egyházban betöltött bizalmi tisztségük feljogosítja őket arra, 
hogy előírják, mit higgyenek és tegyenek mások. Ezt az igényt Isten nem 
szentesíti. »Mindnyájan testvérek vagytok« (Mt 23:8) – jelenti ki a Megvál-
tó. Mindenki ki van téve a kísértésnek, mindenki esendő, tévedhet. Nem 
bízhatjuk vezetésünket véges elmére. A hit Sziklája Krisztus élő jelenléte 
az egyházban. A leggyöngébb is rábízhatja magát, és akik a legerősebb-
nek képzelik magukat, a leggyöngébbnek fognak bizonyulni, hacsak nem 
választják Krisztust erősségüknek” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 
1989, Advent Kiadó, 350. o.).

Hogyan tanulhatjuk meg teljesen Krisztusra bízni magunkat, nem 
pedig másra, egy „véges elmére” – ami olyan könnyen megeshetne?

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

SZOLGÁLÓ VEZETÉS

Jézus a tanítványok közötti szolgálata során többször átélt pillanatokat, 
amelyek talán elkeserítették, amikor látta, mennyire irigykednek, hatalom-
ra vágynak. Úgy tűnt, az apostolok alig várták, hogy Jézus országában nagy 
hatalmú vezetők legyenek (Mk 9:33-34; Lk 9:46). Még az utolsó vacsora 
elfogyasztásakor is valószínűleg az uralom, az első hely foglalkoztatta őket 
(Lk 22:24). 

Az egyik ilyen alkalommal Jézus világosan elmondta, mit is gondol népe 
lelki vezetéséről. Jézusnak Mt 20:25-28 verseiben lejegyzett szavaiból 
a vezetés mely elveit ismerhetjük meg? Hogyan mutathatjuk be ezeket az 
elveket az életünkben és különösen a gyülekezetünkben? 

„Ebben a velősen megfogalmazott szakaszban Jézus a hatalom gyakorlásá-
nak két modelljét mutatja be. Az első a hatalom fogalmának római megköze-
lítése, amely szerint az elit a ranglétrán a többiek felett áll. E csoportnak ha-
talma van döntéseket hozni és engedelmességet elvárni azoktól, akik alattuk 
állnak. Jézus egyértelműen elutasította a hatalom gyakorlásának ezt a fajtá-
ját, amikor kijelentette: »ne így legyen közöttetek« (Mt 20:26). Ehelyett a hata-
lom gyakorlásának lélegzetelállítóan új modelljét állította a tanítványok elé, 
ami az általuk ismert hierarchikus modell teljes elutasítása vagy fordítottja” 
(Darius Jankiewicz: Serving Like Jesus: Authority in God’s Church c. cikke. Ad-
ventist Review, 2014. március 13.). Két kulcsszón alapszik a hatalom fogalma, 
amit ebben a történetben Jézus bemutat: „szolga” (diakonos) és „rabszolga” 
(doulos). Mt 20:26-27 verseinek új fordításaiban (RÚF, ÚRK) az első eset-
ben szolga, a másodikban rabszolga áll, de Jézus szándékának erejéből veszít 
mindkettő. Jézus ugyan nem kívánta eltörölni az egész hatalmi struktúrát, 
azt azonban mindenképpen hangsúlyozni akarta, hogy az egyházi vezetők 
elsősorban Isten népének szolgái és rabszolgái legyenek. Nem azért van 
a pozíciójuk, hogy hatalmat gyakoroljanak az emberek felett, vagy uralkod-
janak rajtuk, vagy presztízst, hírnevet szerezzenek maguknak. „Krisztus más 
elvekre alapozta országát. Az embereket nem hatalomra, hanem szolgálat-
ra hívta, az erősöket, hogy hordozzák a gyöngék fogyatékosságait. Az erő, 
a  rang, a tehetség, a műveltség mind nagyobb kötelezettséget rótt birtokló-
jára embertársainak szolgálatában” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 
1989, Advent Kiadó, 462. o.).

Olvassuk el Jn 13:1-20 szakaszát! Milyen vezetői példát adott itt Jézus?
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december 18. kedd

AZ EGYHÁZ EGYSÉGÉNEK A MEGŐRZÉSE

Olvassuk el 2Tim 2:15 és Tit 1:9 verseit! A Timóteusnak és Titusznak 
adott páli tanács szerint milyen fontos felelőssége, feladata van a hűsé-
ges gyülekezeti/egyházi vezetőknek?

Figyeljük meg, milyen nagy hangsúlyt helyez Pál a tanbeli tisztaság meg-
őrzésére! Ez alapvető az egység szempontjából, különösen azért, mert el-
mondható, hogy egyházunkat leginkább a tanításaink egyesítik. Adventis-
taként eltérő körülmények közül, kultúrákból, háttérről származunk, de 
Krisztusban való egységünket az adja, ahogyan a tőle kapott igazságot ér-
telmezzük. Ha összezavarodunk e tanítások terén, akkor abból csak káosz 
és megoszlás következhet, a végidőhöz közeledve egyre inkább. 

„Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és hol-
takat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az igét, állj elő vele alkal-
matos és alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítás-
sal. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a 
saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök” 
(2Tim 4:1-4). 

Pál e szavakkal Jézus visszajövetelére és az ítélet napjára összpontosítja 
ihletett gondolatait. Az apostol Istentől kapott tekintéllyel (lásd 1Tim 1:1) 
adja Timóteusnak ezt a fontos tanácsot. Az utolsó időkre gondolva, amikor 
rengeteg a hamis tanítás és terjed az erkölcstelenség, Timóteusnak hirdet-
nie kellett Isten Igéjét, erre a szolgálatra hívta el az Úr. Tanítói szolgálata 
részeként Timóteusnak meggyőznie, feddenie és buzdítania kellett az em-
bereket. Ezek az igék emlékeztetnek arra, ahogyan a Szentírás vezet (2Tim 
3:16). Világos, hogy Timóteusnak azt kellett követnie, tanítania és kivite-
leznie, amit a Szentírásban talált, méghozzá hosszútűréssel és türelemmel. 
A durva és kemény feddés aligha fogja Krisztushoz vonzani a bűnösöket. 
Timóteus erőteljes egyesítő erő lehet az egyházban, ha követi azt, amit Pál 
írt, méghozzá a Szentlélek vezetése alatt, szolgáló-vezető hozzáállással. 

Milyen gyakorlati lehetőségek vannak arra, hogy a gyülekezet egysé-
gének megőrzésében segítsünk a gyülekezeti vezetőinknek? Hogyan 
győződhetünk meg arról, hogy mindig egyesítő erőként hatunk, és 
még a viták között sem bomlasztjuk az egységet?
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december 19.szerda

EGYHÁZFEGYELEM

Az egyházszervezetben az egyik fő kérdés a fegyelmezés. Néha érzékeny kér-
désnek bizonyul az, hogy milyen módon segíti a fegyelmezés az egyház egy-
ségének megőrzését, és ezt könnyű félreérteni. Viszont bibliai szemszögből 
közelítve, a fegyelem két fő terület köré összpontosul: megőrizni a tanbeli 
tisztaságot és fenntartani a gyülekezeti élet és gyakorlat tisztaságát.

Amint már láttuk, az Újszövetség azt képviseli, hogy fontos megőrizni 
a bibliai tanítás tisztaságát a hitehagyással és hamis tanítással szemben, 
különösen a végidőben. Ugyanez a helyzet a közösség jó hírének a megőr-
zésével, hogy óvjuk az erkölcstelenség, a becstelenség és a züllöttség ellen. 
Ezért olvashatjuk, hogy a Szentírás „hasznos a tanításra, a feddésre, a meg-
jobbításra, az igazságban való nevelésre” (2Tim 3:16). 

Milyen elveket adott Jézus az egyháznak a fegyelmezéssel és a tévedők 
helyreigazításával kapcsolatban Mt 16:19 és 18:15-20 verseiben? 

A Biblia alátámasztja a fegyelmezés elvét, valamint azt, hogy lelki és er-
kölcsi életünk tekintetében számadással tartozunk egymásnak. Valójában 
az egyház egyik megkülönböztető jegye a szentség, a világtól való elkülö-
nülés. A Bibliában számos példát találunk arra, hogy nehéz helyzetekben 
az egyháznak határozottan fel kellett lépnie az erkölcstelen magatartással 
szemben. Fontos fenntartani az egyház erkölcsi szintjét.

A következő szakaszok tanítása szerint milyen elveket kövessünk, amikor 
nehéz kérdésekkel kell foglalkoznunk a gyülekezetben? Mt 7:1-5; Gal 6:1-2

Nem tagadhatjuk, hogy a bibliai tanítás szerint szükség van az egyházfe-
gyelemre, nélküle nem leszünk hűségesek az Igéhez. Figyeljük meg azon-
ban, hogy az említett tanácsok közül sokban látszik a megmentés lelkülete. 
Amennyire lehet, a fegyelmezésnél a megmentésre kell törekedni. Arról 
sem feledkezhetünk meg, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, szüksé-
günk van a kegyelemre. A fegyelmezést tehát alázattal kell megtenni, a saját 
fogyatkozásaink tudatában.  

A vétkezőkkel való bánásmódunkban hogyan tanulhatjuk meg azt, 
hogy ne elsősorban a büntetésre törekedjünk, inkább a megmentésre? 
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december 20. csütörtök

A MISSZIÓ SZERVEZÉSE

Amint az egész negyedév során láttuk (és nem baj, ha elismételjük), az egy-
házunk a misszió céljából szerveződött, ez tart egységben. Nem csupán ha-
sonló gondolkodású emberek klubja vagyunk, akik időnként összejövünk, 
hogy hitünkben támogassuk egymást. Az a cél hoz bennünket össze, hogy 
bemutassuk a világnak az igazságot, amit mi magunk is megszerettünk.

Jézus Mt 28:18-20 verseiben kötötte a tanítványai lelkére utolsó paran-
csát a világmisszióval kapcsolatban. Mutassunk rá a kulcsfontosságú 
szavaira! Mit jelentenek ezek a mai egyház számára?

Van négy kulcsszó Jézus nagy misszióparancsában, amit a tanítványainak 
mondott: menjetek el, tegyetek tanítvánnyá, megkeresztelve, tanítsátok. 
Ezeknek a verseknek a görög nyelvtani alakjából az derül ki, hogy a fő ige 
a „tegyetek tanítvánnyá”, a másik három pedig azt jelöli, ez hogyan törté-
nik. Úgy lesznek újabb tanítványok, ha a hívők minden néphez elmennek 
és hirdetik az evangéliumot, megkeresztelnek embereket, majd pedig megta-
nítják őket arra, hogy megtartsák, amit Jézus mondott. Isten országa növek-
szik, miközben az egyház eleget tesz a parancsnak. Így minden népből egyre 
többen és többen csatlakoznak azokhoz, akik elfogadják Jézust Megváltó-
juknak. Engedelmeskednek a parancsának, megkeresztelkednek és követik 
tanításait, amivel létrejön egy új, egyetemes család. Jézus az új tanítványait 
is biztosítja arról, hogy mindennap velük lesz, miközben ők is még többe-
ket tanítvánnyá tesznek. Jézus jelenlétének ígérete Isten jelenlétéről biztosít. 
Máté evangéliuma már az elején kijelenti, hogy Jézus születésével „Velünk az 
Isten” (Mt 1:23), majd pedig azzal fejezi be, hogy Jézus folyamatos jelenlétét 
ígéri, egészen a második adventig. „Krisztus nem mondta tanítványainak, 
hogy munkájuk könnyű lesz… Biztosította őket, hogy velük lesz; és ha hit-
tel mennek előre, a Mindenható pajzsa alatt haladnak. Megmondta nekik, 
bátrak és erősek legyenek, mert az angyaloknál hatalmasabb – a mennyei 
sereg vezére – lesz a sorukban. Gondoskodott munkájuk folytatásáról, és az 
eredményért maga vállalta a felelősséget. Amíg szavának engedelmeskednek 
és vele egyetértésben dolgoznak, nem vallanak kudarcot” (Ellen G. White: Az 
apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 19. o.).

Gondolkodjunk még azon, hogy mit is jelent az ígéret, miszerint Jézus 
egészen a második adventig a népével lesz! Hogyan hasson ránk ez az 
ígéret, miközben igyekszünk teljesíteni Jézus parancsát? 
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december 21.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„A helyes vezetési elvek a társadalom minden egységében alkalmazhatók, 
beleértve az egyházat is. Fontos azonban, hogy a vezető a gyülekezetben 
még más is legyen: szolga. 

Látszólag ellentétesnek tűnik a vezető és a szolga szerepe. Hogyan vezethet 
és szolgálhat valaki egyszerre? Vajon a vezetői posztnak nem kiemelt tiszte-
let jár? A vezető nem parancsokat oszt és várja, hogy engedelmeskedjenek 
neki? Hogyan foglalhat el egyszerre egy kisebb tisztséget is, hogyan lehet 
szolga, aki parancsokat kap és teljesít? 

A látszólagos ellentmondás feloldása érdekében tekintsünk Jézusra! 
Ő a legtökéletesebb példa a szolgáló vezetés elvére. Az egész élete szolgálat 
volt, ugyanakkor Ő a világ leghatalmasabb vezetője” (G. Arthur Keough: 
Our Church Today: What It Is and Can Be. Washington D. C. és Nashville, 
1980, Review and Herald, 106. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Gondolkodjunk még tovább a szolgáló vezetésről! Vajon a szekulá-

ris világban találunk erre egyáltalán példát? 
2. Olvassuk el ismét Mt 20:25-28 verseit! Ezek szerint Isten hogyan 

érti azt, hogy nagy (Mt 20:26)? És hogyan érti ezt a világ?
3. Az egyházi vezetők egyik feladata az egység megőrzése. Mit tegyünk 

akkor, ha botladoznak ezen a téren, ha ember voltuk miatt nem 
bizonyulnak tökéletes példának? 

4. Miért olyan fontos, hogy szeretettel és kegyelemmel alkalmazzuk 
a gyülekezeti és egyházfegyelmet a vétkezők esetében? A folyamat 
közben miért kell mindig gondolni Mt 7:12 versének üzenetére?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az egyház missziója és egysége szempontjából lénye-
ges a jó egyházszervezet. Krisztus az egyház Feje, az egyházi vezetőknek 
az Ő példáját kell követniük, miközben Isten népét vezetik. Az egység 
Isten Igéjének hűséges tanítása által őrizhető meg, valamint azzal, ha 
életünket az Ige iránti hűség jellemzi.  
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R. DÁNIEL IRÉN:
MINDENÉRT

Áldunk a nyárért, 
áldunk az őszért,
áldunk a télért, 
tavaszért.
Áldunk a szélért, 
áldunk a hóért,
minden biztató 
szavadért.

Áldunk esőben, 
perzselő fényben,
fagyos viharban, 
dermedve.
Áldunk leverten, 
áldunk derűben, 
nevedben bízva, 
remélve.

Áldunk a jóért, 
áldunk a rosszért,
beléjük rejtett 
kincsedért.
Áldunk, ha értünk, 
áldunk, ha kétlünk,
Hozzád kiáltunk
mosolyért.

Áldunk erőben,
áldunk sebekben,
áldunk gödrünkből 
felnézve.
Áldunk megtörten,
korunkba görnyedten,
várva gyógyító
kezedre.

Gyatra kis rímek,
mégis derítnek,
miközben ágyam
bevetem.
Áldom a Lényed,
mellyel az éjet
kelő Nap mögé
temeted.
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Az egység végső helyreállítása

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 11:1-10; 35:4-10; János 14:1-3; 
1Thesszalonika 4:13-18; Jelenések 21:1-5; 22:1-5

„De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lako
zik” (2Pt 3:13).

A Biblia egyik legnagyszerűbb ígérete, hogy Jézus visszajön. E nélkül nem 
lenne semmink, mert minden reményünk erre az ígéretre épül és annak az 
egész körére, amit ez jelent. Amikor Krisztus visszatér az ég felhőiben, eltű-
nik mindaz, ami földi és emberalkotta, következésképpen csak ideig-óráig 
tartó és néha értelmetlen is. A mennyben eltöltött ezer esztendő végén Isten 
újjáteremti a most háborúktól, éhínségektől, betegségektől és tragédiáktól 
sújtott földet, és az lesz majd a megváltottak lakhelye, akik végül együtt 
élhetnek az Úrral és egymással.

Az Újszövetség egyik fő témája Krisztus második adventje. A keresztények 
évszázadokon át várták ennek az ígéretnek a teljesedését. Hetednapi ad-
ventistaként szintén várjuk Jézus visszajövetelét, a nevünk is ezt a remény-
séget hirdeti. 

Az utolsó tanulmányban ezzel az ígérettel foglalkozunk, és megnézzük, 
hogy mit jelent ez a keresztényi egységünk szempontjából. Krisztusban 
való egységünket gyakran próbára teszik emberi korlátaink és gyengesége-
ink. Akkor azonban már nem kell ellenszert keresnünk a széttagolódásra, 
mert ilyesmi többé nem lesz. A második adventkor egyek leszünk az Úrral. 
Végre újból egyek lehetünk, helyreállt családként! 

december 22-28.13. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapdecember 23.

KRISZTUS BIZTOSAN VISSZATÉR 

Jn 14:1-3 verseiben találjuk Jézus második adventjének legismertebb ígé-
retét. Ennek alapján milyen lesz a megváltottak élete az új földön?

A korai keresztények Krisztus visszatérését úgy emlegették, hogy a „boldog 
reménység” (Tit 2:13). Várták, hogy a Szentírás minden próféciája és ígérete 
teljesedjen a második adventkor, ami a keresztény zarándokút igazi cél-
ja. Aki szereti Krisztust, várja a napot, amikor már szemtől szemben lehet 
vele. Jézus szavai azt fejezik ki, hogy szoros, meghitt lesz a kapcsolatunk 
vele és egymással is.  

A keresztények hisznek ebben az ígéretben, aminek a teljesedéséről bizto-
sít a Biblia. Azért bízunk benne, mert Jézus kijelentette: „ismét eljövök” (Jn 
14:3). Már az ószövetségi prófécia megjövendölte Krisztus első eljövetelét, 
ahogyan a másodikat is. Az özönvíz előtt Isten elmondta Énók pátriárká-
nak, hogy a Messiás dicsőséges eljövetele véget vet majd a bűnnek. Énók 
prófétált arról, hogy „Íme, eljött az Úr sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson 
mindenki felett, és megbüntessen minden istentelent minden istentelen tettéért, 
amelyet elvetemülten elkövetett, és minden durva beszédért, amelyet az istente-
len bűnösök ellene szóltak” (Júd 14-15, ÚRK).

Ezer évvel azelőtt, hogy Jézus a földre jött, Dávid király is prófétált a Mes-
siás érkezéséről, aki összegyűjti majd a népét. „Eljön a mi Istenünk és nem 
hallgat; emésztő tűz van előtte, s körülte erős forgószél. Hívja az egeket onnan 
felül, és a földet, hogy megítélje népét; Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldo-
zattal erősítik szövetségemet” (Zsolt 50:3-5)!

Jézus második adventje szorosan kapcsolódik az elsőhöz. A születését és 
szolgálatát megjövendölő próféciák (pl. 1Móz 3:15; Ézs 11:1; Dán 9:25-26; 
Mik 5:2) képezik a visszajövetelének ígéretében való reménységünk alapját. 
Krisztus „egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt… 
egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét eltörölje, másodszor pedig bűn hordo-
zása nélkül jelenik meg azoknak, akik várják őt üdvösségükre” (Zsid 9:26, 28, 
ÚRK).

Hogyan találunk most is reményt és vigasztalást a második advent 
ígéretében? 

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

A HELYREÁLLÍTÁS ÍGÉRETE

Ézs 11:1-10 szakaszában milyen ígéret hangzik Izraelnek, és mit tudha-
tunk meg ebből a részből a megváltottak örök lakhelyéről? 

A Biblia a föld megteremtésével kezdődik (1Mózes 1-2. fejezet), bemutat-
ja, hogy Isten csodaszép, harmonikus világot bízott ősszüleinkre, Ádámra 
és Évára. Tökéletes volt a világ, az Isten által teremtett emberiség ottho-
na. A Biblia két utolsó fejezete (Jelenések 21-22. fejezet) szintén arról szól, 
hogy Isten tökéletes, harmonikus világot teremt a megváltott emberiség-
nek. Ez a rész még pontosabban meghatározza, hogy ez újjáteremtés lesz, 
a bűn pusztítása után Isten helyreállítja a földet. A Biblia számos helyen ki-
jelenti, hogy a megváltottak örök lakhelye valóságos hely lesz, nem egy ki-
talált elképzelés vagy álom. A megváltottak képesek lesznek látni, hallani, 
illatokat érezni, tapintani. Az új életben egészen új tapasztalatokat éreznek 
majd. Ézsaiás próféta könyve 11. fejezetének gyönyörű szakasza megjöven-
döli a Messiás eljövetelét, aki egy új korszakot teremt. Véget vet a kegyet-
lenségeknek és elhozza az örök béke idejét. Az egyetemes összahang korát 
alapozza meg Isten uralma az új földön.

Az új, harmonikus életből mi tűnik el örökre Jel 21:1-5 versei szerint?

Ellen White leírta, mi vár a megváltottakra: „Amint telnek az örökkévaló-
ság évei, egyre gazdagabb és dicsőségesebb kinyilatkoztatásokat kapunk 
Istenről és Krisztusról. A tudás progresszív, fokozatosan nő, éppen úgy, 
mint a szeretet, a tisztelet és a boldogság. Minél többet megtud az ember 
Isten jelleméről, annál jobban fogja csodálni. Miközben Jézus a megváltás 
gazdagságába és a Sátánnal folytatott nagy küzdelem bámulatos győzelme-
ibe bepillantást enged, a megváltottak szíve folyamatosan erősödő áhítattal 
ver, és egyre biztosabb kézzel pengetik arany hárfáikat. Tízezerszer tízezer 
és ezerszer ezer hang egyesül a hatalmas dicsénekben” (Ellen G. White: 
The Story of Redemption. 432-433. o.).

Mi a módja annak, hogy már most is meglássuk, milyen Isten jelleme? 
Hogyan tükrözhetjük már most is azt az emberek közötti harmonikus 
és egységre törekvő életünkkel? 
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kedddecember 25.

A FELTÁMADÁS ÉS A HELYREÁLLT KAPCSOLATOK

Az egyház kezdeti korszakától kezdve leginkább talán Krisztus visszaté-
résének az ígérete tartotta a lelket Isten hűséges népében, és különösen 
így van ez a megpróbáltatások között. Bármilyen félelmetes küzdelmeket 
éltek át, még ha vigasztalhatatlan volt is a bánatuk, nagy fájdalmat éreztek, 
akkor is bíztak Krisztus visszatérésében és a második adventben foglalt 
nagyszerű ígéretekben. 

Milyen ígéreteket találunk 1Thessz 4:13-18 szakaszában? Mi vonatkozik 
benne a kapcsolatok helyreállítására?

Krisztus visszatérése döntő hatással lesz az egész emberiségre. Isten orszá-
ga megalapításának fontos szempontja a kiválasztottak összegyűjtése. „És 
elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait 
a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másikig” (Mt 24:31). Az összegyűj-
tés pillanatában a meghalt igazak feltámadnak és halhatatlanságot kapnak 
(1Kor 15:52-53). „…először feltámadnak a Krisztusban elhunytak” (1Thessz 
4:16, RÚF). Erre a pillanatra várunk mindannyian. A feltámadtak újból 
találkoznak azokkal, akik vágyódtak a társaságuk és a szeretetük után. Így 
ír Pál erről az eseményről: „Halál, hol a te diadalmad? Halál, hol a te fullán-
kod” (1Kor 15:55, RÚF).

A feltámadáskor nem betegen, öregen, eltorzult testtel jönnek elő az embe-
rek, mint ahogyan a sírba tértek, hanem új, halhatatlan, tökéletes testben, 
amin már nincsenek ott a bűn okozta romlás jelei. A feltámadt szenteken 
teljes lesz Krisztus helyreállító munkája, tökéletesen tükrözik Isten képét, 
azt, ami a szándéka volt a teremtéskor (1Móz 1:26; 1Kor 15:46-49).

Jézus második adventjének a pillanatában, amikor a megváltott halottak 
feltámadnak, a földön élő igazak szintén átváltoznak, új, tökéletes testet 
kapnak. „Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön 
magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára” (1Kor 15:53). 
Tehát a megváltottaknak ez a két csoportja, a feltámadt és az átváltozott 
igazak „elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és 
ekképpen mindenkor az Úrral leszünk” (1Thessz 4:17). 

Tudományos korunkban még a keresztények is mindenre természetes 
magyarázatot próbálnak találni, még a „csodákra” is. Miért csak Isten 
természetfeletti tettei menthetnek meg bennünket? Mire tanít a feltá-
madás ígérete? 
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szerda december 26.

ÚJ FÖLD A MEGVÁLTOTTAKNAK

„Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem 
jut eszébe” (Ézs 65:17, RÚF). Ézsaiás és János (Jel 21:1) is látta látomásban 
a megígért új földet.

Gondolkodjunk azon, hogy milyen lesz a megváltottak mesés városa, az 
Új Jeruzsálem Jel 21:2, 9-27 versei értelmében! A leírás szerint milyen 
egység és összhang lesz ott?

Olvassuk el Jel 22:1-5 szakaszát! Az új városnak két fontos jellemzője az 
Isten trónjától eredő élet folyója, valamint az élet fája, ami a két partjá-
ról, a víz fölött összefonódik. Mi lesz ezeknek a célja? 

Bűne miatt Ádám elveszítette a hozzáférést az élet fájához (1Móz 3:22-24), 
de Krisztus ezt visszaadja az Új Jeruzsálemben. Ezzel kapcsolatos a győzte-
seknek szóló egyik ígéret is (Jel 2:7). A fa tizenkét gyümölcsöt terem majd, 
minden hónapban másfélét (Jel 22:2). Ez is egy oka lehet annak, hogy „Ak-
kor majd hónapról hónapra és szombatról szombatra eljön minden ember, és 
leborul előttem – mondja az ÚR” (Ézs 66:23, ÚRK). A „népek gyógyítására” 
(Jel 22:2, RÚF) tett utalás azt emeli ki, hogy Isten minden válaszfalat el 
akar távolítani az emberek közül, helyreállítva az emberiséget eredeti célja 
szerint. Isten minden népből, törzsből és nemzetből ismét egy, osztatlan 
családot alkot, akik harmóniában és békében élnek együtt, közösen dicső-
ítve Őt. 

„A »népek gyógyítására« kifejezés képletesen utal a nemzeti és nyelvi kor-
látok, elválasztások eltávolítására… Az élet fájának levelei gyógyítják be a 
nemzetek közötti töréseket. A népek nem »pogányok« többé, hanem egy 
családdá forrnak össze, mint akik Isten igaz gyermekei ([vö.] Jel 21:24-26). 
Amit Mikeás már évszázadokkal korábban várt, az akkor beteljesedik: »nép 
népre fegyvert nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak. És ki ki nyugszik 
az ő szőlője alatt és fügefája alatt, és senki meg nem rettenti őket« (Mik 4:3-4; 
[vö.] Ézs 2:4). Az élet folyójának a partján a megváltottak meghívják majd 
egymást (lásd Zak 3:10), hogy együtt üljenek az élet fája alatt. A fa levele-
inek gyógyhatása minden sebet begyógyít – legyen az faji, etnikai, törzsi 
vagy nyelvi –, amelyek korszakokon át megszaggatták és megosztották az 
emberi családot” (Ranko Stefanovic: Revelation and Jesus Christ: Commen-
tary on the Book of Revelation. Berrien Springs, Mich., 2002, Andrews Uni-
versity Press, 593. o.).
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csütörtökdecember 27.

ÉLET AZ ÚJ FÖLDÖN

Olvassuk el Ézs 35:4-10 és 65:21-25 verseit! Mennyiben különbözik majd 
az ottani élet attól, amit most ismerünk? 

Ézsaiás próféta könyvében többször is olvasunk valami újról: „újak” (42:9; 
43:19; 48:6), „új ének” (42:10), „új nevet” (62:2). A 65. fejezetben új a dol-
gok sorrendje. Béke és összhang van Isten minden teremtménye között. 
Örökre megszűnnek a szövetségben azok az átkok, amelyek az engedet-
lenség és a lázadás miatt a földre nehezedtek (lásd 3Móz 26:14-17; 5Móz 
28:30), mert nem lesz többé bűn, csak bőséges áldás – házak, amelyekben 
élhetünk és étel, amit élvezhetünk.

Milyen lesz az élet ezen a gyönyörű helyen? Vannak, akik azon gondolkoz-
nak, hogy vajon felismerjük-e majd a barátainkat és a rokonainkat, miután 
testünk halhatatlan lesz és teljesen helyreáll bennünk Isten képe. Feltáma-
dása után a tanítványok felismerték Krisztust, Mária ráismert a hangjára 
(Jn 20:11-16). Tamás felismerte Jézus kinézetét (Jn 20:27-28). Az emmausi ta-
nítványok ráismertek sajátos szokására az étkezőasztalnál (Lk 24:30-31, 35). 
Tehát ha a testünk hasonló lesz Jézus feltámadt testéhez, akkor bizonyosan 
megismerjük majd egymást, és várhatjuk a helyreállt kapcsolatok örök éle-
tét. Biztonsággal feltételezhetjük, hogy folyamatosan együtt lehetünk azok-
kal, akiket ismerünk és szeretünk, akik velünk oda jutnak.

„A megváltottak kölcsönösen ismerni fogják egymást. A szeretet és a rokon-
szenv, amelyet Isten plántált a lélekbe, a legszebb és legigazabb kifejezésre 
jut. A bűntelen kapcsolat a szent lényekkel, a harmonikus együttlét a szent 
angyalokkal és minden korszak hűségeseivel – akik megmosták ruháikat 
és megfehérítették a Bárány vérében –, a szent kötelék, amely összekap-
csol »minden nemzetség«-et »mennyen és földön« (Ef 3:15), mind hozzájárul 
a megváltottak boldogságához” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Buda-
pest, 2013, Advent Kiadó, 576-577. o.). 

„Azért nem csüggedünk… Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk 
igenigen nagy örök dicsőséget szerez nékünk; Mivelhogy nem a láthatókra 
nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatat
lanok pedig örökkévalók” (2Kor 4:16-18). Hogyan tanulható meg az 
ideig-óráig tartó, elillanó dolgok világában, hogy arra figyeljünk, ami 
láthatatlan és örökkévaló?
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péntek december 28.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Urunk feltámadása és mennybemenetele tagadhatatlan bizonyítéka an-
nak, hogy Isten szentjei győznek a halál és a sír felett. Ez a biztosítéka an-
nak, hogy a menny kitárul azok előtt, akik megmossák, kifehérítik jelle-
mük ruháit a Bárány vérében. Jézus az emberiség képviselőjeként ment fel 
az Atyához, Isten pedig elviszi azokat, akik az Ő képét tükrözik, hogy lás-
sák a dicsőségét és osztozzanak benne. Otthonok várják a földi zarándoko-
kat, ruhák az igazakat, a dicsőség koronájával és a győzelem pálmaágaival. 
Az eljövendő világban minden világossá lesz, az is, amit nem értettünk Isten 
gondviselését illetően. Magyarázatot kapunk majd az itt nehezen felfogható 
dolgokra. A kegyelem titkai feltárulnak előttünk. Ahol véges elménkkel csak 
zavart és teljesületlen ígéreteket láttunk, ott a legtökéletesebb és legszebb 
harmóniát fedezzük majd fel. A legnagyobb próba elé állító tapasztalataink-
ról ott kiderül, hogy mindet a végtelen szeretet rendelte el. Kimondhatatlan 
örömmel, dicsőségben örvendezünk, amikor felismerjük Isten gyengéd sze-
retetét, aki eléri, hogy minden a javunkra váljon” (Ellen G. White: Counsels 
for the Church. 358. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Más keresztények is hisznek Jézus valóságos visszajövetelében 

(még ha nem is mindenki), tehát mi az egyedi vonás Jézus visszaté-
résének adventista reménységében? 

2. Két hal úszik a vízben. Az egyik megkérdezi: „Milyen a víz?” „Mi az 
a víz?” – kérdez vissza a másik. Vagyis annyira hozzászokhatunk 
bizonyos dolgokhoz, hogy észre sem vesszük, mennyire áthatnak 
mindent, általánosak. Például hogyan is tudnánk mi, akik bűnben 
születtünk, bűnös világban élünk és akiket eltölt a bűn, hogy 
milyen lehet az új földön ránk váró csodálatos, új élet? Miért kell 
mégis törekedni arra, hogy magunk előtt lássuk ezt, még ha csak 
korlátozott mértékben vagyunk is rá képesek?  

3. Nem kérdés, hogy az új földön egységben élünk majd mindenkivel. 
Tehát mit tehetünk meg már most, amivel felkészíthetjük magunkat 
erre? 

ÖSSZEFOGLALÁS: A Biblia teljes bizonyossággal állítja, hogy Isten majd 
újjáteremti ezt a földet és a bűn pusztításának a nyomait maradéktalanul 
eltünteti róla. Végül az emberiség betöltheti létének eredeti célját, teljes össz-
hangban élhetnek. Most lelkileg tapasztalhatjuk a Krisztussal való egységet, 
ami ugyan még nem vált teljessé, akkor azonban élő és örök valóság lesz.
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SZERVEZET, EGYSÉG ÉS INTÉZMÉNYI FEJLŐDÉS

„Nem kell félnünk a jövőtől, ha nem feledjük, hogyan vezetett eddig az Úr 
és mire tanított múltunk történelme által” (Ellen G. White).

„Ellen White szolgálata és a Hetednapi Adventista Egyház kialakulása 
elválaszthatatlan egymástól… Ellen és James White köré csoportosultak 
azok a milleriták, akik később szombatünneplő adventisták lettek. James 
White figyelemre méltóan eltökélt, remek szervező egyéniség volt, aki úgy 
tudta egyszerre több oldalát is erősíteni a fejlődő mozgalomnak, mint 
rajta kívül csak kevesen. Oldalán szent pártatlansággal és rendíthetetlen 
elkötelezettséggel állt Ellen White, aki bátor látomásokkal erősítette az 
egyre gyarapodó „kicsiny nyájat”. Néhány évtized alatt az egyházi vezető 
és a próféta párosának vezetésével nemzetközi misszióvá fejlődött az Új 
Angliai csoport. Noha a világszéles mozgalom emberi középpontjai vol-
tak, egyikük sem várt elismerést, jutalmat, de még földi kényelmet sem. 
White-ék egyrészt félelem nélkül szólaltak fel a társadalmi problémák 
ellen, másrészt ezreket vezettek rá korukban, hogy meglássák, hogyan 
hoz az evangélium lelki, társadalmi és fizikai helyreállítást már ebben az 
életben. Az hajtotta őket, hogy eleget tegyenek Isten parancsának: felké-
szítsenek egy népet a hamarosan érkező Úr fogadására. E kettős hangsúly 
eredményeképpen – vagyis egyrészt elfordulni a világi dolgok figyelem-
elterelő szokásaitól, másrészt elkötelezetten hirdetni a világnak Isten or-
szága elveit – alakult ki az orvosi és oktatási intézmények hálózata, amit 
számos kiadóhivatal és világszéles missziós hálózat támogat. 

Vitathatatlan, hogy e késztetés mögött Ellen White számított az irányí-
tó erőnek. Az ő egyesítő, serkentő »hangja« továbbra is világosságnak és 
hajtóerőnek számít, jóval az 1915-ben bekövetkezett halála után is. Az 
a sajátos tényező különbözteti meg mindazoktól, akik a XIX. században 
a prófétaság ajándéka birtokosainak mondták magukat, hogy sosem te-
kintette magát egy új mozgalom vezetőjének. Magát mindig egyszerűen 
Isten hírnökének tartotta, akit az Advent Mozgalomhoz küldött az Úr…

Ellen White tudta, hogy csak minimális lesz az eredmény, ha az evan-
gélium hirdetőinek életében nem működnek az evangéliumi elvek. Az 
egyház legfontosabb feladatának tartotta, hogy krisztusi életünkkel von-
zónak és meggyőzőnek mutassuk be Krisztus evangéliumát” (Herbert 
E. Douglass: Messenger of the Lord. 17. fejezet). 
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„Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek” (Tit 2:11)

  1.    H. 2Kor 4:6 Isteni világosság a szívünkben
  2.    K. Jer 36:6-7 Megtérésre szólító üzenet
  3.    Sz. Fil 3:20-21 Mennyei országunk
  4.    Cs. 1Móz 24:40  Az Úr angyala előttünk jár
  5.    P. 4Móz 13:31 Káleb bátor hite
  6.    Sz. 4Móz 14:20-21 Az Úr dicsősége a földön

 Naplemente: Budapest: 18:15 Debrecen: 18:07

  7.    V. Bír 5:2 Isten tettei a nép életében
  8.    H. Ruth 2:12 Áldjon meg az Úr!
  9.    K. Fil 4:4 Örüljetek!
10.  Sz. Jel 22:4 Szemtől szemben Istennel
11.  Cs. Júd 24-25 Dicsőség Istennek!
12.  P. 2Jn 4 Az igazságban járó gyermekek
13.  Sz. Jak 1:2 Öröm a kísértések között

 Naplemente: Budapest: 18:02 Debrecen: 17:54

14.  V. 3Jn 11 Kövesd a jót!
15.  H. Filem 20 Örömszerzés jótettekkel 
16.  K. Jn 11:43 Lázár feltámasztása
17.  Sz. Mk 10:31 Gazdag kárpótlás
18.  Cs. 1Pt 1:20 Jézus Isten megváltási tervében 
19. P. Jak 5:13 Éneklés és ima
20.  Sz. 1Kor 15:10 Isten átformáló kegyelme

 Naplemente: Budapest: 17:48 Debrecen: 17:40

21.  V. 1Kor 15:42-43 A feltámadás
22.  H. Róm 11:33 Isten útjai
23.  K. 1Thessz 5:2 Az Úr napjának eljövetele
24.  Sz. Zsolt 13:6 Ének az Úrnak
25.  Cs. Tit 2:13-14 Boldog reménység
26.  P.     1Thessz 4:13 Nem kell bánkódni
27.  Sz. 2Tim 1:9-10 Megváltás Jézus Krisztusban

 Naplemente: Budapest: 17:36 Debrecen: 17:28

28.  V. Zsid 9:28 Egyszeri áldozat
29.  H. ApCsel 1:11 Jézus visszatérésének ígérete
30.  K.    Mk 1:15 Térjetek meg!
31.  Sz.   Péld 16:32 Az önuralom értéke

2018. októberReggeli dicséret
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„Mert nagy az Úr és igen dicséretes” (Zsolt 96:4)
    
  1.    Cs. ApCsel 7:55-56 István a mennybe látott
  2.    P.  2Sám 22:29-30 Bátorság Istennel
  3.    Sz. 2Sám 24:14 Isten kezében

 Naplemente: Budapest: 16:25 Debrecen: 16:16

  4.    V.    2Kir 5:13-15 Naámán gyógyulása
  5.    H. 2Kir 6:20-23 Asztalt teríteni az ellenségnek
  6.    K. Zsolt 98:8-9 A teremtett világ öröme és az Úr ítélete 
  7.    Sz.   Jel 21:23-24  Isten világosságában élni
  8.    Cs. Zsolt 99:5-6 Magasztaljuk az Urat!
  9.    P. Ézs 1:18 Az Úr ítélete
10.  Sz. Ézs 65:21 Élvezhetjük munkánk gyümölcsét 

 Naplemente: Budapest: 16:15 Debrecen: 16:06

11.  V. Jel 22:6 Megbízható ígéret
12.  H. Ézs 40:28-31 Erőnk megújul
13.  K. Jn 10:16 A Pásztor szavára hallgató juhok
14.  Sz. Mik 7:7-8 Szabadításra várva
15.  Cs.   Sof 1:7 Az Úr napja előtt
16.  P. Gal 5:25 Lélek szerinti élet
17.  Sz. Jn 6:40 Örök élet

 Naplemente: Budapest: 16:06 Debrecen: 15:57

18.  V. Ézs 42:1-3 Az Úr Szolgája
19.  H. Kol 1:12-13 Hálaadás 
20.  K. Fil 4:6-7 Nem kell aggódni
21.  Sz. Fil 2:13 Isten munkája bennünk
22.  Cs. Mk 4:24 Mindent visszakapunk
23.  P. Mt 25:21 Elismerés Istentől
24.  Sz. Dán 4:34 Az Úr dicsőítése

 Naplemente: Budapest: 16:00 Debrecen: 15:50

25.  V.   Zsolt 95:1 Örüljünk az Úrnak!
26.  H.    Ézs 51:11 Az Úr megváltottainak öröme
27.  K. Zsolt 20:8-9 Istenben bízni
28.  Sz.   5Móz 7:8 A szerető Isten szabadítása
29.  Cs. Zsolt 23:6 Isten jósága és kegyelme
30.  P.     2Krón 20:20 Bizalom Istenben és prófétáiban

2018. november Reggeli dicséret
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„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való” (Jak 1:17)

  1.    Sz. Jn 6:68-69 Péter vallástétele
 Naplemente: Budapest: 15:55 Debrecen: 15:45

  2.    V. Jel 1:6 Királyok és papok
  3.    H. Mt 25:31 Jézus dicsőséges eljövetele
  4.   K. Préd 9:13 Salamon meglátása
  5.    Sz. Róm 13:11 Ideje felébredni!
  6.    Cs. Róm 13:10 A törvény betöltése
  7.    P. Zsolt 37:39-40 Az igaz ember segítsége
  8.    Sz.   Zsolt 1:1 A boldog ember

 Naplemente: Budapest: 15:52 Debrecen: 15:42
  9.    V. Hós 10:12 Igazság és kegyelem
10.  H. Jer 29:12-13 Teljes szívből keresni Istent
11.  K.  2Sám 7:28-29 Dávid Isten áldását kéri
12.  Sz. Zsolt 24:7-8 A dicsőség Királya
13.  Cs. Jóel 2:32 Szabadulás
14.  P.  Ám 4:13 Hatalmas Teremtő
15.  Sz. Ef 5:16-17 Éljünk bölcsen!

 Naplemente: Budapest: 15:52 Debrecen: 15:42
16.  V. Ef 4:32 Jóság és megbocsátás
17.  H. Jn 4:23 Lélekben és igazságban imádni Istent
18.  K. Zsolt 119:140 Tiszta beszéd
19.  Sz.   Zsolt 63:9 Ragaszkodás Istenhez
20. Cs. Mt 13:44 Földbe rejtett kincs
21.  P. Mt 2:2 A csillag jelzése
22.  Sz. Mk 1:11 Az Atya megerősítő szava

 Naplemente: Budapest: 15:55 Debrecen: 15:44
23.  V. Lk 2:20 A pásztorok bizonyságtétele
24.  H. Jn 1:18 Jézus kijelentette az Atyát
25.  K. Fil 2:6-8 Önmagát megüresítő Jézus
26.  Sz.   1Thessz 5:15 Törekedj a jóra!
27.  Cs.   2Jn 8 A teljes jutalom elérése
28.  P.     Zsolt 100:1-2 Ének az Úrnak
29.  Sz.   2Kor 8:9 Jézus Krisztus jósága

 Naplemente: Budapest: 15:59 Debrecen: 15:48
30.  V.    Lk 8:15 Jó föld és gyümölcstermés
31.  H.    Zsolt 34:9-10 Jó az Úr
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