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Életszakaszok

Véget ért a teremtés hatodik napja. Az első öt nap során a kaotikus állapotból 
a világ tökéletesen széppé változott át. Világosság lépett a sötétség helyére. A vizek 
visszaszorultak, amikor Isten rájuk parancsolt. „Eddig jöhetsz, tovább nem, itt majd 
megtörnek büszke hullámaid” (Jób 38:11, RÚF)! A szárazföld a színek és illatok fes-
tővásznává vált. Mindenhol különféle madarak repkedtek, a halak és a tengeri em-
lősök úsztak, pancsoltak vízi otthonukban. Számtalan szárazföldi állat szaladgált, 
ugrált vagy éppen lógott a faágakról, attól függően, hogyan alkotta meg a Teremtő. 
Majd végül Isten megformálta az embert, a saját képére – egyedi lett az egész földi 
teremtésben.

Miközben Isten az első földi szombatra, a hetedik napra készült, a teremtett 
világra tekintve kijelentette, hogy „igen jó” (1Móz 1:31).

Bárcsak ez lenne a történet vége, hogy a tökéletes emberekkel benépesített tö-
kéletes világ örökké létezik! Gondoljunk csak bele, hogy Ádámnak és Évának szü-
letik sok gyereke, majd unokája és dédunokája, akiknek a növekedését figyelik 
nemzedékek végtelen során át. Mind egyre nagyobb és nagyobb örömet adnak az 
első emberpárnak és Istennek is! Ezt a képet mi – a már bűnös világban létezve, 
csak azt ismerve – aligha tudjuk elképzelni.

Ez pedig azért van, mert a képzeletünk olyan világban formálódott, ami nagy-
mértékben különbözik Isten eredeti teremtésétől. Mennyiben más a bűn előtti és 
utáni világ? Itt egy példa: Ellen White azt írta, hogy amikor Ádám és Éva „a lankadt 
virágokban és hulló falevelekben a pusztulás első jeleit látta, jobban gyászolt, mint 
most az ember a halottai miatt. A törékeny, érzékeny virágok halála valóban okot 
adott a fájdalomra. De amikor a hatalmas fák elhullatták leveleiket, ez a kép élén-
ken emlékeztette őket arra a rideg tényre, hogy minden élő sorsa a halál” (Ellen G. 
White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 36. o.). Mi már nem 
reagálunk ugyanígy egy lehulló falevélre, mivel csak a bűn világában élünk, elke-
rülhetetlennek tartjuk az élet körforgásában a halált és a szenvedést.

Pontosan erről szól a mostani negyedév tanulmánya: az élet ciklusairól, leg-
alábbis arról, ami a bűnnel teli világban vár ránk. A körforgást ott figyeljük meg, 
ahol ezt a legtöbben átéljük: a család keretein belül.

Az Édenben Isten családba teremtette meg az embert, először a férjet és a fe-
leséget, majd a gyerekeket, akiknek szintén gyerekeik lettek, és így jutunk el a 
világ történelmében máig. Ádámtól és Évától, majd a pátriárkákon keresztül Dávid 
dinasztiájáig a legelső bibliai történetek mind családi vonatkozásban, családi kap-
csolatokban bontakoztak ki. Az egész Bibliában így vagy úgy a családok képezik 
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az események keretét. Ez azért sem meglepő, mert ilyen vagy olyan mértékben mi 
is családi kapcsolatokban haladunk végig az életszakaszainkon.

A család fogalma megmarad és ki is kell tartania a meghatározásának átfogal-
mazására tett kísérletek, valamint a család ellen ható mai és múltbéli erők dacára 
(pl. a bibliai időkben a többnejűség aligha járult hozzá a családi stabilitáshoz). In-
nen indulunk el, és gyakran itt ér a legerősebb jó vagy rossz hatás, ami az életünket 
és a kihívásainkra adott válaszainkat alakítja az életünk ciklusain át.

Minden egyén különbözik, mint ahogy minden család is. Mostani negyedévi 
tanulmányunk pedig olyan Szentíráson alapuló elvekre mutat, amelyek (reménye-
ink és imáink szerint) az élet minden szakaszában erősebbé teszik a családokat.

Claudio és Pamela Consuegra az Észak-amerikai Divízió Családi Szolgálatok Osz-
tályának a vezetői. Több mint harminc éve szolgálják az egyházat különféle megbí-
zatásokban.

Clifford R. Goldstein
szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz
Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idé-
zeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai köny-
vek 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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március 30-április 5.1. tanulmány

Életritmusok

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1; 8:22; Jób 1:13-19; Zsoltárok 90:10; 
Apostolok cselekedetei 9:1-22; Róma 8:1; Filippi 1:6

„Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak” 
(Préd 3:1).

Salamon királytól származik az egyik legszebb leírt vers: „Mindennek ren-
delt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születés-
nek és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, 
ami ültettetett. Ideje van a megölésnek és ideje a meggyógyításnak; ideje a ron-
tásnak és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje 
a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek. Ideje van a kövek elhányásának és ideje 
a kövek egybegyűjtésének; ideje az ölelgetésnek és ideje az ölelgetéstől való eltá-
vozásnak. Ideje van a keresésnek és ideje a vesztésnek; ideje a megőrzésnek és 
ideje az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak és ideje a megvarrásnak; ideje 
a hallgatásnak és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretésnek és ideje a gyűlölés-
nek; ideje a hadakozásnak és ideje a békességnek” (Préd 3:1-8).

E szavak megragadják az emberi létezés számos részét – a szakaszait, a rit-
musát. Az életünk valóban szakaszokon, változásokon keresztül megy, ez 
születésünk pillanatától kezdve így van. A változás időnként jó, időnként 
nem, néha mi irányítjuk, máskor nem. A héten nézzük át életünk szakasza-
it és ritmusát, mivel azok különös módon hatnak ránk és a családunkra is!

www.bibliatanulmanyok.hu
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március 31. vasárnap

KEZDETBEN

A Biblia a kezdetektől indul, kétség kívül ezért nyit a „Kezdetben” (1Móz 
1:1) szóval. Ennek a fejezetnek a központjában természetesen az áll, hogy 
a  földünk „kietlen és puszta” (1Móz 1:2) állapotból olyan világgá alakult 
át, amiről a hatodik napon maga Isten jelentette ki: „igen jó” (1Móz 1:31). 
Röviden: ez a kezdet a világunknak is a kezdete volt.

Olvassuk el Mózes első könyve 1. fejezetét! Igaz, sok minden történt itt, 
mégis tegyük fel magunknak a következő kérdést: van a véletlenszerű-
ségnek vagy az esetlegességnek bármilyen nyoma is, vagy pedig minden 
rendezetten történt, a  megfelelő időben és helyen? Mit árul el a  vála-
szunk Isten jelleméről?

Ellen G. White azt írta, hogy „a rend a menny első törvénye” (Signs of the 
Times. 1908. június 8.). Úgy tűnik, ez a földre is igaz. Annak ellenére, hogy 
a bűn megzavarta a természet világát, a rend, a ritmus és a rendszeresség 
bizonyos fokig még most is létezik.

Olvassuk el 1Móz 8:22 versét! Hogyan jelenik meg itt is a rend?

Az évszakok általában rendben váltják egymást még a bűnbeesés után is. 
A fényes égitestek mellett, mint például a nap és a hold, amelyeknek felada-
ta, hogy „elválasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a na-
pokat és az esztendőket” (1Móz 1:14), ott vannak az évszakok is, amelyek 
részei a természetes ritmusnak Isten teremtett világában. Az Ézs 66:23 ver-
séhez hasonló szövegek arra utalnak, hogy lesz majd egyfajta ritmikusság 
az új földön is – bár most éppen csak bepillantást nyerünk oda az Igéből. 

Gondoljunk arra, hogyan befolyásolja az életünket, különösen a csa-
ládi életünket a  szombat a  maga kifejezetten rendszeres módján! 
Milyen kézzelfogható előnyei vannak nemcsak a szombatnak, hanem 
a rendszerességének is?

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

AZ ÉLET RITMUSAI

Tudósok beszélnek a napi ritmusról: a biológiai ritmus (amit időnként „bi-
ológiai órának” is neveznek) szabályozza a testünk funkcióit. Más szóval 
még bennünk is megvan a rendszerességnek egy bizonyos foka. Így a ritmi-
kusság körülöttünk és bennünk is létezik.

Az életnek milyen előre látható szakaszait említik a Szentírás alábbi ré-
szei? Hogyan kapcsolódnak ezek közvetlenül a családi életünkhöz?

Préd 3:2  

1Móz 21:8; Bír 13:24  

Zsolt 71:5; Péld 5:18  

1Móz 15:15; Bír 8:32  

Zsolt 90:10  

Az élet két végpontja, a születés és a halál között különféle életszakaszokon 
megyünk át, amelyek minden embernél különböznek. Néhány gyerek nem 
él soká a születése után. Mások felnőnek, elérik az érett, idős kort. A gye-
rekek mind a maguk módján növekednek és fejlődnek. Egyesek hamarabb 
kezdenek el járni vagy beszélni, mint mások. Lesznek, akik iskolába járnak 
és diplomát szereznek, míg mások egyéb munkával töltik az életüket. Né-
melyek családot alapítanak, mások pedig sosem házasodnak meg és nem 
lesznek gyerekeik.

Több milliárd ember él a földön, és bár sok a közös bennünk (lásd ApCsel 
17:26), mindannyian egyediek vagyunk, ezért az életünk különbözni fog.

Bizonyos értelemben az eltérések azért is fontosak, mert mindannyian tu-
dunk olyat nyújtani, amit más nem. Röviden, a  különbözőségünk miatt 
válhatunk áldássá mások számára. Példának okáért mind a  fiataloknak, 
mind az időseknek előnyére válik, amit a másik biztosíthat: „Az ifjak dísze 
az erő, az öregek ékessége pedig az ősz haj” (Péld 20:29, RÚF). Bármilyen 
életszakaszban is legyünk, minden különbözőségünk ellenére adhatunk 
valamit nemcsak az Úrnak, hanem a másik embernek is.

Miben lehetünk mások áldására az adott életszakaszunkban? Miért 
ne törekednénk rá tudatosan, hogy valóban áldássá legyünk a másik 
számára, főként, ha a családunk tagja?
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április 2. kedd

AMIRE NEM SZÁMÍTUNK

Olvassuk el Jób 1:13-19 és 2:7-9 szakaszait! Mi történt Jóbbal? Milyen ér-
telemben tükrözi az ő esete azt, ami időnként így vagy úgy mindenkivel 
megesik?

Hérakleitosz, a görög filozófus kijelentette, hogy „a változáson kívül nincs 
más állandó.” Éppen amikor úgy tűnk, hogy minden rendben van, megtör-
ténik az, amire nem számítunk. Lehet, hogy elveszítjük az állásunkat vagy 
egy végtagunkat, egy betegség ágynak dönt vagy hamar végez velünk, tűz 
üt ki a házban, autóbalesetet szenvedünk, elesünk kutyasétáltatás közben.

Természetesen nem minden változás negatív. A munkahelyi előléptetés mi-
att jobb anyagi helyzetbe kerülhetünk. Esetleg találkozunk valakivel, akivel 
aztán összeházasodunk. Ezek olyan változások, amelyeket mindenki szíve-
sen vesz.

Tehát éljük az életünket, rutinszerűen, a ritmusunk szerint, de hirtelen és 
váratlanul minden felbolydul.

Jób biztosan nem számított az élete új szakaszára. A Biblia úgy jellemzi, 
mint „feddhetetlen, igaz, istenfélő… és bűn-gyűlölő” (Jób 1:1) embert. Azt is 
tudjuk róla, hogy házas volt, született hét fia, három lánya és nagy gazdag-
ságban élt (Jób 1:2-3). Mire a könyv közepére érünk, már legalább hat nagy 
veszteség éri: elveszíti a vagyonát, a munkaerejét, a gyerekeit, az egészsé-
gét, a felesége támogatását és a barátai bátorítását. Az élete teljesen felfor-
dult, a családi élete romokban hevert.

A Jóbbal történtek elég szélsőségesek, de közülünk ki nem élt át kifejezet-
ten rossz, váratlan eseményeket? Az élet a  megszokott mederben halad, 
aztán hirtelen, minden figyelmeztetés nélkül, gyökeresen megváltozik, az 
életünk – és a családunké – pedig már nem lesz olyan, mint korábban volt.

Ez nem új jelenség. Ábel minden bizonnyal nem számított rá, hogy meg-
gyilkolják. József nem is sejthette, hogy eladják Egyiptomba rabszolgának. 
Mindkét történetben családtagok váltak árulókká, és az érintett családokra 
is alapvetően hatott az, ami az egyes tagjaival történt. A Szentírás tele van 
olyan példákkal, amikor emberek és családok életét teljesen megváltoztatta 
valamilyen váratlan esemény.

Hogyan segített a  hitünk az életünk ritmusát váratlanul megzavaró 
próbák között?



ÁTMENETI SZAKASZOK

Az ember gyakran megszokás alapján cselekszik. Elindulunk egy bizonyos 
úton és minél idősebbek leszünk, annál nehezebb változtatni rajta.

Valóban nem változunk könnyen. Hány feleség panaszkodott már az évek 
folyamán, hogy „Meg akartam változtatni a férjemet, de…”? Isten azonban 
tudatosan formál bennünket, nem annyira a személyiségünket, mint a jel-
lemünket. Tulajdonképpen ez is lényeges a  megváltás tervében: Isten új 
emberré akar minket tenni Őbenne.

Milyen komoly változás történt a  tárzusi Saul életében? Hogyan ment 
végbe? ApCsel 8:1, 3; 9:1-22; Gal 1:15-17

„Miután Saul teljesen engedett a Szentlélek meggyőző erejének, látta életé-
nek tévedéseit és felismerte Isten törvényének messze ható követelménye-
it. Ő, a büszke farizeus, aki jó cselekedeteiben bízott, most a kisgyermek 
alázatosságával és őszinteségével hajolt meg Isten előtt, megvallva saját 
érdemtelenségét, s a megfeszített és feltámadt Megváltó érdemeiért könyör-
gött. Saul a megbocsátás és elfogadás hő vágyában buzgón könyörgött…

A bűnbánó farizeus imája nem volt hiábavaló. Szívének legbensőbb gon-
dolatai és érzései az isteni kegyelem által átalakultak és nemes képessé-
gei összhangba kerültek Isten örök szándékával. Saul számára Krisztus és 
igazsága értékesebb lett az egész világnál” (Ellen G. White: Az apostolok 
története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 80. o.).

Még ha a mi megtérésünk korántsem olyan drámai, mint Saulé volt, mind-
annyiunknak megvan a saját történetünk, a tapasztalatunk, miként mun-
kálkodott az Úr az életünkben, hogy olyanná változtasson át, amilyennek 
szerintünk is lennünk kell. A folyamat talán hosszú és néha el sem tudjuk 
képzelni a változást. Ilyenkor kifejezetten fontos gondolni két bibliaszöveg-
re és igényelni is azokat!

Olvassuk el Fil 1:6 és Róm 8:1 versét! Milyen két ígéretet találunk 
e részekben? Hogyan kapcsolódnak össze keresztényi életünkben?

10

április 3.szerda
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április 4. csütörtök

KAPCSOLATOK

A Biblia a kapcsolatok könyve. Isten arra alkotott meg bennünket, hogy 
kapcsolatba lépjünk másokkal. Csak nagyon kevesen élnek teljes elszige-
teltségben. Először is, egyikünk sem jöhetne világra mások nélkül, de a szü-
letésünk után is szükségünk van arra, hogy valaki gondoskodjon rólunk, 
legalábbis amíg elérünk egy bizonyos kort, amikor – elméletileg –megle-
hetnénk magunkban. Persze még ha ez lehetséges is, ugyan ki akar így 
élni? A  többségnek szüksége van az emberek társaságára és barátságára, 
vágyunk is rá. Szerethetjük a háziállatainkat, pl. a kutyánkat, de az igazán 
mély, tartalmas, illetve az életünket formáló kapcsolataink az emberekhez 
fűznek. Nem is csoda, hogy a család és a családi kapcsolatok különösen 
lényegesek az életünkben.

Mivel a legtöbben szinte állandóan találkozunk emberekkel, e kapcsolatok 
gyakran hatnak az életünk változásaira és ritmusára. A folyamat ugyanak-
kor kétirányú: amikor valaki kapcsolatba lép velünk, hat az életünkre, mi 
pedig az övére. Akár felismerjük, akár nem (sokszor észre sem vesszük), 
kapcsolataink jó és rossz irányba is vihetnek. Mennyire fontos tehát, hogy 
tudatosan pozitív hatást fejtsünk ki, kiváltképp a hozzánk legközelebb ál-
lókra – vagyis általában a családtagjainkra!

Olvassuk el a következő bibliaverseket! Mit árulnak el a kapcsolataink-
ról? Róm 15:7; Ef 4:2, 32; 1Thessz 3:12; Jak 5:16

Sok szempontból egyszerű az elv. Ha rendesen, kedvesen és együttérzéssel 
bánunk másokkal, jó hatással leszünk rájuk, akár jobbá is tehetjük az éle-
tüket. Jézus pozitív irányba fordította az emberek életét, és micsoda kivált-
ság, hogy mi is hasonlót tehetünk! Ne feledjük: a befolyásunk vagy jó, vagy 
rossz lesz, még ha csak burkoltan is! A hatásunk pedig sehol nem olyan 
erős, legyen akár rejtett, akár nem, mint a családunkban.

Nézzük meg Jézus következő két kijelentését Lk 11:34 és Mk 4:24-25 
részeiben! Mit árulnak el az emberekkel való bánásmódunk fontossá-
gáról?
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április 5.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Képzeljük el, mi minden változott meg Krisztus tanítványainak az életé-
ben, miközben vele töltötték az idejüket! A legtöbben tanulatlan, egyszerű 
emberek voltak, akik a zsidó hit tanításaihoz és hagyományaihoz szoktak, 
de a galileai rabbi kimozdította őket a megszokásaikból. Irigykedtek (Mt 
20:20-24) és összetűzéseik voltak (Jn 3:25). Úgy tűnt, hogy nincs elég hitük 
(Mk 9:28-29), ráadásul még magára is hagyták (Mt 26:56), sőt elárulták 
Jézust (Mt 26:69-74). Ugyanakkor fejlődtek is lelkileg, és az emberek fel-
ismerték, hogy Péter Jézussal volt (Mt 26:73). A Szanhedrin tagjai szintén 
csodálkoztak, látva, hogy Péter és János „írástudatlan és iskolázatlan embe-
rek… Azt is megtudták, hogy Jézussal voltak” (ApCsel 4:13, RÚF).

Gondoljunk arra is, milyen pozitív hatással lehetnénk a családunkra, ha 
úgy élnénk, hogy amikor ránk néznek, látnák: Jézussal voltunk!

Ellen G. White következő szavai szerint milyen legyen az otthoni befolyás? 
„Az otthonunk talán egyszerűen van berendezve, mégis lehet az a hely, ahol 
mindig barátságos szavakat szólunk, kedves dolgokat cselekszünk, ahol az 
udvariasság és a szeretet állandó vendég” (Ellen G. White: Boldog otthon. 
Budapest, 1998, Advent Kiadó, 19. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Olvassuk el Préd 3:1-8 szakaszát! Mit fejeznek ki e versek, és 

hogyan alkalmazhatjuk az itt található elvet a saját életünkre?
2) Beszélgessünk az osztályban az életünket megváltoztató tapasztala-

tokról! Mondjuk el, milyen tanulságokat vontunk le belőlük, illetve 
még mit kellett volna megtanulnunk ezekből! Beszélgessünk arról 
is, hogyan hatott mindez a családunkra! Milyen tanulságokat szűr-
tünk le az említett helyzetekből?

3) Mennyiben lenne más az életünk Krisztus nélkül? Mit árul ez el 
Krisztus változást hozó erejéről?
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KETTEN EGYÜTT

„És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önma-
gát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul” (Ef 5:2). 

„Bármennyire körültekintően és bölcsen lépnek is a fiatalok a házasság 
kötelékébe, kevés új párnál van meg a teljes egység mindjárt a házasság 
megkötése után. Az igazi házastársi egyesülés a későbbi évek munkája. Ami-
kor az új házasok szembetalálják magukat az élet terheivel, kuszaságaival 
és gondjaival, eltűnik az illúzió, mellyel a képzelet olyan sokszor kiszínezi 
a házasságot. Férj és feleség megismerik egymás jellemét úgy, ahogy elő-
zőleg lehetetlen volt megismerni. Ez életük legkritikusabb időszaka. Egész 
jövő életük boldogságát és hasznosságát alapozzák meg azzal, ha ekkor he-
lyes irányt vesznek. Sokszor felfedeznek egymásban addig nem is gyanított 
gyengeségeket és fogyatékosságokat; de azok a szívek, amelyeket a szeretet 
köt össze, észrevesznek addig nem látott nagyszerű értékeket is. Igyekezzék 
mindenki inkább e nagyszerű tulajdonságokat, mint a fogyatékosságokat 
felfedezni a másikban! Sokszor saját magatartásunk, a légkör, amely körül-
vesz bennünket, határozza meg, mi bontakozik ki előttünk a másikból.

Sokan gyengeségnek tartják a szeretet kifejezését, és tartózkodásukkal 
taszítanak másokat. Ez a lelkület nem ad lehetőséget az érzések összehan-
golására. Ha a kapcsolatkeresés vágyát és nemes érzéseinket elfojtjuk, azok 
elsorvadnak, szívünk pedig árva és hideg lesz. Őrizkedjünk ettől a helytelen 
magatartástól! A szeretet nem él sokáig, ha nem juttatjuk kifejezésre. Ne 
engedd, hogy akivel szívedet összekötötted, hiába sóvárogjon kedvesség és 
együttérzés után!

Ha nehézségek, problémák és csüggesztő körülmények támadnak is, se 
a férj, se a feleség ne élje bele magát abba a gondolatba, hogy házasságuk 
tévedés vagy csalódás! Határozzátok el, hogy mindaz lesztek egymás szá-
mára, ami csak lehetséges! Legyetek továbbra is olyan figyelmesek, mint 
kezdetben; minden módon támogassátok egymást az élet küzdelmeiben! 
Gondolkodjatok azon, hogyan tudnátok elősegíteni egymás boldogságát! 
Kölcsönösen szeressétek egymást, és legyetek türelmesek egymáshoz! Ak-
kor a házasság nem fogja a szeretet végét jelenteni – hanem a szeretet a 
házassággal kezdődik el igazán. Az őszinte barátság melege, a szíveket egy-
máshoz kapcsoló szeretet a mennyei boldogság előíze lesz” (Ellen G. White: 
Válaszd az életet! Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház, 23-24. o.).
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április 6-12.

A döntéseink

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 18:24; Prédikátor 2:1-11; 
Máté 7:24-25; 22:35-37; 1Korinthus 15:33; Efezus 1:1-4

„De ha nem tetszik nektek, hogy az URat szolgáljátok, válasszátok ki még 
ma, hogy kit akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket az atyáitok 
szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek most a földjén 
laktok. De én és az én házam népe az URat szolgáljuk” (Józs 24:15, RÚF)!

Észrevettük már, hogy az élet tele van választásokkal? Sőt, azt is mondhat-
nánk, hogy egész nap, az ébredésünk pillanatától kezdve csak döntéseket 
hozunk, olyan sokat, hogy igazából nem is gondolunk rájuk. Egyszerűen 
csak döntünk.

Néhány döntés egyszerű és rutinszerű, míg mások megváltoztatják az éle-
tünket és örökre kihatnak, nemcsak ránk, hanem a családunkra nézve is.

Mennyire fontos tehát, hogy jól átgondoljuk a  döntéseinket, különösen 
a nagyokat, amelyek kihatnak ránk és a családunkra, nemcsak a mi egész 
életünkben, hanem még az övékében is!

Hányan bánjuk a mai napig bizonyos döntéseinket? Hányan élünk együtt 
most is bizonyos „roncsokkal”, a régi, rossz döntéseink maradványaival? 
Szerencsére létezik bűnbocsánat! Van megváltás, gyógyulás, még a legrosz-
szabb döntések esetében is!

Ezen a héten nagy vonalakban áttekintjük a választásaink kérdését: hogyan 
döntsünk, és választásaink milyen hatással lehetnek ránk, a családunkra.

2. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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április 7. vasárnap

SZABAD AKARAT, SZABAD VÁLASZTÁS

Néhány keresztény azt gondolja: Isten még az ember születése előtt elha-
tározza, hogy majd üdvözül-e. Azaz aki végleg elvész, azért jut kárhozatra, 
mert bölcsességében Isten eldöntötte (állítja ez a teológia), hogy annak az 
embernek el kell veszni. Ez azt jelentené, hogy egyesek a döntéseiktől füg-
getlenül jutnának kárhozatra.

Jó, hogy hetednapi adventistaként nem értünk egyet ezzel a teológiai felfo-
gással! A hitünk szerint ugyanis Isten azt akarja, hogy mind megmenekül-
jünk, és már a világ kezdete előtt kiválasztott az örök életre Őbenne.

Olvassuk el Ef 1:1-4, Tit 1:1-2 és 2Tim 1:8-9 verseit! Mit mondanak ezek 
a szövegek arról, hogy Isten kiválasztott bennünket? Mikor történt ez?

A jó hír ellenére néhányan mégis elvesznek (Mt 25:41). Ez pedig azért van, 
mert bár Isten mindannyiunkat kiválasztott, az embereknek megadta a leg-
szentebb ajándékot, a szabad akaratot, a szabad választás lehetőségét.

Mit tanít Mt 22:35-37 szakasza a szabad akaratról?

Az Úr nem kényszerít bennünket arra, hogy szeressük Őt. A szeretetnek 
önként kell ébrednie ahhoz, hogy szeretet legyen. Sok szempontból úgy 
is érvelhetnénk, hogy a Biblia annak a története, hogyan nyújtotta ki Isten 
a kezét az elveszett emberiség felé, mert kényszerítés nélkül akarja elnyerni 
a szívüket. Ez Jézus életében és szolgálatában mutatkozik meg a legjobban, 
illetve abban, ahogyan az emberek elfogadják Őt szabad akaratból. Néme-
lyek vonzódtak hozzá, mások pedig a halálát kívánták.

Isten valóban kiválasztott bennünket az üdvösségre, de végül nekünk 
kell meghozni erről a döntést, nekünk kell elfogadni! Vitathatatlan, hogy 
minden döntésünk közül az Úr szolgálatával kapcsolatos kérdések járnak 
a  legmesszemenőbb következményekkel ránk és azokra (mint például 
a szűk családunkra) nézve, akikre hat az életünk – a döntéseinkkel együtt.

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

A JÓ DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

Tudjuk, hogy milyen fontosak a döntéseink. Azzal is tisztában vagyunk, 
hogy a rossz döntésekkel mennyit árthatunk önmagunknak, de másoknak 
is. Az tehát a kérdés: hogyan dönthetünk helyesen? 

A következő versekben általános lépéseket találunk, amelyek segítségé-
vel jó döntéseket hozhatunk. Melyek ezek a lépések?

1Thessz 5:17; Jak 1:5  

Ézs 1:19; Mt 7:24-25  

Zsolt 119:105; 2Tim 3:16  

Péld 3:5-6; Ézs 58:11  

Péld 15:22; 24:6  

A lényeges döntéseink esetében különösen fontos, hogy az Úrhoz fordul-
junk imában, és mindent megtegyünk, nehogy megszegjük Isten törvényét 
vagy Igéje elveit! Alapvető, hogy Istenben bízzunk és neki rendeljük alá 
a döntéseinket. Azaz imádkoznunk kell, hogy a választásaink dicsőítsék Őt, 
és késznek kell lennünk a kívánságainkról is lemondani, ha ellenkeznének 
Istennek az életünkre vonatkozó tervével. A bölcs tanácsadók is nagy se-
gítségünkre lehetnek a döntéshozatalban. Végül pedig megnyugodhatunk 
abban, hogy Isten szeret és a legjobbat akarja nekünk, és ha hittel, alázattal 
átadjuk neki az életünket, akkor benne bízva léphetünk előre a meghozott 
döntéseink mentén.

Hogyan szoktuk meghozni életünk nagy döntéseit? Milyen lelki lépé-
sekre kerítünk sort, mielőtt választanánk?
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április 9. kedd

BARÁTAINK MEGVÁLASZTÁSA

A legfontosabb döntéseink közé tartozik, hogy kiket választunk baráta-
inknak. Többnyire nem úgy indulunk el, hogy most barátokat szerzünk, 
a  barátságok általában természetes módon alakulnak ki, miközben időt 
töltünk hasonló érdeklődési körű emberek társaságában.

A következő bibliaversekben milyen elveket találunk a barátok megvá-
lasztását illetően? Péld 12:25; 17:17; 18:24; 22:24-25

Péld 18:24 szerint, ha barátokat szeretnénk, barátságosnak kell lennünk. 
Előfordul, hogy az ember egyedül érzi magát, de a morózus, rossz hozzá-
állás taszítóan hat másokra. „Még a legkiválóbbaknak is vannak nem sze-
rethető jellemvonásai. Amikor barátokat keresünk, válasszuk azokat, akik 
nem távolodnak el tőlünk, ha megtudják, hogy nem vagyunk tökéletesek! 
Mindkét oldalról szükség van a türelemre. Szeretnünk és tisztelnünk kell 
egymást a hibák, hiányosságok ellenére is, amelyeket mindenképp észre-
veszünk, mert ez a krisztusi lelkület! Legyünk alázatosak, ne bízzunk ön-
magunkban, illetve igyekezzünk türelmes kedvességet tanúsítani mások 
hibái láttán! Így eltűnik belőlünk az én-központú irigység és nagylelkűek, 
bőkezűek lehetünk” (Ellen G. White: Pastoral Ministry. 95. o.).

A barátság legismertebb történetei közé tartozik Dávid és Jonatán esete. 
Ha Saul, Izrael első királya, Jonatán apja hűséges, engedelmes lett volna, 
országa több nemzedéken át fennmarad, a  trónt pedig Jonatán örökölte 
volna. Ám Saul bizonyságát adta, hogy érdemtelen az elhívásra, ezért Isten 
Dávidot választotta Izrael új királyául, kizárva Sault abból, ami máskülön-
ben az övé lett volna. Kirívó példája ez annak, hogyan hat a család egyik 
tagjának (Saulnak) a döntése a másikra (Jonatánra).

Jonatán viszont nem haragudott Dávidra és nem is volt féltékeny rá. Inkább 
úgy döntött, hogy segít Dávidnak, védi az apja, Saul haragjával szemben. 
„Miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jónátán lelke összeforrt Dávid lelkével. 
Úgy megszerette őt Jónátán, mint önmagát” (1Sám 18:1, RÚF). Milyen nagy-
szerű példa ez az igaz barátságra!

„Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok” (1Kor 
15:33). Milyen tapasztalataink voltak barátokkal, akik talán nem 
akartak rosszat, végül mégis ártottak nekünk? A  rossz társaság 
hogyan rontja meg a családi kapcsolatokat?
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április 10.szerda

TÁRSAT VÁLASZTANI EGY ÉLETRE

Óvatosan kell megválasztanunk a barátainkat, de még körültekintőbbnek 
kell lennünk, amikor a  jövőbeli házastársunkat választjuk ki! Ádám bol-
dog lehetett, mivel Isten a saját kezével, ráadásul belőle formálta meg az 
élete társát. Az első férfi könnyen dönthetett, hiszen Éva volt az egyetlen, 
méghozzá tökéletes nő. Nekünk már kissé nehezebb a dolgunk, mivel egyi-
künk sem tökéletes és jóval több ember közül kell választanunk.

Igen fontos ez a döntés, és Isten nem is hagyott bennünket útmutatás nél-
kül életünknek ezen a területén. A hétfői tanulmány fontos pontjai mellett 
találunk itt néhány konkrét lépést a házasság teljes kérdésével kapcsolat-
ban (a házassággal részletesebben a 6. tanulmányban foglalkozunk). Azon 
kívül, hogy szolgálni fogjuk-e az Urat, a házastárs megválasztásának kér-
dése lesz mindig is a legtöbb következménnyel járó döntés, amit az ember 
meghoz az élete során. 

Milyen általános iránymutatást találunk a következő bibliaszövegekben 
a  hozzánk illő társ kereséséhez? Zsolt 37:27; 119:97; 1Kor 15:33; Jak 
1:23-25

Amellett, hogy keressük a megfelelő házastársat, mi váljunk előbb olyanná, 
aki megfelelő! „Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, 
mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták” (Mt 
7:12). Találhat az ember valakit, minden kívánatos tulajdonsággal, akiből 
nagyszerű társa lehetne, de ha közben belőle hiányzik mindez, abból prob-
léma lesz.

Ez nem újdonság, és nem is csupán a házasságra vonatkozik, hanem úgy 
általában az életre. Pál a Római levél elejének nagy részében azokhoz szól, 
akik olyasmiért marasztalnak el másokat, amiben ők maguk is vétkesek. 
Ahogy Jézus mondta: „Miért nézed a  szálkát a  testvéred szemében, a  saját 
szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre” (Mt 7:3, RÚF)?

Milyen gyakran kívánjuk, hogy a másik (talán a házastársunk) olyan 
tulajdonságokkal rendelkezzen, amelyek éppen belőlünk hiányoz-
nak? Gondolkodjunk el ezen!
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április 11. csütörtök

PÁLYAVÁLASZTÁS

Egyszer el kell döntenünk, hogy mihez szeretnénk kezdeni az életünkkel 
a  munka vagy a  karrier szempontjából. Kivéve a  különösen gazdagokat 
vagy pedig a háztartásbeliként a családról gondoskodókat (ami a foglalko-
zások között a legnemesebb), a megélhetés érdekében mindenkinek pályát 
kell választania. Természetesen bizonyos körülmények között élünk, ame-
lyek nagymértékben behatárolják a pályaválasztásunkat. Ám a foglalkozá-
sunkat illetően mindannyian meghozhatunk bizonyos döntéseket – főként 
annak tudatában, hogy üdvösségünk van Jézus Krisztusban –, amelyek 
gazdagabb értelmet és célt adnak az életünknek. Röviden: bármivel is fog-
lalkozzunk, azt tehetjük Isten dicsőségére.

Milyen hibákat követett el Salamon? Mit tehetünk, nehogy mi is hasonló 
hibába essünk? Préd 2:1-11

Nem kell gazdagnak lenni ahhoz, hogy olyan csapdákba essünk, mint Sa-
lamon. „Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva 
egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak” (1Tim 
6:10, RÚF). Lehet az ember szegény, de közben pontosan úgy szeretheti 
a pénzt, mint az, aki gazdag. Igaz, el kell tartanunk magunkat, de függet-
lenül attól, hogy mivel foglalkozunk vagy mennyit keresünk, nem kell haj-
szolnunk a gazdagságot, ami bálványunkká válhat. Sok család szenvedett 
már olyan apa miatt, akit megrögzötten hajtott a pénzkereset vágya, miköz-
ben elhanyagolta a családját, mert csak gazdag akart lenni. Hány gyerek és 
feleség választott volna inkább szerényebb életkörülményeket, mint hogy 
megromoljon a kapcsolatuk az édesapával! A legtöbben az előbbit válasz-
tották volna az utóbbi helyett.

Isten úgy tervezte a teremtéstől kezdve, hogy a munka az élet része legyen 
(1Móz 2:15). Az viszont már veszélyes, ha a munkánk lesz az életünk kö-
zéppontja, vagy csak azt szolgálja, hogy vagyonra tegyünk szert. Ez volt 
Salamon hibája. Ilyesmiben kereste az élet értelmét, és ugyan bizonyos 
mértékig megelégedést talált ezekben, végül mégis arra jutott, hogy min-
den hiábavaló.

Valaki egyszer felvetette: „Vajon hányan kívánták az életük végén azt, 
hogy bárcsak több időt töltöttek volna az irodában, mint a családjuk-
kal?” Milyen fontos üzenetet találunk ebben a gondolatban?
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április 12.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A Szentírás egészében találkozunk az emberi szabad akarat valóságával. 
Ádám és Éva még a bűneset előtt is rendelkezett szabad akarattal (Mózes 
első könyve 3. fejezete), amivel sajnálatos módon nem tudtak jól bánni. 
A tökéletes, el nem bukott lények helytelenül éltek a szabad akarattal, ak-
kor bűnösként mennyivel inkább fenyeget bennünket ez a veszély?!

Ne feledjük, a szabad akarat pontosan azt jelenti, hogy szabad, vagyis a ránk 
nehezedő külső és belső nyomás alatt sem kell a rosszat választanunk. Vi-
szont Isten bennünk rejlő ereje által jó döntést hozhatunk, a  tőle kapott 
szabad akarattal. Tehát mennyire fontos gondosan mérlegelni a döntésein-
ket, különösen mivel azok hatnak a családunk életére is! Kain tönkretette 
a  családját a  szabad elhatározásából meghozott döntésével, hogy megöli 
a  testvérét. József testvéreinek szabad akarati döntése, hogy öccsüket el-
adják rabszolgának, megmérgezte az édesapjuk életét. „Ő felismerte, és azt 
mondta: Az én fiam ruhája ez! Vadállat ette meg, biztosan széttépte Józsefet! 
És megszaggatta Jákób a  felsőruháját, zsákruhát tekert a derekára, és soká-
ig gyászolta a fiát. Fiai és leányai mind vigasztalni próbálták, de nem akart 
megvigasztalódni, hanem ezt mondta: Gyászolva megyek le fiamhoz a holtak 
hazájába! Így siratta őt az apja” (1Móz 37:33-35, RÚF).

Az egész Bibliában, ahogyan az életben is találunk példát arra, hogy a csa-
ládtagok szabad akarati döntése akár jól, akár rosszul, de hatott a többiek-
re, amint pl. Kóré, Dáthán és Abirám esetében is láthatjuk (4Móz 16:1-32; 
vö. 1Móz 18:19; Dán 6:23-24).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Milyen szabad akaraton alapuló döntéseket hoztunk meg ma? Mit 

árul ez el az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunkról? 
A döntéseink közül melyeket szeretnénk utólag megváltoztatni?

2) Milyen bibliai szereplők döntöttek rosszul, és mit tanulhatunk 
a hibáikból? Hogyan ártottak a családjuknak?

3) Mindenki bánja a rossz döntéseit. Miért számít ilyenkor különösen 
jó hírnek az evangélium? Milyen bibliai ígéretekre hivatkozhatunk, 
ha kétségbeestünk vagy bűntudat gyötör a rossz döntések miatt?

4) Ha valaki a házasságról akarna beszélgetni velünk, milyen tanácsot 
adnánk neki? Miért? Milyen elvekre mutathatunk rá Isten Igéjéből, 
amelyek segítenek ebben a fontos döntésben?
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ID. SZőLLőSI ÁRPÁD

Boldog csak az lehet, aki nem becsüli túl magát.

Bölcs és okos közti különbség: a bölcs nem esik abba bele, amiből az 
okos még ki tud mászni.

Bölcsesség: ha tudjuk, mit kell tenni. Ügyesség: ha tudjuk, hogyan 
kell tenni. Erény: ha megtesszük.

Az Istenbe vetett bizalom ott kezdődik, ahol az ember magába vetett 
bizalma megszűnik.

A beszéd művészet, a hallgatás még nagyobb művészet.

Azok a barátok, akik ismernek és ennek ellenére is szeretnek.

A humorérzék az elme szellőzőablaka.
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április 13-19.

Felkészülés a változásra

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2:24; 1Sámuel 1:27; Zsoltár 71; 
1Korinthus 10:1-13; 13:4-8; 15:24-26

„Igazság jár előtte és követi őt az ő lépéseinek útján” (Zsolt 85:14).

Az élet tele van átmenettel, a dolgok folyton változnak. Az egyetlen, ami ál-
landó, az maga a változás. Valójában ez a lényünk része, még a fizika törvé-
nyei is azt tanítják, hogy hozzá tartozik a valóság legalapvetőbb részéhez.

A változás gyakran váratlanul jön. Rutinszerűen tesszük a dolgunkat, ami-
kor hirtelen, egy szempillantás alatt minden más lesz, és ez meglep ben-
nünket.

Máskor viszont előre látjuk a változás közeledtét. Figyelmeztetést, jeleket, 
jelzést kapunk, ami azt tudatja, hogy valami más lesz. Ilyenkor bölcs dolog 
a  lehető legjobban elkezdeni a  felkészülést arra, amit előre látunk. Több 
ilyen változás jelentős: házasság, gyerek, idős kor vagy a halál.

Az is igaz, hogy nem élünk elszigetelve egymástól. Ez azt jelenti, hogy 
a ránk következő változás komolyan érinti a családunkat is. Ugyanakkor 
a  családban bekövetkezett változás szintén hatással lehet annak minden 
tagjára.

A héten olyan változásokkal foglalkozunk, amelyek előbb vagy utóbb, így 
vagy úgy bekövetkeznek, amelyekkel a legtöbben találkozunk. Azt vizsgál-
juk majd meg, hogyan hatnak a családi életre.

3. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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április 14. vasárnap

VÁRATLANUL

Isten Igéjére jellemző, hogy nem kendőzi az emberi élet valóságát. Épp el-
lenkezőleg, bemutatja a maga nyersességében, időnként teljes fájdalmával 
és kétségbeesésével együtt. Ráadásul a Biblia az első és utolsó néhány ol-
dalát leszámítva elég szomorú képet fest az emberiségről. Pál nem túlzott, 
amikor azt írta: „Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicső-
sége nélkül” (Róm 3:23).

Olvassuk el 1Kor 10:1-13 szakaszát! Milyen figyelmeztetéseket és ígére-
teket találunk itt?

Sokszor a  cselekedeteink csupán a  változásra adott reakciók. Állandóan 
változással nézünk szembe. Keresztényként kihívás számunkra, hogy hit-
tel, Istenben bízva fogadjuk ezeket, és a hitünket a kísértésekkel dacolva, 
engedelmességgel mutassuk ki.

„A világnak emberekre van a  legnagyobb szüksége – olyanokra, akik el 
nem adhatók és meg nem vehetők; olyan emberekre, akik lelkük mélyéig 
igazak és becsületesek; olyan emberekre, akik merik a bűnt nevén nevezni; 
olyan emberekre, akik az iránytű pontosságával teljesítik kötelességüket; 
olyan emberekre, akik kiállnak az igazság mellett, szakadjon bár az ég” 
(Ellen G. White: Előtted az élet – Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, 
55. o.)! Ez éppúgy igaz az ókori Izraelre, mint Ellen G. White idejére vagy 
a mi korunkra.

A következő igék szerint milyen hibákat követtek el egyesek változások 
idején? Mit tanulhatunk az esetükből?

ApCsel 5:1-10  

1Móz 16:1-2, 5-6  

Mt 20:20-22  

A változás beköszönt, és gyakran kísértést, kihívást, sőt időnként félelmet 
is hoz magával. Milyen fontos, hogy van lelki fegyverzetünk a helyes keze-
léséhez! Ismét mondjuk, hogy akár váratlan a változás, akár jellemző része 
az életnek, fel kell készülnünk arra, ami jön, úgy az előre láthatóra, mint 
a meglepetésszerűen érkezőre!

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

FELKÉSZÜLÉS A HÁZASSÁGRA

A házasságkötés jelenti az egyik legnagyobb változást az ember számára.

Természetesen nem mindenki házasodik meg. Jézus, a  legfőbb példaké-
pünk nem lépett házasságra, mint ahogyan több más bibliai szereplő sem.

Persze sokan megházasodnak, így a Biblia sem hallgat arról, ami bizonyo-
san az élet egyik legnagyobb változást hozó eseménye.

Ez az első társadalmi elrendezés, amit a  Biblia megemlít. Isten számára 
a házasság annyira fontos, hogy erre vonatkozóan ugyanazok a szavak tűn-
nek fel a  Szentírásban máshol, mint amit Ádámnak és Évának mondott 
róla. „Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért 
lesznek egy testté” (1Móz 2:24, RÚF; lásd még Mt 19:5; Mk 10:7; Ef 5:31). 
Ezek a szövegek azt fejezik ki, hogy amikor az ember megházasodik, a tár-
sával való kapcsolatának kell a legfontosabbnak lennie, megelőzve azt is, 
ami a szüleihez fűzi. A férfi és a nő szövetsége azért is olyan fontos Isten 
számára, mert ezzel jelképezi a Fia, Jézus és menyasszonya, az egyház vi-
szonyát (Ef 5:32).

Amikor házat építünk, meg kell állnunk, hogy felmérjük a költségét (Lk 
14:28-30). Mennyivel inkább igaz ez, amikor otthont teremtünk! A  ház 
téglából és habarcsból, fából és vasból, vezetékekből és üvegből épül, az 
otthont viszont nem szükségszerűen anyagi természetű dolgok alkotják.

Milyen meghatározó jellemzők fontosak az élet minden területén, de kü-
lönösen a házasságra készülők számára? 1Kor 13:4-8; Gal 5:22-23

A házasságra való felkészülésnek személyesen és egyénileg velünk kell kez-
dődnie. Ugyanakkor jól meg kell gondolnunk, hogy a leendő házastársunk 
valóban kiegészít-e bennünket. Vajon keményen dolgozik (Péld 24:30-34)? 
Esetleg haragos természetű (Péld 22:24)? Egy hitet vallunk (2Kor 6:14-15)? 
Mit gondol a családunk és hogyan vélekednek a barátaink a jövendőbelink-
ről (Péld 11:14)? Csupán az érzésekre hagyatkozom vagy a hitre is (Péld 
3:5-6)? Az ezekre a kérdésekre érkező válaszokon múlhat további életünk 
boldogsága vagy bánata.

Gondoljunk néhány jó házasságra! Milyen elveket figyelhetünk meg 
ezekben, amelyek más emberi kapcsolatokra is alkalmazhatók?



25

április 16. kedd

FELKÉSZÜLÉS A GYEREKNEVELÉSRE

Kevés dolog változtatja úgy meg az életünket, mint egy gyerek születése. 
A családban attól kezdve már semmi nem lesz és nem is lehet ugyanolyan, 
mint azelőtt volt.

„Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, aki 
ilyenekkel tölti meg tegezét; nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak 
a kapuban” (Zsolt 127:4-5).

A gyerek nem érkezik használati útmutatóval, ami megmondaná a szülők-
nek, hogyan gondoskodjanak róla és miként oldják meg a felmerülő gon-
dokat. Még tapasztalt szülők is megdöbbennek időnként a gyerekeik tettei, 
szavai vagy hozzáállása láttán.

Amilyen fontos felkészülni a házasságra, éppen olyan lényeges, hogy akik 
szülők szeretnének lenni, felkészüljenek a nagyszerű felelősségre!

Milyen elveket szűrhetnek le a  leendő szülők az alábbi történetekből, 
még ha ezek az esetek egyediek is voltak? Bír 13:7; 1Sám 1:27; Lk 1:6, 
13-17, 39-45, 46-55, 76-79

Nagyszerű felelősséget és lehetőséget kaptak ezek a szülők! Három párból 
Izrael prófétáinak és vezetőinek szülei váltak, az egyik gyerek a megígért 
Messiás előfutára lett, egy másik pedig maga Krisztus.

Szülőként fel kell készülnünk életünk radikális megváltozására, még ha 
a gyerekeink nem is lesznek bibliai próféták!

„Már a gyermek születése előtt kezdődjék el a felkészítése, amely nyomán 
képes lesz eredményesen küzdeni a gonoszság elleni harcban.

Ha gyermeke születése előtt semmit sem tagad meg magától az anya, ha 
önző, türelmetlen és nagy igényű, e vonások megjelennek a gyermek ter-
mészetében is. Így sok gyermek születési jogként szinte legyőzhetetlen 
hajlamokat szerzett a gonoszra” (Ellen G. White: Boldog otthon. Budapest, 
1998, Advent Kiadó, 216-217. o.).

Mit tehetünk, akár a gondviselésünk alá tartozó gyerekekről van szó, 
akár mások iránti felelősségünkről, hogy minden a  lehető legjobb, 
hívőkhöz illó módon történjen?
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április 17.szerda

FELKÉSZÜLÉS AZ IDőS KORRA

„A mi esztendeink napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő, 
és nagyobb részük nyomorúság és fáradság, amely gyorsan tovatűnik, mintha 
repülnénk” (Zsolt 90:10). Mózes szavai az idő kérlelhetetlen meneteléséről 
szólnak. Az évek múlásával érezni kezdjük testünkben a változást. A ha-
junk megőszül vagy kihull, lelassulunk és mindennapi társunk lesz a saj-
gó fájdalom. Amennyiben megházasodtunk és gyerekeink is vannak, talán 
a gyerekeinknek is születnek gyerekei, és örömünket lelhetjük az unokák-
ban. Az élet korábbi szakaszai felkészítenek az utolsóra.
Olvassuk el a 71. zsoltárt! Mit tanít ez a zsoltár nem csupán az idős kor-
ral, hanem általában az életre való felkészüléssel kapcsolatban?
A 71. zsoltár egy idősebb embertől származik, aki tapasztalja az élet válto-
zásaival járó kihívásokat, de boldog, mert mindvégig az Úrba vetette bizal-
mát. Úgy a  legjobb megöregedni, ha már fiatalon Isten a reménységünk. 
A zsoltár szerzője három általános, fontos tanulságot fogalmaz meg, amit 
efelé az életszakasz felé haladva tanult meg.
Legyen mély és személyes kapcsolatunk Istennel! Már fiatalkorától kezdve 
(Zsolt 71:17) Isten volt az erőssége (Zsolt 71:1, 7) és az Üdvözítője (Zsolt 
71:2). Az Úr szikla és vár (Zsolt 71:3), Ő a reménysége és a bizalma (Zsolt 
71:5). Beszél Isten hatalmas tetteiről (Zsolt 71:16-17), az erejéről és hatal-
máról (Zsolt 71:18) és mindazokról a nagy dolgokról, amelyeket megtett 
(Zsolt 71:19). Végül így kiált: „kicsoda hasonló te hozzád, oh Isten” (Zsolt 
71:19)?! Elmélyítik az Istennel szerzett tapasztalatunkat a vele való min-
dennapi beszélgetéseink, miközben tanulmányozzuk az Igét és megállunk, 
hogy végiggondoljuk mindazt, amit az Úr értünk tett.
Alakítsunk ki jó szokásokat! Segít az életet tovább és jobban élvezni a meg-
felelő táplálék, az edzés, a víz, a napfény, a pihenés stb. Figyeljünk fel kü-
lönösen arra, ahogyan a zsoltáros a bizalom (Zsolt 71:3), a dicsőítés (Zsolt 
71:6) és a remény (Zsol 71:14) szokásaira utal!
Szenvedélyesen szeressük Isten ügyét! A zsoltáros nem vágyott tétlen idős 
korra. Még visszavonultságában is dicsőíteni kívánta Istent (Zsolt 71:8), 
beszélni akart róla (Zsolt 71:15-18).

Milyen előnyökkel jár az öregedés? Mit tanul meg az ember akkorra, 
amivel fiatalabb korában még nem volt tisztában, amit elmondhat az 
ifjabbaknak?
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április 18. csütörtök

FELKÉSZÜLÉS A HALÁLRA

Van egy változás, ami mind közül a legnagyobb és amire mindenki számít-
hat, hacsak nem lesz életben a második advent idején – ez pedig a halál. 
A házasságkötés és a születés mellett egy közeli családtag halálánál ugyan 
minek nagyobb a családra gyakorolt hatása?

Olvassuk el 1Kor 15:24-26 szakaszát! Mit tanítanak ezek a versek a ha-
lálról?

A halál sokszor váratlanul és tragikusan érkezik. Hány férfi, nő, sőt gyerek 
ébredt fel reggel, aztán még mielőtt a nap lement, nem elaludt, hanem a ha-
lálban hunyta le a szemét? Hányan ébredtek fel reggel, akik még napnyugta 
előtt elvesztették egyik családtagjukat?

Sem a saját, sem a szeretteink előre nem látható halálára nem készülhe-
tünk fel másképp, mint hogy hittel ragaszkodunk az Úrhoz, és minden 
pillanatban az Ő igazságának palástja alatt maradunk (lásd Róm 3:22).

Mit tennénk viszont akkor, ha tudnánk, hogy már csak egy pár hónapunk 
maradt? Talán nem látjuk pontosan előre, mikor győz le bennünket a halál, 
azt viszont tudhatjuk, ha az életünk a végéhez közeledik. Éppen ezért külö-
nösen fontos felkészíteni magunkat és a családunkat az elkerülhetetlenre!

Olvassuk el 1Kir 2:1-4 részét, Dávid néhány utolsó szavát, amit a fiához, 
Salamonhoz intézett! Milyen tanulságokat találunk benne mind a saját, 
mind a családtagjaink halálára való felkészüléssel kapcsolatban?

Első ránézésre azt is mondhatnánk: Hát ez remek! Dávid, aki halálba küld-
te Úriást, miután parázna viszonyban teherbe ejtette a feleségét (lásd Sámuel 
második könyve 11. fejezete), azt mondja a fiának, hogy járjon az Úr útján! 
Másrészt viszont talán pontosan e bűne és az azt követő szörnyű következ-
mények miatt voltak olyan hatásosak a szavai. A maga módján bizonyára 
óvni akarta a  fiát attól a balgaságtól, ami neki is annyi bánatot okozott. 
A nehezebb úton tanulta meg, súlyos leckék árán, hogy mi a bűn ára, és 
kétségkívül meg akarta kímélni a  fiát azoktól a  fájdalmaktól, amelyeket 
ő maga átélt.
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április 19.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Az ókori Izrael pusztai történetét olvasva a nagy változások előtt sorra el-
követett hibáik litániáját láthatjuk, pedig megnyilvánult Isten csodálatos 
szeretete és hatalma. Aztán mielőtt Izrael végre beléphetett az ígéret földjé-
re – és így egy újabb nagy kihívás elé nézett –, Mózes a következőt mondta 
a népnek: „Saját szemetekkel láttátok, mit tett az ÚR Baal-Peór miatt, hogyan 
pusztította ki közületek Istenetek, az ÚR mindazokat, akik Baal-Peórt követ-
ték. De ti, akik ragaszkodtatok Istenetekhez, az ÚRhoz, ma is mindnyájan él-
tek. Íme, én megtanítalak benneteket azokra a rendelkezésekre és törvényekre, 
amelyeket Istenem, az ÚR parancsolt meg nekem. Azok szerint cselekedjetek 
azon a földön, ahova bementek, hogy birtokba vegyétek. Tartsátok meg és tel-
jesítsétek azokat, mert ezáltal lesztek bölcsek és értelmesek a népek szemében. 
Ha meghallják mindezeket a rendelkezéseket, ezt mondják majd: Bizony, bölcs 
és értelmes nép ez a nagy nemzet! Mert melyik nagy nemzethez vannak olyan 
közel az istenei, mint hozzánk a mi Istenünk, az ÚR, valahányszor kiáltunk 
hozzá?! És melyik nagy nemzetnek vannak olyan igazságos rendelkezései és 
előírásai, mint amilyen az az egész törvény, amelyet én adok ma elétek?! Őriz-
kedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket 
saját szemeddel láttál, és ki ne vesszenek emlékezetedből, amíg csak élsz! Ismer-
tesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is” (5Móz 4:3-9, RÚF). Milyen fontos, 
hogy ne feledkezzünk el arról, amit az Úr tett értünk! Mi lenne jobb módja 
az emlékezetben tartásnak, mint az, ha megtanítjuk az utánunk jövőket? 
Figyeljünk fel arra is, hogy mennyire központi a szerepe itt is a családnak! 
Minderre meg kellett tanítaniuk a  gyerekeiket. A  Baál-Peórnál elkövetett 
bűn csak rombolta a családi életet. „A kicsapongás bűne Isten ítéletét hozta 
Izraelre. A nők kifejezett szándéka, hogy lelkeket ragadjanak el, nem ért 
véget Baál-Peórnál” (Ellen G. White: Boldog otthon. Budapest, 1998, Advent 
Kiadó, 277. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Beszélgessünk az osztályban arról, hogyan készültünk az élet nagy 

szakaszaira, legyen az házasság, gyereknevelés, idős kor vagy 
bármi más! Miként hatottak e változások a családunkra? Mit tanul-
tunk meg, ami segíthet másoknak is hasonló fordulópontok előtt?

2) Ismét idézzük fel Dávid szavait Salamonhoz, tekintettel a Betsabéval 
elkövetett bűnére, ami árnyékot vetett Dávid uralkodásának hátra-
levő részére és amit megsínylett a  családja is! Hogyan vehetjük 
észre az események között az Úr kegyelmét?
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ID. SZőLLőSI ÁRPÁD

Miről szól a Biblia?
van Isten
szeret az Isten
eljött hozzánk az Isten
megbocsát az Isten
haza vár az Isten

Hiszünk Isten létezésében
hisszük, hogy a Biblia Isten szava
hisszük, hogy minden ember bűnös
hisszük, hogy szükség van Megváltóra
hisszük, hogy a Megváltó Jézus Krisztus
hisszük, hogy a Biblia feltárja a jövőt
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április 20-26.

Amikor egyedül vagyunk

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 37:34; Prédikátor 4:9-12; 
Ézsaiás 54:5; Máté 19:8; 1Korinthus 7:25-34; Filippi 4:11-13

„Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni; alkotok 
hozzáillő segítőtársat” (1Móz 2:18, RÚF).

Megdöbbentő, fájdalmas történet került a hírekbe néhány éve. Holtan ta-
láltak egy fiatal nőt a  lakásán. A  haláleset már önmagában tragikus, de 
még rosszabb, hogy a nő már több mint tíz éve halott volt, mire rátaláltak. 
Tíz év! Joggal kérdezték az emberek: Hogyan fordulhat elő, hogy ilyen régen 
meghalt valaki, aki nem az utcán élt, mégsem tudott róla senki, pedig ekkora 
nagyvárosban, ennyi ember között lakott, amikor annyi módja létezik a kom-
munikációnak? 

A történet ugyan extrém, de igaz. Tényleg sokan szenvednek a  magány-
tól. A The New York Times 2016-ban megjelentetett egy cikket „Researchers 
Confront an Epidemic of Loneliness” (Kutatók a  járványszerűen terjedő 
magány témáját vizsgálják) címmel. A probléma valós.

Kezdettől fogva nem arra szánt bennünket Isten, hogy egyedül legyünk. 
Éden óta bizonyos fokú közösségben kell élnünk a többiekkel. Csakhogy 
betört a bűn, és azóta már semmi sem működik jól. Ezen a héten a társas 
élet és a magány kérdésével foglalkozunk, amit az élet különböző állomá-
sain talán mind tapasztalunk. Aki nem, az szerencsésnek tarthatja magát.

4. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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április 21. vasárnap

TÁRSAS LÉT

Olvassuk el Préd 4:9-12 szakaszát! Mi az alapgondolat? Milyen általános 
életelvet fogalmaz meg itt az Ige?

Csak kevesen érzik magukat igazán jól egyedül. Még akkor is, ha magányos 
farkasként szeretnénk egyedül lenni, előbb vagy utóbb nemcsak kívánko-
zunk a társaság után, hanem kérjük is, főként a szükség idején. Isten való-
ban a társas létre, közösségre teremtett bennünket. Milyen szerencsések, 
akiknek közeli családtagjaik nyugalmat és támogatást nyújtanak, kivált-
képp, amikor szükség van rá! Sajnos vannak a gyülekezetben, a munka-
helyünkön, a lakóhelyünkön olyanok, akiknek nincs kihez fordulni, nem-
csak amikor szükségük lenne rá, hanem ha csak beszélgetni szeretnének 
a nap végén. Bármikor ránk törhet a magány érzése. Egy egyedülálló férfi 
fogalmazta meg: „Számomra a vasárnap a  legnehezebb nap. Hét közben 
a munkahelyemen emberek vesznek körül. Szombaton a gyülekezetben is 
találkozom emberekkel, de vasárnap teljesen egyedül vagyok.”

Milyen elveket tanulhatunk a következő szakaszokból, főként a magány 
idejére? Jn 16:32-33; Fil 4:11-13

Keresztényként nem csupán tudunk Isten létéről, hanem közösségben is le-
hetünk vele. Valódi megnyugvást találhatunk a közelségében. Isten az Éden-
ben közel volt Ádámhoz, mégis kijelentette: „Nem jó az embernek egyedül 
lenni” (1Móz 2:18). Tudta, hogy Ádámnak szüksége volt emberi társaságra, 
már akkor is, amikor töretlen kapcsolatban állt Istennel, a bűntől meg nem 
rontott világban. Nekünk tehát mennyivel inkább szükségünk van a társa-
ságra! Persze nehogy azt higgyük, hogy az ember nem lehet magányos, ha 
sok ember veszi körül! A legmagányosabb emberek a nagyvárosokban élnek, 
ahol gyakran találkoznak másokkal. Idegennek érezhetjük magunkat, hiá-
nyozhat a közösség akkor is, ha sokan tolonganak körülöttünk.

Nem mindig könnyű eldönteni, ki érzi magát egyedül, idegennek vagy 
csak szomorúnak, és beszélgetni szeretne. Hogyan lehetnénk érzéke-
nyebbek erre, tudatosan segítve az ilyen helyzetben lévőket?

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

HÁZASSÁG NÉLKÜL

Egy fiatal nő az egyedülállóság előnyeiről mondta: „Kétszer nyílt lehető-
ségem rá, hogy misszióterületre menjek dolgozni, és mindkét esetben ha-
bozás nélkül elvállaltam.” Egy házas, családos embernek kicsit több időre 
van szüksége ahhoz, hogy meghozzon egy ilyen döntést, ami nemcsak őt, 
hanem a házastársát és a gyerekeit is érinti.

Pál szerint milyen érvek szólnak amellett, hogy ne házasságban éljen az 
ember? 1Kor 7:25-34

A legtöbben úgy gondolják, hogy Isten akarata számukra a házasság. Nem 
az Úr mondta, hogy „Nem jó az embernek egyedül lenni”? A Bibliában mégis 
sokan nem házasodtak meg, mint legfőbb példaképünk, Jézus Krisztus.

Isten azt mondta Jeremiásnak, hogy ne házasodjon meg (Jer 16:1-3). Ez 
egy történelmi helyzetre adott ítélet volt. Nem tudni, később feloldotta-e 
a tilalmat, de Jeremiás egyedülállóként is egyértelműen nagy próféta volt.

Ezékiel felesége hirtelen meghalt, nem tűnt számottevőnek házasélete. 
A próféta nem gyászolhatott, hanem tovább kellett folytatnia az Úr által el-
rendelt szolgálatát (Ez 24:15-18). Hóseásnak rossz volt a házassága, mégis 
folytatta a szolgálatát. A történet nekünk igencsak furcsának tűnik, mert 
Isten meghagyta neki: vegyen feleségül egy prostituált nőt, akiről az Úr tud-
ta, hogy el fogja Hóseást hagyni más férfiakért (Hóseás próféta könyve 1-3. 
fejezetei). Visszatekintve azt látjuk, hogy Isten az Izrael iránt és az irántunk 
érzett egyoldalú szeretetét akarta érzékeltetni, de Hóseásnak különösen ne-
héz és fájdalmas lehetett ezt élő példázatként bemutatni.

Egyik esetben sem számított a  családi állapot. Isten szemében az ember 
becsületessége, engedelmessége volt a lényeg és az, hogy közvetítse az Ő 
akaratát. Legyünk biztosak abban, hogy az életünket nem a családi álla-
potunk alapján értékeli az Úr. Ma sokan mondják, hogy nem lehetünk tel-
jesek házasság nélkül. Pál így válaszolna erre: „ne igazodjatok e világhoz”. 
Hanem „szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul” (Róm 
12:1-2, RÚF).

Hogyan szolgálhatunk az egyházon belüli és kívüli egyedülállóknak?
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április 23. kedd

AMIKOR EGY HÁZASSÁG VÉGET ÉR

A bűn minden rontása között, ami az emberiséget sújtotta, leszámítva a fi-
zikai szenvedést és a halált, vajon mi szenvedett annyit a bűn pusztító kö-
vetkezményeitől, mint a család? Mintha felesleges lenne a „nem működő 
család” kifejezés, hiszen melyik család nem működik rosszul bizonyos ér-
telemben?

A halál után a válás az egyik legrosszabb dolog, ami egy családot érhet. 
A szörnyű válságon átmenő emberek az érzelmek teljes skáláját megélik. 
Talán a legelső és a legáltalánosabb érzés ilyenkor a bánat, ami egyéntől 
függően több hónaptól több évig is tarthat, eltérő intenzitással. Néhányan 
félelmet éreznek – félnek az ismeretlentől, az anyagi gondoktól és attól, 
hogy nem tudnak megbirkózni a helyzettel. Mások a depresszió, a düh és 
igen, a magány időszakát élik át.

Milyen általános elveket szűrhetünk le a következő versekből? Mal 2:16; 
Mt 5:31-32; 19:8; 1Kor 7:11-13

„Az egyháznak mint Krisztus megmentő eszközének szolgálnia és támogat-
nia kell minden egyes tagját szükségleteikben, hogy mindenki eljuthasson 
az érett keresztényi életre. Ez különösen igaz akkor, amikor a tagok olyan 
életre szóló döntések előtt állnak, mint a házasság, valamint olyan lesújtó 
tapasztalatok előtt, mint amilyen a válás. Amikor egy házaspár kapcsolatát 
törés veszélyezteti, minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni a házasfe-
leknek és a gyülekezet vagy a család azon tagjainak, akik szolgálnak nekik, 
hogy az isteni alapelvekkel összhangban helyreállítsák a megsebzett kap-
csolatokat (Hós 3:1-3; 1Kor 7:10-11; 13:4-7; Gal 6:1).

A helyi gyülekezet vagy más egyházi szervezetek által beszerezhetők olyan 
segédanyagok, amelyek segíthetnek a tagoknak a szilárd keresztény otthon 
kialakításában. Ezek lehetnek 1) programok, amelyek irányelveket adnak 
jegyeseknek; 2) olyan segédanyagok, amelyek a házaspárok és családjuk 
számára tartalmaznak utasításokat; 3) valamint olyan programok, ame-
lyek a törést szenvedett családok és az elváltak számára adnak támogatást” 
(Hetednapi adventista gyülekezeti kézikönyv, 19. kiadás. Budapest, 2015, Ad-
vent Kiadó, 195. o.).

Milyen gyakorlati módon segíthetünk annak, aki válófélben van – ítél-
kezés nélkül?
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szerda április 24.

HALÁL ÉS MAGÁNY

Valaki felvetette: mi a  különbség az emberek és a  csirkék között a  halál 
szempontjából? A válasz: a csirkékkel ellentétben az emberek, akik szintén 
meghalnak, tudják, hogy meg fognak halni, de a csirkék ezt nem tudják. 
A közelgő halál gondolata pedig nagyban befolyásolja azt, ahogyan most 
élünk.

Mint tudjuk, minden kapcsolat, így a házaság is előbb vagy utóbb véget 
ér, ha másért nem, a legnagyobb ellenség, a halál miatt. Mindegy, milyen 
szoros az egység, mekkora a szeretet, mennyire mély a kapcsolat, mennyi 
időt töltöttünk együtt, emberként (ellentétben a csirkékkel) tudjuk, hogy 
a halál előbb vagy utóbb elérkezik (hacsak Jézus nem tér vissza korábban). 
Akkor pedig az összes kapcsolatunknak vége szakad. Ez lett a sorsunk az 
első bűnesettől kezdve, és ez így is marad Jézus visszatéréséig.

A Bibliából nem derül ki, hogy Ádám vagy Éva halt-e meg előbb, de a vesz-
teség különösen fájdalmas lehetett a másik számára, főleg mivel Isten terve 
szerint a halálnak nem kellett volna az élet részévé válnia. Gyászoltak egy 
falevél halála miatt, ahogy azt korábban láttuk, akkor vajon el tudjuk kép-
zelni, min mentek át a házastársuk elvesztésekor?

Baj, hogy mi már hozzászoktunk a halálhoz, szinte természetesnek vesz-
szük, pedig emberként ezt nem kellett volna megtapasztalnunk. Máig küz-
dünk azzal, hogy megpróbáljunk értelmet találni benne, de többnyire kép-
telenek vagyunk rá.

Mit tanítanak a következő igeszakaszok a halálról és az ebből fakadó em-
beri küzdelmekről? 1Móz 37:34; 2Sám 18:33; Ézs 57:1; Mt 5:4; 1Thessz 
4:17-18; Jel 21:4

Nem kérdés: nemcsak a saját halálunk valóságával nézünk szembe, hanem 
másokéval, a  szeretteinkével, a  legközelebbi társunkéval is. Előbb vagy 
utóbb tehát az emberek többségére olyan magányos időszak szakad, amit 
valaki más halála okoz. Nehéz és fájdalmas. Ebben a helyzetben egyszerű-
en csak hivatkozhatunk Isten ígéreteire, sőt azt is kell tennünk. Végül is mi 
más maradt nekünk a bűn, a szenvedés és a halál világában?

Hogyan segíthet a gyülekezetünk azoknak, akikről tudjuk, hogy egy 
szerettük halála miatt a magánytól szenvednek?
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csütörtökáprilis 25.

LELKI MAGÁNY

Egy fiatal nő, Natalie már hét éve élt házasságban, amikor egy barátja hívá-
sára elment egy hetednapi adventista gyülekezet által szervezett evangeli-
zációs sorozatra. Meggyőzte az, amit tanult és átadta az életét Krisztusnak, 
újjászületett. A férje, a szülei, a férje szülei és a szomszédja merev ellenál-
lása dacára csatlakozott a Hetednapi Adventista Egyházhoz. Az életmódját, 
amennyire csak lehetett, igyekezett új hitéhez igazítani.

Elképzelhető, hogy mekkora nyomást tapasztalt. Különösen a  férje ne-
hezítette meg a helyzetét, aki amúgy érthető módon így érvelt: „Nem ezt 
vállaltam, amikor összeházasodtunk. Teljesen más ember lettél, én pedig 
szeretném visszakapni a régit!”
Natalie évek óta küzd, hogy a hite szerint élhessen. Férjnél van, de úgy is 
mondhatnánk, hogy „lelkileg egyedülálló”.

Milyen bátorítást találhat a következő bibliaversekben, aki lelki szem-
pontból egyedülállónak érzi magát? Ézs 54:5; Hós 2:18-19; Zsolt 72:12

A világon mindenhol vannak „Natalie-k” az egyházban. Ezek a nők vagy 
férfiak házasságban élnek, de egyedül vagy csak a gyerekeikkel mennek 
a gyülekezetbe. Talán más hitet valló féllel léptek házasságra, vagy amikor 
csatlakoztak az egyházhoz, a párjuk nem tartott velük. Esetleg mindketten 
az egyház tagjai voltak, amikor megesküdtek, aztán egyikük valamilyen ok-
nál fogva kimaradt, netalán ellenségessé vált a hittel szemben. Ezért egye-
dül járnak a gyülekezetbe és az istentisztelet utáni ebédre, vagy magukban 
mennek a gyülekezet missziós, társas összejöveteleire. Bántja őket, hogy 
anyagilag nem tudják úgy támogatni a gyülekezet szolgálatát, mint szeret-
nék, azért, mert a házastársuk ezt ellenzi. Házasok, de lelkileg özvegynek 
érezhetik magukat.
Valószínűleg mindannyian találkoztunk már ilyen emberekkel a gyüleke-
zetben, akiknek szüksége van a szeretetünkre és a támogatásunkra!

Gyülekezeti családként hogyan segíthetünk a soraink között élő, de 
lelkileg magányos tagoknak?
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április 26.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Énók a tevékeny munkás élete során állhatatosan megtartotta az Istennel 
való közösségét. Minél nagyobbak és súlyosabbak voltak a feladatai, annál 
állandóbban és buzgóbban imádkozott. Időnként kivonta magát a társadal-
mi élet bizonyos szakaszaiból. Miután egy darabig az emberek között volt, 
hogy irány-, illetve példamutatással a  javukat szolgálja, visszavonult egy 
kis időt egyedül tölteni. Arra a tudásra éhezett és szomjazott, amit egyedül 
Isten adhat. Énók egyre jobban tükrözte az isteni képet, mert ápolta a kö-
zösséget Istennel. Az arca ragyogott a szent világosságtól, ami Jézusról is 
sugárzott. Az Istennel való találkozásai után még a hitetlenek is csodálták 
a menny hatását, ami tekintetéből áradt” (Ellen G. White: Gospel Workers. 
52. o.). Énók története valóban bátorító azok számára, akik időszakonként 
visszavonulnak, hogy magányosan éljenek. Sokan vannak, akik úgy szen-
vednek a magánytól, hogy ezt nem ők választották. Nem akarnak egyedül 
lenni. Valóban lehet örömteli közösségünk az Úrral, aki mindenütt jelen 
van, időnként azonban vágyunk az emberi közösségre és társaságra. Mi-
lyen fontos, hogy gyülekezetként törődjünk azokkal, akik talán minden 
szombaton mellettünk ülnek, miközben a magány rettenetes időszakát élik 
meg! Ha pedig mi vagyunk ilyen helyzetben, keressünk egy megbízható 
személyt a  gyülekezetben (vagy máshol) és beszéljünk az érzéseinkről! 
Többnyire nem állapítható meg a másikról ránézésre, hogy min megy át. 
Könnyű álarc mögé bújni.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Hogyan lehet a gyülekezet még érzékenyebb a sorok közt ülő magá-

nyos emberek szükségletei iránt?
2) „Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanul-

tam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek” (Fil 
4:11). Olvassuk el Pál szavainak tágabb szövegkörnyezetét! Hogyan 
vonatkoztathatjuk ezt magunkra? Ugyanakkor miért legyünk 
nagyon körültekintőek, amikor olyasvalakinek idézzük ezt a  sza-
kaszt, aki valóban fájdalmas helyzetben van?

3) Beszéljünk arról a  csoportban, hogy mikor éreztük igazán magá-
nyosnak magunkat! Mi segített? Mi fájt? Mit tanultunk meg, ami 
segíthet másoknak?
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ID. SZőLLőSI ÁRPÁD

Furcsa védekezés: én becsületes maradtam volna, de ők nem vol-
tak azok.

Nagy életbölcsesség: nem csinálni nagy ügyet abból a rosszból, 
amit az ellenségeid mondanak rólad, és nem sokat adni arra 
a jóra, amit önmagadról hiszel.

Honnan ered a bűnbánat vágya?
Krisztus ajándéka. Krisztus nélkül nincs sem bűnbánat, sem 
bűnbocsánat.
A bűnbánat olyan mag, amely a szív talaján nő ki, Jézus jelenléte 
melegségétől.
Nem bibliai bűnbánat, melyet a büntetéstől való félelem vagy ju-
talom vált ki.
A szívből fakadó bűnbánat természetes és lényeges velejárója, 
hogy az ember igyekszik helyrehozni, amit tett.

Luther 95. 1. tétele:
„Amikor Urunk és Mesterünk, Jézus Krisztus így szólt: Térjetek 
meg!, azt akarta, hogy a hívő egész élete teljesen megváltozzon.”
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április 27-május 3.

Bölcs tanácsok a családoknak

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 5:3-14; 13:22; 14:26; 17:22; 
23:13; 31:10-31; Máté 19:5; 1Korinthus 7:3-4

„Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden 
utadon gondolj rá, és Ő egyengetni fogja ösvényeidet” (Péld 3:5-6, RÚF).

Természetesen mindannyiunk élete egy édesanyával és egy édesapával kez-
dődött, attól függetlenül, hogy milyen viszonyban álltunk velük a születé-
sünk után, ha egyáltalán volt velük kapcsolatunk. Némelyeknek vannak 
testvérei és egyéb rokonai, de saját családot nem alapítottak.

A példabeszédek könyve iránymutatást, verseket, kérdéseket és bölcsessé-
geket tartogat minden helyzetre, életszakaszra. Közvetlenül szól a családi 
kapcsolatokról, és bölcs mondásokat találunk benne az otthonra vonat-
kozóan. A példabeszédek könyve tulajdonképpen egy családi dokumentum, 
amiben a szülők továbbadják a gyerekeknek az istenfélő élet kulcsait. Mint 
amikor a szülők talán levélben leírják tanácsaikat a főiskolára készülő fiuk-
nak vagy lányuknak, aki attól kezdve önállóan fog élni, vagy annak, aki az 
otthontól távol vállal munkát, úgy ezt a könyvet is egy apa címzi a fiának: 
„Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását 
el ne hagyd” (Péld 1:8). Mózes ötödik könyve arra szólítja a szülőket, hogy 
a meggyőződésüket adják tovább a következő generációnak. Pontosan ezt 
teszi A példabeszédek könyve. Az apa tanácsaiban a mennyei Atya hangját 
halljuk, aki tanulásra hív bennünket.

5. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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április 28. vasárnap

A MEGFELELő NőT SZERETNI 

Soroljuk fel Péld 5:3-14 leírása alapján, hogy milyen bajok, következmé-
nyek származnak a házasság előtti vagy azon kívüli nemi életből!

Az istenfélő ember, ha még nem házas, a házasságig vár a legbensőségesebb 
érzéseivel, az intimitással, illetve ha házas, abban éli meg mindazt. A példa-
beszédek könyve kifejezetten a férfiakat szólítja meg, de ugyanaz vonatkozik 
a nőkre is, amint az Énekek éneke (vö. Én 4:12-15) is kifejezi. A tiltott sze-
relem erőteljes vonzását kell mérlegre tenni ennek a bűnnek a rettenetes 
következményeivel szemben. Az alkalmi szexuális kapcsolatból hiányzik 
az elköteleződés, ezért nem üti meg a valódi intimitás mércéjét, az anyagi, 
testi és érzelmi erők elpazarolását jelenti. A  legfontosabb pedig az, hogy 
számot kell adnunk Istennek az életünk során meghozott döntésekről.

A házassággal kizárólagos előjogként jár a szexuális intimitás mint az Is-
tentől kapott egyik legnagyobb ajándék (Mt 19:5; 1Kor 7:3-4; Zsid 13:4). 
A példabeszédek könyve az öntözés képét, a víz bőségét használja annak az 
élvezetnek és megelégedettségnek kedves jelképeként, amit a házaspárok-
nak együtt kell szerelmükben megtalálniuk. Ez áll szemben a hűtlenség kö-
vetkezményével, amit a pusztaság szimbolizál. Az „ifjúságod felesége” (Péld 
5:18) kifejezés arra utal, hogy a pár elkötelezettsége megmarad még akkor 
is, amikor idősebbek lesznek. A férjet továbbra is magával ragadja a felesé-
ge bája (gyönyörködik benne [Péld 5:19]).

A bűnbeesés utáni állapotban a nemi ösztönök elcsábíthatják az embert 
a szexualitásra vonatkozó isteni tervtől. Isten viszont az értelem és a vá-
lasztás erejét is megadta az emberiségnek. Az ilyen kísértések mindent 
elsöprővé válhatnak, ha az ember nem áll folyamatosan ellen. Aki szilár-
dan elkötelezi magát az Isten terve szerinti házasélet mellett, elejét veheti 
annak, hogy tiltott kapcsolatba bonyolódjon. Nemcsak tisztességes dolog 
azt választani, hogy egész életünkben hűségesen ragaszkodunk a nemi élet 
isteni mintájához, hanem annak már önmagában is bőséges jutalma van.

Mit tanácsolnánk annak, akiről tudjuk, hogy olyan szexuális kísérté-
sek támadják, amelyek tönkretehetik a házasságát?

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

FELHÍVÁS AZ APÁKNAK

Figyeljük meg, hogy a gyerekek életében mennyire messze ható követ-
kezményei lehetnek az apák jellemtulajdonságainak, amelyeket A példa-
beszédek könyve megemlít!

Péld 13:22; 27:23-24  

Péld 14:26  

Péld 15:1, 18; 16:32  

Péld 15:27  

Péld 29:17  

Az édesapa jelleme közvetlenül hat a gyerekeire és arra, hogy milyen örök-
séget hagy rájuk. A gyerekek támogatást, szeretetet, útmutatást és mintát 
várnak az apjuktól. A példabeszédek könyve dicséri azokat az apákat, akik 
megbízhatóan járulnak hozzá a  családi erőforrásokhoz és bölcsen keze-
lik azokat. Sokféle módon „Kárt okoz saját házának a nyerészkedő” (Péld 
15:27, RÚF). Az édesapának figyelnie kell arra, hogy a családot részesítse 
előnyben a munkával szemben. Az istenfélő apák törekednek a türelemre 
és uralkodnak az érzelmeiken. Számításba veszik, hogy a gyerekeik rájuk 
támaszkodnak. Fegyelmezik őket, de vigyáznak, nehogy visszaéljenek ha-
talmukkal. A legodaadóbb apák Istent szeretnék követni, azt akarják, hogy 
az Ő szeretete és Igéjének tanítása irányítsa őket, és a helyes úton indíthas-
sák el gyerekeiket. A legfontosabb, amit egy édesapa tehet a gyerekeiért, 
hogy szereti az édesanyjukat. A hozzá való hűsége és állandó szeretete vagy 
ezek hiánya óriási hatással van a gyerekek jólétére, még felnőtt korukban 
is.

A példabeszédek könyvének fő témája az Istenhez való hűség, a házasság és 
a  család iránti elköteleződés, illetve a  becsületesség az ember személyes 
és közösségi életében. A siker minden téren az egyén szívének állapotától 
függ. Számtalan csábítása lehet a bűnnek – akár a szex, a lustaság, a gaz-
dagság vagy a hatalom –, de a bölcs férj és apa Istenre tekint, hogy mindig 
a helyes döntést hozhassa meg.

Miért fontosak az itt kifejtett erkölcsi elvek mindenki számára, függet-
lenül attól, hogy apák vagy sem? Milyen pozitív vagy negatív hatása 
volt a tetteinknek másokra, különösen a gyerekeinkre? Mi mindenben 
kell még körültekintőbbeknek lennünk?
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április 30. kedd

FENYÍTÉS SZERETETTEL 

A példabeszédek könyve tanítása szerint mi a  jelentősége a gyerekek fe-
gyelmezésének és fenyítésének? Péld 10:17; 23:13-14; 29:1, 15

A szülők időnként fegyelmezik a gyerekeiket, hogy megtanítsák őket arra, 
mi a társadalmilag elfogadhatatlan viselkedés, büntetik az engedetlenséget 
és kifejezik a nemtetszésüket, amikor szégyenbe hozzák őket. Viszont mi 
volt Isten célja a fenyítéssel családja fiatal tagjait illetően? A példabeszédek 
könyve a reményteli jövő kontextusába helyezi a fegyelmezést (Péld 19:18). 
Az istenfélő szülők tudják, hogy gyerekeik természete bűnös, amin egyedül 
egy erő segíthet: Krisztusé (lásd Ellen G. White: Előtted az élet – Nevelés. 
Budapest, 1992, Advent Kiadó, 26. o.). A keresztény nevelés, fegyelmezés 
célja, hogy a gyereket Istenhez vezessük.

A gyenge növény megtámasztása. Krisztus által a fegyelmezés alatt nem a bün-
tetést vagy a hatalom fitogtatását értjük, hanem a javító célzatú nevelést. Is-
tennek az a terve, hogy a szerető szülők – ismerve a bűn erejét – Krisztushoz 
vezessék a gyerekeik lépteit. A gondoskodó szülők kedvesen és határozottan 
nevelnek, a gyerekeket már a legkorábbi éveikben vezetik és időnként visz-
szafogják (ahogy a kertész is megtámasztja az újonnan elültetett fát), amíg 
kialakul az önuralmuk és a  fiatalok maguk is elkezdenek bízni Istenben, 
együttműködnek az Úr megváltási, fejlődésre vonatkozó tervével.

Milyen üzenetet találnak a szülők Péld 13:24 és 23:13-14 verseiben?

A gyerekek nevelésével összefüggésben csak kevés bibliaszöveg van, ami em-
líti a  „vesszőt” (héberül shebet). A  keresztény gyereknevelési irodalomban 
népszerű gondolat, hogy olyan legyen a vessző használata, mint a mennyei 
Pásztoré, aki azzal tereli a nyájat (Zsolt 23:4). Másutt a Szentírás a türelmes 
tanításra, a következetes példaadásra, a jó kommunikációra és a szoros kap-
csolatra mutat, amelyek által változás idézhető elő a  gyerekekben (5Móz 
11:18-19). Különösen fontos, hogy a gyerek érezze a szülei szeretetét, mert 
a fegyelmezéssel így érhető el jó, nevelő, jobbító hatás (Péld 13:24).

Hogyan hozhatják rendbe a  szülők a  dolgokat a  gyerekeikkel, ha 
a fegyelmezés nem érte el a kívánt célt, mert túl kemény vagy félreért-
hető volt?
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május 1.szerda

JOBB LENNE A HÁZTETőN ÉLNI?

Hogyan kever egy kis humort A példabeszédek könyve a családi élet bosz-
szúságainak tárgyalásába? Péld 21:9, 19; 27:15-16. Milyen hatást ér el?

Számos példabeszéd foglalkozik azzal, hogyan bánunk egymással a köze-
li kapcsolatokban, ezek könnyedén és szellemesen fején találják a szöget. 
Például amikor az érzéketlen barát „énekeket mond a bánatos szívű ember 
előtt” (Péld 25:20), vagy a korán kelő családtag „nagy hangon áldja” az al-
vókat (Péld 27:14). A veszekedő nőkről olvasó feleségek talán szívesen be-
tennének néhány „példabeszédet” a férfiakról is! Visszavághatnának azzal, 
hogy az efféle mondások csak szítják a példabeszédek tárgyaként szolgáló 
problémákat, amikor csak a nőket nevezik meg, hiszen az otthon légköré-
nek megteremtésében hasonló felelősséggel bíró férjek ugyanúgy hajlamo-
sak a pörlekedésre. (Képzeljük csak el, milyen lehetett Kajafás vagy Annás 
otthonában az élet!)

A vidám szív. Jó, ha a  családban helye van a humornak, megolajozza az 
élet gépezetét, segít oldani a  stresszt és a  feszültséget. „A vidám elme jó 
orvosságul szolgál; a  szomorú lélek pedig megszárasztja a  csontokat” (Péld 
17:22). A példabeszédek könyvének egésze is a saját gyógyszereit kínálja, és 
enged, hogy nevessünk néhány bosszantó és idegesítő viselkedési formán. 
Talán amikor már elmosolyodtunk (vagy ráeszméltünk, hogy a tréfa éppen 
rajtunk csattan), könnyebb beszélni az irritáló vagy zavaró szokásokról, 
magatartásról. Másrészt viszont ne próbáljuk humorral lekicsinyíteni vagy 
elkerülni azokat a kérdéseket, amelyekre komolyan oda kell figyelni!

Valamilyen krónikus fertőzés tünete lehet a hőemelkedés. A veszekedés, 
a  zsémbelődés és a  panaszkodás jelezheti, hogy a  család egy vagy több 
tagja elfojtja a mérgét, talán az egyensúly hiánya vagy a kommunikációs 
problémák miatt. A panaszkodó fél ellensúlyozni próbálja a másikban ész-
lelt hatalmi, uralkodási hajlamot vagy azt, hogy kommunikációs gondok 
adódtak. A  fertőzés elmúltával a  tünetek megszűnnek. Azok a  családok, 
amelyek ahelyett, hogy elkerülnék a problémát vagy egymást, inkább az Úr 
iránti szeretetükre, illetve az egymás iránti elkötelezettségükre építenek, 
és úgy beszélik meg, kinek mire van szüksége, mit éreznek, azok eljutnak 
a probléma gyökeréhez és tudják is rendezni azt.

Miért olyan fontos a családban a nevetés? Hogyan lehet jó eszköz és 
mikor rossz? Beszéljük meg a válaszunkat a csoportban!
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május 2. csütörtök

AZ IGAZÁN JÓ FELESÉG

A példabeszédek könyve a nemes jellemű asszony dicséretével zárul. So-
roljuk fel, hogy milyen tulajdonságokról és jellemvonásokról szól elis-
merően ez a szakasz! Péld 31:10-31

Különleges az itt bemutatott nő, de a vers is. A Péld 31:10 részétől kezdődő 
versek a héber ábécé huszonkét betűjének egyikével kezdődnek. A derék 
asszony dicséretéből következtethetünk: a nép ábécéjének egésze alig elég 
arra, hogy az ilyen asszony kellő elismerést kapjon!

A rabbiknak a  következő kijelentése is tükrözi, mennyire hangsúlyozza 
A példabeszédek könyve a megfelelő partnerrel kötött házasságot: „A férfi 
otthona a  felesége.” „A derék asszony koronája az ő férjének; de mint az ő 
csontjaiból való rothadás, olyan a megszégyenítő” (Péld 12:4). A könyv végén 
különféle képességek állnak össze ideális képpé: ruhakészítés, ingatlanvá-
sárlás, földművelés, otthonteremtés és pénzgazdálkodás. Mindeközben az 
asszony kiválóan ellátja a családját, akik szeretik és dicsérik.

Nem lehet minden nőtől elvárni ilyen nagyszerű adottságokat, és a férjeknek 
nem is e minta alapján kell értékelni a feleségüket. A példabeszédek könyve in-
kább a képességek és tulajdonságok leírásával igyekszik közölni, hogy mely 
tulajdonságok a legfontosabbak a nőkben és a férfiakban egyaránt: a szava-
hihetőség, az együttérzés, a megbízhatóság, a hűség, a kedvesség és a szorga-
lom. Péld 31:30 szerint az ilyen élet titka, hogy az ember „féli az Urat”.

Péld 31:10 versében a  „derék” avagy „nemes jellemű” (egy angol fordí-
tás szerint) kifejezés „erőt”, „hatalmat”, „gazdagságot” jelent. Zsolt 62:11 
versé ben úgy fordítják, hogy „vagyon”, Józsué embereiről szólva pedig 
„erős vitézek”-nek (Józs 1:14). Boáz „erényesnek” (Ruth 3:11, egy angol for-
dítás szerint) nevezi Ruthot. Péld 31:10 verse a „gazdagság” gondolatával 
játszik el. Az igazi gazdagságot a jellem, a becsületesség és az Úr félelme 
jelenti, ami értékesebb a drágaköveknél.

Milyen derék és erényes nők hatottak az életünkre? Mit adnánk még 
hozzá az istenfélő nők jellemtulajdonságait, érdemeit és képességeit 
soroló listához?
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május 3.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Kötődjön szívünk a mennyhez! „A keresztények nagy gonddal őrizzék szívü-
ket, vigyázzanak rá! Meg kell tanulniuk örömet lelni az elmélkedésben és 
értékelni az áhítat lelkületét! Úgy tűnik, sokan sajnálják az időt a gondol-
kodásra, a Szentírás kutatására és az imádságra, mintha elfecsérelt idő len-
ne. Kívánom, hogy mind olyan fényben lássuk ezeket a dolgokat, amelyben 
Isten szeretné! Akkor az első helyre tennénk az Ő országát. Ha a szívünk 
a mennyhez kötődik, erőt kapunk a hívői élethez és lendületesen végezhet-
jük feladatainkat. Ha hozzászoktatjuk magunkat a mennyei dolgokon való 
gondolkodáshoz, életerőt és lelkesedést nyerünk minden dolgunkhoz… 
Kevés érdemünk van lelki szempontból… (Ef 4:13)” (Ellen G. White meg-
jegyzése, The SDA Bible Commentary, 3. köt. 1157. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Sok kereszténynek segít egy támogató csoport, amikor „meg akar-

ják őrizni a szívüket” a kísértésekkel szemben. Hogyan erősítheti ez 
az imát, a  bibliatanulmányozást és a  Szentlélekre való hagyatko-
zást? Miért hasznos bizonyos esetekben szakember segítségét 
igénybe venni, amikor valaki olyan kísértésekkel küzd, amelyek 
bűnbe vinnék, mert képtelen leállni?

2) Beszéljük meg az osztályban a szerdai rész utolsó kérdésére adott 
válaszainkat! Mi minden következik a  különböző válaszokból? 
Isten sok csodálatos ajándékával vissza lehet élni, így a nevetéssel, 
a humorral is. Mikor válik ez kifejezetten ártalmassá?

3) A mai kultúrában miért dicsérik a nőket, ellentétben A példabeszé-
dek könyve 31. fejezetével? Hogyan védekezhetünk a  lealacsonyító 
hozzáállástól?

4) Általában hogyan viszonyul a  mai társadalom a  családi élethez? 
Mely pontokon ellentétes a  családi élet bibliai elveivel? És megfi-
gyelhető párhuzam is a bibliai elvekkel? Ha igen, akkor hol? Hogyan 
erősítik ezek az elvek a családi köteléket?
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ID. SZőLLőSI ÁRPÁD

Tedd baráttá, keresztény baráttá, adventista baráttá az embereket!

A barátság nem másokat kizáró érdekszövetség.

Isten megszabta a családi élet mikéntjét és célját. Keresztény csalá-
dok nélkül nincs kereszténység.

Az olyan család, amelyik nem imádkozik, fedél nélkül épített ház-
hoz hasonlít.

A család kikötő a viharban, vagy vihar a kikötőben.

Ha otthonunk felépítését nem azzal a szeretettel végezzük, amellyel 
Isten szeret bennünket, akkor fáradozásunk hiábavaló. 

Isten világ iránt tanúsított szeretetét nyilvánítsuk ki családunk min-
den tagja iránt!

A céltalanság bizonytalanságot szül. Erősítsük magunkban életünk 
céljának tudatát és befolyását életünkre, cselekedeteinkre, mun-
kánkra!
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május 4-10.

A király szerelmes éneke

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2:7; Énekek éneke; János 17:3; 
Róma 1:24-27; 1Korinthus 7:3-5; Galata 5:24; 1János 1:9

„Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra! Bizony, erős 
a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, 
mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja” (Én 8:6, RÚF).

Az élet szakaszai között az egyik legjelentősebb a házasság. Nem mindenki 
házasodik meg, de aki igen, annak az életébe komoly változást és különös 
áldást hoz ez a lépés. Ide tartozik a szexualitás nagyszerű ajándéka is. Mi-
lyen csodálatosan ki lehet fejezni vele a szeretetet, a megfelelő időben és 
helyen!

Sokak elképzelésével szemben a Biblia nem szól a nemiség ellen, csak azt 
ellenzi, ha az ember helytelenül él a Teremtőtől kapott nagyszerű ajándék-
kal.

A Énekek éneke, a Biblia egyik legkisebb és legkevésbé olvasott könyve egy 
fiatal menyasszony, Szulamit és a szerelme kapcsolatáról szól, akiről azt 
tartják, hogy Salamon király volt. A könyv az emberi intimitás, a házasélet 
örömeit taglalja. Bár az Énekek énekét gyakran allegorikus értelemben az Is-
ten és népe, avagy Krisztus és az egyház közötti viszony jelképének tartják, 
ez a költemény elsősorban a  férfi és nő nagyon is emberi kapcsolatáról, 
szerelméről szól.

Ezen a héten a házasságra tekintünk az említett ószövetségi könyv alapján.

6. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapmájus 5.

OSZTHATATLAN EGYSÉG

Hogyan jellemeznénk a Bibliának az emberi testről alkotott képét a kö-
vetkező igeszakaszok alapján? 1Móz 2:7; Zsolt 63:2; 84:3; 1Kor 6:19-20; 
1Thessz 5:23

Néhány vallás követői a dualizmusban hisznek. E filozófia szerint az em-
beri test gondot jelent a  lélek élete számára. Azaz a  testet megbélyegzik, 
mint ami rossz, míg a  „lelket” jónak tartják. A Szentírásban azonban az 
emberi test – annak nemi jellegével együtt – összetartozó egész. Az élet 
„test” és „lélek” (lásd 1Móz 2:7). A zsoltáros egész lényével dicsőíti Istent 
(Zsolt 63:2; 84:3). A teljes embert meg kell szentelni, el kell különíteni arra 
a szent célra, amit Isten rendelt el.

Az Énekek éneke szemlélete pozitív az emberi test vonatkozásában, bele-
értve a szexuális kapcsolatokat is. Hogyan tükröződik a következő ver-
sekből ez a megközelítés? Én 1:2, 13; 2:6; 5:10-16; 7:1-9

Csodálattal szól az emberi testről ez a szent irat. Nem szégyenteljes dolog 
a házasságban a szerelem fizikai megnyilvánulása. A könyv nyíltan bemu-
tatja az érzelmek teljes palettáját.

Egyes kultúrákban kimondottan tabunak tartják a nemiséggel kapcsolatos 
kérdéseket. A házaspárok számára így sokszor nehéz lehet az egészséges 
kommunikáció az intim kérdésekről. A gyerekeket is megfosztják annak 
lehetőségétől, hogy a  keresztény otthonban tanuljanak a  szexualitásról, 
ahol az istenfélő értékeket helyénvaló információkkal tudják összekap-
csolni. A Biblia nyíltan foglalkozik a szexualitással, ami arra bátorítja az 
embereket, hogy kényelmesebben közelítsenek a témához, így az életnek 
ezt a  fontos szegmensét is megfelelő tisztelettel és méltósággal kezeljék, 
a Teremtőtől kapott nagy ajándékhoz illően.

Hogyan védhetjük meg magunkat azokkal a  kulturális és erkölcsi 
erőkkel szemben, amelyek vagy az állati ösztönök szintjére degradál-
ják, vagy olyan szégyenteljes dologként kezelik a szexualitást, amiről 
sosem szabad beszélni? Hogyan mutat rá a Biblia arra, hogy mindkét 
szélsőség helytelen?

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

A SZERETET FAJTÁI A SZERELMI ÉNEKBEN 

A szeretet mely oldalait vonultatja fel az Énekek éneke? Én 1:2, 13; 2:10-13, 
16; 3:11; 4:1-7; 5:16; 6:6; 7:1-9; 8:6-7

A feleség kijelenti, hogy „ez az én barátom” (Én 5:16). A „barát” szó a szexu-
ális partnerség felhangja nélkül társaságot és barátságot fejez ki. Boldog az 
a férj vagy feleség, aki számára a házastársa kedves barátja is.

A költeményben a meghitt bókok és a  szeretetteljes gesztusok mutatják, 
hogy milyen erős vonzalmat, fizikai és érzelmi örömöt talál egymásban 
a  férfi és a nő. A  romantikus szerelem természetes intimitása a Teremtő 
ajándéka, ami elősegíti, hogy a társak közel kerüljenek egymáshoz a házas-
ságban. Miközben a felek nyitottak az isteni szeretet munkája iránt, a sze-
retetük „kifinomul, megtisztul, felemelkedik és nemessé válik” (Ellen G. 
White: Boldog otthon. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 87. o.).

Ezek a versek egyben a szerelem legfennköltebb gondolatait is közvetítik. 
Az igaz szerelem ugyanakkor nem természetesen árad az emberi szívből, 
a  Szentlélek ajándéka (Róm 5:5), maradandó egységbe kovácsolja össze 
a férjet és a feleséget. A szülő-gyerek kapcsolatban az elkötelezett szeretet-
re van különösen nagy szükség, hogy a fiatalokban kialakuljon a bizalom 
érzése. Odaadó szeretet köti össze a hívőket Krisztus testében. Az Énekek 
éneke arra szólít fel bennünket, hogy a  szerelem cselekvő ereje hassa át 
a kapcsolatunkat a házastársunkkal.

Hogyan tükrözi a maga módján ez a fajta intimitás azt a bensőséges 
kapcsolatot, ami Isten és közöttünk van? Milyen párhuzamokat talá-
lunk benne (például az időtöltés, önmagunk teljes odaadása stb. 
tekintetében)? Még milyen párhuzamot fedezhetünk fel?
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május 7. kedd

SZERETETTELJES ISMERET

Az Énekek énekében sokan a „visszatérés az Édenbe” témát fedezik fel. Bár 
az itt bemutatott pár nem az első férfi és nő, a vers mégis a legelső kertet 
idézi fel gondolatainkban. Istennek az volt a terve, hogy „egy testté” legye-
nek (1Móz 2:24-25). Ez a kép mindenhol megjelenik a könyvben, finom 
metaforákkal és jelképekkel.

Hogyan mutatja be az Énekek éneke a kölcsönös elköteleződést a házas-
pár intimitásában? Én 4:7–5:1 Mennyiben tekinthető hasonlónak, amit 
Pál ír 1Kor 7:3-5 szakaszában?

Salamon így hívja a lányt: „Jöjj hozzám” (Én 4:8, RÚF). A menyasszonya 
válaszol. Később a lány hívja őt: „Jöjjön el kertjébe szerelmesem” (Én 4:16, 
RÚF). Erre ő felel (Én 5:1). A Szentírás itt azt tanítja, hogy nincs helye sem-
miféle kényszerítésnek vagy manipulációnak ebben az intim helyzetben. 
Mindkét fél szabadon és szeretettel lép a kapcsolatba. „Az én kertem” „az 
ő” kertje.

„Salamon” és „Szulamit” neve egyaránt a  héber shalom, „béke” vagy „tel-
jesség” szóból ered. Közös a két félben a másik iránti csodálat (Én 4:1-5; 
5:10-16). Kapcsolatuk kiegyensúlyozottságát még a  páros sorok és versek 
költői stílusa is érzékelteti. A szövetség megfogalmazásában – „Az én szerel-
mesem az enyém, és én az övé” (Én 2:16) – szintén az édeni nyelvezet vissz-
hangzik: „Ez már csontomból való csont, és testemből való test” (1Móz 2:23).

Hogyan gazdagítja az Istennel való kapcsolatunkról alkotott képet az, 
hogy a házasság egységét a szöveg így fejezi ki: „ismeri”? 1Móz 4:1, 25; 
1Sám 1:19; Lk 1:34; Jn 17:3; 1Kor 8:3

A Biblia az ismeri szót alkalmazza a férj és feleség egységére. Ebben a szere-
tetteljes „ismeretben” a lényük legrejtettebb mélységeit adják a másiknak. 
Nemcsak két test, hanem két szív is „egy testté” lesz. Az ismeret az ember és 
Isten kapcsolatára is vonatkozik. A nyitott szemmel járó keresztény számá-
ra a házasság egyedi és gyengéd ismerete, annak közösségével, az egymás 
iránti odaszentelődéssel és a határtalan örömmel együtt nagyszerű bete-
kintést enged a  legnagyobb és legszentebb rejtélybe, Krisztus és egyháza 
egységbe.
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május 8.szerda

SZERELEM A MEGFELELő IDőBEN

Olvassuk el Én 4:8–5:1 részét!

Én 4:16 és 5:1 versei a könyv középpontjában állnak, mintha Salamon és 
Szulamit házasságának tetőfokát érzékeltetnék, a beteljesülést.

Mire utal Salamon a következő szakaszokban? Én 4:12, 16; 5:1; 8:8-10

Az Énekek énekében találjuk a Szentírás néhány legmeggyőzőbb bizonyíté-
kát arra, hogy Isten terve szerint az embernek szexuális értelemben tisz-
tának kell maradnia a házasságig. Az egyik legerősebb érv Szulamit gye-
rekkorára utal, amikor a bátyjai azon tűnődtek, hogy vajon „kőfal” vagy 
„ajtó” lesz-e (Én 8:8-9). Más szóval, tiszta marad-e a házasságáig (fal), vagy 
inkább olyan lesz, aki nem válogat (ajtó). Felnőtt nőként megerősíti, hogy 
megőrizte tisztaságát és tisztán megy férjhez: „Kőfal vagyok” (Én 8:10, 
RÚF). Ráadásul Salamon is alátámasztja, hogy felesége szűz volt a nászéj-
szakájukig, mert kijelenti: „Olyan, mint a berekesztett kert… mint a befoglal-
tatott forrás, bepecsételt kútfő” (Én 4:12). Szulamit a saját tapasztalatából ta-
nácsolhatja a barátainak, hogy nagyon óvatosan tegyék meg a szerelem és 
a házasság lépéseit. Az Énekek énekében háromszor szólítja meg a nők egy 
csoportját, „Jeruzsálem lányait”, hogy ne keltsék fel magukban a szerelem 
heves szenvedélyét, amíg el nem jön annak megfelelő ideje (Én 2:7; 3:5; 
8:4). Ez azt jelenti, hogy addig, amíg már a házassági szövetségen belül, 
biztonságban nem találják magukat, mint ő.

A szerelmes férfi a  költeményben másodjára hívja menyasszonyát, hogy 
menjen el vele (Én 2:10; 4:8). A házasság előtt nem fogadhatta el ezt a meg-
hívást, de utána már Szulamit hívja a kertjébe a férjét (Én 4:16), ő pedig 
boldogan megy (Én 5:1). Salamon nemcsak Szulamit szépségéhez vonzó-
dik, hanem a szívét is elrabolta a lány (Én 4:9), megrészegedett a szerel-
métől (Én 4:10). Túlárad benne az öröm, hogy felesége már csak az övé 
és senki másé: „Olyan, mint a berekesztett kert az én húgom, jegyesem! mint 
a befoglaltatott forrás, bepecsételt kútfő” (Én 4:12). Salamon a tökéletes nő-
vel való egységében mintha az ígéret földjére jutna el: „Színmézet csepegnek 
a te ajkaid, én jegyesem, méz és tej van a te nyelved alatt” (Én 4:11).

Milyen jó hírt találnak itt azok, akik bánják korábbi rossz döntéseiket 
a szexualitás terén? 1Jn 1:9; vö. Zsolt 103:12; Ézs 55:7; Jn 8:11!
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május 9. csütörtök

A TEREMTő AJÁNDÉKÁNAK őRZÉSE

Istennek különleges célja volt azzal, hogy az embert férfivá és nővé terem-
tette (1Móz 1:26-28). Mindkettő az Ő képét hordozza, de a két nem „egy 
testté” válása a házasságban különleges módon tükrözi az Istenség egysé-
gét a Szentháromságon belül. A férfi és a nő egysége az új élet világra hozá-
sának lehetőségét is magában rejti, ami az istenképűség eredeti megmutat-
kozása az emberben.

Hogyan viszonyul a Szentírás a Teremtő tervével nem összhangban lévő 
szexualitáshoz? 3Móz 20:7-21; Róm 1:24-27; 1Kor 6:9-20

A Biblia mindazt elítéli, ami megmásítja vagy megrontja Isten képét az em-
berben. Isten a nemi élet helyes céljai felé irányítja a népét azzal, hogy meg-
tilt bizonyos szexuális megnyilvánulásokat. Amikor az emberi gyakorlat 
Isten szabályaiba ütközik, az embert bűn terheli.

Hogyan viszonyuljanak a keresztény hívők a saját és mások szexualitásá-
nak kérdéseihez a bűnös világban? Milyen útmutatást kapunk ehhez? Róm 
8:1-14; 1Kor 6:15-20; 2Kor 10:5; Gal 5:24; Kol 3:3-10; 1Thessz 5:23-24

A hívők várják, hogy Krisztus visszajövetelekor megszabadulnak a  bűn 
rontásától. Hittel várakoznak, és azt tartják magukról, hogy meghaltak 
a  bűnnek Krisztus kereszthalálában és élnek a  feltámadása által. Bűnös 
természetüket megfeszítik, szüntelen imádkoznak, éberségre törekszenek 
és a Lélek erejéből igyekeznek engedelmeskedni Krisztusnak, még a gon-
dolataikban is. Tudják, hogy Isten teremtette a testüket és a nemiségüket is, 
ezért Isten terve szerint akarnak élni mindezzel. Isten megbocsát azoknak, 
akik megbánják a bűneiket (1Jn 1:9). Az evangélium lehetővé teszi azok-
nak is, akik korábban szabadosan, szexuális téren bűnben éltek, hogy csat-
lakozzanak a hívők közösségéhez. Mivel a bűn nagymértékű torzítást vitt 
végbe bizonyos emberek szexuális életében, némelyek nem számíthatnak 
arra, hogy most teljesen helyreáll az életüknek ez a része. Bizonyára van-
nak, akik inkább az önmegtartóztató, egyedülálló életet választják ahelyett, 
hogy az Isten Igéje által tiltott nemi kapcsolatokba bonyolódjanak.

Hogyan viszonyuljon az egyház például a homoszexuálisokhoz? 
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május 10.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Krisztus megáldotta a  házasságot, tekintsük tehát szent intézménynek. 
Az igaz vallás nem áll ellentétben az Úr terveivel. Isten elrendelése szerint 
a férfi és a nő szent házasságban egyesüljön, olyan családokat alapítsanak, 
amelyeket tisztelet övez és amelyek a  mennyei családot szimbolizálják. 
Nyilvános szolgálata kezdetén Krisztus megszentelte az Édenben megál-
dott intézményt. Ezzel kinyilvánította, hogy nem tagadja meg jelenlétét az 
esküvőktől. A tiszta és szent, igaz és helyes módon köttetett házasság az 
egyik legnagyobb áldás, amit az emberi családnak adott” (Ellen G. White: 
Daughters of God. 180-181. o.).

Ahogy az Énekek éneke is megmutatta, a szexualitás csodálatos lehet a há-
zasságban. A  tartós kapcsolat azonban nem alapozható csupán a  külső 
szépségre és a testi örömökre. A testünk megöregszik, megbetegszünk, és 
nincs az az étrend, testedzés vagy plasztikai műtét, amitől örökké fiatal-
nak tűnnénk. Salamon és Szulamit házassága élethosszig tartó, elkötelezett 
kapcsolat volt. Háromszor is megerősítették, hogy egymáshoz tartoznak 
(Én 2:16; 5:19; 7:10). Először kijelentik, hogy egymáshoz tartoznak (vö. 
Ef 5:21, 33). Másodjára Szulamit megfordítja a sorrendet, hogy kifejezze 
a  hajlandóságát (lásd még Ef 5:22-23). Harmadszor Salamon mondja el 
a menyasszonya utáni vágyódását (Ef 5:24-32). Nem lehet elfojtani az ilyen 
szerelmet (Én 8:7), feltörhetetlen pecsét (Én 8:6).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Salamon tökéletesnek írja le a  feleségét (Én 4:1-5, 6:6 és 7:1-9). 

Mennyiben hasonlít ez ahhoz, amit Ádám mondott, amikor először 
meglátta Évát (1Móz 2:23)? Hogyan viszonyuljanak a férjek a fele-
ségükhöz (Ef 5:28-29)?

2) Van, aki az Énekek énekét allegóriának tartja az Isten és a népe, vagy 
Jézus és az egyháza közötti kapcsolatra vonatkozóan. Vigyáznunk 
kell, nehogy túlzásba vigyük az allegorizálást, de mennyiben hason-
líthatjuk két ember viszonyát az Istennel való kapcsolathoz? Vö. 
Ézs 54:4-5; Jer 3:14; 2Kor 11:2!

3) Olvassuk el Péld 31:26, Én 5:16 és Péld 25:11 verseit! Milyen ereje 
van a  szavainknak, amelyekkel letörhetjük vagy építhetjük a  tár-
sunkat, gyengíthetjük vagy erősíthetjük a  házasságunkat? 
Gondoljunk például a következő igeszakaszokra: Jak 1:26; 3:5-11!



53

TÚRMEZEI ERZSÉBET:
IMÁDSÁG A KORSZELLEM ELLEN

Lindolfo Weingaertner után németből

Uram, ebben az okos korban
ne engedd elbutulni néped,
hogy az üres emberi szó
el ne némítsa szent Igédet!

És ebben a jóllakott korban
ne engedd meg, hogy éhen haljunk!
Táplálj mennyei eledellel,
hogy pusztulásba ne zuhanjunk!

És ebben a jéghideg korban
adj nekünk lángoló szívet,
hogy szereteted melegét árassza,
aki e földön a Tied!

S Urunk, ebben a fáradt korban
adj új tettekre erőt nekünk,
és légy a mi erőnk Te magad,
ha lankadunk, ha elcsüggedünk!
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május 11-17.

A család egységének titka

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 33:12-14; Ruth 1:16-18; 
János 17:21-26; Galata 3:28; Efezus 2:11-22; 5:21–6:9

„Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én teben-
ned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a  világ, hogy te 
küldtél engem” (Jn 17:21).

A családi életben a különböző emberek más-más életszakaszban vannak. 
Az édesanyának és az édesapának nagy változást jelent, amikor gyereke-
ik lesznek, ez kihat az egész életükre. A gyerekek számára természetesen 
nagy átmenet a nem létezésből a létezésbe jutni. Majd a gyerekek is az élet 
különböző szakaszaiba érnek, kirepülnek, és talán nekik is saját gyerekeik 
lesznek.

A családban szülőként és gyerekként is egyaránt bűnös természettel küz-
dünk, ami miatt enyhén szólva nagy kihívást jelenthet a családi élet.

Jézus Krisztus az egész emberiség számára megbékélést szerzett a keresz-
ten Istennel és az emberrel (Ef 2:13-16; Kol 1:21-23), de naponta kérnünk 
kell Krisztus kegyelmét, mert egyedül az teheti élő valósággá a családi egy-
séget azok számára, akik hittel keresik. Ezt nap mint nap tapasztalnunk 
kell, de szerencsére Krisztus irgalma utat nyit ehhez.

7. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapmájus 12.

KRISZTUS A KÖZÉPPONTBAN

Milyen példával érzékelteti Krisztus népének egységét Pál? Hogyan tette 
Jézus a „kettőt” „eggyé”? Ef 2:11-22; lásd még Gal 3:28!

Krisztus keresztje eltávolítja az embereket egymástól elkülönítő gátakat. 
A zsidó templomban falak választották el a hívőket, a  férfiakat a nőktől, 
illetve a zsidókat a pogányoktól. Pál olyan nyelvezettel ír a zsidók és po-
gányok egységéről Krisztusban, ami egyaránt alkalmazható a  nemzetek, 
embercsoportok, társadalmi rétegek és nemek közötti különbségek eseté-
ben is. „…békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában” 
(Ef 2:15; RÚF). Ez jó hír, ami segít a pároknak igazán megérteni, hogyan 
lehetnek „egy testté” a házasságban. A Krisztusban való hit által a  régen 
megosztott családok is kibékülhetnek.

Egy dolog bibliaszövegeket idézni a Krisztusban való egységről, de azt 
tapasztalni is már teljesen más. Hogyan változtatja meg Krisztus az éle-
tünket a gyakorlatban, ami által megélhetjük a megígért egységet és egy-
ségességet? Lásd pl. Róm 6:4-7; 2Kor 5:17; Ef 4:24-32!

„Képzeljünk el egy nagy kört, amelynek szélétől minden vonal a középpont 
felé halad! Minél jobban közelednek a vonalak a középponthoz, annál kö-
zelebb kerülnek egymáshoz…

Minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál közelebb kerülünk egymás-
hoz” (Ellen G. White: Boldog otthon. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 152. o.).

„Az édesapa és az édesanya, a férj és a feleség… között ott áll Krisztus, a Köz-
benjáró, akár felismerik, akár nem. Nem lehet közvetlen kapcsolatunk má-
sokkal csak általa, Igéje által, illetve ha Őt követjük” (Dietrich Bonhoeffer: 
The Cost of Discipleship. New York, 1979, The MacMillan Publishing, 108. o.).

Mennyire van közel a családunk vagy a gyülekezetünk családja a kör 
középpontjához? Milyen akadályt kell félretolni ahhoz, hogy a  kap-
csolatok valóban olyanok legyenek, amilyeneknek lenniük kell?

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



56

május 13.hétfő

EGYSÉG ISTEN SZERETETE ÁLTAL

„Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké az egymás iránt és 
mindenki iránt való szeretetben” (1Thessz 3:12).

Jézus azért imádkozott az Atyjához, hogy tanítványai „egyek legyenek, 
ahogy mi egyek vagyunk” (Jn 17:22, RÚF). Foglaljuk össze, amit Jézus 
mondott itt, és összpontosítsunk különösen az egység eléréséhez szük-
séges szeretet szerepére!

Ebben az imában Jézus a követői egységére gondolt, amihez az agapé sze-
retet tapasztalata kell. A  Biblia itt és az Újszövetség sok más helyén az 
„agapé” szót használja Isten szeretetére vonatkoztatva, akinek a természe-
téből fakad ez a szeretet (1Jn 4:8). Erről ismerhetik meg Jézus követőit (Jn 
13:35). Isten szeretete nem magától értetődő a bűnös emberi szívben. Ak-
kor kerül az életünkbe, amikor Szentlelke által Jézus bennünk lakik (Róm 
5:5; 8:9, 11).

„…szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket” (Jn 15:12). János írta 
e szavakat, aki egykor nem szerethető, hanem büszke, hataloméhes, bírál-
gató és forróvérű volt (Mk 3:17; Lk 9:54-55; lásd még Ellen G. White: Jézus 
élete. Budapest, 2010, Advent Kiadó, 241-242. o.). Később visszaemlékezett 
rá, hogy Jézus még e tulajdonságai ellenére is szerette. A Mester szeretete 
fokozatosan megváltoztatta Jánost, aki így képes lett a keresztény egység 
jegyében másokat is szeretni. „Mi azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett min-
ket” (1Jn 4:19, RÚF), írta János, és „ha így szeretett minket Isten, akkor mi is 
tartozunk azzal, hogy szeressük egymást” (1Jn 4:11, RÚF).

Olvassuk el 1Kor 13:4-8 szakaszát! A nevünket gondoljuk oda, ahol 
a  „szeretet” szót olvassuk! Mennyire illik oda? Kérjük Jézust, hogy 
Lelke által adjon szeretetet belénk! Milyen változásokra késztethet 
bennünket a Szentlélek, hogy elérjük a keresztény ideált?
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május 14. kedd

ÖNZÉS: A CSALÁD TÖNKRETEVőJE

„Ha a büszkeséget és az önzést félrevetnénk, akkor öt perc alatt a legne-
hezebb ügyet is el lehetne intézni” (Ellen G. White: Tapasztalatok és lá-
tomások. Budapest, A Magyarországi Bibliakövetők Felekezete, 106. o.).

Emberi természetünket megrontotta a  bűn. Ennek talán az önzés a  leg-
nagyobb példája. Nyilván önzőnek születtünk, amint a kisgyerekeknél is 
észrevehetjük, akik természetükből adódóan mindent maguknak akarnak. 
„Én, én, én…” Mire felnövünk, rettenetes módon nyilvánulhat meg ez a tu-
lajdonság, főként a családban.

Természetesen Jézus azért jött, hogy ezt megváltoztassa (Ef 4:24). Az Írás-
ban megígérte, hogy a segítsége által nem kell ennek a rontása alatt élnünk. 
Egész élete tökéletes példa arra, hogy mit jelent az önzetlen élet. Csak any-
nyira tudjuk legyőzni az önzés hajlamait, amennyire képesek vagyunk kö-
vetni az Ő életének példáját (1Jn 2:6).

Keressük ki a  következő bibliaszövegeket! Mit mondanak az önzetlen 
életről?

Fil 2:3-5  

1Jn 3:16-18  

Ellen G. White szavai szerint tehát ha a büszkeséget és az önzést félreten-
nénk, rengeteg gondot gyorsan meg tudnánk oldani, már jóval azelőtt, hogy 
csúnyán elhatalmasodnának. A család minden tagjának, főként a szülők-
nek (Péld 16:6) meg kell tisztítaniuk magukat ettől a bűntől a kereszt lábá-
nál (ami az önzetlenség legnagyszerűbb példája a világegyetemben). Ezért 
tekintsünk újból és újból a keresztre, alázattal letérdelve, hittel, könnyek 
között imádkozva! 

Mennyit időzünk a keresztnél, az életünkben megjelenő önzéssel har-
colva? Hogyan mutatja meg ez a vers (Mt 7:16), hogy elég-e az az idő, 
amit ott töltünk?
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május 15.szerda

ALÁZAT

Mit tanácsol Pál az alázattal és a szolgálattal kapcsolatban? Ef 5:21 Ho-
gyan járul hozzá a  gyülekezet egységéhez az ilyen lelkület? Miért van 
nagy szükség rá a családban? Ef 5:22–6:9

Az „engedelmes” szó azt jelenti, hogy valaki alázattal és önként áll a másik 
elé. Ez a sajátságos elv Krisztustól indult (Mt 20:26-28; Jn 13:4-5; Fil 2:5-8) 
és mindazokat jellemzi, akiket betölt a Lelke (Ef 5:18). „Krisztus félelme” 
késztet az engedelmességre (Ef 5:21, RÚF). A kölcsönös „megengedés” for-
radalmi keresztény tanítás az emberi kapcsolatok terén. Valóra váltja azt 
a lelki elvet, hogy Krisztusban kivétel nélkül mind egyek vagyunk. 

Családi elv. A keresztényi alázat gyakorlótere az otthon. Amennyiben ott 
működik ez az elv, nagy fordulatok lesznek a gyülekezetben is. Pál az alá-
zatosság bemutatása után egyből rátér arra, hogy ennek milyen hatása lesz 
a családban.

Ef 5:22–6:9 szakasza háromféle kapcsolatot említ meg, amelyek a  társa-
dalom legáltalánosabb, ugyanakkor a  legegyenlőtlenebb viszonyai. Nem 
az az apostol a  szándéka, hogy a  fennálló társadalmi rendet támogassa, 
hanem be akarja mutatni, hogyan működik a krisztushit kultúrája, amikor 
a hívők gyökeresen másként, önként, alázattal viszonyulnak egymáshoz.

Vajon Pál miért következetesen azokat szólítja meg elsőként, akik a kul-
túra szerint a társadalom gyengébb tagjai – a feleségeket, a gyerekeket és 
a rabszolgákat? Írd le a keretbe azt a meghatározást, ami arra utal, hogy 
az ő pozíciójuk gyengébb!

Ef 5:22 Ef 6:1 Ef 6:5

A társadalom szemében nagyobb erővel rendelkezőket – a férjeket, a szülő-
ket, az urakat – mindig másodikként szólítja meg. Mindannyiuknak olyas-
mit tanácsol, ami abban a kultúrában eléggé szokatlan volt. Szavai meg is 
döbbenthették az I. századi hívőket. Kiegyenlítik a  talajt a kereszt körül, 
hogy a kapcsolatokban igazi egységet lehessen tapasztalni.
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május 16. csütörtök

SZERESSÜNK ÚGY, AHOGYAN MEGFOGADTUK!

A családi összetartás és egység végső soron a  tagjai elkötelezettségétől 
függ, ott kezdve, hogy a házastársak mennyire hűségesen gondoskodnak 
egymásról. Sajnos a bibliai történelem tele van a be nem tartott ígéretek, 
a megtört bizalom és az elkötelezettség hiányának példáival ott, ahol ezek-
nek meg kellett volna lenni. Azonban a Szentírás olyan bátorító eseteket 
is közöl, amikor átlagemberek – Isten segítségével – elkötelezték magukat 
a barátaik és a családjuk mellett, betartották az ígéreteiket.

Nézzük meg a következő családokat és az elkötelezettségük szintjét! Ho-
gyan erősíthették volna némelyek az egymás iránti ragaszkodásukat? 
A többieket mi motiválta erre?

Szülő-gyerek kapcsolat (1Móz 33:12-14; 2Móz 2:1-10)  

Testvéri kapcsolat (1Móz 37:17-28)  

Családi kapcsolat (Ruth 1:16-18; 2:11-12, 20; 3:9-13; 4:10, 13)  

Házastársi kapcsolat (Hós 1:2-3, 6, 8; 3:1-3)  

Amikor elkötelezzük magunkat egy másik ember mellett, mint például 
a  házasságban, egy gyerekvállalás vagy örökbefogadás döntése esetén, 
akkor önként készen kell állnunk arra a jövőbeli döntésre, hogy az éle-
tünk egy fontos részét ne mi irányítsuk! A jog korlátozhatja a negatív tet-
teket, de a házasság és a családi kapcsolatok kiteljesedéséhez szeretetre 
van szükség.

Mit jelent személyesen nekünk az, hogy Jézus elkötelezte magát mel-
lettünk (Zsid 13:5)? Hogyan kell ennek hatnia az Isten, a  házastár-
sunk, a gyerekeink és a hittestvéreink iránti hűségünkre?



60

május 17.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Olvassuk el a „Szent kör” c. fejezetet Ellen G. White: Boldog otthon. Buda-
pest, 1998, Advent Kiadó, 151-153. oldalán!

Egység – a legfontosabb feladat. „A keresztények legfontosabb feladata, hogy 
egység legyen a családban…

Minél szorosabban munkálkodnak együtt a család tagjai otthon, annál fel-
emelőbb és hasznosabb lesz az a befolyás, amelyet az apa, az anya, a fiúk és 
a leányok az otthonukon kívül árasztanak” (Ellen G. White: Boldog otthon. 
Budapest, 1998, Advent Kiadó, 36. o.).

A családi egység titka. „A családban és a gyülekezetben a széthúzás és a vi-
szály oka a Krisztustól való eltávolodás. Krisztushoz közel kerülni annyit 
jelent, mint közelebb kerülni egymáshoz. A családban és a gyülekezetben 
való igaz egység titka nem a tapintatos bánásmódban, nem a vezetésben, 
nem is a nehézségek legyőzésére irányuló emberfeletti erőfeszítésekben 
– habár ezektől is sok függ –, hanem a Krisztussal való egységben rejlik” 
(i. m. 152. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Beszélgessünk a  család ellen irányuló társadalmi hatásokról! 

Milyen gyakorlati tanácsokat adhatnánk olyan családoknak, ame-
lyek éppen ezekkel küzdenek?

2) Van éppen széthullott család a gyülekezetünkben? Ha igen, akkor 
mivel segíthet az osztályunk az egyes családtagoknak ebben a vál-
ságos időben?

3) Beszélgessünk az alázat kérdéséről! Hogyan értsük ezt a kereszté-
nyek között? Hogyan éltek már vissza ezzel az elvvel?

4) A családi egységgel kapcsolatos elvek közül melyek alkalmazhatók 
a gyülekezet egységére is? 
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
EMLÉKEIM

röptében zúgó
láng ébredések,
bensőm erdeinek
Élet-erei.

 

ANYA VERSEK

Írtam bizony
jó néhányat.
Talán eleget is.
Ingerültségeim,
türelmetlenségeim
mégis úgy égetnek,
marnak;
mintha a világ
összes anyjának írtam volna,
csak nem Őneki.
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május 18-24.

Gyereknevelés

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 18:11; 1Sámuel 3:10-14; Zsoltár 127; 
Példabeszédek 22:6; Jeremiás: 31:25; Máté 11:28; Filippi 3:13

„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” (Zsolt 
127:3, RÚF).

A gyerekszületés olyan általános, megszokott esemény, aminek a csodáját 
nem mindig értékeljük igazán. Képzeljük el, hogy mit érezhetett Éva, ami-
kor a kis Kaint a kezében tartotta! Az előző hónapokban változott, növe-
kedett a teste, majd jött a szülés irtózatos fájdalma, utána pedig meglátja 
a kisgyereket, aki annyira hasonlít rájuk és olyan védtelen. Milyen élmény 
lehetett Sárának, aki a kilencvenes éveiben járva régen túl volt már azon 
a koron, amikor gyereke születhetett volna, mégis belenézhetett a fia, Izsák 
arcába! Biztosan mindig nevetett, amikor csak kiejtette a nevét. Ki tudja 
meddig imádkozhatott Anna egy fiúért, mire a kezében tarthatta Sámuelt! 
„Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, amelyet tőle kértem” 
(1Sám 1:27) – mondta. Mennyire ámulhatott a fiatal Mária, amikor csodá-
lattal vegyes félelemmel átölelte a fiát – az Isten Fiát!

Ugyanakkor nem mindenki tapasztalhatja a gyerekneveléssel járó jogokat 
és kötelességeket. Ezen a héten a gyerekek neveléséről gondolkozunk, a ki-
hívásokkal, félelmekkel és örömökkel együtt.

8. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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május 19. vasárnap

GYERMEKTELENSÉG

Olvassuk el 1Móz 18:11, 30:1, 1Sám 1:1-8 és Lk 1:7 verseit! Mi volt a kö-
zös ezekben a bibliai szereplőkben? Hogyan válaszolt Isten a vágyódá-
sukra?

A gyermek áldás, ám valamiért nem mindenkinek jut osztályrészül ez az 
ajándék. Vannak, akik reménykednek, családért imádkoznak, és Isten meg-
adja, amit kérnek, néha csoda folytán, ahogyan Sára esetében is történt. 
Mások ugyanolyan buzgón fohászkodnak Isten trónja előtt, de kérésüket 
néma csend fogadja. Látják, hogy a barátaik Istent dicsőítik a várandósság 
és a baba érkezése idején, és ha a saját üres „fészkükre” gondolnak, még 
jobban mélyül a sebük. Még az olyan ártalmatlan kérdések is, mint „Hány 
gyereked van?”, arra a fájdalomra emlékeztetik őket, hogy kívül esnek azon 
a körön, amelyben lenni szeretnének.

Aki ilyet él át, annak tudnia kell, hogy Isten megérti a bánatát. A zsoltáros 
így ír Istenről: „Te számon tartod bolyongásomat. Gyűjtsd könnyeimet tömlőd-
be, legyenek benne könyvedben” (Zsolt 56:9, RÚF). Még ha látszólag hallgat 
is, „Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz” 
(Zsolt 103:13, RÚF).

Mások pedig különféle megfontolásból egyszerűen úgy döntenek, hogy 
nem vállalnak gyereket. Teljesen érthető, hogy egyesek miért nem akarnak 
több embert hozni a szenvedéssel, fájdalommal, gonoszsággal és lehetsé-
ges katasztrófákkal teli világra. Vannak, akik örökbe fogadnak gyerekeket 
saját gyerek vállalása helyett. Így olyanokat nevelhetnek fel, akik már világ-
ra jöttek, ezzel általában sokkal jobb esélyt adnak nekik az élethez, mint 
amilyenre különben számíthattak volna.

A világunk bonyolult, valószínűleg mindenféle emberrel fogunk találkozni, 
akik a gyerekek tekintetében számtalan helyzetben lehetnek. Mindenesetre 
fontos tudnunk, hogy Isten szeret bennünket és kívánatos véget akar ne-
künk adni. Ugyanakkor törekedjünk mindig a tapintatra azok iránt, akik-
nek valamiért nincs gyereke!

Jézusnak nem lettek gyerekei. Milyen tanulságokat szűrhetünk le 
ebből?

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

EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLőK

Gyakori jelenség az egyedülálló szülők helyzete, amikor nem mindig, de 
többnyire a nő egymaga végzi a gyereknevelést. Ennek különféle okai le-
hetnek. Hágárt arra kényszerítették, hogy Ábrahámtól szüljön gyereket, 
később azonban a  fiával együtt elküldték (1Móz 16:3-4; 21:17). Betsabét 
teherbe ejtette egy nagyhatalmú férfi (2Sám 11:4-5). Egy özvegy, egyedülál-
ló anyának segített Illés Sareptában, Isten azért küldte oda a prófétát (1Kir 
17:9). Amikor Jézus megkezdte szolgálatát, akkorra örökbefogadó apja, Jó-
zsef már meghalt, Mária pedig özvegyen, egyedül gondoskodott a gyereke-
iről. „A halál elválasztotta Józseftől, akivel megosztotta Jézus születésének 
titkát. Most senkije sem volt, akinek bizalmasan feltárhatta volna remé-
nyeit és félelmeit. Az elmúlt két hónap nagyon szomorúan telt” (Ellen G. 
White: Jézus élete. Budapest, 2010, Advent Kiadó, 112. o.).

Az egyedülálló szülők feladata lehet a legnehezebb. Sokaknak gondot okoz, 
hogy egymaguknak kell előteremteniük az anyagiakat vagy meg kell küz-
deni a másik szülővel. Már az sem könnyű, hogy idejük legyen egyszerűen 
csak magukkal vagy Istennel foglalkozni, és közben azon tépelődnek, hogy 
vajon fogja-e még szeretni őket valaki.

A következő versekben milyen ígéreteket találhat bárki, beleértve az 
egyedülálló szülőket is? Péld 3:5-6; Ézs 43:1-2; Jer 29:11; 31:25; 32:27; 
Mt 11:28

Gyülekezetként felelősségünk, hogy segítsünk az egyedülálló szülőknek! 
Jakab azt írta: „Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya 
előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban” (Jak 
1:27) – amihez még hozzátehetnénk, hogy „az egyedülálló szülőket is a ne-
héz helyzetükben”. Nem csak anyagi segítséget ajánlhatunk fel. Könnyít-
hetünk a  terheiken azzal, ha egy kicsit elvisszük a gyerekeiket, addig ők 
elvégezhetnek bizonyos feladatokat, pihenhetnek, imádkozhatnak és ta-
nulmányozhatják Isten Igéjét. Mentorálhatjuk a gyerekeiket vagy megjavít-
hatunk dolgokat a ház körül. Számos módon támogathatjuk az egyedülálló 
szülőket Isten kezeiként!

Mi mindent tehetünk az egyedülálló szülők bátorításáért és támogatá-
sáért, még véletlenül sem ítélkezve a helyzetükön?
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május 21. kedd

A GYEREKNEVELÉS ÖRÖME ÉS FELELőSSÉGE

Olvassuk el a 127. zsoltárt! Mi az alapvető üzenete ennek a rövid sza-
kasznak? Milyen fontos tanulságokat vonjunk le magunknak az életvite-
lünkkel kapcsolatban?

Amikor a kedvenc ételünket szeretnénk megfőzni, egy adott receptet kö-
vetünk. Ha minden szükséges hozzávalót beleteszünk és követjük a lépé-
seket, az esetek többségében a kívánt eredményt érjük el. A gyereknevelés 
viszont nem hasonlítható a főzéshez. Nincs két egyforma gyerek, és még ha 
ugyanazt tesszük is, mint a többiek esetében, akkor is reagálhatnak más-
ként egyes gyerekek. Ezt befolyásolhatja a nemük, a születésük sorrendje, 
a vérmérsékletük és még számos más ok. Isten azt szeretné, hogy a szülők 
az iránta való szeretetre és engedelmességre vezessék a gyerekeiket (5Móz 
6:4-9; Zsolt 78:5-7). „Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint” (Péld 
22:6) – hagyta meg a szülőknek.

Azt kívánjuk, hogy a gyerekeink bújós, védtelen kis emberpalántákból füg-
getlen, sikeres felnőttekké váljanak, de legfőbb felelősségünk Jézus Krisz-
tus ismeretére, szeretetére és szolgálatára elvezetni őket. Szülőként Mózes 
ötödik könyve 6. fejezetének tervét követhetjük a gyerekeink lelki fejlődése 
érdekében. Van négy fontos kívánalom. El kell ismernünk, hogy „az Úr 
a mi Istenünk” (5Móz 6:4). Szeressük Őt teljes szívünkből (5Móz 6:5), érté-
keljük az Igéjét (5Móz 6:6) és fontos elmondani a gyerekeinknek mindent, 
amit az Úrról tudunk (5Móz 6:20-23)!

5Mózes 6. fejezetében két fontos elvet találunk. Az első a „tanítás–beszéd” 
elve (5Móz 6:7). A tanítás a formális oktatást, míg a beszéd az informális 
tanítást jelenti. Mindkét esetben a bibliai igazságok továbbadására a szülő-
gyerek kapcsolaton belül kerül sor. A  formális tanítás a családi áhítatok 
során történhet meg, amikor együtt tanulmányozzuk Isten Igéjét. Az infor-
mális tanításra a  mindennapi élet körülményei között, spontán jelleggel 
kerül sor, ami különösen fontos. A hétköznapi események során hatásosan 
közvetítjük a bibliai igazságokat (1Móz 18:19). A második a „kötés–írás” 
elve (5Móz 6:8-9). A lelki igazságokat bele kell foglalni a tetteinkbe („kéz”) 
és a hozzáállásunkba („fej”) is, valamint nyomot kell hagyniuk a magánéle-
tünkön („ajtófélfa”) és a nyilvánosság előtti életünkön is („kapu”). A szí-
vünkből az otthonunkba, az otthonunkból pedig a világba is magunkkal 
kell vinnünk azokat!
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május 22.szerda

GYEREKNEVELÉS MINT TANÍTVÁNYSÁG

Olvassuk el 1Móz 18:18-19 és 1Sám 3:10-14 szakaszait! Hasonlítsuk ösz-
sze a két apát! Milyen eredményre vezetett a gyereknevelési stílusuk?

A szülők felelőssége tanítvánnyá tenni a gyerekeiket, hogy belőlük is Jézus 
követői váljanak. Vannak olyan szülők, akik azt hiszik, hogy akkor tanít-
ják és nevelik a  gyerekeiket, ha testi fenyítést alkalmaznak – minél töb-
bet, annál jobb (Péld 22:15; 23:13; 29:15). Helytelenül az ehhez hasonló 
igeszakaszokra hivatkozva bántalmazzák és teljes megadásba kényszerítik 
a gyerekeiket, ami azonban többnyire csak a szülők és Isten elleni lázadás-
ba viszi őket.

A Biblia arra tanítja a szülőket, hogy szeretettel vezessék a gyerekeiket (Ef 
6:4; Kol 3:21) és tanítsák meg őket az igazságra (Zsolt 78:5; Péld 22:6; 
Ézs 38:19; Jóel 1:3). Szülőként gondoskodnunk kell a gyerekeinkről (2Kor 
12:14) és jó példával kell előttük járnunk (1Móz 18:19; 2Móz 13:8; Tit 
2:2)! Azt az útmutatást kapjuk, hogy helyesen vezessük a családi életünket 
(1Tim 3:4-5, 12) és fegyelmezzünk (Péld 29:15, 17), de Isten szeretetét tük-
rözve (Zsolt 103:13; Ézs 66:13; Lk 11:11).

A Biblia feljegyzéseiben találunk példákat a helytelen nevelésre. Izsák és 
Rebeka kivételezett a gyerekeivel, Ézsauval és Jákóbbal (1Móz 25:28), és 
később Jákób hasonlóan viszonyult Józsefhez (1Móz 37:3). Éli vallási ve-
zető volt, mégsem tudta megnevelni a  fiait (1Sám 3:10-14). Sámuel, akit 
úgyszintén Éli nevelt fel, maga is elég rossz apának bizonyult (1Sám 8:1-6). 
Dávid király házasságtörő kapcsolatot kezdett és gyilkosságra adott utasí-
tást, amivel a példája követésére tanította a gyerekeit. Manassé király bál-
ványoknak áldozta fel a gyerekeit (2Kir 21:1-9), amint Akház király is tette 
(2Kir 16:2-4).

Persze a  Szentírás a  gyereknevelés követendő példáit is megemlíti. Már-
dokeus nagyszerű nevelőapja volt Hadassának, Eszter királynénak (Eszt 
2:7). Jób rendszeresen imádkozott a gyerekeiért (Jób 1:4-5). Sokat tanul-
hatunk a nevelésről ezekből az esetekből, legyenek akár jók, akár rosszak.

Mi a  tanulsága a Biblia gyereknevelési történeteinek? Hogyan alkal-
mazhatók ezek az elvek másokkal kapcsolatban is?
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május 23. csütörtök

KÜZDELEM A TÉKOZLÓ GYEREKÉRT

Olvassuk el Péld 22:6 versét! Hogyan értjük ezt a bibliaszöveget? Garan-
cia, ígéret vagy valószínűsítés?

Előfordul, hogy a szülő mindent megtesz, amire szükség van – időt tölt a gye-
rekeivel és a helyes dolgokra, az Isten szerinti életre tanítja őket, jó iskolába 
küldi őket, rendszeresen jár velük gyülekezetbe, közösen végzik a misszió-
munkát –, ők azonban végül mégis elhagyják a hitet, amiben nevelkedtek. 
Ennek nem feltétlenül a szülő az oka. Hatalmas fájdalom ez, és egy pillanat 
sem múlik el úgy, hogy ne aggódnánk az üdvösségükért. A gyerekek a saját 
útjukat járják és végső soron ők felelnek a tetteikért Isten előtt.

Néhányan ígéretnek tartják azt, hogy „még mikor megvénhedik is, el nem tá-
vozik attól”. Mintha ez szavatolná, hogy a megfelelő nevelés minden esetben 
a gyerek üdvösségéhez vezet. A példabeszédek könyve általában elveket és nem 
feltétlenül ígéreteket ad. Ebből az igeversből azt a következtetést szűrhetjük 
le, hogy a gyerekkorban belénk vésődött tanulságok egy életen át megma-
radnak. Minden gyerek eléri azt a kort, amikor vagy a sajátjaként fogadja 
el a szülei örökségét, vagy elutasítja azt. Azok a szülők, akik nagy gonddal 
istenfélelemre tanították a gyerekeiket, megnyugodhatnak, hogy a gyereke-
ikben megmarad, amire tanították őket. Azonban ha elfordulnak attól, a szí-
vükbe ültetett magok állandóan hívják őket hazafelé. A mi döntésünk az, 
hogy jó szülők leszünk-e, de hogy a gyerekeinkből mi lesz, az már az övék.

Mit tegyen a szülő, ha az egyik gyereke elfordul? Buzgón imádkozzon érte! 
Isten megérti a fájdalmát, hiszen több milliárd gyereke fordított hátat neki, 
a tökéletes Atyának. Szeretettel és imával támogathatjuk a tékozló gyereke-
inket. Álljunk mellettük, miközben Istennel küzdenek!

Ne szégyelljük magunkat annyira, hogy nem kérünk imatámogatást, ne 
hibáztassuk magunkat, illetve ne összpontosítsunk csak a tékozlóra, elfe-
ledkezve a család többi tagjáról! Megoszthatja a családunkat, ha tékozló 
gyereket nevelünk. Tehát egyesítsük erőinket a  házastársunkkal és állít-
sunk egyértelmű határokat a gyerekünk elé! Emlékezzünk arra, hogy Isten 
jobban szereti a gyerekünket még nálunk is, várjuk, hogy jót hoz a jövő és 
fogadjuk el: Isten továbbra is munkálkodik a gyerekünkben!

Ilyen helyzetben az ember általában önmagát hibáztatja. Miért jobb 
a jövőre és Isten ígéreteire összpontosítani még akkor is, ha elkövet-
tünk hibákat? Lásd Fil 3:13-14!
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május 24.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Időt kell szánnod, hogy beszélgess és imádkozz kicsinyeiddel! Ne engedd, 
hogy bármi megzavarja Istennel és gyermekeiddel való közösséged idősza-
kát! Megmondhatod vendégeidnek: Isten feladatot bízott reám, ezért most 
nincs időm a társalgásra. Érezd, hogy munkát kell végezned a mulandóság 
és az örökkévalóság számára. Elsődleges kötelességeddel a gyermekeidnek 
tartozol” (Ellen G. White: Boldog otthon. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 
225. o.).

„Szülők, akkor kezdjétek el fegyelmezni a gyerekeiteket, amikor még kisba-
baként a karotokban vannak! Tanítsátok őket arra, hogy engedelmesked-
jenek a kéréseteknek! Ezt úgy lehet elérni, ha következetesen bántok velük 
és határozottak vagytok. A szülőknek tökéletesen kell uralniuk a saját lel-
küket, és kedvességgel, határozottsággal addig hajlítani a gyerekeik akara-
tát, amíg megszokják, hogy engedelmeskednek a kéréseiknek. Ha a szülők 
nem kezdik el ezt időben, ha nem kezelik a dacot annak első megmutat-
kozásakor, a  gyerek makacs lesz, ami növekedésével csak erősödni fog” 
(Ellen G. White: Testimonies for the Church, 1. köt. 218. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Mit jelent az, hogy Isten „gyermekei” vagyunk? Hogyan értsük ezt 

a képet? Milyen bátorítást találunk ebben?
2) Egyik édesapa fogalmazta meg: „A gyerekeim születése utáni 

néhány évben két nagy teológiai igazságot tanultam meg. Az első 
a szabad akarat valósága. A második pedig az, hogy az emberi ter-
mészet bűnös.” Hogyan taníthatjuk meg a  kisgyerekeket erre az 
igazságra?

3) Mi az alkalmas idő a  gyerekek jellemének formálására? Hogyan 
tegyük ezt? Hogyan alakíthatnánk a gyerekeink jellemét Isten terve 
szerint, ha mi magunk nem adjuk át magunkat teljesen neki?

4) Gondolkodjunk még az egyedülálló szülők kérdésén! Hogyan segít-
het az egész gyülekezet az egyedülálló szülőknek és a gyerekeiknek 
a gyakorlatban?

5) Hogyan bátoríthatjuk azokat a szülőket, akiknek a gyerekei eltávo-
lodtak a hittől?
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TÚRMEZEI ERZSÉBET:
őVELE CÉLHOZ ÉRÜNK

Hajózhatunk tükörsima vízen,
vagy támadhat ránk váratlan vihar,
vadul ostromolhat minden elem,
s lehet láthatatlan messze a cél…
mért rettegtetné szívünk félelem,
ha Jézus van velünk, ha Jézus él,
ha rosszban-jóban
ott van a hajóban
Urunk, Megváltónk, Mesterünk, Vezérünk!

Parancsára lecsendesül a szél.
Ővele célhoz érünk.
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május 25-31.

Veszteségek

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 37:17-28; Márk 5:22-24, 35-43; 
Lukács 16:13; Róma 6:16; 1Korinthus 15:26; 1Péter 5:6-7

„Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének 
páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek min-
dent, hogy Krisztust megnyerjem” (Fil 3:8, RÚF).

Abban a pillanatban, amikor Ádám és Éva evett a jó és a rossz tudásának 
fájáról, elveszítették ártatlanságukat, ami az első veszteségük volt. Az ár-
tatlanság helyét kitöltötte az önzés, a konfliktus, az egymás hibáztatása és 
a másik fölötti uralom, hatalom vágya.

Nem sokkal a  bűnbeesés után Ádám és Éva tanúja lett az első életvesz-
tésnek, amikor állati bőröket kaptak, hogy azokkal fedjék el a meztelen-
ségüket. Isten száműzte őket az élet fájának közeléből, különben örökké 
éltek volna. Tehát elveszítették a tökéletes kerti otthonukat, majd évekkel 
később a fiukat, Ábelt is, akit a saját testvére, Káin ölt meg. Aztán az egyi-
kük elveszítette a házastársát, végül pedig a hátramaradt fél élete is elmúlt. 
Olyan sok veszteség származott egyetlen rossz döntésből!

Mindannyian ismerjük a veszteség valóságát és fájdalmát, de a legtöbben 
akkor érezzük át a legfájóbban, amikor a családunkat éri. Nem csoda, mert 
a családi kötelékek a legszorosabbak, a veszteség sokféle változatát pedig 
igen erősen érezzük ott.

Ezen a héten továbbra is a családi élettel foglalkozunk, a veszteségek kü-
lönböző időszakait tekintjük át.

9. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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május 26. vasárnap

BETEGSÉG

Több ezer évnyi távolságra vagyunk már az élet fájától. Ezt meg is érezzük, 
különösen az egészségünket illetően. Előbb vagy utóbb, hacsak tragikus 
módon nem halunk meg fiatalon, mind szembesülünk a betegség zord va-
lóságával.

Mennyivel fájdalmasabb a betegség akkor, amikor nem minket ér, hanem 
a  családunk egy másik tagját! Hány szülő kívánta már a  beteg gyerekét 
gondozva, hogy inkább ő viselné a fájdalmat!

Mi a közös ezekben az esetekben? Mt 15:22-28; Mk 5:22-24, 35-43; Lk 
4:38-39; Jn 4:46-54

Mindegyik történetben és még sok más esetben az egyik családtag kért se-
gítséget Jézustól a másik számára. Tudjuk, hogy azért szenvedünk, mert 
bűnös világban élünk. A  bűn betört a  földünkre, ezzel nemcsak a  halál 
érkezett meg, hanem a krónikus fájdalom, a betegség és a  fertőzések is. 
Krónikus vagy halálos betegséggel szembesülve talán megdöbbenünk, ha-
rag, csüggedés lesz úrrá rajtunk, és kiáltani szeretnénk a zsoltárossal: „Én 
Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig 
jajgatva kiáltok” (Zsolt 22:2, RÚF)! Dávidhoz hasonlóan mi is jól tesszük, 
ha Isten elé visszük a kérdéseinket, a haragunkat és a fájdalmunkat.

A betegség és a szenvedés sok szempontból rejtély marad mindaddig, míg 
visszajövetelekor Jézus végleg le nem győzi a  halált. Ugyanakkor fontos 
igazságokat figyelhetünk meg Isten Igéjében. Miközben Jób elmondhatat-
lanul súlyos fájdalmat élt át, még bensőségesebb lett a kapcsolata Istennel. 
„Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak 
téged” (Jób 42:5) – mondta. Pál valamilyen súlyos betegségtől szenvedett, 
és abból, ahogyan ő viszonyult a helyzethez, mi is megtanulhatjuk, hogy 
a szenvedés felkészíthet mások vigasztalására. Segít együtt érezni azokkal, 
akiknek valami fáj, még jobban szolgálhatunk az embereknek (2Kor 1:3-5) 
– feltéve, ha nem engedjük, hogy egészen megtörjön bennünket a helyzet.

Milyen ígéretekre hivatkozhatunk, ha akár mi, akár a családtagjaink 
betegségtől szenvednek? Ilyenkor miért jelent olyan sokat az Úr Jézus 
szenvedése a kereszten? Mire tanít a kereszt Isten rendíthetetlen sze-
retetével kapcsolatban, még akkor is, ha betegség üti fel a fejét a csa-
ládban?

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

BIZALOMVESZTÉS

Bűnös emberként nem mindig cselekszünk helyesen, valamikor bizonyára 
megbízhatatlannak minősülünk olyanok szemében, akik bíztak bennünk. 
Ugyan melyikünk bizalma nem rendült már meg valaki másban? A biza-
lomvesztés akkor a legrosszabb, ha mi hagyunk cserben valakit, vagy ben-
nünket árul el az egyik családtagunk.

Alkalmanként könnyebbnek tűnhet megszabadulni a  veszteségektől és 
megszakítani egy kapcsolatot, amikor úgy érezzük, hogy az újjáépítés nem 
éri meg az erőfeszítést. Természetesen ez nem egyszerű egy családtag, pél-
dául a  házastárs esetében. Azt is mondhatnánk, a  házasság egyik célja, 
hogy megtanítson, hogyan kell újraépíteni a megtört bizalmat.

Hogyan lehet a bizalmat és a kapcsolatot is helyrehozni, megmenteni, ha 
már megrendült? Mt 6:14-15; Jak 5:16; 1Pt 5:6-7; 1Jn 4:18

Az elveszett bizalom helyreállítása hasonlítható egy utazáshoz. Egyszerre 
csak egy lépést kell megtenni. Az út azzal kezdődik, hogy őszintén elismer-
jük a bajt, bevalljuk az igazat, bármi is legyen az és akárki volt a sértő fél.

Házasságtörés esetén akkor kezdődik a gyógyulás, amikor a másik bizal-
mával visszaélő fél bevallja a bűnét. A gyógyulási folyamat részeként a sér-
tő fél bűnvallásának egészen nyíltnak kell lennie. Semmi nem maradhat 
titokban, különben amikor kiderül (és ki fog derülni), az addig felépített 
bizalom újból szertefoszlik. A második törés alkalmával pedig még nehe-
zebb lesz a gyógyulás, mint először volt.

Idő és türelem kell a bizalom felépítéséhez. Minél súlyosabb a bántás, annál 
tovább tart a gyógyulás. Fogadjuk el, hogy időnként úgy érezzük majd: két 
lépést teszünk előre, hármat vissza. Az egyik nap úgy tűnik, van remény, 
a következő nap pedig menekülni szeretnénk. Viszont sokaknak sikerült 
helyrehozni a romokban heverő házasságukat, és még mélyebb, bensősé-
gesebb, nagyobb örömet adó, boldogabb kapcsolatot tudtak kialakítani.

A megromlott házasság helyrehozatalának mely elvei alkalmazhatók 
más kapcsolatokban is, hogy helyreálljon az elveszített bizalom? 
Milyen helyzetben lehetséges ugyan a megbocsátás, de a bizalom már 
elszállt és nem is kell meglennie. Milyen helyzetre lehet ez igaz?
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május 28. kedd

BIZALOMVESZTÉS, FOLYTATÁS

A családon belüli erőszak következtében is megtörhet a  bizalom. Akár-
mennyire is felfoghatatlan, az otthonokban kerül sor a legtöbb erőszakos 
tettre. A családon belüli erőszak mindenféle családot érinthet, így a keresz-
tény otthonokat is. Az erőszak körébe különféle – szóbeli, fizikai, érzel-
mi, szexuális, aktív vagy passzív – bántás beletartozik, amelyeket egy vagy 
több személy követ el egy másik családtaggal szemben.

A Bibliában is megtalálhatjuk a  családon belüli erőszak egyes eseteit, 
sajnálatos módon még Isten népe között is. Mire gondolunk ezeket a bib-
liaverseket olvasva? Vajon miért örökítette meg a Szentírás ezeket a tör-
téneteket?

1Móz 37:17-28  

2Sám 13:1-22  

2Kir 16:3; 17:17; 21:6  

A bántalmazás tudatos döntés, ha valaki a hatalma alá akar gyűrni valaki 
mást. Nem magyarázható vagy mentegethető az alkoholizmussal, a stresz-
szel, kényszeres nemi vággyal vagy azzal, hogy az ember képtelen ural-
kodni a haragján, de az áldozat viselkedésével sem. Az áldozat nem fele-
lős a bántalmazó tettéért! A támadó visszaél a szeretettel, mivel „a szeretet 
nem tesz rosszat” (Róm 13:10, RÚF). A bántalmazó magatartása változhat 
szakavatott segítséggel, de csak akkor, ha felelősséget vállal a  tettéért és 
segítséget kér. Isten „pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben” a bántal-
mazókért is, ha készek kitárni szívüket előtte, hogy felhagyjanak a bántal-
mazással, ha megbánják tetteiket és minden lehetséges módon igyekeznek 
kárpótlást adni. Ők is befogadhatják az agapé szeretet jellemzőit a  saját 
szívük gyógyulásáért és azért, hogy képesek legyenek szeretni (vö. Ef 3:20).

Próbáljuk magunkat annak a  helyébe képzelni, aki valamilyen erő-
szak sokkhatásától szenved! Az elfogadás, vigasztalás és reménység 
milyen szavait szeretnénk hallani? Miért olyan fontos biztonságot 
nyújtani neki és gondoskodni róla ahelyett, hogy tanácsokat adnánk, 
hogyan élhetne jobban együtt a bántalmazójával?
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május 29.szerda

A SZABADSÁG ELVESZTÉSE

Egyedül Isten a tudója, hány millió vagy milliárd ember küzd nap mint nap 
valamilyen függőséggel. A tudósok máig nem fejtették meg ennek a pontos 
okát, bár egyes esetekben látják, hogy az agy mely területéhez kötődik a kí-
vánság és a vágy.

Sajnos a függőségek helyének meghatározása nem egyenlő a függőségtől 
való szabadulással.

A függőség mindenkit rosszul érint, nem csak magát a szenvedélybeteget. 
A családtagok – szülők, házastársak, gyerekek – egyaránt sokat szenved-
nek, amikor a családban valaki olyan erő szorításában él, amitől nem tud 
könnyen szabadulni. Kábítószerek, alkohol, dohány, szerencsejáték, por-
nográfia, szex, sőt még az étel is – ezek a dolgok a szokásszerű, folyamatos 
vagy helytelen használat miatt válnak függőséggé. Képtelen az ember leáll-
ni, pedig tudja, hogy árt neki, amit tesz. Szabad akarati döntését meghozva 
rabjává lesz egy bizonyos dolognak, és így elveszíti a  szabadságát. Péter 
egyszerű magyarázatot ad a függőségre és annak következményeire: „Sza-
badságot ígérnek nekik, bár maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja 
lesz annak, ami legyőzte” (2Pt 2:19, RÚF).

Mi minden teheti az embert függővé? Lk 16:13; Róm 6:16; Jak 1:13-15; 
1Jn 2:16

A bűn és a  függőség nem feltétlenül egy és ugyanaz. Az ember elkövet-
het valamilyen bűnt, amitől nem lesz függő, bár az ilyesmi gyakran válhat 
szenvedéllyé. Mennyivel jobb Isten erejével megállítani a bűnt, mielőtt még 
függőséggé válna! Természetesen a bűn és a függőség egyetlen tartós ellen-
szere, ha új szívet kapunk. „Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indu-
lataival és kívánságaival együtt” (Gal 5:24). Pál azt is elmagyarázza a róma-
iaknak, hogy mit jelent meghalni a bűnös, függő természetnek és hogyan 
élhetünk Krisztusért (Róm 6:8-13), majd hozzáteszi: „Hanem öltözzétek fel 
az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra” (Róm 13:14).

Ki ne ismerné a függőséget, akár a sajátját, akár másokét, talán a csa-
ládja körében? Hogyan segíthetünk az embereknek belátni, hogy nem 
lelki kudarc, ha egy hívő elismeri: szakember segítségére szorul?
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május 30. csütörtök

HALÁL

Emberként ismerjük a halál valóságát. Olvasunk róla, látjuk vagy talán ép-
pen most kell szembenéznünk vele.

Olvassuk el 1Kor 15:26 versét! Mit ír Pál a halálról? Miért fogalmaz így?

A szeretteiket elvesztők közül ki ne tapasztalta volna, hogy milyen rettene-
tes ellenség a halál?! Másrészt viszont a halottaknak „jó”. Aki az Úrban hisz 
és úgy hal meg, miután lehunyja a szemét, mintha egy szempillantásnyi 
idő telne el addig, amíg feltámad a halhatatlanságra. „A hívő emberek szá-
mára a halál[nak]… nincs nagy jelentősége. A keresztények számára a halál 
csak elalvás, egy pillanatnyi csendesség és sötétség. A Krisztussal való élet 
Istenben elrejtett élet. »Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd 
ti is Ővele együtt, megjelentek dicsőségben«” (Ellen G. White: Jézus élete. Bu-
dapest, 2010, Advent Kiadó, 694. o.).

Valójában az élők, a hátramaradt barátok, családtagok tapasztalják a halál 
után az igazi fájdalmat. A gyász a veszteségre adott természetes, normális 
reakció, fájó érzés, ami akkor kerít hatalmába, ha a szeretteink közül elve-
szítünk valamit.

Nem mindenkinél egyforma a gyász folyamata, de az emberek általában 
több szakaszon mennek át. Haláleset idején az első és a  legáltalánosabb 
reakció a sokk és a tagadás, még akkor is, amikor számítottunk arra, ami 
bekövetkezett. Ez egyfajta érzelmi védekezés, hogy ne taglózzon le hirte-
len a  veszteség. Két-három hónapig is eltarthat. Egy ideig talán állandó-
an a szerettünkön járnak a gondolataink, még az általános, mindennapi 
feladatok végzése közben is. Beszélgetés közben gyakran terelődik a szó 
a veszteségre vagy arra, akit elvesztettünk. Ez az időszak hat hónaptól egy 
évig is tarthat. A csüggedés és a depresszió a gyász hosszú időszaka, talán 
ez a  legfájdalmasabb és a  leghosszabb szakasz a  gyászoló számára, ami 
alatt fokozatosan elfogadja a veszteséget. Ez idő alatt az érzelmek széles 
palettáját tapasztalhatja, dühöt, bűntudatot, megbánást, bánatot és nyug-
talanságot. A  gyásznak nem az a  célja, hogy minden fájdalmunkat vagy 
a veszteségünk emlékeit elvegye. A gyógyulás utolsó fázisában újból elkez-
denek érdekelni bennünket a napi tevékenységek és kezdjük normálisan 
végezni a mindennapi teendőinket.

Milyen vigasztaló gondolatokat találunk a  következő igeszakaszok-
ban? Róm 8:31-39; 1Kor 15:52-57; Jel 21:4
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május 31.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Sokan szenvednek a  függőségük következtében. A saját kívánságaik rab-
szolgáivá váltak, ráment a pénzük, az állásuk, az egészségük és a szabad-
ságuk. Jézus viszont azért jött, hogy megszabadítson bennünket minden 
bűntől és függőségtől, ha pedig „a Fiú megszabadít titeket, valósággal szaba-
dok lesztek” (Jn 8:36). Azt is megígérte, hogy mindig velünk lesz (Ézs 43:2; 
Mt 28:20), tehát nem kell egyedül vívnunk a harcot. Gondoljunk arra, hogy 
a küzdelem az Úré (1Sám 17:47), aki győzelmet ígért (1Pt 1:3-9)! Ma elin-
dulhatunk a győzelem felé, hogy legyőzzünk minden függőséget és elnyer-
jük azt a szabadságot, amit Isten szeretne nekünk adni! Ez nem azt jelenti, 
hogy nem lesznek küzdelmeink és időnként nem bukhatunk el. Jó hír vi-
szont, hogy amíg nem hagyjuk el az Urat, Ő velünk marad! Egyáltalán nem 
baj, ha szakértői segítséget veszünk igénybe! Éppen úgy, ahogy Isten orvosi 
segítséggel gyógyíthatja az egészségügyi gondjainkat, a szakértő tanácsadó 
által segíthet a függőségtől szabadulni.

„Amikor nehézségek és próbák vesznek körül, meneküljünk Istenhez, és 
várjunk tőle segítséget bizalommal, mert neki hatalma és ereje van üd-
vözíteni és megszabadítani minket. Isten áldását először is kérnünk kell. 
Az imádság szükségszerű kötelességünk, de a  hálaadást se hanyagoljuk 
el! Nem kellene-e gyakrabban hálát adnunk áldásaink adományozójának? 
Ápolnunk kell a hálaadás lelkületét! Elmélkedjünk és beszéljünk Isten ir-
galmáról! Magasztaljuk és dicsőítsük szent nevét, még akkor is, amikor 
fájdalmunk van és szenvedésen megyünk át” (Szemelvények Ellen G. White 
írásaiból, 2. köt. Budapest, 2000, Advent Kiadó, 249. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Mi a megbocsátás szerepe bizalomvesztés és megromlott kapcsolat 

helyreállítása esetén? Mt 6:12-15; 18:21-22 „A szeretet… nem rója fel 
a gonoszt” (1Kor 13:4-5).

2) Milyen előnnyel jár, ha a  bánat és a  fájdalom időszakaiban Isten 
kegyelméről gondolkodunk és felidézzük ezzel kapcsolatos tapasz-
talatainkat?

3) Hogyan segíthet a gyülekezetünk családja azoknak, akik veszteség-
gel küzdenek?
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A LÁTOGATÁS
(Amíg a másik él)

Írói pályám során elég sok élmény, tapasztalat maradt meg bennem, ami 
úgy igazán fontos volt számomra, de az egyik különösen a szívembe vé-
sődött . 

Az 1980-as évek végén Bajor Nagy Ernő óráira jártam az újságíró isko-
lába, meg persze a közös vers- és novellaelemzésekre Az „Anyám” című 
versem nagyon megragadta, ekkor mondta el a következő történetet .

„Fiatal koromban elkövettem egy óriási hibát, amit azóta sem tudtam 
magamnak megbocsátani . Édesanyám kórházban feküdt súlyos műtét 
után . Arra gondoltam, nem mehetek üres kézzel, viszek neki narancsot, 
banánt . A narancs nem is volt gond, de a banánt akkoriban nagyon ne-
hezen lehetett beszerezni . Az egész várost körbejártam, mire párat sike-
rült vennem . A kései látogatókat könyörtelenül kitessékelték a nővérkék, 
köztük engem is . Alig voltam nála negyed órát, búcsúzkodni kellett . „Mi-
ért nem jöttél inkább hozzám?” – fakadt sírva édesanyám . „Nekem rád 
van szükségem, fiam, semmi más nem kell .”

Hát, ez volt az én történetem, mondta szomorúan Bajor Nagy Ernő . 
Szükséges az emlékezés, hogy okuljunk belőle . A tiszteletet, szeretetet ad-
dig gyakoroljuk, amíg nem késő, amíg a másik él .”

Azt hiszem, akkoriban fel sem fogtam igazán, miért volt olyan nagy 
baj az a rövidebbre sikeredett látogatás . 

Szegedi Kovács György
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június 1-7.10. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu

Kis gondok

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 7:5, 12; Efezus 1:7; 4:26-27; 
Filippi 2:4-8; Kolossé 3:19; Jakab 1:19-20

„Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon” 
(Ef 4:26).

Még a  legjobb családban is előfordulnak összezördülések, konfliktusos 
időszakok, ami a bűnös világ egyik velejárója. Ki vigye ki a szemetet, a ser-
dülő lány befejezte-e a házi feladatát, a fiú elvégezte-e a házimunkát – ezek 
lehetnek bosszantó apróságok, amelyek általában minimális odafigyelés-
sel megoldhatók. Más kérdések viszont szét is zilálhatják a család életét. 
Az anyós bántja és manipulálja a menyét, amire rámehet a házasság és az 
egészség is. A mentális betegségtől szenvedő apa bántalmazza a gyerekeit. 
A fiú vallásos neveltetésének hátat fordítva beleveti magát a szabados nemi 
életbe. A lány kábítószerezni kezd.

Az Újszövetség arra tanít, hogy szeressük egymást (Jn 13:34; Róm 12:10), 
éljünk békében és összhangban (Róm 15:5; Zsid 12:14), legyünk türelme-
sek, kedvesek és tapintatosak (1Kor 13:4), helyezzünk másokat magunk 
elé (Fil 2:3) és hordozzuk egymás terheit (Ef 4:2). Természetesen mindezt 
egyszerűbb mondani, mint megtenni, még a saját családtagjainkkal is. Eb-
ben a tanulmányban megnézzük, hogyan csillapíthatjuk a kisebb problé-
mákat, főként a családban.
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június 2. vasárnap

KONFLIKTUSOK

Olvassuk el Mt 7:5 és Péld 19:11 verseit! Milyen két fontos elv segíthet 
elkerülni a konfliktusokat?

A példabeszédek könyvének írója bölcsen megfigyelte: „Mint aki árvizet szaba-
dít el, olyan a háborúság kezdete; azért minekelőtte kihatna, hagyd el a versen-
gést” (Péld 17:14). A már kialakult konfliktust nagyon nehéz megoldani. Róm 
14:19 szerint két dologgal elkerülhető az összetűzés: ha törekszünk a békes-
ségre és olyasmivel foglalkozunk, ami egymás épülésére szolgál. Mennyivel 
fontosabbak ezek az elvek a családon belüli összhang érdekében!

Amikor elismerjük a  felelősségünket egy konfliktusban, attól meglágyul-
hat a másik fél. Lépjünk egyet vissza és gondoljuk végig, hogy egyáltalán 
megéri-e a viszály! A példabeszédek könyve kijelenti: „Az embernek értelme 
hosszútűrővé teszi őt; és ékességére van néki elhallgatni a vétket” (Péld 19:11). 
Ugyanakkor gondoljuk végig, hogy három nap múlva ez a helyzet milyen 
változást hoz az életünkben! Vagy inkább, milyen hatása lesz majd öt vagy 
tíz év múlva? Hány házasságban okoztak például nehézséget olyan kérdé-
sek, amelyek mára már jelentéktelennek tűnnek?

Talán jobban tennénk, ha a másikkal, a házastársunkkal, a gyerekünkkel, 
a  barátunkkal, a  munkatársunkkal beszélve egyértelműen megfogalmaz-
nánk, hogy mi a probléma, és annál a témánál maradnánk, nem hagynánk 
a vitát elharapózni. A vita gyakran még hevesebb lesz, a veszekedést kiváltó 
eset pedig elvész a mérges szavak között, amikor a felek múltbeli kérdése-
ket hoznak elő vagy régi sebeket tépnek fel (ez végzetes lehet, főleg a há-
zasságban). A megbeszélést talán hasznosabb és kellemesebb úgy kezdeni, 
hogy megerősítjük a kapcsolatunkat. Adjuk a másik tudtára, hogy mennyire 
fontos nekünk ő és ez a kapcsolat! A pozitív érzések kifejezése után rátérhe-
tünk a problémára. Közben vigyázzunk, hogy ne használjuk a „de” szócskát! 
Ha elmondunk valami jót és utána azt mondjuk: „de”, akkor ezzel lerontjuk 
mindazt, amit előtte felépítettünk. Az érzéseink kifejezése után hallgassuk 
meg a másik fél szempontját, reagáljunk rá, majd csak azután javasoljunk 
egy olyan megoldást, ami mindenkinek a legjobb lesz (Fil 2:4-5).

Gondoljunk vissza olyan konfliktusokra, amelyek most egyszerű 
butaságnak, jelentéktelennek tűnnek! Mit tanulhatunk meg azokból 
az esetekből, ami segíthet megelőzni, legalábbis nekünk, hogy hason-
ló dolog történjen?

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

A HÁZASSÁG NÉHÁNY ELVE

A házasság, mint a  szombat Isten ajándéka az emberiség számára, amit 
még az Édenben adott. Hetednapi adventistaként tudjuk, hogy a lelkek el-
lensége mit tett és tesz még most is a  szombat és a házasság ellen. Még 
a legjobb házasságokban is időnként szenvednek a konfliktusok miatt.

Az alábbiakban néhány olyan elvet találunk, ami segíthet a pároknak meg-
oldani ezeket a gondokat.

Olvassuk el Ef 1:7 versét! Milyen kulcsfontosságú elvet találunk itt, ami-
nek minden házasság részévé kell válnia?

Meg kell tanulnunk megbocsátani, főleg ha a házastársunk nem érdemli 
meg! Bárki képes megbocsátani annak, aki megérdemli, az tulajdonkép-
pen nem is megbocsátás. Az igazi megbocsátás az, amikor megbocsátunk 
annak, aki nem is kéri, ahogyan az Úr megbocsát nekünk Krisztus által. 
Nekünk is így kell tennünk! Különben a  házasságunk pokollá válik, ha 
egyáltalán megmarad (ami nem valószínű).

Olvassuk el Róm 3:23 versét! Milyen fontos elvet találunk itt?

El kell fogadjuk, hogy bűnös emberrel kötöttünk házasságot, aki érzelmi-
leg, fizikailag és lelkileg is sérült bizonyos fokig! Szokjunk hozzá! Fogadjuk 
el a házastársunk hiányosságait! Lehet, hogy együtt kell élnünk a hibáival, 
de nem kell megszállottan foglalkozni velük, máskülönben elevenen felfal-
nak bennünket. A szent és tökéletes Isten Krisztus által elfogad bennünket 
úgy, ahogy vagyunk, tehát nekünk, akik aligha vagyunk szentek és tökéle-
tesek, szintén így kell viszonyulnunk a házastársunkhoz!

Olvassuk el Fil 2:4-8 szakaszát! Milyen fontos elvet találhatunk itt, 
ami segíthet nemcsak a  házasságban, hanem minden feltehetően 
problémás kapcsolatban?
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június 4. kedd

A HARAG SZEREPE A KONFLIKTUSOKBAN

Ki ne lett volna már mérges valaha? Az rosszabb, amikor a harag egy csa-
ládtag ellen irányul. A düh mérgezővé válhat, általában nagy fájdalmat és 
szenvedést okoz a családban, ráadásul nem enged megbocsátani.

Olvassuk el Ef 4:26-27 és Préd 7:9 verseit! Hogyan értelmezhetjük a ha-
ragot egyrészt érzelemként, másrészt bűnként? Mi a kettő között a kü-
lönbség?

Mit találunk Jak 1:19-20 szakaszában, amit minden esetre alkalmaz-
nunk kell, de főként olyan családtagok esetében, akiknek a tettei, a hoz-
záállása és a szavai feldühítenek bennünket?

Ha valami felmérgesít, fordítsuk át pozitív dologgá, ahelyett, hogy hagy-
nánk azt sötét fellegként ráborulni az életünkre! Imádkozzunk azokért, 
akik megsebeztek és megbántottak bennünket! Talán először nem lesz 
könnyű, de amikor elhatározzuk magunkat és kitartunk amellett, akkor 
a többiről Isten gondoskodni fog. 

A méreg néha a családból ered, ahol felnőttünk. A dühös emberek több-
nyire dühös családokból származnak, ahonnan beléjük rögződött ez a ma-
gatartásforma, amit továbbvisznek a saját életükbe is, és idővel azt adják 
át a  gyerekeiknek. Néha a méreg abból fakad, hogy bizonyos igényeiket 
nem tudják kielégíteni, vagy irigységből, mint Kain esetében, ami a testvére 
meggyilkolásához vezetett.

Lehet jó okunk a haragra, mégse használjuk ezt kifogásként arra, hogy ne 
engedjük el! Ne tagadjuk és ne is próbáljuk igazolni! Inkább kérjük Istent, 
hogy segítsen jól kezelni a helyzetet! Pál apostol fontos tanácsot fogalmaz 
meg: „Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat” (Róm 
12:21, RÚF).

Mindannyiunkat fel tud valami dühíteni, annyira, hogy még fájhat is. 
Bizonyos esetekben minket igazol a harag. A kérdés viszont az, mit 
tehetünk Isten ereje által, nehogy teljesen elkeserítsen minket és 
a körülöttünk élőket is?
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június 5.szerda

KONFLIKTUS, BÁNTALMAZÁS, ERő ÉS IRÁNYÍTÁS

Időnként a megoldatlan konfliktusok és a harag miatt kifejezetten rosszá, 
ártalmassá, bántalmazóvá válhatnak a kapcsolatok. A bántalmazásnak kü-
lönféle formái lehetnek – fizikai, szóbeli, érzelmi, pszichológiai, szexuális 
stb. Ezeknek minden megnyilvánulása ellentétes Isten országának közpon-
ti elvével – az önzetlen szeretettel.

Milyen fontos tanításokat találunk Kol 3:19 és 1Jn 4:7-8 verseiben a kap-
csolatokról?

„Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek” 
(Kol 3:19). A „keserű” szó az eredeti görög nyelven arra utal, hogy valaki 
mérges a társára, állandóan fájdalmat okoz neki, ellenséges és gyűlölködő. 
Pál világosan kijelenti, hogy a házasfelek ne legyenek ellenségesek, kegyet-
lenek. Az érzelmi, nemi és fizikai erőszak egyaránt elfogadhatatlan viselke-
dés a keresztény férj, társ részéről. Ami viszont elfogadható, az a házastárs 
szeretete. Pál azt is egyértelművé teszi, hogy a szeretet türelmes és kedves, 
nem irigykedik, nem büszkélkedik, nem fuvalkodik fel, nem udvariatlan, 
nem keresi a maga hasznát, nem lehet könnyen felmérgesíteni, nem tartja 
nyilván a hibákat, nem örül a gonoszságnak, hanem együtt örül az igaz-
sággal. A szeretet mindig védelmez, mindig bízik, mindig remél és mindig 
kitart. A szeretet egyik jellemzője sem nézi el vagy fogadja el a bántalma-
zást, annak egyik megnyilvánulási formáját sem.

Az az egészséges kapcsolat, amiben mindkét fél védve és biztonságban érzi 
magát, amiben egészséges módon kezelik a haragot, illetve amiben egymás 
szolgálata a norma. A bántalmazás áldozatai gyakran érzik magukat hibás-
nak, mintha ők is felelősek lennének a bántalmazójuk provokálása miatt, 
vagy talán azért, mert valamiért megérdemlik a büntetést. Valójában senki 
nem érdemli meg, hogy a másik bántsa, csak a bántalmazó felelős a saját 
választásaiért és tetteiért! A Biblia vigaszt és nem bűntudatot kínál a bán-
talmazás áldozatainak! Bizonyos helyzetekben, amikor már kezelhetetlen-
né válik a baj, külső segítséget kell kérni.

Szomorú, hogy egyes kultúrákban elnézik a nők bántalmazását! Miért 
nem szabad a keresztényeknek így viselkedni, attól függetlenül, hogy 
mit enged meg az adott kultúra?
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június 6. csütörtök

MEGBOCSÁTÁS ÉS BÉKE

„Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is 
úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény, és a próféták” (Mt 7:12). Gon-
doljuk végig, hogyan alkalmazható ez az elv a  családi körön belül és 
kívül egyaránt! Írjuk le, hogy milyen esetek kerülhetnek szóba! Hittel 
döntsük el, hogyan járhatunk el e szerint az elv szerint!

A zsidókhoz írt levél szerzője azt tanácsolta, hogy „Kövessétek mindenki 
irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az 
Urat” (Zsid 12:14). Még akkor sem fog mindenki hallgatni a  jó szóra és 
megváltozni, aki bántott bennünket, amikor megteszünk minden szüksé-
ges lépést. Néhányan talán elnézést kérnek, de mások nem. Mindenesetre 
a mi érdekünk, főleg, ha a családtagjainkról van szó, hogy a megbocsátás 
korábban tárgyalt útjára lépjünk. Ráadásul a megbocsátás a konfliktus fel-
oldásának szükségszerű része, elsősorban családi körben. Amikor valaki 
bűnt követ el ellenünk, akkor Isten ellensége szeret falat emelni közénk. 
Olyan gátat, amitől nem tudjuk azt az embert úgy szeretni, ahogyan Krisz-
tus szeret bennünket. A megbocsátás olyan döntés, aminek köszönhetően 
megkerülhetjük azt az akadályt. „Isten megbocsát nekünk, nem azért, mert 
megbocsátunk, hanem »amiképpen« megbocsátunk. Megbocsátásra mindig 
Isten ki nem érdemelt szeretete késztet. Embertársainkkal való magatartá-
sunk tanúsítja, hogy magunkévá tettük-e ezt a szeretetet vagy nem. Ezért 
mondja Krisztus: »Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mér-
tékkel mértek, olyannal mérnek néktek« (Mt 7:2)” (Ellen G. White: Krisztus 
példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház, 168. o.).

Amikor azonban mi vagyunk a  hibásak, nekünk kell törekednünk arra, 
hogy helyreállítsuk a másikkal való megtört kapcsolatot! Ennek az is része, 
hogy odamegyünk a másikhoz és kifejezzük, mennyire sajnáljuk, amit tet-
tünk és bocsánatot kérünk. Ezt mondta Jézus: „Amikor tehát áldozati aján-
dékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami pana-
sza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb 
testvéreddel, és akkor térj vissza, és vidd fel ajándékodat” (Mt 5:23-24, RÚF)! 
Jó hatása van, amikor bocsánatot és elnézést kér tőlünk, aki megbántott, és 
éppen ilyen jó, ha mi tesszük ezt meg!

Hogyan segít a megbocsátásban, ha azon gondolkodunk, hogy mi is 
bocsánatra szorulunk sok mindenért?
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június 7.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A szülők túl gyakran nem egyeznek a család vezetésében. Az apa ritkán 
van gyermekeivel, azért nem ismeri természetük és vérmérsékletük sajá-
tosságait, így nyers és szigorú. Nem uralja saját vérmérsékletét, hanem 
szenvedélyesen fenyít. A gyermek tudja ezt, és ahelyett, hogy alávetné ma-
gát a fegyelmezésnek, a büntetés haraggal tölti el. Az anya egyszer megen-
gedi gyermekei helytelen magaviseletét, míg máskor ugyanazért a dologért 
szigorúan büntet. A gyermekek sohasem tudják, mit várhatnak, ezért abba 
a kísértésbe esnek, hogy megpróbálják, meddig vétkezhetnek büntetlenül. 
Így vetik el a gonoszság magvát, amely felnő és gyümölcsöt terem” (Ellen 
G. White: Boldog otthon. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 267. o.).

„Az otthon legyen a  legtisztább és legmagasztosabb szeretet központja. 
A békét, az összhangot, a szeretetet és a boldogságot kitartóan kell ápol-
nunk mindennap, míg végül az értékes dolgok megmaradnak a  család 
tagjainak szívében. A szeretet palántáját gondosan kell táplálni, különben 
elhal. Minden jó elvet ápolnunk kell, ha azt akarjuk, hogy viruljon lelkünk-
ben. Ki kell irtanunk azt, amit Sátán ültet a szívünkbe: az irigységet, a félté-
kenységet, a gonosz gyanakvást, a gonosz beszédet, a türelmetlenséget, az 
előítéletet, az önzést, a kapzsiságot és a hiábavalóságot. Ha megengedjük, 
hogy e rossz dolgok a szívünkben maradjanak, akkor olyan gyümölcsöket 
teremnek, amelyek sokakat megfertőznek. Ó, mily sokan ápolják azokat 
a mérges növényeket, amelyek tönkreteszik a szeretet értékes gyümölcseit 
és beszennyezik a lelket” (i. m. 166-167. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) „Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségein-

ken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett minden-
ben, de nem vétkezett” (Zsid 4:15, RÚF). Jézus is a mi helyzetünkbe 
helyezte magát, hogy jobban tudjon hozzánk kapcsolódni, így 
nekünk is ugyanezt kell tennünk a  házastársunkkal! Próbáljunk 
meg egy adott helyzetet ne csak a  saját szemszögünkből, hanem 
a társunkéból is megvizsgálni! Nézzük meg, hogyan látja a kérdést, 
hogyan hatott rá és miért vált ez ki belőle bizonyos érzéseket! Sokat 
könnyíthet ez az elv a nehéz szituációk esetében. Hogyan alkalmaz-
hatjuk a konfliktusaink minden lehetséges területén?

2) Beszéljük meg a csoportban a következő kérdést: „A harag mindig 
bűn?” Indokoljuk meg az álláspontunkat!
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SIKLÓS JÓZSEF:
NEM MINDIG ÚGY

Nem mindig úgy 
alakulnak a dolgok, 
mint balgán megálmodom. 
Miért is venném zokon? 
Épp így lehetek boldog!

Nem mindig azt
mondom, cselekszem végül,
mit „bölcsen” elterveztem… 
Váratlant – vezetetten.
Dacos elmém már békül.

Nem mindig akkor
dől el nagy, fontos kérdés,
mikor előirányzom…
Idő kell, míg belátom:
Isten nem téveszt lépést!

Nem mindig ott
ragyog Fény, hangzik Válasz,
hol gondosan kimérem,
s rohanok, jaj, elérjem! 
– Nem terv kell, csak alázat.

Mert már a TERV
öröktől fogva készen.
Jó sínpár van lerakva,
hogy éltem vonatja
ráfusson, célhoz érjen.
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június 8-14.11. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu

Hívő családok

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: János 1:12-13; 3:7; 
Apostolok cselekedetei 10:1-28, 34-35; 1Korinthus 2:2; 
1Thesszalonika 5:21-22; 1János 5:1

„Ezért… állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel 
Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – 
a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára 
ült” (Zsid 12:1-2, RÚF).

Függetlenül attól, hogy éppen az élet melyik szakaszában járunk vagy min 
mentünk keresztül, illetőleg mit kell még átélnünk, a saját kultúránkban 
létezünk, ami hat a szüleinkre, a gyerekeinkre, a családunkra és még a gyü-
lekezetünkre is, méghozzá nagyon is. A szombatról a vasárnapra való átté-
rés szemléletes példája annak, hogy a korabeli kultúra miként változtatta 
meg, ráadásul erőteljesen és negatív módon az egyházat, bár természetesen 
más tényezőknek is volt szerepe. Templomok mellett látni a vasárnapi is-
tentiszteletet hirdető táblákat, ami szintén arra emlékeztet, hogy milyen 
nagy a kultúra hatása.

A keresztény családok folyton szembesülnek kulturális kihívásokkal. Al-
kalmanként jó hatása van a  kultúrának, a  legtöbbször azonban inkább 
rossz.

Az evangélium üzenetének ereje világosságot, vigaszt és erőt ad, aminek 
segítségével meg tudunk birkózni a kultúra jelentette kihívásokkal. Ezen 
a héten azt nézzük meg, hogyan lehetünk „hívő családokként” „feddhetet-
lenek és romlatlanok… Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nem-
zedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban” (Fil 2:15, RÚF).
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június 9. vasárnap

RAGASZKODJUNK A JÓ DOLGOKHOZ!

A keresztények különféle kultúrákban élnek, eltérő szokásokkal találkoz-
nak, miközben az evangélium körbejárja a világot. Ezek közül sok a csa-
ládhoz és a társas kapcsolatokhoz köthető. A keresztény misszionáriusok 
számára az az egyik legnagyobb kérdés, hogy hogyan viszonyuljanak a kü-
lönböző jelenségekhez, mint például az olyan családi kapcsolatokhoz, 
amelyeket ők maguk kényelmetlennek tartanak.

Olvassuk el ApCsel 10:1-28, 34-35 szakaszát! Mit tanulhatunk itt arról, 
hogy miért kell felülkerekedni a saját gátjainkon és előítéleteinken, ami-
kor más kultúrákkal van dolgunk?

Krisztus minden ember bűnéért meghalt. Sokan egyszerűen nem ismerik 
ezt a nagy igazságot. A keresztényeknek az az evangelizációs feladata, hogy 
elvigyék a  jó hírt az emberekhez és válaszadásra hívják őket. Isten nem 
részrehajló, ezért a keresztényeket arra inti, hogy mindenkit tisztelettel és 
becsülettel kezeljenek, adják meg nekik a lehetőséget a jó hír elfogadására, 
ami hozzájuk is szól.

Milyen következtetésekre jutottak a  korai keresztény misszionáriusok, 
amikor az evangéliumi üzenetet igyekeztek bemutatni más kultúrák kö-
zött? Milyen elveket szűrhetünk le a következő bibliaszövegekből? ApCsel 
15:19-20, 28-29; 1Kor 2:2; 1Thessz 5:21-22

Bár minden kultúra tükrözi tagjai bűnösségét, lehetnek olyan hitelveik is, 
amelyek összeférnek a  Szentírással, sőt hasznosak az evangélium szem-
pontjából. Például a világ sok részén komoly értéknek tekintik a családi és 
a közösségeken belüli szoros kapcsolatokat. A keresztények megtarthatják 
és erősíthetik azt, ami jó, ami egybeesik a  bibliai elvekkel. Ugyanakkor 
nem szabad megalkudni Isten igazságai tekintetében! Az egyháztörténelem 
sajnos azt mutatja, hogy a kultúrák felé tett engedmények és az azokhoz 
való alkalmazkodás a hamis keresztény hitelvek rendszerét hozta létre, ami 
valódi kereszténységnek tünteti fel magát. Sátán, aki azt állítja, hogy ő en-
nek a földnek az istene, boldogan kelt zavart, Jézus azonban megváltotta 
a világot, Szentlelke pedig minden igazságra elvezeti a követőit (Jn 16:13).

Mennyire alakítja a hitünket a kulturális környezetünk és mennyiben 
a bibliai igazság? Hogyan különböztethetjük meg a kettőt? Beszéljünk 
válaszainkról a csoportban!

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

A KULTÚRA HATÁSA A CSALÁDRA

„Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének 
ő utána, hogy megőrizzék az Úrnak útját, igazságot és törvényt tévén, hogy 
beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle” (1Móz 18:19).

A családok, még ha eltérő összetételűek is, a társadalom építőkövei. Így sok 
jellegzetes kulturális vonás kapcsolódik közvetlenül a családokhoz a kü-
lönféle társadalmakban. Példának okáért, az egyik ősi kultúrában a  fér-
fi kötelessége volt megenni a halott szülei testét. Egy másikban a meny-
asszonyt megkérő férfitól elvárták, hogy hozományként egy rivális törzs 
tagjainak összezsugorított koponyáit hozza el a lány apjának. Még a mai 
időkben is nagyban eltérnek egymástól a  gyerekekhez, az udvarláshoz, 
a házassághoz, a váláshoz, a szülőkhöz stb. kapcsolódó nézetek. Miközben 
a különböző kultúráknak közvetítjük az üzenetünket, meg kell tanulni úgy 
viszonyulni hozzájuk, hogy ne okozzunk fölösleges problémákat, de ne 
is tegyünk engedményeket a hitkérdések terén! Az otthonunkra gondolva 
pedig nagyon is figyelnünk kell arra, hogy milyen kulturális hatások befo-
lyásolják a családunkat!

Hogyan hatott a kultúra a családi életre a következő példák szerint? Mi-
lyen elveket tanulhatunk meg ezekből az esetekből?

1Móz 16:1-3  

1Móz 35:1-4  

Ezsdrás 10. fejezet  

1Kir 11:1  

Egyikünk sem él burokban. Mindannyiunkra és a  családunkra is hat az 
a kultúra, amiben élünk. Keresztényként felelősségünk, hogy tartsuk meg 
mindazt, ami összhangban áll a hitünkkel, ugyanakkor zárkózzunk el at-
tól, ami ellentétes vele!

A mi kultúránkban mi az, ami segíti a családi életet és összhangban 
áll a Bibliával? Mi az, ami nem? Hogyan tudjuk a legjobban közvetíte-
ni a hitünket a kultúránkban anélkül, hogy engedményeket tennénk 
a lényegi igazságokkal kapcsolatban?
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június 11. kedd

A CSALÁD FENNMARADÁSA VÁLTOZÓ IDőKBEN

A változás elkerülhetetlen jelenség a családban, ami felkavaró lehet, attól 
függetlenül, hogy milyen kultúrában élünk. Néhány a különböző életsza-
kaszokhoz kapcsolódik, de gyakran lehet előre nem látható, mint egy ha-
láleset, katasztrófa, háború, betegség, költözés vagy munkahelyi kudarc. 
Sok család gazdasági és társadalmi változást tapasztal a közösségében, az 
országában. Más változások közvetlenül a kultúrához kapcsolódnak.

Az alábbiakban nagy, megrázó változások példáiról olvashatunk, ame-
lyekkel egyeseknek szembe kellett nézniük. Képzeljük magunkat az ő 
helyükbe! Hogyan hatott mindez a családi életükre? Milyen módszer se-
gít az alkalmazkodásban? Mennyiben reagáltunk volna másképpen mi?

Ábrahám, Sára és Lót (1Móz 12:1-5)  

Hadassa (Eszt 2:7-9)  

Dániel, Anániás, Misáel, Azariás (Dániel 1. fejezet)  

A változással együtt jár a veszteség és a nyugtalanság a közvetlen jövő bi-
zonytalansága miatt. Ezek az esetek a fejlődésre és a  lelki dolgok értéke-
lésére is ösztönözhetik az embert, vagy pedig stresszhatást és idegességet 
válthatnak ki, attól függően, hogyan képes a család alkalmazkodni az át-
menethez. Sátán kihasználja a változások keltette zavart, hogy kételyt és 
bizalmatlanságot ébresszen bennünk Isten iránt. A Biblia ígéretei, a család 
és a barátok, illetve az a biztos tudat, hogy az életük az Úr kezében van, 
sok hithősnek segítettek sikeresen megbirkózni az életük kritikus változá-
saival. 

Hogyan tudjuk a gyakorlatban segíteni és bátorítani azokat (akár egy 
egész családot), akik fájdalmas változás elé néznek?
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június 12.szerda

TÖREKVÉS AZ ELSő GENERÁCIÓS HITRE 

Józsué és kortársai halála után milyen hitválság alakult ki Izraelben? Bír 
2:7-13

Az egyházi és hasonló szervezetek körében az értékeknek és a hitelveknek 
a  továbbadásával foglalkozó tanulmányok rámutatnak, hogy az alapítók 
erősen ragaszkodnak a hitükhöz, ők vívják ki először azokat. A követőik 
viszont egy-két generáción belül szem elől téveszthetik az értékek mögött 
meghúzódó elveket. Talán a szervezettel tartanak, de csupán megszokás-
ból. A következő nemzedékek idején a szokások hagyománnyá kristályo-
sodnak ki, miközben az alapítók szenvedélye eltűnik.

Azt szokták mondani, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyerekei. 
Mit jelent ez? Lásd még Jn 1:12-13; 3:7; 1Jn 5:1!

Hosszú ideje általában úgy közvetítik az értékeket az egymást követő keresz-
tény nemzedékek, hogy az idősebbek egyszerűen elmondják a fiataloknak, 
mit hisznek. Viszont a szülők vagy az egyház hitének puszta ismerete még 
nem egyenlő a személyes hittel. Kereszténynek lenni többet jelent, mint egy 
szervezethez tartozni, amelynek történelme van és tantételeket sorakoztat 
fel. Az igaz hit nem függ össze a genetikával, nem olyasmi, amit az egyik ge-
neráció természetes módon átad a másiknak. Mindenkinek magának kell 
megismernie Krisztust! A szülők nem tehetnek meg mindent a gyerekeik 
helyett. Az egész gyülekezetnek, de különösen a szülőknek mindent el kell 
követniük azért, hogy olyan környezetet teremtsenek, aminek a hatására 
a fiatalok jó döntést akarnak meghozni! Ám végül személyenként dől el, 
hogy egy nemzedék megmarad-e vagy elvész.

Joe felnőttként csatlakozott a Hetednapi Adventista Egyházhoz, ateis-
ta háttérből tért meg egy emlékezetes tapasztalat után. Elvett egy 
adventista nőt és született néhány gyerekük, akiket természetesen 
a hitben neveltek fel. ő mondta egyszer a gyerekei lelki állapotán gon-
dolkodva: „Bárcsak ők is átélték volna azt, amit én!” Mit feleltünk 
volna neki, ha ott lettünk volna?
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június 13. csütörtök

XXI. SZÁZADI FUTÓK

The Message [Az üzenet] című, népszerű angol bibliai átiratban Eugene 
Peterson az „üzenet” szót használja az „evangélium” bibliai szava helyett. 
A Jézusról szóló jó hír valóban az az üzenet, amire a világnak még ma is 
szüksége van. Isten arra hívja a keresztény családokat, hogy ezt együtt ta-
pasztalják és adják tovább abban a kultúrában, amelyben élnek.

Hogyan összegeznénk „az üzenetet” a következő igeszakaszokban? Mt 
28:5-7; Jn 3:16; Róm 1:16-17; 1Kor 2:2; 2Kor 5:18-21

Jézus feltámadásának hírével futottak szét legelőször a  tanítványok. Ma 
a keresztény családok a futók hosszú sorához csatlakozva hirdetik: „feltá-
madt a halottak közül” (Mt 28:7, RÚF), ahogy előre meg is mondta. Jézus 
feltámadásának valósága minden egyebet hihetővé tesz abból, amit önma-
gáról mondott, így Istenről és a bűnösök iránti szeretetéről, a megbocsátás-
ról, illetve a belé vetett hit alapján az örök élet ígéretéről.

Szenvedélyesen szeressük az evangéliumot! A Szentírás betekintést enged abba, 
hogy Jézus első követői életében milyen elsöprő erejű volt az evangélium 
hatása. Bibliatanulmányozásra hívták az embereket az otthonukba, együtt 
imádkoztak és ettek, megosztották pénzüket és erőforrásaikat, gondoskod-
tak egymásról. Egész családok elfogadták az üzenetet. Hirtelen hibátlan 
emberekké váltak volna? Nem! Előfordult közöttük is vita és nézeteltérés? 
Igen. Csakhogy Krisztusnak ezek a követői valamilyen téren mások voltak. 
Elismerték, hogy szükségük van Istenre és egymásra. Az első helyre tették 
a családi és a gyülekezeti egységet, összhangot, igyekeztek beteljesíteni Jézus 
Gecsemáné-kerti imáját (Jn 17:20-23). Bátran megvallották a hitüket egymás-
nak és a nem hívőknek, amiért még az életüket is kockára tették.

Így kell ennek lennie nálunk is! Bármennyire ellenséges is mai korunk Is-
ten dolgaival, akit érdekel az üzenet, az meghallja. A Szentlélek arra vár, 
hogy betölthesse az emberi szívet az evangélium iránti érdeklődéssel. Ami-
kor a  jó hír valóban olyan jó a szívben, mint az Igében, akkor az ember 
spontán módon, megállíthatatlanul bizonyságot tesz a hitéről.

Mit kell változtatni a  családunkban ahhoz, hogy jobb közvetítői 
legyünk annak „az üzenetnek”, amit másoknak is el kell mondanunk?
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június 14.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Olvassuk el a „Babilon udvarában” c. fejezetet Ellen G. White: Próféták és 
királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 297-304. oldalán; az „Öröm az Úr-
ban” c. fejezetet Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2013, Advent 
Kiadó, 85-93. oldalán!

Nem tisztelik Isten követőit. „Krisztus vallása a gondolatok és a tettek ma-
gasabb szintjére emeli az üzenet befogadóját, mialatt az egész emberiséget 
ugyanúgy Isten szeretetének tárgyaként mutatja be, amit Fia áldozata árán 
vett meg. Jézus lábánál a gazdag és a szegény, a tanult és az iskolázatlan ta-
lálkozik, és nem gondolnak a társadalmi rangjukra vagy a világi nagyságra. 
Minden földi különbséget elfelejtünk, amikor arra tekintünk fel, akit a mi 
bűneink szegeztek át. Az emberi büszkeséget, önteltséget és a társadalmi 
rétegződést megszégyeníti annak az önmegtagadása, leereszkedése és vég-
telen szeretete, akit a menny felmagasztalt. A tiszta, hamisítatlan vallás az-
zal mutatja be mennyei eredetű elveit, hogy egységbe vonja mindazokat, 
akiket az igazság megszentelt. Mindannyiukat a vére által váltotta meg Jé-
zus, egyaránt tőle függnek” (Ellen G. White: Gospel Workers. 330. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Beszéljük meg az osztályban a vasárnapi kérdésre adott válaszun-

kat!
2) Milyen elveket találunk a  fenti White-idézetben, ami forradalmi 

változást hozna a családi életünkben, ha alkalmaznánk?
3) Mennyire segíti a gyülekezetünk a hívők fiatalabb nemzedékét? Mit 

tehet a csoportunk, hogy erősítsük a közösséget ebben a fontos fel-
adatban?

4) Milyen kihívásokkal találkozunk, miközben szeretnénk továbbadni 
a hitünket a következő nemzedéknek?

5) A kultúránkban milyen pozitív és negatív hatások figyelhetők meg 
a családdal kapcsolatban?
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IFJ. BERKI ANDRÁS:
AZ ÚT VÉGÉN

„Az ÚR 
éjfélkor érkezik” 
ma, 
holnap – 
vagy talán vár még
egy keveset, 
hogy 
biztos tudattá 
érlelődjék bennem a remény: 
az út végén 
halál,
értelmetlen pusztulás helyett 
világot ölelő keresztjénél 
vár rám 
megdicsőült Uram, 
s én 
kegyelmében teljesen 
elmerülhetek. 
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június 15-21.

Mit látnak a házunkban? 

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 38–39; 58:6-7, 10, 12; 
1Korinthus 7:12-15; Zsidók 6:12; 13:7; 1Péter 3:1-2; 3János 11

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra 
való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből 
az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket” (1Pt 2:9).

Talán elértünk az életünk egy olyan szakaszába, amikor hála az Úrnak, 
minden rendben van (legalábbis most) a család, a munka, az egészség és 
az anyagiak terén is. Vagy talán éppen sok a  fájdalom és a küzdelem az 
otthonunkban? Amikor valaki vendégségbe érkezik hozzánk, mint Ezékiás 
királyhoz a babiloni követek, vajon mit válaszolnánk egy olyan kérdésre, 
mint amit Ézsaiás próféta tett fel a királynak: „Mit láttak a palotádban” (Ézs 
39:4, RÚF)?

Mit látnak az emberek a házunkban? Mit látnak a mennyei angyalok? Mi-
lyen lelkület hatja át a lakhelyünket? Érezhető az imádság „illata”? Kedves-
ség, nagylelkűség, szeretet árad vagy inkább feszültség, harag, neheztelés, 
keserűség és viszály a jellemző? Vajon távozáskor a vendégünk azt gondol-
ja, hogy az otthonunkban Jézus is ott van?

Fontos kérdések ezek, amelyeket mindannyiunknak fel kell tenni magunk-
nak azzal kapcsolatban, hogy milyen az otthonunk! A héten olyan dolgok-
kal foglalkozunk, amelyek csodálatossá tehetik az életet otthon, még a mai 
családokat elkerülhetetlenül támadó feszültségek és küzdelmek ellenére is.

12. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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június 16. vasárnap

TANULJUNK A KIRÁLY HIBÁJÁBÓL!

Olvassuk el Ezékiás gyógyulásának és a babiloni követek látogatásának 
beszámolóját! 2Krón 32:25, 31; Ézsaiás 38–39

A Szentírásból tudjuk, hogy a követek érdeklődését Ezékiás király csodá-
latos gyógyulása keltette fel, amiről viszont úgy tűnik, a király hallgatott. 
Nem hangsúlyozta ki azokat a dolgokat, amelyek által a kíváncsi követek 
szíve nyitottá vált volna az igaz Isten ismerete iránt. Elképesztő a különb-
ség a 38. fejezetben a gyógyulásáért kifejezett hálája és a 39. fejezet között, 
amikor hallgatott arról.

„…elhagyta az Isten, hogy próbára tegye őt” (RÚF). Jelentőségteljes alkalom 
volt ez a  diplomáciai látogatás, még sincs feljegyzés arról, hogy Ezékiás 
imában külön vezetést kért volna Istentől, a próféták vagy papok által. Az 
Úr nem lépett közbe. A király egyedül, a nyilvánosságtól elzárva, a lelki ta-
nácsadókkal való értekezés nélkül megfeledkezett Isten tettéről, amit a sa-
ját életében és a népével végbevitt. A történésznek az lehetett a szándéka 
2Krón 32:31 versével, hogy bemutassa, milyen könnyen természetesnek 
vehetjük Isten áldását, és mennyire hajlamosak az önelégültségre kegyel-
mének élvezői.

Az alábbiakban a hűséges családi élettel kapcsolatos tanulságokról be-
szélünk, Ezékiás esete alapján. Még mi jut az eszünkbe ezen kívül?

Amikor valaki keresztények otthonába lép, ez lehetőség arra, hogy talál-
kozzon Krisztus követőivel.

Kevés látogató nyitott arra, hogy lelki dolgokról társalogjon. A  kereszté-
nyeknek meg kell találniuk a  jó hír átadására megfelelő, kedvező alkal-
makat. Keresztényként nem az anyagi gazdagságunkat vagy sikereinket 
kell bemutatnunk, bár az emberek ezekben is felismerhetik Isten áldásait. 
Inkább „hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az Ő csodálatos vi-
lágosságára hívott el titeket” (1Pt 2:9, RÚF). Vagy Ezékiás esetének példája 
alapján azt lehet érzékeltetni, hogy a halál szélén álltunk, de Krisztus meg-
gyógyított; holtak voltunk bűneinkben, Krisztus azonban feltámasztott és 
helyet készít nekünk a mennyben (Ef 2:4-6).

Hogyan tudunk bizonyságot tenni az otthonunkkal? Hogyan beszélhet-
nénk még céltudatosabban Krisztusba vetett hitünkről a  vendégeink-
nek?

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

A CSALÁD AZ ELSő

A családunk tagjai lehetnek azok, akik elsőként, a legtermészetesebb mó-
don fogadják, ha az evangéliumról beszélünk. Nincs ennél fontosabb misz-
szióterület!

Mire következtethetünk Jn 1:40-42 szakaszából a családi körben történő 
bizonyságtevéssel kapcsolatban? Lásd még 5Móz 6:6-7; Ruth 1:14-18!

Lelkes beszámoló. András nem csupán beszélt a történtekről. Elintézte, hogy 
testvére, Simon is találkozhasson Jézussal. Lelkes beszámoló és személyes 
bemutatás – milyen egyszerű módja ez annak, hogy megismertessük az 
evangéliumot a rokonainkkal! A bemutatás után András hátralépett. On-
nantól kezdve Jézus és Péter már személyes ismerősök lettek.

A gyerekek hitre nevelése. A családban sokszor megfeledkeznek a gyerekek-
ről, mintha ők még nem érthetnék meg igazán az evangéliumot. A szülők 
talán tévesen azt feltételezik, hogy a gyerekek majd egyszerűen magukba 
szívják a család lelkiségét. Ezt nem vehetjük természetesnek! Míg a gyere-
kek és a fiatalok valóban tanulnak a megfigyelt minta utánzásából is, az is 
igaz, hogy az Úr családjának fiatal tagjaira komolyan oda kell figyelni, le-
hetőséget adva nekik az Istennel való személyes találkozásra. Mózes ötödik 
könyve 6. fejezete ezt erősíti meg: fontos megtalálni a vallási nevelés legha-
tékonyabb módját! Mindenkit rendszeres egyéni és családi áhítatokra kell 
bátorítani otthon. Fordítsunk időt és energiát a gyerekekre és a fiatalokra!

Mit tanulhatunk Naomi bizonyságtevéséből? Ruth 1:8-22

Ruth látta Naomit a legrosszabb pillanataiban is: amikor el akarta magá-
tól taszítani a menyét és amikor dühösen és letörten panaszkodott Isten-
re, a veszteségeit sorolta (Ruth 1:15, 20-21). Ruth szavainál nincs ékesebb 
bizonyíték arra, hogy a fiatalok úgy is elkötelezhetik magukat a tökéletes 
Isten mellett, ha nem tökéletes szülő révén ismerik meg Őt.

Az otthon a  legfontosabb misszióterület. Ezek szerint hogyan viszo-
nyuljunk a velünk élőkhöz? Írjuk össze a családban, mi mindent tehe-
tünk azért, hogy a nem hívő rokonainkat Krisztushoz vezessük!
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június 18. kedd

A BÉKE GYőZELME

Milyen tanácsot ad az Újszövetség a vallási szempontból megosztott há-
zasság esetére? 1Kor 7:12-15; 1Pt 3:1-2

A keresztény társ áldásai. Pál azoknak az aggodalmaira válaszolt, akik tar-
tottak tőle, hogy ha a  nem hívő házastársuk mellett maradnak, az sérti 
Istent vagy megszentségteleníti őket és a  gyerekeiket. Pál kijelenti, hogy 
ez nem így van. A házasság szentségének és meghitt viszonyának az egyik 
fél megtérése után is meg kell maradnia. A keresztény házastárs jelenléte 
„megszenteli” a másik felet és a pár gyerekeit. A „megszentel” szó abban az 
értelemben veendő, hogy a nem hívő társ a keresztény férj/feleség révén 
részesül a kegyelem áldásaiban.

Szívszorító, ha a nem hívő fél úgy dönt, hogy kilép a házasságból. Ez ugyan 
súlyos következményekkel jár, de Istenünk – aki mindig tiszteletben tartja 
az ember döntési szabadságát – kegyelmesen azt mondja, hogy „váljék el”. 
A hívő „nincs szolgaság alá vetve… az ilyen esetekben” (1Kor 7:15, RÚF).

Békességre hivatottak. Isten Igéje szerint egyértelműen az a jó, ha a lelki té-
ren megosztott otthonban is megtalálják a módját, hogy Krisztus békéje 
uralkodjon. Van rá remény, hogy a házasság megmarad, a nehézségek kö-
zött is bizonysága lehet az evangélium győzelmének, és vigaszra lel a másik 
fél, akivel a hívő egy test, még ha nem is hisz Istenben.

Milyen mértékig felelős a házastárs a nem hívő félért?

A hívő szeretetteljes kedvessége, rendületlen hűsége, alázatos szolgálata és 
megnyerő bizonyságtétele révén lehet a legnagyobb esély arra, hogy ezzel 
megnyeri nem keresztény házastársát. A keresztény házasságban az egy-
másnak való engedés Krisztus tiszteletéből fakad (vö. Ef 5:21). Amikor 
valaki ilyen lelkülettel viszonyul nem hívő társához, Krisztussal kötött szö-
vetsége lesz az első számára. Az Isten kívánalmai iránti hűség azt viszont 
nem követeli meg tőle, hogy kitegye magát bántalmazásnak, ha a társa erő-
szakos.

Van valaki a gyülekezetünkben, akinek megnehezíti az életét a nem 
hívő házastársa? Ha igen, hogyan tudnánk valóban segíteni neki?
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június 19.szerda

A CSALÁDBAN – EGYÜTT

A következő igeversek a „követni” szó újszövetségi használatát vizsgál-
ják. Mit fejeznek ki a hitre jutás és a fejlődés folyamatáról? Mit sugallnak 
a példaadás és a bizonyságtétel közötti kapcsolatról? 1Kor 4:16; Ef 5:1; 
1Thessz 1:6; Zsid 6:12; 13:7; 3Jn 11

Az Újszövetség Krisztus „követésének” hangsúlyozásával azt fejezi ki, hogy 
a tanulási folyamatban milyen fontos a minta követése. Az ember általában 
olyan lesz, mint akit vagy amit figyel. Ez az elv általánosságban vonatkozik 
a kapcsolatokra, de főként a családra, ahol az utánzás természetes. A gye-
rekek követik a szüleik és a testvéreik példáját. A házastársak is gyakran 
utánozzák egymást. Ez az elv jó gondolatot ad ahhoz, hogy keresztény pá-
rok, családok hogyan tehetnek bizonyságot más pároknak és családoknak.

A közösség hatásának az ereje. Az otthonunkban teszünk bizonyságot, ha le-
hetőséget biztosítunk másoknak, hogy megfigyeljenek bennünket a családi 
életünkben. Sokak előtt egyszerűen nincs jó példa, amit követni tudnának 
a  házasságban vagy a  családi kapcsolatokban. A  hívő otthonban megfi-
gyelhetik, hogy milyen más lesz minden jézusi lelkülettel. Ellen White azt 
írta, hogy a „közösségi élet befolyása csodálatos hatalom. Eszközül hasz-
nálhatjuk a körülöttünk élők megsegítésére – ha akarjuk” (Ellen G. White: 
A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 246. o.).

Házaspárok meghívhatnak más párokat vendégségbe vagy bibliatanulmá-
nyozásra. Amikor közösen vesznek részt egy házasságerősítő képzésen, 
abból is példát kapnak a vendégek. Ha látják a kölcsönösséget, a megerősí-
tést, a kommunikációt, a konfliktuskezelés és a különbségekhez való alkal-
mazkodás módjait, az is bizonyság a keresztény családi életről.

Ugyanakkor mire is kell nagyon figyelnünk ilyen esetben? Jer 17:9; Jn 
2:25; Róm 3:23

Kövessük a Jézust követő hívőket! Minden emberi példa hibás. Ugyanakkor 
a keresztény család bizonyságtétele nem a teljes tökéletesség utánzásáról 
szól. Ez az újszövetségi gondolat arra szólít, hogy utánozzuk a  Krisztus 
példáját követő hívőket. Az ember akkor érti meg a keresztény hit lényegét, 
amikor olyanok életében látja, akik szintén esendő emberek.

Mit tehetnénk, hogy az otthonunk jobb bizonyság legyen a  keresz-
ténység ereje mellett?
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június 20. csütörtök

A „RAGÁLYOS” BARÁTSÁG KÖZPONTJAI

A vendégszeretetre szólító utalások mellett olvassuk el azokat a történe-
teket, amelyek a vendégfogadásról szólnak a Bibliában! Ézs 58:6-7, 10-
12; Róm 12:13; 1Pt 4:9 Figyeljük meg a vendégszeretet jellemzőit!

Ábrahám és Sára (1Móz 18:1-8)  

Rebeka és családja (1Móz 24:15-20, 31-33)  

Zákeus (Lk 19:1-9)  

A vendégszeretettel egy másik ember alapvető szükségleteiről gondos-
kodunk, amikor megpihenhet nálunk, ehet, élvezheti a  társaságot. Ez az 
önzetlen szeretet gyakorlati kifejezése, aminek Jézus teológiai jelentősé-
get tulajdonított, mert azt tanította, hogy Őt szolgáljuk, ha enni adunk 
az éhezőknek és megitatjuk a szomjazókat (Mt 25:34-40). Szolgálunk az 
otthonunkkal, ha egyszerűen megvendégeljük a  szomszédainkat vagy 
befogadunk valakit, akit bántalmaztak. Lehetünk pusztán barátságosak, 
imádkozhatunk valakivel vagy együtt olvashatjuk a Bibliát. Az igazi ven-
dégszeretet azok szívéből fakad, akiket megérintett Isten szeretete, és akik 
szavakkal és tettekkel akarják kifejezni a szeretetüket.

Vannak, akik ettől azért húzódoznak, mert úgy érzik, náluk nincs elég 
hely, de idejük és/vagy energiájuk sincs a vendégfogadásra. Mások ügyet-
lennek, alkalmatlannak és bizonytalannak érzik magukat, amikor a nem 
közös hiten lévőkkel keresik a kapcsolatot. Megint mások egyszerűen nem 
szeretnék, hogy valaki felforgassa az életüket. Sok mai család összetéveszti 
a vendégszeretetet a szórakoztatással.

Mennyiben tükrözi a családi életünk a lelkiállapotunkat?
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június 21.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Olvassuk el „Az eredményes keresztény bizonyságtevő”; „A hitetlen házas-
társ iránt tanúsított magatartás” c. fejezetet Ellen G. White: Boldog otthon. 
Budapest, 1998, Advent Kiadó, 31-33. oldalán és 294-297. oldalán; a „Szol-
gálat a  családban” c. fejezetet Ellen G. White: A  Nagy Orvos lábnyomán. 
Budapest, 1998, Advent Kiadó, 243-247. oldalán; a „Babilónia követei” c. 
fejezetet Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Ki-
adó, 211-216. oldalán!

Az otthon befolyása az evangelizációban. „Az igaz család sokkal nagyobb be-
folyást gyakorol az emberek szívére és életére, mint bármilyen prédikáció…

Még ha befolyásunk köre szűknek látszik is, ha tehetségünk kicsi, ha alkal-
maink ritkák, ha tudásunk korlátozott, akkor is nagyszerű dolgokat tehe-
tünk az otthonunk kínálta lehetőségek hűséges felhasználásával” (Ellen G. 
White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 245-247. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Kérdezzük meg a csoport tagjait, hogy segített-e nekik Krisztus mel-

lett dönteni az, amit valaki másnál láttak! Beszéljük meg, hogy mi 
volt az a hatás! Mit tanulhatunk ezekből az esetekből?

2) Hogyan segíthet az osztályunk egy olyan családnak, ahol az egyik 
fél nem hívő?

3) Beszélgessünk a hit ellen ható otthoni befolyásokról! Soroljuk fel 
ezeket! Írjunk a lista mellé lehetséges megoldásokat!

4) A keresztények a magánéletükkel tesznek bizonyságot a gyerekeik-
nek, a nem hívő házastársuknak, a rokonaiknak és a vendégeiknek. 
Lehet, hogy nem mindig olyan tökéletes az otthoni bizonyságtéte-
lünk, mint szeretnénk, vagy nem végződik a rokonok és a látogatók 
keresztégével. A nem tökéletes családtagok viszont rámutathatnak 
a tökéletes Üdvözítőre! A Megváltó nevében gyakorolt vendégszere-
tettel a  kegyelem körébe hozhatják a  környezetüket. Gondoljunk 
arra, hogy milyen az otthonunk befolyása a  vendégségeinkre! 
Hogyan tudnánk még jobban bizonyságot tenni a hitünkről a fala-
inkon belül?
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SIMON ANDRÁS:  
A SZERETET EGYÉRTELMŰ

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

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Királyok 16:29–17:24; 18:20-45; 
Malakiás 4:5-6; Máté 3:2; 11:14-15; 17:10

„Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és 
félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét 
az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök” (Mal 
3:23-24, RÚF, Károliban: 4:5-6).

Az életünknek különböző szakaszai vannak, időnként rosszak, máskor 
jók. Lehetnek a családok egységesek és erősek, de megesik, hogy töréke-
nyek vagy akár töredezettek.

Akármilyen fázisban, időszakban is járjunk, bármilyen is legyen a helyze-
tünk és a családunké pillanatnyilag, Isten ígéreteinek a fényében élhetünk, 
és azt is kell tennünk! Teljes szívvel-lélekkel ragaszkodjunk hozzájuk, mert 
végeredményben ezek a  reménységünk egyedüli forrásai. Nagyszerű bá-
torítást kínálnak! Isten Igéje tele van ígéretekkel, olyanokkal, amelyekre 
hivatkozhatunk a magunk, a szeretteink, a családunk és a gyülekezetünk 
számára, az egyéni és családi életünk minden szakaszában.

Negyedévi tanulmányunk utolsó leckéjében többféle szempontból vizs-
gálunk bibliai történeteket, ígéreteket és eseteket. Közben igyekszünk ta-
nulságokat levonni. Nagy a valószínűsége, hogy vannak küzdelmeink, fé-
lelmeink és aggodalmaink, bárkik legyünk is, bárhol, az életünk bármely 
szakaszában. Szerencsére Isten, akit imádunk, nemcsak tudja, mivel né-
zünk szembe, hanem azok előtt is jár!

június 22-28.13. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapjúnius 23.

PRÓFÉCIA AZ ODAFORDULÓ SZÍVEKRőL

Vessük össze az Illés eljöveteléről szóló próféciát az erre vonatkozó új-
szövetségi utalásokkal! Mal 4:5-6; Mt 11:14-15; 17:10; Mk 6:15; Lk 1:17

Malakiás napjaiban Isten üzent a népnek: „Térjetek hozzám, és én is hozzátok 
térek”. Gőgös válasz érkezett rá: „Miben térjünk meg” (Mal 3:7)? A szomorú 
próféta kijelentette, hogy ezután a  nép már csak egy lehetőséget kap az 
ébredésre. Malakiás utalt a szíveket megfordító reformra, amit Illés kezde-
ményezett (1Kir 18:37). Az ő visszajövetelére vonatkoztatva mondta, hogy 
„az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz” (Mal 4:6).

Kialakult egy zsidó hagyomány, amely szerint Illés személyesen jelenik 
meg, hogy hirdesse a Messiás eljövetelét (vö. Mt 17:10; Mk 6:15), az Újszö-
vetség azonban Keresztelő Jánosra mutat a prófécia beteljesítőjeként (Mt 
11:14-15; Lk 1:17).

Vajon mit fejez ki a „szíveket fordít” szókapcsolat?

Több lehetséges értelmezése van ezeknek az igéknek: Izrael népének Isten-
nel való megbékélésére utal. Isten, az Atya (Ézs 63:16) már nem haragszik 
a gyerekeire (Mik 7:18-19), és hívja őket, hogy térjenek vissza hozzá (Ézs 
44:22; Mal 3:7). Arra utal, hogy a szövetség megújításával a későbbi nemzedé-
keket a hűséges ősökhöz kapcsolja. Az ószövetségi próféták többször felszó-
lították Isten népét a pátriárkák hitének követésére. Közvetlenül a szövet-
ségi hűségtől függött, hogy a föld továbbra is áldásban részesült-e (5Móz 
4:29-31). A családi kapcsolatok helyreállítására és megújítására utal. A szülő-
gyerek kapcsolatokban az Isten iránti hűség nyilvánulhat meg. A szülői és 
a gyermeki kötelességek teljesítése itt is összefüggött azzal, hogy továbbra 
is birtokolhatták-e a földet és Isten áldásait (Péld 2:21).

Hol az összefüggés az Istenhez és a családunkhoz fűződő jó kapcsola-
tok között? Miért kell az egyiknek a másik előtt járnia?

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

ÚJRA EGYÜTT A CSALÁD 

Felgyorsult Izrael erkölcsi hanyatlása, amikor Akháb király szidóni fele-
sége, Jézabel bevezette a Baál-kultuszt. Istennek a házasságra, családra és 
nemiségre vonatkozó, nemesítő tanításait vérfertőzés, prostitúció és más 
elferdült szexuális szokások árnyékolták be. Az istentisztelet körül forgó 
küzdelem porondjára fellépett Illés, akinek már a  neve is szembeszállt 
Baállal: „Jahve az én Istenem”.

Melyik történet kapcsolja Illést a  pogány hittől való elforduláshoz és 
a családok újjáélesztéséhez? 1Kir 16:29–17:24; vö. Lk 4:25-26

Illést üldözni kezdték, miután kihirdette, hogy aszály fogja sújtani az or-
szágot. Isten pedig meglepő helyen nyújtott neki menedéket: éppen Jézabel 
szülővárosához közel, a  szidóni Sareptában, egy szegény özvegyasszony 
otthonában. A próféta meghökkentő próba elé állította az özvegyet: a tűzi-
fája, olaja és lisztje maradékát használja arra, hogy előbb neki adjon enni 
és bízzon Istenben, Ő majd róla is gondoskodik. Az asszony hite legendás-
sá vált. Később Jézus is elismerően szólt róla (Lk 4:26). A nő olaja és étele 
hosszú napokon át kitartott, miközben ő egyre többet tudott meg Jahvéról. 
Aztán tragikus fordulat következett: az egyetlen fia megbetegedett és meg 
is halt. Amikor ezt elpanaszolta Illésnek, szavaiból a már Izraelben is elha-
rapózott, torz vallási hiedelem érződött, miszerint az ember bűne gyerekál-
dozatot követel (1Kir 17:18; vö. Jer 19:5; Mik 6:7).

Hogyan hatott a föníciai nő lelki életére, amikor visszakapta a fiát? 1Kir 
17:24 Mit tanulhatunk a szavaiból?

Az édesanya válaszából kitűnik, hogy milyen hatása lett Illés üzenetének. 
Az ember szívében feléled az Isten és Igéje iránti hit, amikor az Úr vissza-
adja az életet és a család újból egyesül. Ma talán sokan egyetértően hallgat-
ják a  tantételeket, lelki életük azonban csak langymeleg. Viszont amikor 
az ember személyesen is tapasztalja Isten Igéjének igazságait és a családi 
kapcsolatok felélednek, helyreállnak, sokkal erősebb lesz a meggyőződése.

Isten mely ígéreteibe kapaszkodunk, amelyek az újbóli találkozás 
reményét adják?
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keddjúnius 25.

A SZÍVBÉLI VÁLTOZÁS AZ OLTÁRNÁL

Olvassuk el 1Kir 18:20-45 szakaszát! Írjuk le, hogy tulajdonképpen mi-
ről szól ez a történet! Hogyan alkalmazhatók ezek az elvek a családi élet-
re, még ha más is az összefüggés?

Illés arra vágyott, hogy népe megújítsa a szövetséget a Kármel-hegyen és 
visszatérjen atyáik hitéhez. Ez hozhat gyógyulást az életükbe, az otthonuk-
ba és az országukba.

Az esti áldozatok ideje. Miután a pogány papok áldozata nem gyulladt meg, 
Illés következett. Elszánt volt. A napszak is Istennek a  szentélyszolgálat-
ban bemutatott megváltási tervére irányította a figyelmet (vö. 2Móz 29:41). 
Arra emlékeztetett a kiáltása: „Gyertek ide hozzám” (1Kir 18:30, RÚF), hogy 
a Megváltó hívja a bűnösöket (vö. Mt 11:28). A gyerekük önfejűsége miatt 
elcsüggedt szülők erőt meríthetnek abból, hogy Isten továbbra is szereti 
őket, amint az izraelitákat is szerette.

Illés Jahve oltárára terelte a figyelmet. Erre emlékeztet, amikor ma Jézust és 
megmentő kegyelmét magasztalják a családokban. A családi áhítat lehető-
ség arra, hogy imádkozzunk Istenhez, beszélgessünk róla, újból részesül-
jünk az üdvösség ingyen ajándékában és elgondolkodhatunk a tanításain.

Illés olyan választ kért Istentől, ami jelzi, hogy visszafogadja népét: „hogy 
tudja meg e nép… te fordítod vissza az ő szívüket!” – szólt 1Kir 18:37 versé-
ben. Mi nem tudjuk Isten felé fordítani a szívünket, csak válaszolhatunk 
a kegyelmére, amit ingyen ad.

Mindent megemésztő tűz borította nemcsak a bűnösöket, hanem az áldoza-
tot is, ami Jézusra mutatott előre, aki bűnné lett „értünk, hogy mi Isten igaz-
sága legyünk őbenne” (2Kor 5:21). Az emberek megvallották hitüket Istenben 
és dicsőítették Őt. A hamis papokat pedig, akik nem válaszoltak Isten hívásá-
ra, kivégezték. Ezután üdítő eső vetett véget a földet sújtó átoknak.

Milyen a családi „oltárunk” állapota? Hogyan tudjuk „újjáépíteni”, ha 
arra volna szükség?
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szerda június 26.

SZÍVBÉLI VÁLTOZÁS A JORDÁNNÁL

Gábriel megjövendölte, hogy Keresztelő János lesz a  régen várt Illés (Lk 
1:17), amit Jézus is megerősített (Mt 11:14; 17:12-13). Az evangélium írói 
szintén alátámasztják, hogy ő volt az a „követ”, aki az Úr útját készítette (Mt 
11:10; Mk 1:2; Lk 7:27; vö. Mal 3:1).

Figyeljük meg János üzenetének fő elemeit! Hogyan szól a „szívek meg-
fordításáról”? Mt 3:2, 8; 14:4; Mk 1:4; Lk 3:3, 8-9, 11, 13-14

Mint a földműves, aki alaposan felszántja a földet, hogy előkészítse a ma-
gok befogadására, János úgy ítélte el a  bűnt és buzdította az embereket 
bűnbánatra. Önvizsgálat és valós állapotunk ismerete híján nem érezzük, 
hogy szükségünk volna javulásra – ez jellemző az emberi természetre. Já-
nos üzenete az emberek figyelmét Isten szent követelményeire irányította 
és érzékeltette, hogy milyen nagy szükségük van tökéletes igazságára. Az 
őszinte bűnbánatot mindig alázat kíséri és az, hogy Istentől várunk segítsé-
get a viselkedésünk megváltoztatásához. János leleplezte azoknak a seké-
lyes, önző képmutatását, akik Ábrahámot tekintették az atyjuknak. Ezzel 
az ősök hitének mélyebb jelentőségét akarta feltárni előttük.

Hogyan egyengette Keresztelő János üzente az utat Jézus előtt? Jn 1:35-
37; 3:27-30

János látta, hogy Jézus az Isten Báránya, ezért így mutatta be Őt (Jn 1:29, 
36), tehát szó szerint az Úrhoz fordította az embereket. A  Keresztelőtől 
elköszönve Jézus tanítványául szegődött András, Jánosnak egy másik ta-
nítványával, János evangélistával együtt, aki később feljegyezte az aznapi 
eseményeket. Illés üzenete nemcsak a bűnbánat szükségességére hívja fel 
a  figyelmet, hanem azt is megmutatja, hogy ki menthet meg bennünket 
a bűntől. Felkelti az érdeklődést iránta és hozzá vezeti az embereket.

Mit mondana Keresztelő János, ha belépne az otthonunkba?
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csütörtökjúnius 27.

SZÍVBÉLI VÁLTOZÁS AZ UTOLSÓ NAPOKBAN

Adventistaként egy bizonyos értelemben Keresztelő János szerepében lát-
juk magunkat. A reformáció és bűnbánat hírnöke Jézus első eljövetelére 
készítette elő az utat. Ugyanez a szerepe a mi mozgalmunknak is a máso-
dik advent előtt.

Imádkozva olvassuk el Lk 1:17 versét! Hogyan fejezik ki ezek a szavak az 
üzenetünk lényegét?

A mennyei Atya gyerekei szívét magához és egymás felé fordította Krisztus 
keresztje által. Illés üzenete kérleli a  családokat, hogy fogadják el ezt az 
elképzelhetetlenül jó üzenetet (2Kor 5:18-21; vö. Ef 2:11-18) és teljenek be 
kegyelemmel, miközben Szentlelke szeretetet ad beléjük.

A világnak égető szüksége van arra, hogy valaki bemutassa, milyen az ön-
zetlen gondoskodás, a tartós elkötelezettség és az Isten iránti rendíthetet-
len hűség. Isten kegyelméből a keresztény családok képesek ezt bemutatni. 
Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy a  világnak közvetített 
üzenet nekünk is szól! Nem lesz elég erőnk bemutatni az üzenetet, amíg 
az evangéliumi elv, az egység, a szeretet, az önfeláldozás meg nem mutat-
kozik a köreinkben, különösen a családunkban. Nem elegendő a hangza-
tos istentisztelet, a logikus gondolatmenet és a bibliai előadás. A világnak 
arra van szüksége, hogy az életünkben, főként a családi életünkben látható 
legyen a  bűnbánat, a  szívünk megváltozása, a  szeretet és az az elkötele-
zettség, amiről prédikálunk! Keresztelő Jánosban erő volt, aminek a hatá-
sára megváltozott az emberek élete. Eredményes volt az igehirdetése. Isten 
kegyelméből velünk is megtörténhet ugyanez, de csak olyan mértékben, 
amennyire együttműködünk vele.

Jézus által egy mennyei család tagjai lettünk (Ef 3:15), ezért legyen a földi 
családunk kicsi vagy nagy, az Úr arra hívott el bennünket, hogy tegyünk 
bizonyságot Istenről, akit szolgálunk. Semmitől sem válhat hatékonyabbá 
a bizonyságtételünk, mint ha bemutatjuk a világnak, mivé válhat egy csa-
lád az evangélium üzenetének ereje által, a méretétől függetlenül!

Mivel mutathatjuk be a hozzánk legközelebb állóknak, hogy mennyi-
re szeretjük őket és milyen fontosak nekünk, legyenek akár a szűkebb 
családunk tagjai, akár mások?
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péntek június 28.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Olvassuk el a „Kármel” c. fejezetet Ellen G. White: Próféták és királyok. Bu-
dapest, 1995, Advent Kiadó, 93-98. oldalán; a „Kiáltó szó a pusztában” c. 
fejezetet Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 2010, Advent Kiadó, 71-81. 
oldalán!

„Az üzenetünk legyen olyan nyílt, mint Jánosé, aki királyokat is megfed-
dett a vétkeik miatt. Még ha veszélyben is volt az élete, akkor sem engedte, 
hogy az igazság ne szóljon az ajkáról. Mi is hasonló hűséggel végezzük 
a munkánkat ebben a korban” (Ellen G. White megjegyzése, The SDA Bible 
Commentary, 4. köt. 1184. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Beszéljük meg a csoportban, hogy mennyire időszerű Illés üzenete 

a gyülekezetünk számára! Mit tehetünk, hogy a közösségünk meg-
értse az üzenetet és a saját szerepét annak hirdetésében?

2) Aki kész rá, mondja el, hogy mikor fordult a  szíve Isten felé! Mi 
minden változott ekkor? Hogyan hatott ez rá és a családjára?

3) Dolgozzuk ki az ún. „Családi elvek nyilatkozatát”, ami meghatároz-
za, hogy mi a  család bibliai fogalma! Milyen kritériumok alapján 
állítanánk össze ezeket az elveket? Mit tanultunk ebben a negyedév-
ben, ami segítségünkre lehet? Ha elkészültünk, mutassuk be a gyü-
lekezetnek!

4) Milyen ígéretekre hivatkozhatunk szülőként, ha azokra a gyereke-
inkre gondolunk, akik eltávolodtak az Úrtól?

 



109

SZÜLőK ÉS GYERMEKEK

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem 
tér el attól” (Péld 22:6, RÚF). 

„A héber szülőknek szóló angyali parancs nemcsak az anya szokásaira 
terjedt ki, hanem a gyermek nevelésére is. Nem volt elég, hogy Sámson… 
jó örökletes tulajdonságokkal szülessék. Ezt az örökséget gondos neve-
lésnek kellett követnie. Kora gyermekségétől meg kellett szoknia, hogy 
vérévé váljék a szigorú mértékletesség.

Hasonló utasítás hangzott el Keresztelő Jánossal kapcsolatban is. 
A  gyermek születése előtt az apa a következő mennyei üzenetet kapta: 
»Lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az 
ő születésén; mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; 
és betelik Szentlélekkel« (Lk 1:14-15).

A Megváltó kijelentette, hogy a mennyei nyilvántartás szerint Keresz-
telő János a nagyok között is a legnagyobb. A reá bízott feladat nemcsak 
fizikai erőt és szívósságot követelt tőle, hanem a legnagyszerűbb lelki és 
értelmi képességeket is. A menny legfenségesebb angyalát küldte el Isten, 
hogy a menny utasítását tartalmazó üzenetet elvigye a gyermek szülei-
nek. Ennyire fontos volt, hogy a gyermek a megfelelő fizikai nevelésben 
részesülve készüljön fel erre a munkára. A héber gyermekre vonatkozó 
rendelkezések arra tanítanak, hogy semmit sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, ami a gyermek testi jólétét érinti. Semmi sem jelentéktelen. Min-
den, ami hatással van fizikai egészségükre, befolyást gyakorol értelmükre 
és jellemükre is” (Ellen G. White: Válaszd az életet. Budapest, 1983, H. N. 
Adventista Egyház, 37. o.).
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„Dicsérem Istent az ő ígéretéért…”  (Zsolt 56:11) 

  1.    H. Kol 2:6-7 Gyökerezni, erősödni
  2.    K.  1Pt 5:8-9 Józan helytállás
  3.    Sz.  Jel 21:4 Isten eltörli a rosszat
  4.    Cs. Zsolt 34:9 Jó az Úr
  5.    *P. Mt 26:29 Jézus ígérete
  6.    Sz. 1Pt 1:18-19 A megváltás ára

 Naplemente: Budapest: 19:18 Debrecen: 19:06

  7.    V.   Jn 20:31 Hit és élet
  8.    H. Mt 25:35 Gyakorlati segítség
  9.    K.    Fil 4:19 Isten gondot visel 
10.  Sz. Zof 3:17 Megtartó Istenünk
11.  Cs. 1Thessz 4:7-8  Szentségre hív az Úr
12.  P. Zsolt 33:15 Isten tud minden tettünkről 
13.  Sz. Kol 3:13 Türelem, megbocsátás

 Naplemente: Budapest: 19:28 Debrecen: 19:16

14.  V. Mt 5:6 Az igazságra éhezők boldogsága
15.  H.  5Móz 32:10-11 Isten védi népét
16.  K. Mt 4:19 Jézus küldetése
17.  Sz. Péld 15:23 A bölcs felelet
18.  Cs. ApCsel 20:35 Segíteni a gyengéket
19.  P. 1Pt 5:7 Istennek gondja van ránk
20.  Sz. 1Jn 4:10 Isten örök szeretete

 Naplemente: Budapest: 19:38 Debrecen: 19:26

21.  V.  Mt 6:9 Az Úr imádsága
22.  H.  Jel 3:11 Jézus ígérete
23.  K. Róm 8:15-17 Isten gyermekei lehetünk
24.  Sz.   Zsolt 55:23 Terheink és az Úr
25.  Cs.   Ézs 26:3 Az Istenben bízók békéje
26.  P.     Péld 18:21 Beszédünk hatása
27.  Sz.   Fil 4:6 Aggodalom helyett imádság

 Naplemente: Budapest: 19:48 Debrecen: 19:36

28.  V.    Lk 21:3-4 Az özvegyasszony adománya
29.  H.    Lk 9:50 Ne tiltsátok el!
30. K.    Mt 25:40  Hétköznapi jóság – ajándék Jézusnak 
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„…fogja meg erősségemet, kössön békét velem…” (Ézs 27:5)

  1.    Sz. Mt 25:23 A hűséges munkás jutalma
  2.    Cs. 1Sám 7:12 Mindeddig megsegített az Úr
  3.    P. Mt 10:42  Jutalom egy pohár vízért is
  4.    Sz.   2Kor 3:18 Látni az Úr dicsőségét

 Naplemente: Budapest: 19:57 Debrecen: 19:46

  5.    V.    Róm 12:4-5 A test tagjai
  6.    H. Mt 24:35 Jézus beszéde
  7.    K. Lk 11:9 Kérjetek, keressetek!
  8.    Sz. Ézs 26:4 Bízni az örök kőszálban
  9.    Cs. 2Kor 2:15 Krisztus jó illatával
10.  *P. Zsolt 27:14 Várakozás, bátorsággal
11.  Sz. Jak 5:16 Bűnvallás, ima, gyógyulás

 Naplemente: Budapest: 20:07 Debrecen: 19:55

12.  V. Jn 8:36 Az igazi szabadság
13. H. Zsid 6:18-19 Lelkünk horgonya
14.  K. Lk 12:27-28 Isten és a ruhák
15.  Sz. Jer 29:7 A város jóléte
16.  Cs. Gal 3:28 Egység Krisztusban
17.  P. Mt 3:2 Térjetek meg!
18.  Sz. Ef 4:29 Legyen a beszédünk építő!

 Naplemente: Budapest: 20:16 Debrecen: 20:04

19.  V.    Péld 3:5 Bízni Isten vezetésében
20.  H. Fil 1:6 Isten befejezi, amit elkezdett
21.  K. Mt 10:26 Minden kiderül!
22. Sz. Fil 2:12 Tartós engedelmesség
23.  Cs. Péld 15:4 Szelíd beszéd
24. P.     Jn 15:13 Önfeláldozó szeretet
25.  Sz.   2Kor 12:9 Erőtlenség és erő  

 Naplemente: Budapest: 20:24 Debrecen: 20:13

26.  V.    Ef 2:8-9 Kegyelemből, hit által
27.  H. Zsolt 80:8 Állíts helyre minket!
28.  K.    Zsolt 20:8 Az Úrban bízni
29.  Sz. Róm 12:13 Adakozás, vendégszeretet
30.  Cs.  Mt 5:48 A mennyei Atya tökéletessége
31.  P.     Zak 3:3-4 Jósua és a szennyes ruha
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„Aki jóra igyekezik, jóakaratot szerez…” (Péld 11:27)
 
  1.    Sz. Zak 2:5 Tűzfal az Úr

 Naplemente: Budapest: 20:31 Debrecen: 20:20

  2.    V. Zsid 4:16 Bizalommal forduljunk Istenhez!
  3.    H. Jn 8:12 A világ világossága
  4.    K. Jn 7:38 Élő víz folyamai
  5.    Sz. Ézs 54:10 Isten rendíthetetlen irgalma
  6.    Cs. Lk 11:34 Őszinte vagy gonosz szem
  7.    P. 2Kor 9:7 A jókedvű adakozó
  8.    Sz. Péld 17:17 Az igaz barát szeretete

 Naplemente: Budapest: 20:37 Debrecen: 20:26

  9.    V. Mt 10:32-33 Megvallani vagy megtagadni?
10.  H. 1Móz 18:19 Hitre nevelni
11.  K. Mt 7:21 Nem elég csak beszélni
12.  Sz. Zsid 11:16 Jobbat várva
13.  Cs. Péld 25:15 Türelem, szelídség
14.  *P. Ézs 55:1 Ingyen ajándék
15.  Sz. Zsolt 78:1-4 A múlt tanulságai

 Naplemente: Budapest: 20:42 Debrecen: 20:31

16.  V. Zsolt 68:5-6 Énekeljetek Istennek!
17.  H. Ézs 64:8 Bocsáss meg, Urunk!
18.  K. 1Kor 13:13 A szeretet 
19.  Sz. Ézs 41:10 Megerősít, megsegít, támogat
20.  Cs. Péld 3:25-26 Isten megőriz
21.  P. Zsolt 122:1 Örömmel menni az Úr házába
22.  Sz. Péld 16:20 Az Istenben bízók boldogsága

 Naplemente: Budapest: 20:44 Debrecen: 20:34

23.  V. Lk 21:19 A béketűrés jutalma
24.  H.    Jn 14:23 Az Istent szeretők engedelmessége
25.  K.    Fil 3:7-9 Krisztus ismeretének gazdagsága
26.  Sz. Dán 6:26 Isten örök uralma 
27.  Cs.   2Tim 2:15 Ne vallj szégyent!
28.  P. Zsid 6:11-12 Az ígéretek örökösei
29.  Sz. Zsolt 32:7-8 Bölcsességet adó Isten

 Naplemente: Budapest: 20:45 Debrecen: 20:34

30.  V.    Mt 24:13 Állhatatosság és az üdvösség
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