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Ezsdrás és Nehémiás evangéliuma

Ezsdrás és Nehémiás is kivételes, Istenre és az Igére összpontosító, a Lélek irá-
nyítása alatt álló vezető volt. Mindketten őszintén vágytak rá, hogy népüknek jól 
menjen a sora és világszerte magasztalják, hirdessék az Úr nevét. Az életük remek 
példa arra, hogy mit vihet végbe az Úr odaszentelt, hűséges vezetők által, akik 
valóban szolgálnak. Bűnös természetünk, dédelgetett szokásaink és öröklött jel-
lemvonásaink miatt csak Isten átformáló Igéjének tanulmányozása és a Szentlélek 
segítsége révén tapasztalhatunk valódi, tartós változást. A hívők „Nem erővel, sem 
hatalommal, hanem az én lelkemmel” (Zak 4:6) élnek, ha hittel igénylik Isten ígére-
teit (Hab 2:4) – ebből fakad az erős lelki élet.

A mostani negyedév tanulmányai is azt mutatják, hogy az élet bonyolult. Amint 
megpróbálunk valami jót tenni, akadályokba ütközünk és ellenkezés támad. Nyíltan 
vagy titokban talán még a barátaink is szembehelyezkednek velünk, sőt ellensége-
inkké is válhatnak. Sátán él és a bűn valóság – amint a gátak és a jóval szembeni 
ellenállás is mutatják. Emberként nem tudunk felülkerekedni Sátánon, hiszen a go-
nosz erősebb nálunk. Csak Isten arathat győzelmet, forradalmasíthatja a gondolko-
zásunkat és adhat erőt a kiegyensúlyozott élethez. A csüggesztő helyzetek azonban 
lehetőséget nyújtanak a változásra. A csalódások nyomán képesek lehetünk jobban 
összpontosítani arra, ami a lényeg, ami felgyorsítja lelki fejlődésünket, miközben Is-
ten ereje által sorra győzelmet aratunk a kritikus helyzetekben. Sem Ezsdrás könyve, 
sem Nehémiás könyve nem zárul optimista felhanggal, hiszen a bűn igen veszélyes, 
könnyen és gyorsan terjed. A legnagyobb kihívás nem kívülről támad, hanem abból, 
ha a nép hűtlen lesz Istenhez, nem követi kinyilatkoztatott akaratát. Az egyház legerő-
sebb próbája, hogy hűséges marad-e az Úrhoz és kitartóan követi-e a rendelkezéseit. 
Ezsdrás megértette: az embernek csak akkor lesz ereje a változáshoz, ha szorgalma-
san kutatja az Írást, igyekszik azt megérteni és az életébe beépíteni. A hetven hétről 
és a kétezer-háromszáz estéről és reggelről szóló prófécia kezdőpontjának teljesedése 
érdekében (mindkettő Kr. e. 457-ben indult), Isten kegyelmesen közbelépett: arra 
indította I. Artaxerxész királyt, hogy engedje visszatérni Jeruzsálembe Ezsdrást az 
izraeliták egy csoportjával. Biztosította is az útjukat, sőt elrendelte, hogy megkapják 
a kellő fizikai és anyagi támogatást a templomi szolgálatokhoz (Ezsd 7:11-28). 

Isten gondviselése, hűsége és szövetsége a két könyv fő teológiai témája. Az Úr 
beváltotta ígéreteit, noha népe szűklátókörű, tévelygő, háborgó és makacs volt. 
Szolgái által rázta fel őket tespedtségükből, hogy ébredés és reformáció menjen 
végbe közöttük.

„Az a helyreállítási munka és reformáció, amelyet a hazatért foglyok Zorobábel, 
Ezsdrás és Nehémiás vezetésével végeztek, a lelki helyreállításnak olyan példáját 
tárja elénk, amit a föld történelmének záró napjaiban kell véghezvinni. Izráel ma-
radéka gyenge, esendő nép volt, kitéve ellenségei rontásának. Isten azonban velük 
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akarta megőriztetni a földön a maga és törvénye ismeretét. Ők voltak az igazi is-
tentisztelet és szent kinyilatkoztatások őrei” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 
Budapest, 1995, Advent Kiadó, 418. o.). 

Tartsuk észben, hogy az e könyvekben bemutatott események nem mindig idő-
rendben szerepelnek és vannak tematikus részek. Amint látni fogjuk, Ezsdrás és Ne-
hémiás számára nem a templom újjáépítése jelentette a nagy kihívást (a munkálato-
kat befejezték és a templomot Kr. e. 515-ben felszentelték, már több mint ötven évvel 
Ezsdrás érkezése előtt). Jeruzsálem városának, a vezetésnek az újjáépítése és a nem-
zeti önrendelkezés helyreállítása volt a fő – ami végeredményben a Messiás érkezé-
sének készített utat. Miközben Isten Igéjét tanulmányozzuk ebben a negyedévben, 
áldjon meg bennünket az Úr, ihlessen, érintse a szívünket, formálja át a gondolkodá-
sunkat és tegyen képessé arra, hogy mindennap hűségesen, lelkesen kövessük Őt!

Jiří Moskala (ThD., PhD.) az Andrews Egyetem Teológiai Szemináriumának dé-
kánja, valamint az ószövetségi exegézis és teológia professzora. 1999 óta tagja az 
egyetem tantestületének. Azt megelőzően a Cseh Köztársaságban szolgált felszentelt 
lelkészként, vezetőként, tanárként és igazgatóként. 

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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szeptember 28–október 4.1. tanulmány

Megérteni a történelmet  
– Zorobábel és Ezsdrás

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Ezsdrás 4:1-7; 7; Ézsaiás 55:8-9; 
Jeremiás 25:11-12; Dániel 9:1-2

„Így szól Círusz, a perzsa király: Az ÚR, a menny Istene nekem adta e föld 
minden országát, és megparancsolta nekem, hogy házat építsek neki Jeruzsá-
lemben, amely Júdában van” (Ezsd 1:2, ÚRK).

Isten megígérte Jeremiás írásaiban, hogy a babiloni fogság hetven éve után 
népe majd hazatér. Círusz király volt az eszköze, aki által ezt lehetővé tet-
te. Az Úr által felkent király (Ézs 45:1) Kr. e. 538 táján rendeletet adott ki, 
amelyben biztosította Isten népének az országukba való szabad visszaté-
rést, hogy felépítsék a templomot.

Isten (nem pedig Círusz) mondta Jeruzsálemről: „Megépíttessék! és a temp-
lomnak alapja vettessék” (Ézs 44:28)! Isten garantálta Jeruzsálem újjáépíté-
sét, Ő indította Círusz szívét, hogy engedélyt adjon a templom felépítésére. 

Bátorító látni, ha Isten népe jól reagál az Úr tetteire. „Elindultak tehát Júda 
és Benjámin családfői meg a papok és a léviták. Mindnyájuk lelkét arra indítot-
ta az Isten, hogy menjenek el, és építsék fel az ÚR házát Jeruzsálemben” (Ezsd 
1:5, RÚF).

Íme egy példa arra, amikor a nép helyesen fogadta Isten hatalmas és ke-
gyelmes tetteit. A legjobb cselekedeteink abból fakadnak, ha felismerjük 
Istent, a tetteit és ha tudjuk, hogy szeretettel lép fel népe érdekében. 

www.bibliatanulmanyok.hu
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szeptember 29. vasárnap

A FOGLYOK ELSŐ CSOPORTJÁNAK VISSZATÉRÉSE 

Olvassuk el Jer 25:11-12, 29:10 és Dán 9:1-2 verseit! Mikor tért vissza 
a foglyok első csoportja? Melyik prófécia teljesedett ekkor? 

Az Úr késztetésére engedélyezte Círusz az első csoport visszatérését, ez-
zel teljesült Jeremiásnak a hetven évről szóló jövendölése. A próféta leírta, 
hogy Babilon uralma alatt Júda országa hetven évre elhagyatott marad (ez 
be is következett Kr. e. 606–605 és 538–537 között), majd Isten utat enged 
a foglyok visszatérésének. Jeremiás írásait tanulmányozva Dániel megértet-
te, hogy eljött a hazatérés megígért ideje. 

Dániel 9. fejezetében a próféta zaklatott volt, mert már csaknem letelt a het-
ven év, mégsem látszott jele a változásnak, és már felemelkedett a Perzsa 
Birodalom. Dániel bánatában Istenhez fordult, kegyelemért és ígéretei tel-
jesítéséért könyörögött. Az Úr pedig még abban a fejezetben (Dán 9:24-27) 
biztosította, hogy Ő mindenre odafigyel, eltervezte a jövőt, amelynek ré-
szeként a Szabadító majd meghal népe bűneinek engeszteléséül, igazságot 
hoz és beteljesíti az áldozati rendszert. Lényegében Isten ezt mondta: „Ne 
aggódj, Dániel! Eljön majd az igazi Szabadító (Jézus), és most elküldök 
egy szabadítót hozzátok is.” Nem sokkal később az Úr indította Círuszt, 
Perzsia királyát, hogy adja parancsba a foglyok elengedését. Az Úr mindig 
betartja ígéreteit (lásd Dániel 10. fejezetét azzal kapcsolatban, hogyan lé-
pett közbe népe jólétének biztosítása érdekében a hazájukban).

Ezsdrás könyve 1. fejezete feljegyzi Círusz rendeletét, amelyben kijelentette, 
hogy Izrael szabadon visszatérhet Jeruzsálembe és megépítheti az Úr házát. 
Ez a parancs valamikor Kr. e. 539-537 között keletkezett. A király nemcsak 
egyszerűen elengedte a népet, hanem arról is gondoskodott, hogy ajándé-
kokkal és adományokkal térhessenek vissza, köztük a Nabukodonozor ál-
tal elhurcolt, eredeti templomi edényekkel. Ez az epizód eszünkbe juttatja, 
hogy sok-sok évvel korábban hogyan hagyták el az izraeliták Egyiptomot: 
Isten indította az egyiptomiakat is, hogy ajándékozzák meg a távozó népet. 
A Júdába visszatérők első csoportja nagyjából ötvenezer fő lehetett, akik 
között valószínűleg voltak más területekről származó nők és gyerekek is. 

Még milyen történelmi próféciák teljesedtek pontosan a bibliai ígére-
tek szerint? Hogyan vigasztalnak ezek, emlékeztetve, hogy Isten isme-
ri a jövőt és bízhatunk ígéreteiben? 

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

KIRÁLYOK ÉS ESEMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE

A visszatérők első csoportjára hárult a templom újjáépítésének a felada-
ta. A munkálatokat nehezítő ellenállással majd egy későbbi tanulmányban 
foglalkozunk, most azonban megnézzük, hogy mely perzsa királyok ural-
kodtak a templom és Jeruzsálem újjáépítésének hosszabb időszaka alatt. 
Fontos ismerni Ezsdrás és Nehémiás történeteinek hátterét, hogy mélyebb 
bepillantást nyerjünk az üzeneteikbe.

Melyik királyokat említ meg Ezsd 4:1-7 szakasza, akiknek az uralma ide-
jén ellenállásba ütköztek a templom építői? 

Alább találjuk az Ezsdrás és Nehémiás feljegyzéseihez köthető perzsa kirá-
lyok kronológiai felsorolását. A lista élén Círusz, a Perzsa Birodalom alapí-
tója áll, aki Kr. e. 539-ben legyőzte Babilont.

Nagy Círusz (vagy Kürosz) (Kr. e. 559-530)

II. Kambüszész (Kr. e. 530-522)

I. Dáriusz (Kr. e. 522-486) 

I. Xerxész (Kr. e. 485-465) – (Eszter könyvében Ahasvérós néven ismert)

I. Artaxerxész (Kr. e. 465-424)

Tanulmányunk közben fontos észben tartani, hogy Ezsdrás könyvében a ki-
rályok nem időrendben szerepelnek. Pl. Ezsd 4:6-24 részét az 5. fejezet 
elé illesztették be, ami a templomépítés nehézségeit sorolta tovább. Így 
I. Xerxésznek (Ahasvérós) és I. Artaxerxésznek a 4. fejezetben említett le-
velei valójában az 5. és a 6. fejezet története után következtek, amelyek 
Dáriuszhoz kapcsolódnak. Az olvasók számára fejtörést okozhat ez a sor-
rend, és ez lehet a magyarázata annak, hogy az emberek az évszázadok 
során néhány dolgot összekevertek e könyveket illetően. A negyedév ta-
nulmányait végigkövetve jobban meg tudjuk érteni Ezsdrás és Nehémiás 
üzenetét, ha ismerjük az események sorrendjét.

Előfordult már, hogy összezavarodtál a Biblia egyes részleteit olvasva? 
Hogyan tanulhat meg az ember bízni Istenben és az Igében, még ha 
olyasmibe is botlik, ami nem tűnik érthetőnek? Miért fontos mégis 
bízni az Úrban (lásd Ézs 55:8-9)?
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október 1. kedd

A FOGLYOK VISSZATÉRÉSÉNEK MÁSODIK HULLÁMA

Ezsd 7:1-10 és 8:1-14 szakaszában I. Artaxerxész engedélyezi Ezsdrásnak, 
hogy Jeruzsálembe menjen (Kr. e. 457-ben). Bárki csatlakozhatott hozzá, 
aki visszavágyott. Nem tudunk sokat a király és Ezsdrás kapcsolatáról, sem 
arról, hogy Ezsdrás az udvarban dolgozott-e. A 8. fejezet felsorolja azokat a 
családfőket, akik visszatértek – a papoktól kezdve a királyi házon át a zsi-
dó lakosság egészéig. Tizenkét családot külön megnevez, jelezve, hogy ki-
fejezetten emlékeztetni akar Izrael tizenkét törzsére. 

A szakasz mintegy ezerötszáz férfit sorol fel, tehát a nőkkel és gyerekekkel 
együtt hozzávetőleg öt- vagy hatezren lehettek. Jóval kisebb volt ez a cso-
port, mint az első, akik még Zorobábellel és Jósuával tértek vissza. 

Mit árul el Ezsd 7:1-10 szakasza Ezsdrásról? 

Ezsdrás papi családból származó írástudó – pap lévén Áronnak, Mózes 
testvérének, Izrael népe első papjának volt a leszármazottja. Az Ezsdrás 
könyvében lejegyzett beszámolónak, ill. a zsidó tradíciónak köszönhetően 
a nevét ma is jó hír övezi. Nem tudni, hogy Artaxerxész király udvarában 
szolgált-e írnokként, vagy ez a kifejezés, amit Júdába érkezése után kez-
dett használni a korábbi feladataira, esetleg az ismereteire vonatkozik-e. 
Bizonyára Artaxerxész közelében dolgozott valamilyen tisztségben, ezért 
is küldhette el a király az expedíció vezetőjeként.  

Ezsd 7:6 és 10 versei szerint Ezsdrás „bölcs írástudó”, vagyis tanító, aki 
„erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét”. A bölcsnek for-
dított kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy „gyors”, utalva gyors felfogására 
és információkezelésére. Ezsdrás éles eszű férfi volt. Az is bizonyítja bátor-
ságát és vezetői képességeit, hogy a király éppen őt választotta a Júdába 
visszatérő izraeliták csoportjának élére.   

Figyeljük meg: Ezsdrás „erős szívvel törekedett keresni… az Úr törvé-
nyét” (Ezsd 7:10). Hogyan alkalmaznánk ezt az elvet ma, a saját éle-
tünkre?



ARTAXERXÉSZ RENDELETE

Olvassuk el Ezsd 7:11-28 szakaszát! Milyen részei voltak a király rende-
letének? Miért volt mindez fontos Izrael népe számára? 

Artaxerxész rendelete emlékeztet arra az írásra, amit Círusz először adott 
ki. A király azt tanácsolja mindenkinek, aki hajlandóságot érez magá-
ban, főleg a papi családok tagjainak, hogy vállalják az utat Jeruzsálembe. 
A Murashu történelmi iratok szerint a zsidók többsége végül is Perzsiában 
maradt (Eszter története is mutatja), de voltak, akik alig várták, hogy új 
életet kezdhessenek őseik földjén. A király megjegyzéseinek a zöme az Euf-
ráteszen túli terület kincstárnokainak szól. Nekik kellett ellátniuk Ezsdrást 
mindazzal, amire szüksége volt a város helyreállításához és „hogy megéke-
sítse az Úr házát” (Ezsd 7:27). Végül a király meghagyta Ezsdrásnak, hogy 
biztosítsa az Úr, valamint az ország törvényének betartását a tartomány-
ban, állítsa fel a bírósági rendszert. Minden társadalomban fontos annak 
a rendnek és szervezetnek a megléte, amire a parancs kitér. A király tehát 
megkönnyítette Ezsdrás és az izraeliták dolgát, akik országuk helyreállítá-
sán fáradoztak.

Vajon azt jelzi a király érdeklődése a város és a templom újjáépítése iránt, 
hogy ő is elfogadta Ezsdrás Istenét? „Izráel Istene… kinek hajléka Jeruzsá-
lemben van” (Ezsd 7:15) – mondta Artaxerxész. Az Izrael Istenére vonatko-
zó kifejezés arra utal, hogy a király egy helyi istenségnek tartotta az Urat, 
akinek ajándékokkal kell a kedvében járni. Nem akarta, hogy meghara-
gudjon rá és a fiaira (Ezsd 7:23). Megjegyzendő továbbá, hogy Kr. e. 457 
volt a perzsa uralom elleni egyiptomi felkelés éve is. Engedékeny tetteivel a 
király valószínűleg biztosítani akarta Júda tartományának hűségét.

Sajnos Artaxerxész nem fogadta el Isten hitét, még Ezsdrással és Nehémi-
ással való kapcsolata dacára sem. Legalábbis a szövegben semmi nem utal 
rá, hogy hitre jutott volna. Ezek szerint az Úr képes még azokat is felhasz-
nálni földi céljai végrehajtása érdekében, akik nem tértek meg.

Hogyan tanulhatunk meg bízni Isten mindenható hatalmában a sok 
fájdalom és szenvedés között is?

10

október 2.szerda
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október 3. csütörtök

A TANÍTÁS FONTOS SZEREPE

Mi a tanulsága Ezsd 7:6, 10 verseinek a helyes vallási tanítás fontosságát 
illetően?

Ezsdrás úgy készült fel az Izrael népe körében végzett nagyobb szolgála-
tára, hogy tiszta szívből Istennek szentelte magát és elhatározta: tanulmá-
nyozni, gyakorolni és tanítani fogja Isten Igéjét (Ezsd 7:6, 10). A bibliaszö-
veg szó szerint azt mondja, hogy az Úr törvényének tanulmányozására, 
cselekvésére és tanítására szentelte magát. 

Ellen G. White mélyebb bepillantást enged a kérdésbe: „Az Áron fiaitól 
származó Ezsdrás papi kiképzésben részesült; ezenkívül a méd-perzsa bi-
rodalom mágusainak, csillagjósainak és bölcseinek írásaiban is jártasságra 
tett szert. De nem volt megelégedve saját lelkiállapotával. Istennel teljes 
összhangra, bölcsességre vágyott, hogy véghez tudja vinni Isten akaratát. 
Ezért »szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét« (Ezsd 
7:10). Ez Isten népe történelmének, a próféták és királyok írásainak szor-
galmas tanulmányozására késztette. A Biblia történelmi és költői könyveit 
kutatva akarta megtudni, miért engedte meg az Úr Jeruzsálem lerombo-
lását és népe fogságba vitelét pogány földre” (Ellen G. White: Próféták és 
királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 376. o.). 

„Ezsdrás fel akarta éleszteni a Szentírás tanulmányozása iránti érdeklődést. 
Ez a törekvése együtt járt a Szent Iratok megőrzése és sokszorosítása érde-
kében kifejtett élethosszig tartó lelkiismeretes munkájával. Összegyűjtötte 
a Törvény minden példányát, amit csak fel tudott kutatni. Lemásoltatta és 
szétosztotta őket. Az így sokszorosított és sok ember kezébe helyezett tiszta 
Ige felbecsülhetetlen értékű ismeretet nyújtott” (i. m. 377. o.). 

Figyeljük meg: Ezsdrás megismerte a pogányok szokásait, de meglátta, 
hogy nem helytállóak, ezért az igazság forrásából, vagyis Isten Igéjéből és 
az Úr törvényéből akarta megismerni az igazságot. A világi egyetemeken 
tanultakból igen sokat el kellett felejtenie, hiszen azok nagy része helytelen 
volt. Végtére is vajon mennyire válhattak volna hasznára „a méd-perzsa 
birodalom mágusainak, csillagjósainak és bölcseinek írásai”?

Hogyan kell ma is elfelejtenünk sok mindent abból, amit a világ tanít?
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október 4.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 
„Ezsdrás, a pap és írástudó” c. fejezet, 376-382. o.

Gondoljunk bele, milyen szorgalmasan dolgozott Ezsdrás! „Isten szócsö-
ve lett, aki környezetét a menny elveire oktatta. Hátralevő éveiben – akár 
a méd-perzsa királyi udvar közelében, akár Jeruzsálemben – legfőbb mun-
kája a tanítás volt. Amint másoknak tolmácsolta a megismert igazságokat, 
munkaképessége nőtt. Kegyes és buzgó emberré vált. Az Úr tanúja volt, 
bizonyságot tett a világnak arról, hogy a Biblia igazságának ereje nemessé 
teszi a mindennapi életet” (i. m. 377. o.). 

„A ma végrehajtandó reformációs munkában szükség van Ezsdrásokra és 
Nehémiásokra, akik nem szépítgetik és nem mentegetik a bűnt, hanem bát-
ran megvédik Isten méltóságát. Azok, akikre ennek a munkának a terhe 
nehezedik, nem hallgathatnak a gonoszság láttán, és nem takarhatják be 
a bűnt a hamis könyörület köpenyével. Tudjuk, hogy Isten nem személyvá-
logató, és hogy a kevés emberrel szemben gyakorolt szigor irgalmasságnak 
bizonyul a tömegek iránt. Azt sem felejthetik el, hogy a bűn megfeddőjében 
Krisztus Lelkének mindig meg kell mutatkoznia” (i. m. 417. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Igen, számos csodálatos ígéretet kaptunk az Úrtól, de Isten nem 

erőlteti ránk magát. Milyen döntéseket hozunk meg az életünkben, 
amelyek gátolhatják nekünk tett ígéretei megvalósulását? 

2) Olvassuk el Dániel imáját Dán 9:1-23 szakaszában! Milyen elveket 
találunk itt, amelyeket a saját életünkben is alkalmazhatunk? Mi 
jellemezte Dániel hozzáállását? Mit kért? Még mit találunk az imá-
jában, amit mi is megtehetünk ma? 

3) A csütörtöki rész idézi Ellen G. White írását arról, hogy Ezsdrás 
szolgálatában központi szerepe volt Isten Igéjének, nagy szorga-
lommal terjesztette az Írást a nép körében. Ezek szerint milyen 
szerepet kell kapnia az Igének a mi életünkben is? 
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A VILÁGNAK EMBEREKRE VAN SZÜKSÉGE

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy 
küldjön munkásokat az ő aratásába” (Lk 10:2).  

„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!

De ez a jellem nem a véletlen műve; nem is tulajdonítható a Gondviselés 
különös kegyének. A nemes jellem az önfegyelem gyümölcse, úgy alakul ki, 
ha az ember alacsonyabb rendű természetét a magasabb alá rendeli – ha 
énjét Isten és ember szolgálatára, a szeretet szolgálatára szenteli.

Az ifjúság lelkébe kell vésnünk azt az igazságot, hogy amit adományként 
kaptak, az nem a sajátjuk. Az energia, az idő, az értelem csak Isten tulajdo-
nából kölcsönkapott kincsek, azért el kell határoznia minden ifjúnak, hogy 
a legjobban használja fel őket. Minden ifjú oly termő ág, amelyről Isten gyü-
mölcsöt vár; olyan sáfár, akinek növelnie kell tőkéjét; olyan világosság, aki-
nek meg kell világítania e világ sötétségét. 

Minden ifjúnak és minden gyermeknek nagy munkát kell elvégeznie Is-
ten dicsőségére és az emberiség felemelésére” (Ellen G. White: Előtted az élet 
– Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, 55. o.).
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október 5-11.

Nehémiás

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 4Mózes 23:19; 5Mózes 7:9; 
Nehémiás 1–2; Zsoltár 23

„Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, 
böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt, és ezt mondtam: Ó, URam, 
menny Istene, te nagy és félelmetes Isten! Te hűségesen megtartod a szövet-
séget azokkal, akik szeretnek téged, és megtartják parancsolataidat” (Neh 
1:4-5, RÚF).

Eddig a  foglyok két csoportja tért vissza Júdába azoknak az ígéreteknek 
a részleges teljesedése folytán, amelyeket Isten a héber népnek tett. 

Majd az Úr a foglyok újabb csapatát is késztette. Az utóbb érkezőknek meg 
kellett oldaniuk egy problémát. Az előző két csoport azért ment vissza, hogy 
felépítsék Jeruzsálemet, és a templom elkészítésével fejezzék be a tervnek 
azt a részét, csakhogy a munkálatokat félbehagyták, amikor a szomszédos 
népek ellenállásába ütköztek. Szomszédaik nem akarták, hogy az izraeli-
ták felépítsék a várost és a falait, mert féltek: Izrael ismét olyan hatalmas 
néppé lesz, amilyen egykor volt (Ezsd 4:6-24). Az izraeliták visszatérését 
fenyegetésnek érezték, amit mindenáron meg akartak akadályozni. Isten 
azonban nem azért hívta el a népét, hogy magukra hagyja őket, miközben 
igyekeznek valóra váltani az akaratát. 

Az Úr tehát egy másik férfit is indított, hogy véghezvigye akaratát és szán-
dékát. Ő volt Nehémiás. A figyelmünket most rá és az Úrért végzett mun-
kájára fordítjuk.

2. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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október 6. vasárnap

NEHÉMIÁS ROSSZ HÍREKET KAP

Nehémiás könyvének az eleje némileg hasonlít Dániel próféta könyvéhez 
(lásd Dán 1:1-2), vagyis rossz hírekkel indul. Igen, sokan visszatértek már 
őseik földjére, de nem ment túl jól a soruk. 

Neh 1:1-4 versei szerint miért keseredett úgy el Nehémiás? Mit tett 
a rossz hírek hallatán?

Évekkel korábban a zsidó foglyok egy részét Súsán városába, a Perzsa Bi-
rodalom négy közigazgatási központjának egyikébe hurcolták el. Az otta-
ni királyi palotában szolgált pohárnokként Nehémiás. „Hanáni, egy az én 
atyámfiai közül” (Neh 1:2) – ez a kifejezés jelölhet csupán egy másik izrae-
litát, mégis inkább azt sejteti, hogy Nehémiás testvére volt, hiszen Neh 7:2 
versében egy még közelebbi rokonságra utaló szó áll. A Hanánival való be-
szélgetésre nagy valószínűséggel Kr. e. 445 november közepe és december 
közepe között kerülhetett sor, úgy tizenhárom évvel azután, hogy Ezsdrás 
visszatért Jeruzsálembe. Hanáni beszámolója szerint szörnyű körülmé-
nyek uralkodtak Jeruzsálemben. A nép nem tudta újjáépíteni Jeruzsálemet, 
az ellenség pedig lerombolta a város falait, ami így védtelen, sivár lett. 

Nehémiáshoz eljuthatott a szóbeszéd, hogy a samaritánusok lerombolták 
a város falait, de pontos válaszokat eddig még nem kaphatott. Maga Arta-
xerxész király is szertefoszlathatta a visszatértek reményeit, mivel a folyón 
túl élő népek panaszai miatt leállíttatta az építkezést (Ezsdrás 4. fejezet).

A templomot ugyan újjáépítették, de nem igazán működött, mert az embe-
rek, akik a szolgálatokhoz kellettek volna, nem tudtak Jeruzsálemben élni. 
A helyzet elszomorította Nehémiást, egészen letaglózta, ami a hírből követ-
kezett, hogy a zsidók nem dicsőítették meg Istent, pedig éppen azért tértek 
vissza. Sőt, az ellenségtől és az elnyomástól való félelmükben valójában 
elhanyagolták Isten házát és a szent várost.

Nehémiás automatikusan Istenhez fordult. Nem panaszkodott Júda népé-
nek hitetlensége miatt, nem nevezte gyáváknak őket, de nem is fogadta el 
könnyen a meglévő helyzetet. Egyszerűen térdre borult és elkezdett imád-
kozni, böjtölni. 

A rossz hírek hallatán Nehémiás sírt, böjtölt és imádkozott. Ezek sze-
rint tehát hogyan kell az Úrhoz fordulunk, kiváltképp a megpróbálta-
tások idején?   

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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október 7.hétfő

NEHÉMIÁS IMÁJA

Olvassuk el Nehémiás imáját Neh 1:5-11 verseiben! Milyen elemeket ta-
lálunk benne? Miért sorolja magát ő is a bűnösök közé?

1. Hatalmas, könyörülő Isten (Neh 1:5)!

  2. Hallgass meg (Neh 1:6)!

   3. Bűnvallás (Neh 1:6-7).

    4. Emlékezz meg az ígéreteidről (Neh 1:8-9)!

   3. Te szabadítottál meg minket (Neh 1:10). 

  2. Hallgass meg (Neh 1:11)!

1. Istentől jön a jólét és a kegyelem (Neh 1:11).

Könyörgésében Nehémiás gyönyörűen szól Isten nagyságáról, a  nép bű-
nösségéről, végül pedig segítségért kiált. Dániel 9. fejezetének imájára em-
lékeztet, amit ő is ismerhetett. Érdemes megjegyezni, hogy Nehémiás nem 
segítségkéréssel kezdte, hanem először kijelentette: Isten nagy és hatalmas. 
Majd rámutatott, hogy az Úr megtartja szövetségét és könyörül azokon, 
akik szeretik Őt. Mintha emlékeztette volna Istent, hogy mindig is hűséges 
volt, tehát most sem tehet másként. 

Az ima szerkezete jellegzetes (lásd fentebb). A 8. vers a középpontja, amely-
ben Nehémiás Isten ígéreteire hivatkozik. „…emlékezzél meg” – kéri. Vagyis 
mintha ezt mondaná: Emlékezz meg róla, Istenünk, hogy megígérted: szétszé-
lesztesz minket, ha hűtlenek leszünk! És azt is megígérted, hogy visszahozol 
minket és mindent helyreállítasz. Az első már bekövetkezett, most itt az ideje 
a második teljesítésének, hiszen visszatérünk hozzád. Nehémiás nem félt Is-
ten ígéretére hivatkozni, emlékeztetni rá. Nem mintha az Úr nem tudná, 
nem emlékezne rá, hanem azért, mert Istennek örömet okoz, ha kérjük tőle 
az ígéretei teljesítését. Azt akarja, hogy higgyünk benne, ezért mondjuk el 
hangosan is neki. Amikor szavakba öntjük, mit ígért nekünk, megerősítjük 
a bizalmunkat benne, különösen ha minden reménytelennek tűnik.

Isten mely ígéreteit igényelhetjük éppen most? Miért olyan fontos, 
hogy soha ne szűnjünk meg kérni ezeket? (Hiszen különben mi 
maradna nekünk?)
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október 8. kedd

NEHÉMIÁS MEGSZÓLAL

Neh 1:11 verse szerint Nehémiás a király főpohárnoka volt. Számunkra ez 
talán nem tűnik különösebben jelentős feladatnak, pedig egy főpohárnok-
nak hatalmas befolyása lehetett, mivel folyton az uralkodó közelében volt. 
A főpohárnok kóstolta meg az italokat, nehogy megbetegedjen vagy meg-
haljon a király. Hérodotosz szerint a perzsák nagy tisztelettel tekintettek 
a pohárnokokra, mint magas rangú tisztviselőkre. Az asszír Asszarhaddon 
király főpohárnoka például a birodalom miniszterelnöke is volt. Nehémiás 
tehát magas tisztséget töltött be a birodalomban, és mivel a király környe-
zetében mozgott, könyörgött Istennek, hogy használja őt fel, hadd szóljon 
a királynak a júdabeliek helyzetéről. 

Mi történt Nehémiás imái és böjtölése után Neh 2:1-8 szakasza szerint? 

Az imára a válasz niszán hónapjában érkezett meg, vagyis nagyjából Kr. e. 
444 áprilisában. Négy hónap telt el azóta, hogy Hanáni és a zsidók beszá-
moltak Nehémiásnak a  Jeruzsálemet érintő aggasztó hírekről. Nehémiás 
négy hónapon át imádkozott és böjtölt, és mindennap úgy tűnhetett neki, 
mintha Isten nem felelne, pedig az Úr időzítése mindig tökéletes. Felkészí-
tette a királyt arra, hogy meghallgassa Nehémiást és kedvező választ adjon 
a kérésére. 

Nem volt mindennapos eset, hogy a főpohárnokot egy időre felszabadítot-
ták megszokott kötelezettségei alól, amíg egy másik ország kormányzója 
lett. Isten szólt Nehémiás által, és Ő hatott a perzsa I. Artaxerxész királyra, 
hogy Nehémiást tegye meg Júda kormányzójának. A királyné említése sej-
teti, hogy ez egy magánjellegű alkalom idején történt, mert ő általában nem 
jelent meg a hivatalos lakomákon. Nehémiás nem tért rá egyből Jeruzsálem 
helyzetére, nehogy feltámadjon a király előítélete, inkább az uralkodó ér-
zelmeire hatva arról beszélt, hogy ez a kérdés személyesen őt érinti. Mire 
elmondta a konkrét kérést, addigra szinte már megnyerte Artaxerxész jó-
indulatát.  

Milyen párhuzamot találunk Nehémiásnak a  perzsa udvarban, ill. 
Dánielnek a Babilonban betöltött pozíciója között? A király kedvező 
viszonyulása mit sejtet Nehémiás jelleméről?
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október 9.szerda

NEHÉMIÁS KÜLDETÉSE

A király leveleket küldött Nehémiással a hóróni Szanballatnak és az am-
monita Tóbiásnak, a  folyón túli területek helytartóinak, ezzel Nehémiás 
tervének útját egyengette. Megparancsolta Ászáfnak, a királyi erdők őré-
nek, hogy lássa el a kormányzót a szükséges faanyaggal a város, a falak és 
a templomkapuk újjáépítéséhez.

Mit tudhatunk meg Neh 2:9-10 verseiből az ellenállásról, amivel szembe-
találta magát Nehémiás – és általában a zsidók?

Nehémiás Kr. e. 445/444 táján érkezett Jeruzsálembe. Úgy tűnik, az el-
lenállás már kialakult, mielőtt bármit tett volna, mivel a kormányzóknak 
átnyújtott kérései nyomán felütötték a fejüket a problémák. A Tóbiás zsidó 
név, a jelentése: „Jó az Úr” (sőt a fiának, Jóhanánnak is zsidó neve volt, „az 
Úr kegyelmes” jelentéssel), csakhogy Tóbiás Ammon kormányzója volt. 
Jeruzsálemet tehát ellenségek vették körül: északon Szanballat, Samária 
kormányzója, keleten Tóbiás, Ammon kormányzója, délen pedig az arab 
Gesem (Neh 2:18-19), aki alá tartozott Edom és Moáb területe. Szomorú, 
hogy a térség vezetői kirekesztették Nehémiást, mivel az elnyomottak ügyé-
ért fáradozott. A bántalmazók ugyanis nem örülnek azok szerencséjének, 
akiket meg akarnak félemlíteni.

„Mivel [Nehémiás] katonai kísérettel érkezett Jeruzsálembe, ez jelezte, hogy 
valamilyen fontos küldetésben jött. Felkeltette a város közelében élő po-
gány törzsek féltékenységét, akik szabadjára engedték a zsidókkal szem-
beni ellenségeskedésüket, sértegetéseket és szitkokat szórva rájuk. A go-
noszságban elől járó törzsek főemberei közül a Horonból való Szanballat, 
az ammonita Tóbiás és az arab Gesem kezdettől fogva kritikus szemmel 
nézték Nehémiás lépéseit, és megpróbálták tervét minden lehető eszközzel 
meghiúsítani és munkáját akadályozni” (Ellen G. White: Próféták és kirá-
lyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 394. o.).

Még milyen bibliai történeteket találunk, amelyek azt mutatják, hogy 
ellenállásba ütközött, akit Isten elhívott akarata véghezvitelére? 
Szombaton beszélgessünk erről a csoportban!
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október 10. csütörtök

NEHÉMIÁS FELKÉSZÜL A FELADATRA

Kétségtelen, hogy az Úr hívta el Nehémiást erre a feladatra, és ki is rendelt 
mindent, amire szükség volt. A kormányzó Isten ígéreteinek és elhívásának 
tudatában indult el, körültekintően és imádkozva haladt előre. Más szóval: 
tudta, hogy Isten vele van, ezzel együtt alaposan végiggondolta, mit fog 
tenni.  

Olvassuk el Neh 2:11-20 verseit! Hogyan készült fel Nehémiás a városfal 
újjáépítésére? 

Tanulságok vezetőknek – 1. lecke: Nehémiás senkinek nem árulta el, „mi-
féle tettekre indította szívemet az én Istenem Jeruzsálemért” (Neh 2:12, RÚF), 
nemcsak az ellenség, de még a zsidó vezetők elől is elhallgatta. Saját maga 
akart utánajárni, hogy mit kell elvégezni. 2. lecke: Mielőtt bármit mondott 
volna, felkészült és minden szükséges munkát eltervezett. 3. lecke: Ami-
kor rátért a feladatra, először azt vázolta fel, amit Isten addig tett az expe-
dícióért, majd ismertette a király üzenetét. Előbb bátorított és csak utána 
kért elköteleződést. Hatalmas csoda volt, hogy a zsidók kedvezően fogad-
ták a szavait, és a várható ellenállás dacára is eldöntötték: felépítik a falat! 
Nehémiás imái és böjtölése hatására Isten nemcsak a királyt készítette fel, 
hanem a zsidó népet is, ezért reagáltak bátran, félelem nélkül.

Mit tudhatunk meg Neh 2:19-20 verseiből Nehémiás hitéről? Mennyi-
ben segíthettek Nehémiásnak olyan igék, mint 4Móz 23:19, 5Móz 7:9 és 
Zsolt 23:1-6?

A beszédünk elárulja, hogy kik vagyunk és miben hiszünk valójában. Ne-
hémiás szavai általában felemelőek voltak. Nem félt Istenről szólni, minde-
nért dicsőséget adni neki, még akkor sem, amikor az emberek kigúnyolták 
és kinevették. Tisztában volt az ellenség megvetésével, mégsem válogatta 
meg a szavait, nem hagyta ki Istent a beszédéből. Nehémiás nem félt Isten-
ről beszélni azok között, akik nem hittek benne, hasonlóan Józsefhez, aki 
sok évvel korábban Egyiptomban élt. 
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október 11.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, „Az alkal-
mak embere” c. fejezet, 390-393. o.  

Nehémiás imádkozó ember volt: „sokszor öntötte ki szívét népe sorsa 
miatt. Most, imádkozás közben szent elhatározás formálódott lelkében. 
Eltökélte, hogy ha megkapja a király jóváhagyását, valamint a szükséges 
támogatást eszközök és anyagok beszerzésére, vállalja a falak újjáépítését 
és Izráel nemzeti erejének helyreállítását. Kérte az Urat, indítsa a királyt jó-
indulatra iránta, hogy terve megvalósulhasson. »Adj ma sikert szolgáidnak – 
esedezett –, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember!« Nehémiás négy 
hónapig várt a kedvező alkalomra, amikor feltárhatta kérését a királynak” 
(i. m. 391. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Mi a jelentősége annak, hogy az egész Biblia, az Ó- és az Újszövetség 

történetei szerint egyaránt óriási ellenállásba ütköztek azok, akiket 
Isten elhívott? Miért volt ez szinte minden esetben így? Persze talán 
jobb ezt a kérdést feltenni: Milyen példát találunk arra, hogy Isten 
elhívott valakit akarata véghezvitelére, akinek nem kellett akadá-
lyokkal küzdenie? Ezek szerint tehát miért nem szabad elcsügged-
nünk, ha kemény ellenállásba ütközünk, miközben azt tesszük, 
amire hitünk szerint elhívott az Úr?

2) Mit mond Neh 2:18 a személyes bizonyságtétel erejéről? Mekkora 
szerepe volt Nehémiás állásfoglalásának abban, hogy komoly támo-
gatást kapott a többi zsidótól?

3) A király pártfogása nélkül sem Ezsdrás, sem Nehémiás nem jutott 
volna semmire. Vagyis ezek a  férfiak együttműködtek a  pogány 
politikai hatóságokkal! Vajon egyházi testületként mikor és hogyan 
működhetünk együtt politikai erőkkel? Ugyanakkor miért kell min-
dig körültekintően eljárnunk? 

4) Olvassuk el újra Nehémiás imáját Neh 1:1-11 szakaszában! Mit 
találunk benne, ami mélyítheti az Istennel való kapcsolatunkat? 
Milyen tanítás rejlik benne az Isten akarata előtti meghajlásról, 
a bűnvallásról és az ígéretek igényléséről?    
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DIETRICH BONHOEFFER:
HIT

Hiszem,
hogy Isten mindent,
még a legrosszabb dolgot is,
engedi és segíti, hogy jóra forduljon.
Ehhez olyan emberekre van szüksége,
akik mindenben
a legjobbat szolgálják.
Hiszem,
hogy Isten minden szükségben
annyi erőt ad a kitartáshoz,
amennyire szükségünk van.
Ezt azonban senki sem kapja meg előre,
azért, hogy ne önmagunkra,
hanem egyedül csak őrá hagyatkozzunk.
Az ilyen hitben
teljesen eltűnik a jövőtől való félelem.
Hiszem,
hogy hibáink és tévedéseink
nem hiábavalók,
s Istennek nem nehezebb
ezeket helyre igazítani,
mint az általunk jónak vélt
cselekedeteinket.
Hiszem,
hogy Isten nem időtlen végzet,
hanem őszinte imádságra és
felelősségteljes tettekre
vár és válaszol.
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október 12-18.

Istentől jövő elhívás

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 3–4; Ezsdrás 7:10; Nehémiás 1:1-11; 
Dániel 8; 9:24-27; Róma 8:28-29; 9

„Áldott az Úr, atyáink Istene, aki erre indítá a király szívét, hogy megékesítse 
az Úr házát, mely Jeruzsálemben van” (Ezsd 7:27).

Vajon Isten minden embert elhív valamilyen feladatra? Vannak olyan kri-
tériumok, amelyek egyeseket alkalmasabbá tesznek bizonyos munkára? 
E jellegzetes tulajdonságokra másképp tekint-e Isten, mint az emberek? 
A  legtöbben bizonyára igennel felelnénk, főként az utóbbi két kérdésre. 
Van, akit Isten a  neveltetése és a  tapasztalatai által készít fel valamilyen 
konkrét tisztre, mást pedig egyszerűen azért választ ki a szolgálatra, mert 
készséges és alázatos. Mégsem mindig könnyű eldönteni, hogy mi Isten el-
hívása az életünkben. A Biblia tele van olyan emberek történeteivel, akiket 
Isten egy meghatározott feladatra választott ki.

Az Úr egy konkrét feladat végrehajtására hívta el Ezsdrást és Nehémiást: 
hogy felépítsék a romokat. Ebben az esetben az újjáépítés persze még sok 
minden egyebet is magába foglalt. Vissza kellett vezetniük Izrael népét Je-
ruzsálembe, hogy felépítsék a templomot és a várost. Ugyanakkor tanítani-
uk is kellett az embereket Istenről, a legfontosabb pedig volt, hogy vissza-
vezessék őket az Úrral való őszinte kapcsolatra. Ez valóban Istentől jövő 
elhívás volt, méghozzá különösen fontos.

3. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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október 13. vasárnap

EZSDRÁS ÉS NEHÉMIÁS ELHÍVÁSA

Ezsdrás elhívásának több oka is lehetett: 1) kész volt elindulni; 2) vezető 
egyéniség volt; 3) képzett írástudó/írnok és tanító volt. Még további indo-
kokat is találhatunk, de az egyik vers különösen jól mutatja, miért Ezsdrás 
kapta ezt a feladatot. 

Mit tudhatunk meg Ezsd 7:10 verséből Ezsdrásról? Mit jelent az, hogy 
„erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr akaratát”?

A kún az a héber szó, amit úgy fordítunk, hogy „törekedett” és a jelentése: 
„megerősít”, „meghatároz”, „szívből eltervez”, „stabil”, „állhatatos”, „biz-
tos”. Tehát ez is érzékelteti: Ezsdrás szívből, szilárdan eltökélte, a szívében 
eldöntötte, hogy keresni fogja Istent.

Jeruzsálembe érkezve Ezsdrás példát adott arra, mit jelent az Istennek 
szentelt élet. Tizenhárom évig tanította Isten Igéjét Jeruzsálemben. Talán 
úgy érezhette, hogy ennyi éven át nem volt különösebb hatása a tetteinek, 
de utána, amikor már álltak a falak, az emberek egy gyűlést hívtak össze, 
nem mintha bárki is kényszerítette volna őket, hanem mert ezt ők akarták. 
Meggyökerezett a szívükben Isten Igéje, amit Ezsdrásról hallottak.

Isten miért választotta ki Nehémiást? Olvassuk el Neh 1:1-11 verseit!

Nehémiás őszinte szívből szerette Istent, mint ahogyan a népet is. Különö-
sen elszomorította, amikor megtudta, hogy Jeruzsálemben leállt a munka. 
Szenvedélyesen építette Isten művét, és mint Ezsdrás, ő is önként vállal-
kozott a  feladatra. Isten mindkettőjük imáira válaszolt, megadta, amire 
vágytak. Talán valaki úgy gondolja, hogy amivel szívesen foglalkozunk, az 
nem lehet Istentől jövő elhívás, mert Ő csak nehéz feladatokat ad, amit 
magunktól nem akarnánk elvégezni. Ám ha az Úrral járunk, gyakran Ő éb-
reszt vágyat bennünk, hogy valamit elvégezzünk, méghozzá szívesen. Azt 
akarja, hogy szenvedéllyel dolgozzunk érte!

Hogyan tapasztaltad már, hogy Isten valóban arra hív el, amit szeretsz 
csinálni?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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október 14.hétfő

PRÓFÉTAI IDŐZÍTÉS

A negyedév első tanulmányában szót ejtettünk arról, hogyan hívta el Isten 
meghatározott szolgálatra Zorobábelt (Kr. e. 538) és Ezsdrást (Kr. e. 457). 
A második leckében Nehémiás elhívásával (Kr. e. 444) foglalkoztunk. Lát-
nunk kell, hogy e férfiak elhívására Isten mindentudása folytán került sor. 
Zorobábelt például azért indította az Úr, mert a végéhez közeledett a fog-
ság hetven éve, amiről még Jeremiás prófétált.

Ezsdrást melyik évben hívta el Isten? Abban az évben, amikor Artaxer-
xész kiadta a rendeletét. Mi a jelentősége ennek az esztendőnek a prófé-
ciában? Nézzük meg Dán 9:24-27 szakaszát!

Dán 9:25 versében ez áll: „A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat ke-
letkezésétől a  Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van”. A prófécia 
utolsó hetét a 27. vers említi. Egy hét hét napból áll, tehát egy prófétai hét 
hét esztendő (4Móz 14:34; Ez 4:5-6). A hetven hétre vonatkozó prófécia így 
négyszázkilencven évet jelent. Arra a kérdésre kell választ kapnunk, hogy 
mikor kezdődött a hetven hetes prófécia. A szöveg szerint attól az időtől 
számítandó, amikor kiadták a  Jeruzsálem helyreállítására és felépítésére 
vonatkozó rendeletet.

Összesen három rendelet volt a  zsidó nép visszatérésével kapcsolatban. 
Círusz, Dáriusz és Artaxerxész is rendelkezett a  helyreállításról, viszont 
csak Artaxerxészé utalt Jeruzsálem városára és egyedül ezzel kapcsolat-
ban említik meg, hogy dicsőítették Istent, aki közbelépett népe érdekében 
(Ezsd 7:27-28). 

Ezsd 7:7-26 szakasza szerint a hetven hétről szóló prófécia kezdete Kr. e. 
457, I. Artaxerxész király uralkodásának hetedik éve. Ezzel az évvel kez-
dődik Dán 8:14 kétezer-háromszáz éves próféciája is (lásd a holnapi tanul-
mányt), így ez a rendelet adja két próféciának is a kezdőpontját. A hetven 
hét Kr. u. 34-ben ér véget, ekkor szélesedett ki az evangélium hirdetése, 
jutott el a pogányokhoz (ezt jelölte az őskeresztény egyház üldöztetésének 
a kezdete és István mártírhalála). A hét közepe Kr. u. 31, amikor Jézus meg-
halt a kereszten.

Tekintsük át Dán 9:24-27 próféciáját! Bámulatos pontossággal mutat 
rá Jézus szolgálatára! Miért kell megalapoznia a  hitünket egy ilyen 
próféciának? 
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október 15. kedd

HETVEN HÉT ÉS KÉTEZER-HÁROMSZÁZ NAP

A „szabatott” kifejezést Dán 9:24 versében találjuk. Az erre vonatkozó héber 
szó ugyan másutt nem fordul elő a Bibliában, de a zsidó irodalomban meg-
található, és azt jelenti, hogy „levágni valamiből, ami hosszabb”. Dániel 8. 
fejezete közli a kétezer-háromszáz éves próféciát, amelynek a kezdőpontja 
nem szerepel a fejezetben. Ebből logikusan következik, hogy amikor Dáni-
el 9. fejezete megemlíti: négyszázkilencven év „szabatott”, akkor ezt az időt 
csak az előző fejezetben szereplő kétezer-háromszáz prófétai évből lehet 
„levágni”. Ugyan mi másból lehetne „leszabni”, mint egy másik, hosszabb 
idői próféciából?  

Olvassuk el Dániel próféta könyve 8. fejezetét! A látomásnak melyik részé-
hez nincs magyarázat (lásd Dán 8:14, 26-27)?

Több oka is van annak, hogy összetartozik Dán 9:24-27 szakaszában a het-
ven hét próféciája és Dán 8:14 kétezer-háromszáz estére és reggelre vonat-
kozó próféciája: 1) mindkettő idői prófécia; 2) összekötik őket a „látomás” 
és az „értette”, „értsd meg” (Dán 8:26-27; 9:23) jellegzetes szakkifejezések; 
3) mindkét próféciára Gábriel adott magyarázatot (Dán 8:16; 9:21); 4) a 8. 
fejezetben csak a kétezer-háromszáz estére és reggelre (amit néha napnak 
fordítanak) vonatkozó látomás maradt magyarázat nélkül; 5) a 8. fejezet 
tartalmazza a látomást, majd ennek egy részleges magyarázatát, míg a 9. 
fejezetben csak a magyarázat van, annak az egy résznek a magyarázata a 8. 
fejezetből, amely magyarázat nélkül állt – vagyis Dán 8:14 kétezer-három-
száz napos próféciája. A látomásnak ezt a részét nem értette Dániel (lásd 
Dán 8:27). Az Ezsdrás könyvéből nyert információ adja meg Dániel próféta 
könyve jövendöléseinek hiányzó darabkáit, nevezetesen hogy történelmileg 
mikortól számítandó az a prófétai idő, ami Krisztus szolgálatának és ér-
tünk végzett munkájának döntő elemeit jelzi. 

70 hét
 Kr. e. 457  (490 év)  Kr. u. 34

2 300 nap (2 300 év) 
 490 év 1810 év 
 Kr. e. 457 Kr. u. 34 1844
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október 16.szerda

ISTENI KIVÁLASZTÁS

Sok szó esik az isteni elrendelésről vagy arról, hogy valaminek az elvégzé-
sére kiválaszt embereket az Úr. Ezzel kapcsolatban különböző elgondolá-
sok léteznek. Mit találunk tehát a Bibliában a kiválasztásról?

Olvassuk el Róm 8:28-29 verseit? Mire hív el bennünket Isten? Mire vá-
laszt ki?

Ez a szakasz világosan kijelenti: Isten eleve elrendelte, hogy az emberek 
a Fia képéhez hasonuljanak. Itt szó sincs arról, hogy üdvösségre vagy kár-
hozatra lenne bárki kiválasztva, választási lehetőség nélkül. Más szóval 
a kiválasztás az átalakulásunkat célozza. Meg kell változnunk, hogy tük-
röződhessen rajtunk Isten Fiának képmása. Ezt az átalakulást ígéri meg 
aztán a 30. vers, amelyben Pál kijelenti, hogy akiket Isten elhív, azokat meg-
igazítja (igazzá teszi) és megszenteli (szentté teszi). Nem magunkat kell 
tehát átformálnunk, mert Isten megígéri, hogy Ő végzi ezt el, az Ő erejével. 

Milyen kiválasztásról vagy elhívásról szól a Római levél 9. fejezete?

Róma 9. fejezetében Pál azt fejtegeti, hogy Isten egy meghatározott feladat-
ra hív el. Az izraelitákat arra választotta ki, hogy tudassák a  világgal az 
Istenről szóló jó hírt. Az emberek általában félreértik azt, hogy „Jákóbot 
szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem” (Róm 9:13), mintha Isten csak az egyikü-
ket szerette volna. Pedig Pál azt mondja a szövegösszefüggés szerint, hogy 
Jákób kiválasztott volt, míg Ézsau nem. Mire választotta ki Isten Jákóbot? 
Hogy Izrael népének atyja legyen. Tehát kétféle isteni kiválasztás létezik. 
Először is Isten minden egyes embert üdvösségre választ ki, azt akarja, 
hogy átformálódjunk Jézus képére. Másodszor pedig bizonyos embereket 
meghatározott feladatokra hív el. 

Miért bátorító a tudat, hogy Isten kiválasztott az üdvösségre? Ez miért 
nem jelenti viszont azt, hogy a döntéseink következtében nem veszít-
hetnénk el az Isten által felkínált üdvösséget? 
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október 17. csütörtök

A MI FELELŐSSÉGÜNK

Isten elhívott bennünket, mi pedig szabadon választhatunk, hogy hívá-
sát elfogadjuk vagy visszautasítjuk, mint ahogy a  mindenkinek felkínált 
üdvösséggel kapcsolatban is megvan ez a  szabadságunk. Isten bizonyos 
posztra helyezhet bennünket, de mi dönthetünk úgy is, hogy nem enge-
dünk a késztetésének. Igen, az Úr azt akarja, hogy meghatározott feladato-
kat végezzünk el számára és hasonuljunk is hozzá. Az üdvösségünket célzó 
tervének része, hogy elhív bizonyos feladatokra. Amennyiben azt tesszük, 
amire elhívott, az életünkben mutatjuk be a tőle kapott üdvösség valóságát.

Saul királyi tisztet nyert, de sajnos ennek ellenére sem adta át maradéktala-
nul a szívét Istennek. Ha Isten elhív valakit egy konkrét feladat elvégzésére, 
ez még nem jelenti azt, hogy az illető el is fogadja az Urat. A szabad vá-
lasztás marad a meghatározó tényező, és ha nem követjük Isten vezetését, 
mindent elveszíthetünk.

Olvassuk el Mózes második könyve 3–4. fejezetét! Ezek szerint mi törté-
nik, amikor az Úr elhív valakit egy feladatra? 

Felelhetünk úgy, mint Ezsdrás és Nehémiás, akik kérdés nélkül elindul-
tak, de tehetünk úgy is, mint Mózes, aki kifogásokat, mentségeket keresett. 
Végül belevágott a feladat elvégzésébe, de azért előbb megpróbált kitérni 
előle. Azzal érvelt, hogy nem elég jó, ő csak egy senki, nincs fontos tiszt-
sége. Hogyan is hallgatná meg a fáraó? Attól is tartott, hogy a zsidók nem 
hisznek majd neki, nem hallgatnak rá és eredménytelen marad a fáradozá-
sa. Még az alkalmatlanságára is hivatkozott – „én nehéz ajkú és nehéz nyelvű 
vagyok” (2Móz 4:10), mondván, hogy nincs meg a kellő képessége. Végül 
határozottan kérte Istent, hogy mást küldjön el helyette. Mózes történetét 
olvasva mégis látjuk, hogy erős vezető lett, noha hibázott. Hűségesen vé-
gezte azt a munkát, amire az Úr elhívta.  

Milyen kifogásokat találunk gyakran, amelyek miatt nem végezzük el 
azt a feladatot, amiről tudjuk, hogy azt várná tőlünk az Úr?
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október 18.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 434-
435. o., a hetven hétről szóló próféciáról és történelmi teljesedéséről.

„Krisztus eljövetelének ideje, felkenetése Szentlélekkel, halála, az evangé-
lium hirdetése a pogányoknak – mindez pontosan meg volt írva. A zsidó 
nép kiváltsága volt ezen próféciák értelmezése és az, hogy felismerjék be-
teljesedésüket Jézus küldetésében. Krisztus hangsúlyozta tanítványainak 
a próféciák tanulmányozásának fontosságát. Dánielnek az akkori időkre 
vonatkozó jövendöléséről ezt mondta: »Aki olvassa, értse meg« (Mt 24:15). 
Feltámadása után »minden prófétáktól fogva« magyarázta a tanítványoknak, 
»amik őfelőle megírattak« (Lk 24:27). A Megváltó szólt az összes próféta ál-
tal. »A Krisztusnak őbennük levő Lelke… eleve bizonyságot tett a Krisztus szen-
vedéseiről és az azok után való dicsőségről« (1Pt 1:11)” (Ellen G. White: Jézus 
élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 185-186. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Beszélgessünk még arról, hogy Isten arra hív el, amit szeretünk 

csinálni! Milyen elveket követhetünk, hogy eldöntsük, Isten akara-
tát hajtjuk-e végre, nemcsak akkor, ha valamit szívesen csinálunk, 
hanem általában?

2) Olvassuk el Jónás történetét! Ő hogyan fogadta a  küldetést, amit 
Isten rábízott? Milyen tanulságot szűrhetünk le az esetéből? 
Hasonlítsuk össze ezt azzal, ahogyan Pál reagált, amikor elhívta az 
Úr (lásd ApCsel 9:1-20)! Említsük meg, milyen fő különbségeket 
találunk!

3) „Júdás élettörténete egy olyan élet szomorú végét tárja elénk, amely 
Isten által elfogadott és tiszteletben részesített élet is lehetett volna. 
Ha Júdás utolsó jeruzsálemi útja előtt halt volna meg, akkor úgy 
tekinthettük volna őt, mint aki méltán foglalt helyet a  tizenkettő 
között, és a hiányát a többiek nagyon megérezték volna” (i. m. 619. 
o.). Gondolkozzunk még Iskáriótes Júdás történetén! Vajon arra 
szólt volna az „elhívatása”, hogy elárulja Jézust? Ha igen, akkor ez 
mennyire lenne tisztességes vele szemben? Hogyan érthetjük meg 
Júdás személyét és azt, hogy milyen alkalmakat kapott, mégis mást 
tett végül? Mi a történetének a tanulsága a szabad választás erejét 
illetően? 
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LUKÁTSI VILMA:
ÉBREDEZÉS

Térj meg!
– ezt hallottam tegnap este.
Közvetlenül mellemnek szögezte
a hallott Ige a fegyver csövét,
és idegen lett a meghitt sötét:
lehet, hogy elvétettem az utat?
Elmerült bennem az Isten-tudat
gyermekkorom gyarló imáiban,
vagy a harangos templombolt alatt
valami gyér vallásos köpenybe
takartam, és bizonygattam egyre
magamnak, hogy Isten mozdulatlan.
...néha elmondtam még öntudatlan:
„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben...”
de imám visszahullt szárnyszegetten,
ezért hát abbahagytam az imát.
Az élet annyi szépet-jót kínált
– tegnap estig!
Amióta úgy érzem,
VALAKI sürget, hogy el ne késsem!
Meg kell térnem!
Még ma
meg kell térnem...
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október 19-25.

Ellenállásba ütközve

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK:  Ezsdrás 4; 5:1-5; Nehémiás 4; 6:1-13; 
Haggeus 1; 2Korinthus 6:14 

„De a zsidók vénein rajta volt Istenük szeme, így nem akadályozták meg őket 
az építésben, míg az ügy Dárius elé nem jutott, és amíg levélben nem vála-
szoltak rá” (Ezsd 5:5, ÚRK).

Ezsdrás könyvének 3-6. fejezete tematikus felépítésű és a templom újjáépíté-
sével szembeni ellenállás különböző történelmi periódusait fedi le. A tema-
tikus megközelítés ismeretében tisztábban láthatjuk az általános üzenetet.

Ezsd 7:1 verse említi először név szerint Ezsdrást. Kr. e. 457-ben történt 
érkezése után a dolgok megváltoztak, elkezdődött Jeruzsálem meg a falak 
újjáépítése – több hullámban. Nehémiás tizenhárom évvel később indult 
(akit Kr. e. 444-ben küldött el Artaxerxész), majd újrakezdték a fal építé-
sét. Az erős ellenállás dacára ötvenkét nap alatt befejezték a munkát (Neh 
6:15). 

Ezsdrás és Nehémiás könyveinek gyakran felbukkanó témája az Isten mű-
vével szembeni ellenállás. Nem meglepő, hogy a  templom és Jeruzsálem 
újjáépítése ellenkezést és üldözést váltott ki. Bárhová tekintünk a mai vi-
lágban is, látható, hogy szembeszegülnek az Úr művével. Sátán igyekszik 
oda hatni, hogy az evangélium ne terjedjen gyorsan, mert az fenyegetné 
az uralmát. Hogyan kezelték a zsidók az ellenállást Ezsdrás és Nehémiás 
idejében?

4. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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október 20. vasárnap

A SZEMBESZEGÜLÉS KEZDETE

Olvassuk el Ezsd 4:1-5 szakaszát! Az izraeliták maradéka vajon miért 
utasította vissza a  többi nép segítségét, akik felajánlották, hogy részt 
vennének a templom felépítésében?

Első látásra kedvességnek, jó szomszédi gesztusnak tűnhetett a felajánlás, 
miért is kellett hát visszautasítani? Bizonyos értelemben a választ megtalál-
juk a bibliaszövegben. Az „ellenségek” ajánlottak segítséget. Ellenségek? Ez 
erős utalás arra, hogy miért is reagáltak így az izraeliták.

Miért nevezi az Írás ellenségeknek ezeket a népeket? 2Kir 17:24-41 szakaszá-
nak magyarázata szerint más országokból telepítették be őket Samáriába és 
a környékére, miután a zsidókat elhurcolták Izraelből, az északi országból. 
Asszíria királya papokat küldött hozzájuk, akiknek meg kellett tanítaniuk 
az embereket az ország, vagyis Izrael Istenének a  tiszteletére. Csakhogy 
az így kialakult vallási életbe belevették a kánaánita bálványokat is, Izrael 
maradéka pedig attól tartott, hogy a kevert vallási gyakorlat az ő templomi 
istentiszteletükbe is beszűrődik. Ezért volt a legjobb és legokosabb, amit 
csak tehettek, hogy azt mondják: „Köszönjük, nem!” 

Idézzük fel, hogyan is jutottak idáig! Az őseik folytonos megalkuvása, 
a  környező pogány vallásokkal való kapcsolata miatt pusztult el végül 
a  templom és vitték fogságba a népet. Éppen ezért a  templom újjáépíté-
sének folyamatában még véletlenül sem akartak volna túl közel kerülni 
a szomszédaikhoz.

Még mi mutatja az idézett szakaszban (Ezsd 4:4-5), hogy helyes döntés 
volt az elzárkózás? 

Gondoljunk csak bele, milyen könnyen próbálhatták volna igazolni 
a  segítség elfogadását! Mi az üzenete 2Kor 6:14 versének ebben az 
összefüggésben? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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október 21.hétfő

BÁTORÍTÓ PRÓFÉTÁK

Ezsdrás könyve 4–6. fejezetei szerint a zsidók szembesültek a környező né-
pek ellenállásával, ami félelmet ébresztett bennük és ezért nem akartak to-
vább dolgozni a templom újjáépítésén.

Amint már kitértünk rá, Ezsd 4:6–6:22 szakasza nem kronológiai sorren-
dű, tehát nézzük meg az 5. fejezetet, mielőtt rátérnénk a 4. fejezetre!

Olvassuk el Ezsd 5:1-5 szakaszát! Miért küldte el Isten a zsidókhoz Hag-
geus és Zakariás prófétát? Mi lett a munkájuk eredménye?

A zsidók leálltak az építkezéssel, mert féltek, pedig Isten azért küldte őket 
Júdába, hogy építsék újjá a templomot és a várost. Az Úrnak volt egy terve. 
Mivel a nép félt, kellett valamit tennie a bátorításukért, ezért hívta el a két 
prófétát. Az emberi szembeszegülés nem állítja meg Istent. Noha a tetteik-
kel a zsidók is hozzájárultak a problémák kialakulásához, Isten mégsem 
hagyta el őket. A próféták által ösztönözte, újból tettekre sarkallta őket.

Milyen üzenetet kaptak Haggeus 1. fejezetében? Mi milyen tanulságot 
szűrhetünk le ebből a részből magunknak? 

Isten „Elhívta Aggeus és Zakariás prófétát, hogy megoldást hozzanak a vál-
ságban. Isten szolgái megrázó bizonyságtételekben tárták fel a nép szen-
vedésének okát. Azért nem boldogulnak földi dolgaikban, mert nem Isten 
ügyét teszik első helyre – mondták a próféták. Ha a zsidók megdicsőítenék 
Istent, s az Őt megillető tiszteletüket és hódolatukat azzal fejeznék ki, hogy 
a templom építését elsődleges feladatuknak tartják, így biztosítanák Isten 
jelenlétét és áldását” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, 
Advent Kiadó, 356. o.). 
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október 22. kedd

A MUNKÁLATOK SZÜNETELTETÉSE

Mit tett az „ellenség” Ezsd 4:6-24 szakasza szerint, hogy leálljon a mun-
ka Jeruzsálemben?

„A föld népei” vádaskodó leveleket írtak a zsidók és a munkálataik miatt elő-
ször Dáriusz királynak (Ezsdrás 5–6. fejezet), majd Xerxésznek (Ahasvérus-
nak) és Artaxerxésznek is. Minden tőlük telhetőt megtettek, hogy leállítsák 
az építkezést Jeruzsálemben.

A környező népek vezetői azt állították, hogy ha megépül a város, a király 
elveszíti hatalmát felette, mert Jeruzsálem mindig is lázadó, zavaros volt 
a  múltban. Sajnos el tudták hitetni Artaxerxész királlyal, hogy a  zsidók 
csak azért építkeznek, mert vissza akarják szerezni függetlenségüket és el-
lenállásra készülnek. A király el is rendelte a munkák leállítását, a környe-
ző népek pedig hadsereget küldtek, hogy megakadályozzák a város további 
építését. Isten művét erőszakos fellépéssel tartóztatták fel.

Miért álltak le a zsidók az építkezéssel Ezsd 4:23-24 szerint? Vajon nem 
tudták, hogy Isten a város újjáépítését várja tőlük? Mi akadályozta őket?

A zsidók nyilván tisztában voltak vele, hogy Isten a város és a  templom 
újjáépítésére hívta el őket, de a kemény ellenállástól megijedtek. Ilyen in-
dokokra hivatkozhattak: „Talán nem ez a megfelelő idő”, „Ha valóban ez 
volna Isten akarata, biztosítaná az utat”, vagy „Vissza sem kellett volna 
jönnünk ide!” Amikor akadályok hátráltatnak abban, amire hitünk szerint 
Isten elhívott, hajlamosak vagyunk megkérdőjelezni a vezetését, kételkedni 
benne. Könnyen el tudjuk hitetni magunkkal, hogy tévedtünk. A félelem 
megbéníthatja a gondolatainkat, kétségbe ejthet, reménytelenségbe taszít-
hat, ahelyett, hogy Isten hatalmára összpontosítanánk. 

Tapasztaltál már ilyesmit, amikor meggyőződésed szerint Isten elhí-
vott valamire, de nehézségekbe ütköztél, ezért kétségek támadtak 
benned? (Gondoljunk például Keresztelő János esetére!) Mit tanultál 
abból az esetből? 
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szerda október 23.

NEHÉMIÁS CSELEKEDNI KEZD (Kr. e. 444)

Olvassuk el Nehémiás 4. fejezetét! Hogyan szálltak szembe a zsidók az 
akadályokkal Nehémiás vezetése alatt? Miért volt fontos, hogy felkészül-
jenek a harcra és ne csak tétlenül reménykedjenek Isten védelmében?

Többszöri nekilendülés és megállás után a  nép ismét dolgozni kezdett. 
Imádkoztak, Nehémiás pedig éber őrséget állított fel. Az emberek éjjel-
nappal műszakonként váltották egymást, hogy készen álljanak bármilyen 
fenyegető támadás kivédésére. Nehémiás a  fal körül is megszervezte az 
embereket, felfegyverezte őket, hogy minden család harcra kész legyen. 
A szolgáit szintén két csoportba osztotta: az egyik csapat dolgozott, míg 
a többiek fegyvert fogtak. Külön intézkedéseket hoztak a falon dolgozókra 
vonatkozóan, hiszen ők voltak a legközelebb a veszélyhez. Minden építő 
kardot tartott az egyik kezében, a másik kezével adogatta a  téglákat/kö-
veket meg a  vályogot a  falhoz. Készen álltak rá, hogy megküzdjenek az 
ellenféllel. Megtették a maguk részét, Isten pedig gondoskodott a többiről. 
Különösen inspiráló Nehémiásnak az Isten védelmébe vetett hite, mégsem 
csak a parancsnoki szobában üldögélve várta, hogy az Úr tegyen meg min-
dent. Felkészültek, amennyire tőlük tellett.

A Biblia leglelkesítőbb versei közé tartozik ez a  két szakasz: „Ne féljetek 
tőlük! A nagy és rettenetes ÚRra emlékezzetek, és harcoljatok testvéreitekért, 
fiaitokért, leányaitokért, feleségetekért és házatokért” (Neh 4:14, ÚRK)! „Iste-
nünk harcol értünk” (20. vers)!

A makacs ellenállás miatt a  zsidók ismét abbahagyhatták volna az épít-
kezést, ekkor azonban már nem vett erőt rajtuk a félelem. Kapaszkodtak 
az ígéretbe, hogy az Úr fog harcolni értük. Amikor Isten nevéért, a hitünk 
miatt ütközünk ellenállásba, vagy pedig azért, amire Ő hívott el bennünket, 
nekünk is arra kell gondolnunk, hogy „Istenünk harcol értünk!” 

Végre megértette a nép, hogy az Úr támogatta őket és ez bátorságot öntött 
beléjük, így tudtak tovább haladni előre.

Miért olyan fontos tudni, hogy Isten munkáját végezzük? Fel kell ten-
nünk magunknak a kérdést: Honnan tudhatom, hogy amit teszek, az 
valóban Isten munkája-e?
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csütörtökoktóber 24.

„NAGY MUNKÁBAN”

Olvassuk el Neh 6:1-13 szakaszát! Miért mondta azt Nehémiás a Jeru-
zsálemben történtekről, hogy „nagy munkát” végez (Neh 6:3)? Ekkor 
hogyan próbálták megállítani?

A 6. fejezet szerint többször is merényletet kíséreltek meg Nehémiás ellen. 
Szanballat és Gesem leveleket küldözgetett neki, találkozóra hívták. A ta-
lálkozó helye az Ónó-völgy, egy ellenséges terület lett volna, ami leleplezte 
valódi céljukat. Amíg a fal fel nem épül és a kapukat be nem zárják, Szan-
ballat, Tóbiás és Gesem még látott némi esélyt. A zsidók a perzsa király vé-
delmét élvezték, ellenségeik tehát nem győzhették le őket nyílt támadással. 
Ha viszont megszabadulhatnának a vezetőjüktől, megakaszthatnák a folya-
matot, és talán egyszer s mindenkorra megállíthatnák őket. Semmiképp 
sem akarták feladni. Nehémiás nem engedett nekik, ők azonban tovább 
mesterkedtek. Bizonyára komolyan próbára tehette Nehémiást, hogy min-
den fordulónál meg kellett küzdenie az ellenállással. Ezért mondta: „Nagy 
munkában vagyok” (Neh 6:3, ÚRK).  

Világi szemmel nézve Nehémiás valóban nagy munkát végzett a király fő-
pohárnokaként, az egyik legmagasabb posztra került az országban, ami 
hatalmas presztízzsel járt, a király tanácsadójaként szolgált. Utána pedig 
a világ szemében egy jelentéktelen, romokban heverő várost építget? Ezt 
nevezi nagy munkának? Nehémiás azonban „nagynak” és fontosabbnak te-
kintette az Úrért végzett munkáját, ugyanis világos volt előtte, hogy Isten 
nevének jó híre forgott kockán Jeruzsálemben.

Amikor Isten felállította a  szentélyszolgálat rendszerét, akkor alapította 
meg a papság intézményét. Azt akarta, hogy az emberek szemében szent és 
különleges maradjon a szentély, ezért a templomban csak a papok végez-
hettek szolgálatot. Magától az ember aligha mérné fel Isten szentségét, ezért 
Isten különböző rendelkezésekkel segítette az izraelitákat, hogy tisztelettel 
közelítsenek hozzá. Nehémiás tudta, hogy a templom udvarára bárki be-
léphet, de a belső termekbe már nem. Amikor Semaja javasolta: menjenek 
be a templomba, ezzel nemcsak azt bizonyította, hogy hamis próféta, mert 
Isten parancsával ellentétes dolgot javasolt, de az árulását is leleplezte. 

Hogyan érzékelhetjük Isten szentségét ma, földi szentély nélkül? 
Miért fordít a  kereszthez, ha átérezzük, hogy Isten szent, mi pedig 
bűnösök vagyunk? 
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október 25.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, „A fal 
építői”, „A kizsákmányolás megfeddése” és „A pogányok cselvetései” c. fe-
jezetek, 394-409. o.

„Olyan támadásokkal és csüggesztésekkel, amelyek Nehémiás korában 
érték az építőket a nyílt ellenség és a barátságot színlelők részéről, talál-
koznak majd azok is, akik ma Istennek szolgálnak. Nemcsak az ellenség 
haragja, megvetése és kegyetlensége próbálja meg a hívőket, hanem az állí-
tólagos barátok és jóakarók nemtörődömsége, állhatatlansága, közömbös-
sége és hűtlensége is” (i. m. 399. o.).

„Azért nem sikerült Nehémiást ellenségeinek hatalmukba keríteniük, mert 
szilárd hűséggel szolgálta Isten ügyét és szilárdan Őrá támaszkodott. A tét-
len, tunya ember könnyen enged a  kísértésnek. A gonosz kevésbé tudja 
megvetni lábát annak életében, akinek nemes céljai, mélyen átérzett szán-
dékai vannak. Aki kitartóan törekszik a cél felé, annak hite nem gyengül, 
mert tudja, hogy odafent, idelent és mindenütt a Végtelen Szeretet véghez-
viszi áldott szándékát. Isten hűséges szolgái eltökélten munkálkodva nem 
vallhatnak kudarcot, mert töretlen bizalommal fordulnak a kegyelem trón-
jához” (i. m. 409. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Próbáljuk Zorobábel, Jósua és a  többi vezető helyébe képzelni 

magunkat, amikor az idegenek segítséget ajánlanak nekik! 
Visszatekintve már látni, hogy jól döntöttek, amikor visszautasítot-
ták őket. Adventistaként honnan tudhatjuk, hogy mikor kell együtt-
működnünk más hitet vallókkal és mikor nem szabad? Hogyan 
dönthetjük el, hogy mi helyes és mi nem? Milyen ismertetőjelekre 
figyeljünk?

2) A bibliai történelem során mindig is fennállt annak a veszélye, hogy 
a hívők engedményeket tesznek hitükből a világnak. Jó példa erre az 
ókori Izrael történelme egészen a babiloni fogságig. Viszont mi lesz, 
ha az emberek túlzásba esnek, annyira el akarják kerülni a veszélyt? 
Amikor Jézust szombatrontással vádolták (lásd Jn 9:14-16), ez nem 
éppen annak ékes bizonyítéka, hogy a vádolói szélsőségekbe estek? 
Hogyan lehet megtalálni a kellő egyensúlyt?  
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TÚRMEZEI ERZSÉBET:
MÉG NEM KÉSZ

Régi történet. 
Egyházatyától arcképet kértek, 
s nem tett eleget a kérésnek, 
„Olyan csúf az óemberem 
– felelte –, hogy azt semmiképpen 
lepingáltatni nem merem. 
Újemberem lefesteni 
pedig olyan nehéz, 
mert egyre dolgozik rajta a Mester, 
de még nem kész!” 
Rigófüttyös tavaszi kertben 
ma ez a régi történet 
ébred fel bennem. 
Szállnak – tűnnek az évek. 
Jó volna készen lennem! 
A drága Krisztusarcot 
egyre formálja a Lélek. 
Szépsége néha felragyog. 
De jaj, ha még mindig a régi vagyok! 
Félek. 
„Készíts el engem!” – kértem... s újra kérem. 
Hiszen Te megváltottál drága véren. 
Ne pihenjen, ne nyugodjék kezed, 
míg műved rajtam be nem végezed! 
Amit Te kezdtél, 
soha nem maradt félbe semmi sem. 
Újjá formálsz egészen engem is. 
Hiszem.
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október 26–november 1.

A törvény szellemével ellentétben

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 21:2-7; 5Mózes 23:21-23; 
Nehémiás 5:1-5, 7-12, 14-19; Mikeás 6:8 

„Ti is adjátok vissza nekik még ma mezőiket, szőlőiket, olajkertjeiket és há-
zaikat! Sőt ezenfelül a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak 
a kamatát is engedjétek el” (Neh 5:11, ÚRK)!

Az emberiség a mai napig küzd a gazdagság-szegénység, valamint a gazda-
gok és a szegények közötti szakadék kérdésével, illetve azzal, hogy mit is 
kezdhetnénk az egésszel. Jézus kijelentette: „a szegények mindenkor veletek 
lesznek” (Mt 26:11), ezzel azonban aligha igazolhatnánk, ha nem segítünk 
nekik. Ellenkezőleg! A Szentírás arra szólít, hogy vegyük ki a  részünket 
a  segítségnyújtásból, máskülönben nem is nevezhetnénk magunkat ke-
reszténynek. 

Lenyűgöző, hogy még a visszatért foglyok megpróbáltatásai és nehézségei 
között is megjelenik ez a téma, nemcsak a szegénység és a szegények kérdé-
se, hanem ami még problémásabb: hogy a gazdagok elnyomják a szegénye-
ket. Baj volt már ezzel a fogság előtt is, és miután visszatértek a földjükre, 
ismét felütötte a fejét ez a gond.

A héten újabb megnyilvánulásával találkozunk ennek az ősrégi témának, 
illetve látni fogjuk, Nehémiás mit tett ellene. Az elnyomás még fájdalmasab-
bá vált attól, hogy mintha „a törvény betű szerinti értelmezésével” történt 
volna. Ez is kirívó példa arra, hogy nem szabad a szabályokat és rendelke-
zéseket öncélúnak tartani, hiszen csupán eszközök, amelyek segítségével 
tükrözhetjük a jézusi jellemet.

5. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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október 27. vasárnap

A NÉP PANASZA

Mi történt Neh 5:1-5 szakasza szerint? Mi miatt keseregtek az emberek?

Nehémiás vezetése alatt a külső elnyomással szemben láthatóan összefo-
gott a zsidó közösség. Mégsem volt minden rendben a nép körében, noha 
szembeszálltak az üldözéssel és védték magukat az idegenek támadásai-
tól. A látszat ellenére, miszerint kemények és összetartva erőfeszítéseket 
tesznek az ellenséggel szemben, a  közösség belülről megtört. A vezetők 
és a gazdagok a saját nyereségük érdekében kihasználták a szegényeket, 
a szerencsétlen sorsúakat, és a helyzet már annyira elkeserítővé vált, hogy 
az emberek enyhülésért kiáltottak. Voltak családok, amelyek már etetni 
sem tudták a gyerekeiket; mások azért sírtak, mert az éhínség miatt elzá-
logosították a  javaikat, már semmijük nem maradt; megint mások azért 
nyögtek, mert kölcsönt kellett felvenniük, hogy befizethessék az adót a per-
zsáknak, így a gyerekeik is rabszolgák lettek. 

Úgy tűnik, hogy főként az éhség és az anyagi terhek okozták a  bajokat, 
ezért kellett a szegényebb családoknak a szomszédaiktól segítséget kérni. 
A perzsa hatalom évenként 350 talentum ezüstöt követelt meg Júda tarto-
mányától (lásd Andrews Study Bible magyarázata Neh 5:1-5 szakaszához, 
598. o.). Amennyiben valaki nem tudta a kötelező adó rá eső részét befizet-
ni, általában jelzálogkölcsönt vett fel a tulajdonára, vagy először kölcsön-
kért. Viszont ha a következő évben sem tudta megkeresni a kellő összeget, 
akkor is valahogy el kellett rendeznie az adósságát. A következő lehetőség 
általában az adósság fejében vállalt rabszolgaság volt. Amikor egy család 
már elveszítette a földjét, küldeniük kellett valakit, rendszerint egy gyere-
ket, hogy az adósság fejében a kölcsönadó szolgálatában dolgozzon.

Megesik, hogy a tetteink következtében kerülünk bajba, időnként a saját 
hibánkból betegszünk meg vagy jutunk anyagi nehézségbe. Az iménti tör-
ténet egy olyan időszakot idéz, amikor a nép az ország vezetése miatt került 
hátrányba, szenvedett, és ez igen erős elszegényedéshez vezetett. Az egyre 
mélyülő szegénység ördögi körébe kerültek, amiből nem volt kiút.  

Az emberek ma is szenvednek a gazdasági elnyomástól, mint akkor. Mi 
az üzenete annak, hogy a Biblia gyakran foglalkozik ezzel a témával? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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október 28.hétfő

A TÖRVÉNY SZELLEMÉVEL ELLENTÉTESEN

Olvassuk el Neh 5:6-8 és 2Móz 21:2-7 verseit! Mi gerjesztette haragra 
Nehémiást? 

Még ha ez számunkra nehezen érthető is, az ókori világ kulturális normá-
ja volt a rabszolgaság. A szülők vagy maguk állhattak rabszolgának, vagy 
a gyermeküket adhatták el. Társadalmilag és a törvény szerint is a szülő-
nek jogában állt eladni a fiait és a lányait. Isten azonban szabadságot akar 
adni, ezért ezt a  szokást úgy szabályozta Izraelben, hogy a hitelezőknek 
minden hetedik évben szabadon kellett bocsátaniuk a szolgáikat. Így védte 
Isten a  népet attól, hogy örökös rabszolgák legyenek. Ezzel mutatta be, 
hogy szabad életet szeretne népének.

A törvény ugyan megengedte, hogy kölcsönt adjanak egymásnak, a kamat 
felszámítását viszont már nem (az uzsorakamat elleni bibliai rendelkezése-
ket lásd: 2Móz 22:25-27; 3Móz 25:36-37; 5Móz 23:19-20). A környező né-
peknél megszokotthoz képest még kevésnek tűnt az a kamat, amit a vezetők 
felszámoltak. Havonta 1%-ot kellett fizetniük. A Kr. e. VII. századból szár-
mazó mezopotámiai szövegek azt mutatják, hogy az ezüst éves kamata 50%, 
a gabonáé pedig 100% volt. Így az éves szinten felszámított 12% kamat ala-
csonynak mondható a mezopotámiai országok gyakorlatához képest. Isten 
Igéje szerint a hitelezők részéről az volt a helytelen, hogy kamatra adtak köl-
csön (Neh 5:10), érdekes módon azonban a nép emiatt nem is panaszkodott. 
Minden más a társadalmi norma és a törvény előírásai szerint történt. Miért 
gerjedt tehát Nehémiás „nagy haragra”? Érdemes megfigyelni, hogy Nehémi-
ás nem kezdett azonnal cselekedni, hanem jó alaposan fontolóra vette a dol-
gokat. Csodálatra méltó, hogy Nehémiás olyan határozottsággal fogott a do-
log elrendezéséhez. Nem hagyott figyelmen kívül semmiféle sérelmet csak 
azért, mert az a  szó szoros értelmében véve nem jelentett törvényszegést, 
vagy társadalmilag elfogadhatónak számított, vagy még „kedvezőbb” is volt 
más országok gyakorlatához képest. Ebben a  helyzetben a  törvény szelle-
mét sértették. Különösen az anyagi nehézségek időszakában az embereknek 
kötelességük volt egymást segíteni. Isten az elnyomottak és a szűkölködők 
oldalán áll, ezért is küldött prófétákat, hogy szólaljanak fel a szegényekkel 
szemben elkövetett gonoszságok és erőszakos cselekedetek ellen. 

Hogyan fordulhat elő, még ha nem is szándékosan, hogy a törvény betű-
je szerint járunk el, de megsértjük a törvény szellemét (lásd Mik 6:8)?
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október 29. kedd

NEHÉMIÁS CSELEKSZIK

Úgy tűnik, nem hozta meg a kívánt eredményt a nemességhez és a veze-
tőkhöz intézett feddő szava: „Ti a ti atyátokfiaival szemben uzsoráskodtok” 
(Neh 5:7)! Ezért Nehémiás nem állt meg itt, hanem tovább küzdött a köz-
tük élő elnyomottakért. Mondhatta volna, hogy megpróbálta tanítani a ne-
mességet és a vezetőket, de hiába, ezért ejtenie kellett a kérdést. Végtére is 
így az ország gazdag, hatalommal bíró rétegével került szembe. Nehémiás 
azonban nem nyugodott, amíg megoldást nem talált a problémára, még ha 
közben erős ellenségekre is tett szert.

Neh 5:7-12 szakasza szerint hogyan érvelt Nehémiás a történtek miatt? 
Mivel akarta meggyőzni az embereket arról, hogy rossz, amit tesznek?

Nehémiás nagygyűlést hívott össze, hogy Izrael egész népe együtt foglal-
kozzon az üggyel. Valószínűleg arra számított, hogy mindenki jelenlétében 
a vezetők szégyellnék tovább folytatni elnyomó tevékenységüket, sőt talán 
még félnének is ettől. 

Nehémiás először a rabszolgaság ellen emelt szót. A zsidók közül sokan, 
valószínűleg maga Nehémiás is megvásárolta az idegen szolgaságban lévő 
zsidók szabadságát. Azt kérdezte a nemességtől és a vezetőktől, hogy elfo-
gadhatónak tartják-e honfitársaik eladását, megvételét. Mi értelme annak, 
hogy izraeliták megvásárolnak zsidókat, szabadságot adnak nekik, de az-
tán a saját népük rabszolgáivá teszik őket?  

A vezetők erre nem feleltek, mert felfogták Nehémiás érvét, aki folytatta 
a  beszédét. „Hát nem akartok Istenünk félelmében járni, hogy valahára ne 
gyalázzanak már minket a  pogányok, a  mi ellenségeink” (Neh 5:9, ÚRK)? 
Majd elismerte, hogy ő is kölcsönzött pénzt és gabonát embereknek. „…en-
gedjük el, kérlek, e tartozást” (Neh 5:10) – mondta, és ezzel elismerte, hogy 
a törvénnyel ellentétes a kamatszedés az izraeliták között. Azt is bemutatta 
így, hogy szeretné, ha a  kormányzása alatt az emberek törődnének egy-
mással. Bámulatos, hogy a felvetésére egyhangú választ kapott! A vezetők 
megfogadták, hogy mindent visszaadnak a népnek.

Előfordult már, hogy kárt okoztál valakinek? Ha őszinték vagyunk, 
a legtöbb embernek igennel kell válaszolni erre a kérdésre. Mi az aka-
dálya, hogy amennyire lehetséges, akár most rögtön kárpótlást 
adjunk? 
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október 30.szerda

ESKÜ

Miért mondott Nehémiás átkot azokra Neh 5:12-13 versében, akik nem 
teljesítik fogadalmukat?

A vezetők ugyan megígérték, hogy mindent visszaadnak, amit elvettek, 
de Nehémiás nem elégedett meg a puszta szavakkal. Szilárd bizonyítékot 
akart, és elérte, hogy a  vezetők a  papok előtt tegyenek esküt. Ezzel jogi 
alapot teremtett az eljárásnak, amennyiben a  későbbiekben hivatkoznia 
kellene a megállapodásra. 

Viszont mi szükség volt az átokra? Jelentőségteljesen összefogta a ruháját, 
mintha valamit tartana benne, majd kirázta, jelezve, hogy elveszíti. Tehát 
aki az esküjét megszegi, az mindenét elveszíti. Megszokott volt az átok-
mondás egy törvény vagy szabály fontosságának érzékeltetésére. Kevésbé 
hajlottak az emberek a törvény megszegésére, ha átok is kapcsolódott hoz-
zá. Nehémiás nyilván úgy érezte, hogy ez olyan fontos ügy volt, aminek 
a sikere érdekében drasztikusabb lépést kellett tennie.

Milyen tanítás rejlik a következő ószövetségi igékben az eskü szentségé-
vel kapcsolatban? 1Móz 26:31; 3Móz 19:12; 4Móz 30:2; 5Móz 23:21-23; 
Préd 5:4-5

A beszéd Isten nagy ajándéka az emberiségnek, alapvetően más, mint ami-
re az állatok képesek. A szavainknak ereje van, életre vagy halálra is vezet-
hetnek. Éppen ezért jól meg kell fontolnunk, mit mondunk, mit ígérünk 
meg és szóban mire kötelezzük el magunkat. Az is fontos, hogy a tetteink 
ne mutassanak mást, mint a szavaink. Hány embert fordítottak már el Is-
tentől olyanok, akiknek a beszéde keresztényiesnek tűnt, de a tetteik egé-
szen más képet mutattak!?

Gondoljunk bele, milyen hatása van a szavainknak másokra! Hogyan 
tehetünk szert megfontoltságra abban, hogy mit, mikor és hogyan 
mondunk? 
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október 31. csütörtök

NEHÉMIÁS PÉLDÁJA

Neh 5:14-19 szakaszában mivel indokolja Nehémiás, hogy nem vette fel 
„a helytartónak járó jövedelmet” (14. vers, RÚF)?

Minden valószínűség szerint Nehémiás azután írta meg a beszámolóját e 
versekben, hogy Júda kormányzásának tizenkét évét követően visszatért 
Artaxerxész udvarába. A kormányzót megillette az alattvalóitól szárma-
zó bevétel, Nehémiás azonban soha nem tartott igényt rá, inkább ő maga 
gondoskodott a megélhetéséről. Nemcsak a saját kiadásait fedezte, hanem 
a családját és az egész udvart ellátta. Zorobábel a másik kormányzó, aki-
nek ismerjük a nevét. Amikor Nehémiás a többi kormányzóra utal, legin-
kább azokra gondolhatott, akik Zorobábel és az ő ideje között szolgáltak. 
Mire lejárt a hivatali ideje, valószínűleg anyagi veszteséget könyvelhetett 
el. Ahelyett, hogy vagyont gyűjtött volna, ami elvárható egy kiemelt pozíció 
esetén, feltehetőleg veszített a vagyonából és a javaiból. Nehémiás tehetős 
volt, ezért biztosíthatta annyi ember napi betevőjét, nagylelkűen, bőven 
ellátott másokat (Neh 5:17-18).

Nem ugyanazt tette, mint Ábrahám, amikor kiszabadította a környező né-
pek által elhurcolt foglyokat (lásd 1Mózes 14. fejezet), viszont az ő eseté-
ben is megmutatkozik ugyanaz a lényeges elv.

Mit fogalmaz meg Nehémiás Neh 5:19 versében? Hogyan érthetjük ezt az 
evangélium összefüggésében? 

Nehémiás arra példa, hogy valaki a  saját gyarapodásánál és haszonszer-
zésénél előbbre valónak tartja az Urat, az Úr művét. Tanulság ez mind-
annyiunk számára, függetlenül az adott helyzetünktől. Könnyű az Úrért 
dolgozni, ha nem kerül sokba nekünk!

Olvassuk el Fil 2:3-8 szakaszát! Hogyan mutatkozhat meg a mi éle-
tünkben is hasonlóan önfeláldozó lelkület? 
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november 1.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, „A ki-
zsákmányolás megfeddése” c. fejezet, 400-404. o.

„Amikor Nehémiás tudomást szerzett erről a kegyetlen elnyomásról, lelke 
felháborodással telt meg. »Amikor panaszkodásukat és ezeket a dolgokat meg-
hallottam, nagy haragra indultam…« Tudta, hogy az uzsoráskodás nyomasz-
tó szokásának megtöréséhez határozottan állást kell foglalnia az igazság 
mellett. A rá jellemző erélyességgel és határozottsággal fogott munkához, 
hogy könnyítsen testvérei helyzetén” (i. m. 401. o.). 

„Az Úr itt alapelveket állít fel, melyek az esküdözést feleslegessé teszik. Azt 
tanítja, hogy a tiszta igazság legyen szavaink zsinórmértéke. »Legyen a ti 
beszédetek: Úgy, úgy; nem, nem; ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól 
vagyon.«

Ezek a szavak elvetik mindazokat a jelentőség nélküli kifejezéseket, melyek 
könnyen idézhetnek elő félreértést kétértelműségük folytán. Elvetik a szín-
lelő udvariaskodást, az igazságtól való eltérést, a  hízelgő beszédmodort, 
a  túlzásokat, a  kereskedelemben előforduló megtévesztéseket, amint ez 
ma a társadalmi és üzleti életben szokásos. Jézus szavai azt tanítják, hogy 
senkit sem nevezhetünk őszintének, becsületesnek, aki másnak igyekszik 
feltűnni, mint ami a valóságban, vagy akinek szavai nem fejezik ki szívének 
igazi érzelmeit” (Ellen G. White: Krisztus követése (Gondolatok a Hegyibe-
szédről). Budapest, 1987, H. N. Adventista Egyház, 63. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Miért mondhatjuk, hogy az anyagi dolgok és emberi kapcsolatok 

tekintetében a problémák gyökere az önzés?
2) Hogyan kerülheti el Isten népe a kapzsiságot? Mi az Úr ellenszere 

erre a  bajra? Tanulmányozzuk a  következő igéket: Ézs 58:3-12 és 
Mik 6:6-8!

3) Gondolkozzunk még a  beszéd ajándékán és a  szavak erején! Mi 
a  jelentősége annak, hogy Jn 1:1-2 szerint Jézus „az Ige”? Hogyan 
világít ez is rá a szavak fontosságára és jelentésére? 

4) Kétezer éve mondta Jézus, hogy mindig lesznek közöttünk szegé-
nyek. Arra is felszólított, hogy segítsünk a  szükséget látóknak. 
Hogyan késztetheti ez a két gondolat is a keresztényeket arra, hogy 
segítsenek a nehezebb sorsúaknak? 
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
MINDAZ

amivé kellene,
hogy váljunk; szeretet,

együttérzés,
béketűrés,

amik végül is Őhozzá tartoznak.
Ezekből lenne jó építkeznünk azzá a bizonyos házzá,

hogy sejtjeink ne álmodjanak gonoszat,
hogy növőben lévő szárnyaink

tükörben sose lássuk.
Valaki már úgyis 

kiegészítette
sajátjából

végső fesztávját.
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november 2-8.

Isten Igéjének olvasása

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 23:39-43; 5Mózes 31:9-13; 
Nehémiás 8:1-12; Máté 17:5; Apostolok cselekedetei 8:26-38 

„Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyaráz-
ták, hogy a nép megértette az olvasottakat” (Neh 8:8, RÚF).

Jeruzsálem fala elkészült. Nehémiás vezetésével az izraeliták befejezték a fő 
feladatukat, amikor behelyezték a kapukat. A fal már készen állt, a környe-
ző népek pedig csodálkoztak és elismerték, „hogy a mi Istenünktől vitetett 
végbe e munka” (Neh 6:16). Az ellenségek bizonyságot nyerhettek Izrael 
Istenének valóságáról, hiszen az izraeliták a kemény ellenállás és gyűlölet 
dacára is el tudták végezni a munkát, amibe belefogtak.

A fal megépítése után Nehémiás kinevezte Jeruzsálem kormányzóját (a 
testvérét, Hanánit), valamint a  vár parancsnokát (Hanániást). Mindket-
tejükre a hűségük, megbízhatóságuk és istenfélelmük alapján (Neh 7:2), 
nem pedig a származásuk miatt esett a választása. A fal elul hónapjában (a 
hatodik hónapban; Neh 6:15) készült el.

Ezután mi volt a következő munkafázis? Nehémiás könyvének további ré-
sze (8–10. fejezetek) leírja a hetedik, azaz a tisri hónap (Neh 8:2) fontos 
eseménysorozatát. Ezekből a részekből kitűnik, hogy Izrael népe eltökélte: 
engedelmeskedni fognak Isten Igéjének és ez nagy örömet jelentett nekik.  

6. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapnovember 3.

A NÉP GYÜLEKEZÉSE

Mennyire volt fontos Isten Igéje az embereknek Neh 8:1-2 szerint? 

Amikor a zsidók végre elkészültek a fal építésével és beköltöztek Jeruzsá-
lembe, a hetedik hónapban összegyűltek a város nyílt terén. Ez tisri hava 
volt, az izraeliták számára talán a legfontosabb hónap, mivel ekkor tartot-
ták a kürtzengés ünnepét (felkészülés Isten ítéletére, a hónap 1. napja), az 
engesztelési napot (az ítélet napja, a hónap 10. napja) és a sátoros ünnepet 
(az egyiptomi szabadulás, valamint Isten pusztai gondoskodásának az em-
léke, a hónap 15. napja). Az összejövetelre a hónap első napján került sor, 
amikor a kürtzengés ünnepét ülték. A vezetők azért hívták össze a nemzet 
férfiait és asszonyait erre a külön alkalomra, hogy a  törvény felolvasása 
révén tanulhassanak Istenükről és a történelmükről.

A nép kérte Ezsdrást, hogy „hozza el Mózes törvényének a könyvét” (Neh 
8:1) és olvassa fel nekik. Egy faemelvényt is készítettek erre az alkalomra. 
Ezt nem a vezetők erőltették a gyülekezetre. Ellenkezőleg! A „nép” mondta 
Ezsdrásnak, hogy hozza el a könyvet. Ezsdrás valószínűleg Mózes könyve-
iből olvasott fel, többek között a Sínai-hegynél kinyilatkoztatott törvényt is 
ismertette. 

Mit mondott az Úr 5Móz 31:9-13 szakaszában? Mi a  tanulsága ennek 
számunkra?

5Móz 31:9-13 verseiben Mózes meghagyta az izraelitáknak, hogy a sátoros 
ünnepen gyűljenek össze és olvassák fel Isten törvényét. Megemlítette a kü-
lönböző csoportokat, akiknek össze kellett jönni: férfiak, nők, gyerekek és 
a kapuik között élő idegenek.

Neh 8:1 versében az áll, hogy „az egész nép egy emberként összegyűlt” 
(RÚF). Ezek szerint mennyire fontos a hívők közösségében az egység? 

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

A TÖRVÉNY FELOLVASÁSA ÉS MEGHALLGATÁSA

Ezsdrás tehát „odavitte” (Neh 8:2, RÚF) a törvényt a gyülekezet elé, hogy 
felolvassa. Mit olvasott nekik? Több mint fél napon át csak a Tízparancso-
latot ismételte volna újból és újból? A törvény könyvére tett utalás alatt 
Mózes öt könyvét kell érteni, vagyis a héber Tórát. A „törvény” tehát csupán 
egy része annak, amit Ezsdrás felolvasott, mondhatnánk inkább azt, hogy 
„rendelkezések”. Isten utasításai ezek, hogy tudjuk, melyik úton járjunk, 
nehogy célt tévesszünk. Amikor Ezsdrás felolvasott, az emberek Isten népe 
történelmeként hallották a saját történelmüket – a teremtéstől kezdve Jó-
zsué idejéig. A történetekben, énekekben, versekben, áldásokban és törvé-
nyekben minden emlékeztette őket a küzdelmeikre, valamint az Úr hűsé-
gére irántuk. A Tórának része a törvény, de annál is több. Magában foglalja 
Isten népének történelmét és különösképpen bemutatja Isten vezetését az 
életükben, közösségük gyökereit és identitását.  

Olvassuk el 5Móz 4:1, 6:3-4, Józs 1:9, Neh 8:3, Zsolt 1:2, Péld 19:20, Ez 
37:4 és Mt 17:5 verseit! Ezek szerint hogyan kell viszonyulnunk Isten 
Igéjéhez? 

Minden valószínűség szerint az emberek azért vágyták hallgatni Isten Igé-
jét, mert mióta Ezsdrás tizenhárom évvel korábban Jeruzsálembe érkezett, 
azóta olvasta és tanította nekik az Írást. Isten művére szentelte magát és 
eltökélt szándéka volt, hogy jó hatást fejt ki. Miközben a nép folyamatosan 
hallotta tőle Isten Igéjét, valóságossá lett a számukra, ezért is döntötték el, 
hogy hallgatják és odafigyelnek rá, mert amit csak lehetett, meg akartak 
tudni az Úrról. Ekkor mély tisztelettel és tanulni vágyó lelkülettel fordultak 
a Tóra felé. Ha átitatjuk lelkünket az Igével, még mélyebb vágyódás ébred 
bennünk Isten után. 

Hogyan viszonyulsz Isten Igéjéhez? Talán azt mondod, hogy hiszel 
benne, de mit mutat az életed? Igyekszel követni a tanításait? Mennyire 
lenne más az életed, ha nem engedelmeskednél a Bibliának? 
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november 5. kedd

ISTEN IGÉJÉNEK OLVASÁSA ÉS MAGYARÁZÁSA

Olvassuk el Neh 8:4-8 verseit! Hogyan történt a törvény felolvasása?  

A felolvasás alatt férfiak két tizenhármas csoportja állt Nehémiás mellett. 
Az első csoport (Neh 8:4) segédkezett Isten Igéjének felolvasásában, a má-
sodik (Neh 8:7) pedig a szakaszok értelmezésében vett részt. Arról nincs 
információnk, hogyan is zajlott az egész esemény a téren, de a felolvasás-
ban segédkezők valószínűleg a Tórát tartották (a héber tekercseknek nagy 
volt a súlya, a felolvasó nem tudta még tekerni is) és váltakozva olvastak 
belőle. Reggeltől délig folyt a felolvasás, bizonyára mindenki hallotta a té-
ren. 

A „szakaszokra osztva olvasták” és „úgy magyarázták, hogy a nép megértette” 
kifejezések utalhatnak az egyes részek magyarázatára és fordítására is. Eb-
ben az esetben mindkét értelmezés egyaránt valószínű lehet. Az emberek 
Babilonban éltek hosszú évekig, onnan tértek vissza, ahol az arám volt a fő 
nyelv. Ezért sokaknak, főként a fiatalabb generációknak nem lehetett köny-
nyű megérteni a héber felolvasást. A Biblia olvasói számára mindig hasz-
nos a magyarázat és az értelmezés. A prédikáció, a magyarázás élőbbé teszi 
a szöveget, és a hallgatók erősebb késztetést éreznek, hogy a saját életük-
ben is alkalmazzák a hallottakat.

Miről olvasunk ApCsel 8:26-38 szakaszában, ami egybevág azzal, ami az 
előbbi szöveg szerint Jeruzsálemben zajlott? Milyen tanulságot találunk 
ebben a történetben?

Protestánsként úgy tartjuk, hogy minden hívőnek ismernie kell Isten Igé-
jét, nem fogadhatjuk el vakon mások kijelentéseit a bibliai igazságok tekin-
tetében, ha mégoly nagy tekintéllyel rendelkeznek is. Másrészt pedig ugyan 
kinek nem vált már javára bizonyos szakaszok jelentésének a magyaráza-
ta? Tisztában kell lennünk a hitünkkel, ez viszont nem jelenti azt, hogy 
időnként nem kaphatunk új világosságot mások tanítása által. 
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november 6.szerda

A NÉP VÁLASZA

Amikor Ezsdrás megnyitotta Isten Igéjét, a héber Tórát, a nép felállt. Ezsd-
rás először Istent áldotta, majd a felolvasás után az emberek az ég felé emelt 
kézzel, egyhangúan felelték: „Ámen! Ámen” (Neh 8:5-6). Ezek után „arccal 
a földre borultak az ÚR előtt” (Neh 8:6, RÚF).

Olvassuk el Neh 8:9-12 verseit! Miért mondták a vezetők a népnek, hogy 
„ne keseregjetek és ne sírjatok” (9. vers)?

„Ezért évekkel később, amikor Isten törvényét felolvasták a Babilonból visz-
szatért foglyoknak, és a nép sírt bűnei miatt, ezek a kedves szavak hang-
zottak el: »Ne sírjatok… menjetek, egyetek kövért és igyatok édest és küldje-
tek belőle részt annak, akinek semmi nem készíttetett, mert szent e nap a mi 
Urunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a  ti erősségtek« (Neh 
8:9-10)” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent 
Kiadó, 196. o.). 

Amint az emberek Isten igéit hallgatták, szíven ütötte őket bűnösségük tu-
data, ezért sírtak. Amikor Isten kinyilatkoztatja magát előttünk, és rácso-
dálkozunk, mennyi szeretet, jóság, kegyelem és hűség van benne, jobban 
felfigyelünk a saját hiányosságainkra és arra, hogy nem sikerült elérnünk 
a kívánt szintet. Ha az Igéből Isten szentségéről hallunk, új fényben látjuk 
meg szörnyű valónkat. Erre döbbent rá Izrael népe, ezért keseregtek és sír-
tak, de nem kellett szomorkodniuk, „mert az Úrnak öröme a ti erősségtek” 
(Neh 8:10). Más szóval: a kudarcaik ellenére bízhattak Isten hatalmában. 

Ez is különleges, szent nap volt, a kürtzengés ünnepe (ros hásáná), ami-
kor rövid kürtjelzések figyelmeztettek arra, hogy milyen fontos a „szívbéli” 
felkészülés az Úr ítéletére (az engesztelés napjára, amit tisri havának 10. 
napján ünnepeltek). A kürtök megfújása azt jelezte, hogy álljanak Isten elé 
és térjenek meg. Ennek a napnak kellett emlékeztetnie a népet arra, hogy 
forduljanak Istenhez – érthető tehát a kesergés és a sírás. A vezetők azon-
ban arra is figyelmeztették őket, hogy ha már megbánták a bűneiket, Isten 
meghallgatta őket, örüljenek hát az Úr bocsánatának.

Mit árul el a bűn rettenetes voltáról az, hogy emiatt kellett meghalnia 
Jézusnak a kereszten, ez a bűn megoldásának és a reménységünknek 
is az egyetlen módja?
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november 7. csütörtök

AZ ÚR ÖRÖME
  

„…az Úrnak öröme a ti erősségtek” (Neh 8:10) – ez is emlékeztet: Isten azt 
akarja, hogy örüljünk és élvezzük az életet. Persze nem akármilyen öröm-
ről van szó, hanem ami abból ered, hogy ismerjük Istent és szeretetének 
valóságát. Örülni az Úrban, a jóságában, örülni mindannak, amivel ellátott 
– erre kell törekednünk nap mint nap. Erőt ad a mindennapokhoz, ha örü-
lünk Istenben, így tudunk megbirkózni mindazzal, ami ránk vár.  

Mi történt Neh 8:13-18 szakaszában? Mit árul ez el a népről és az akkori 
vezetőkről? 

Másnap a nép vezetői felkeresték Ezsdrást, hogy még többet megtudjanak 
Isten törvényéről. Ez az indítványuk mutatta, hogy Istenhez akarták fordí-
tani a közösséget. Megértették, hogy nem vezethetik megfelelően az embe-
reket, ha előbb saját maguk nem keresik Istent és a tőle jövő bölcsességet. 

Olvassuk el 3Móz 23:39-43 verseit! Mit parancsolt Isten az izraelitáknak 
és miért? 

Figyeljük meg, Neh 8:15 verse arra utal, hogy aszerint cselekedtek, ami 
„meg van írva”. Újabb példát látunk itt arra, hogy mennyire komolyan 
akartak engedelmeskedni Isten Igéjének, remélhetőleg azért, mert a fogság 
évtizedei után megtanulták, milyen következményekkel jár az engedetlen-
ség. Az ünnepléssel kapcsolatban arról is olvasunk, hogy „örvendezzetek 
az Úr előtt, a  ti Istenetek előtt hét napig” (3Móz 23:40). Vagyis miközben 
megemlékeztek Isten kegyelmes tetteiről és szabadításáról, örülniük kellett 
annak, amit az Úr értük tett. 

Gondoljuk csak végig, mennyi mindent kaptunk Jézusban, akit Izrael 
népének összes ünnepe szimbolizált! Hogyan tanulhatunk meg örülni 
az Úrban még a nehéz és fájdalmas megpróbáltatások között is? Miért 
olyan fontos ez számunkra, különösen ilyen időkben? 
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november 8.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, „Isten 
törvényének tanítása” c. fejezet, 410-413. o.

„Most kinyilvánították Isten ígéreteibe vetett hitüket. Isten elfogadta bűn-
bánatukat; s örvendezhettek, tudva, hogy Isten megbocsátotta bűneiket és 
újra kegyelmébe fogadta népét…

Az Úrhoz fordulás minden őszinte alkalma maradandó örömet hoz az élet-
be. Amikor a bűnös a Szentlélek befolyása alá kerül, meglátja az emberi 
szív csodálatos vizsgálójának szentsége és a maga vétkes, szennyes volta 
közötti különbséget. Magát elítélt bűnösként látja. De nem kell kétségbees-
nie, mert Krisztus megszerezte számára a bocsánatot. Örömmel töltheti el 
az a tudat, hogy Isten megbocsátotta bűneit, és bűnbocsátó mennyei Atyja 
szereti. A bűnbánó bűnöst Isten magához öleli szeretetével és körülveszi di-
csőségével. Bekötözi sebeit, megtisztítja bűneitől és az üdvösség ruhájába 
öltözteti” (i. m. 412-413. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Milyen feltételek mellett tapasztalhatjuk, hogy „az Úrnak öröme a ti 

erősségtek” (Neh 8:10)? Vagyis van, amit meg kell tennünk, hogy 
érezhessük Isten hatalmát és megbocsátását az életünkben? Ha 
igen, mi az? 

2) Hogyan találunk kellő egyensúlyt a bűneink miatti szomorkodás és 
az Úrban való öröm között? Vajon nem ellentétes egymással ez 
a kettő? Hogyan ad választ erre a kérdésre a törvény és az evangéli-
um kapcsolata (lásd Róm 3:19-24)?

3) „…menjetek, egyetek kövért és igyatok édest és küldjetek belőle részt 
annak, akinek semmi nem készíttetett, mert szent e nap a mi Urunknak, 
és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségtek” (Neh 8:10) 
– mondta Nehémiás a  népnek. „…egyetek valami finomat, igyatok 
valami jót, és juttassatok belőle azoknak, akiknek nincs – és mindezt 
azért tegyétek –, mert a mi Urunk szent napja ez” (RÚF)? Mit tanul-
hatunk ebből az Úrban való öröm módjáról? Mit jelent ebben az 
összefüggésben az, hogy „szent”?
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
ROSSZ VONAT

(Nyírő Tamás emlékének)
„Ha ennél többet nem
adhatsz, a szeretet
elsikkad a sorok végén!”
(Karkó Ádám)

Azt gondoltam, elakadt az
öltönyöm valamiben. Persze csak
te kaptál el hátulról;
„Hová sietsz barátom?
Állj meg egy szóra!”
Dolgom van, mondtam,
azért mondjad.
„Van-e olyan vonat,
amire ha fölszállunk,
többé nem áll meg soha?”
Van, de az rossz vonat.
Arról még át kell szállni a jóra.
„Nekem megfelel.”
De tudod, mozgó vonatról…

S felhúzott szemöldököd
a reményvesztett messzeséget fürkészte,
azt a jéghideg hazugot.
Ilyen ez a közönyös naptári tél?
Ilyen érzéketlen, hogy szüntelen
fölmenti magát
a vágyott irgalom alól?
Negatív elektronjaink
miért taszítanak mindenkit?

A Balaton fölötti
alkonyi párában
jajgat a csönd.
A kereszt alakú szemafor
hangtalan billen.
Hamarosan jön a jó vonat.
Kinek átszállás, kinek fölszállás,
Jegyünk MEGVÁLTVA.
Átlyukasztva,
örök időkre érvényesítve
„a nagy utazást”.
Viszlát a vonaton!
Barátom. 
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november 9-15.

Megbocsátó Istenünk

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Nehémiás 9; Dániel 9:4-19; Róma 5:6-8; 
Kolossé 1:16-17 

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

A sátoros ünnep (szukkot) végén a vezetők ismét összegyűjtötték a népet. 
Eddig ünnepeltek, most viszont ideje volt visszatérni ahhoz, amit félbe-
hagytak: az Isten előtti bűnvalláshoz és bűnbánathoz.

Igen, a vezetők valóban mondták korábban az embereknek, hogy ne szo-
morkodjanak, ne bánkódjanak tovább a vétkeik miatt. Ez azonban nem je-
lenti, hogy a kesergés és a bűnvallás szükségtelen volna. Az ünneplés után 
vissza is kellett térniük a kellő bűnbánat gyakorlásához.

Az események itt bemutatott módja nem jelzi feltétlenül, hogy az örömnek 
és a bűnök megvallásának mindig ebben a rendben kell történnie, de ar-
ról sincs szó, hogy állandóan fordított sorrendet kellene tartani. Általában 
előbb gyakorlunk bűnbánatot, majd utána ünneplünk, de az is lehet, hogy 
először kellene ünnepelnünk Istent az életünkben. Hiszen Róm 2:4 versé-
ből megtudjuk, hogy „az Istennek jósága” az, ami „megtérésre indít”. Tehát 
Isten jósága az, aminek dicsőítésre és ünneplésre kell késztetnie, miközben 
arra is emlékeztet, hogy szükségünk van a megbocsátására, a megtisztító 
és újjáteremtő hatalmára. 

7. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapnovember 10. 

BÖJTÖLÉS ÉS ISTEN TISZTELETE

Miért különült el a nép az idegenektől Neh 9:1-3 versei szerint?

Nehémiás mindent megtett azért, hogy az emberek szemében az ünnephez 
öröm kapcsolódjon, ekkor azonban ő vezette a nép böjtölését. Isten előtt 
megalázták magukat, hamut szórtak a fejükre és zsákruhába öltöztek. Az 
idegenek nem voltak részesek Izrael kollektív bűnében, ezért az izraeliták 
elkülönültek tőlük, hangsúlyozva, hogy a saját bűneikre kérnek bocsána-
tot. Elismerték nemzetük bűnösségét, ami miatt fogságba jutottak. 

Közösségi imáik és bűnvallásaik mutatták, hogy mélységében megértették 
a bűn természetét. Haragudhattak volna, hogy mivel atyáik mindent elron-
tottak, az egész nép fogságba került. Esetleg hosszasan panaszkodhattak 
volna vezetőik döntései és a korábbi nemzedékek istentelen volta miatt, 
amiért végül csak egy kis csoport tért vissza. Ám a gyűlölködés és a sérel-
mek sorolása helyett alázattal, bűneiket megvallva fordultak Istenhez.

Neh 9:3 verse szerint az Úr törvényének könyvéből olvastak a nap negyed-
részében, egy másik negyedrészben megvallották a bűneiket és imádattal 
borultak le Isten előtt. Ez volt a Tóra harmadik felolvasása. A Tóra olvasása 
a bűnvallás központi eleme, hiszen az igazságra kell alapozni, ami pedig 
Istentől jön. Amikor olvassuk a Bibliát, Isten magához von bennünket, 
a Szentlélek pedig így jobban szólhat hozzánk és taníthat. Az Ige igazsága 
formálja a gondolkodásunkat és értelmünket, bátorít és felemel. Azért is 
keseregtek és sírtak az izraeliták, mert ha Isten szent színe előtt időzünk, 
végre meglátjuk az Ő szépségét és jóságát. Csodáljuk, hogy a világminden-
ség Teremtője lehajol hozzánk, méltatlan teremtményeihez. Így értjük meg, 
hogy nélküle az életünk mit sem különbözne lelki elődeinkétől. Csak úgy 
válhatunk azzá, amivé lennünk kell, ha Isten munkálkodik az életünkben.

Olvassuk el Dán 9:4-19 szakaszát! Hogyan vonatkoztatható ma ránk 
is Dániel imája? Mi a tanulság ebből nekünk – egyénileg és közössé-
gileg egyaránt? 

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

AZ IMA ELEJE

A bibliai felolvasásra válaszul a nép hosszú imádságban vette számba Isten 
jótéteményeit, illetve Izrael hűtlenségének történelmét. Ez inkább prédi-
káció volt, mint ima, és szinte minden verséhez található egy párhuzamos 
rész másutt a Bibliában. 

Milyen fő témákra összpontosítottak először Neh 9:4-8 szakaszában? 
Miért?

Az imádság kezdetén a nép áldja Istent, különösen a nevét. A héber kultú-
rában a név több volt puszta megszólításnál, a személyiséget, az identitást 
jelezte. Isten nevének dicsérete azért fontos, mert bemutatja a világnak, 
hogy az Úr neve méltó a dicsőítésre, a tiszteletre, hiszen a világminden-
ség Teremtőjének a neve. A Teremtő Isten imádatával kezdődik az ima, aki 
életet ad mindenkinek (Neh 9:6; lásd még Kol 1:16-17). Az itt szereplő ige 
jelenti még azt is, hogy „életben tart”.

A mindenség Teremtője választott ki egy embert, Ábrahámot, aki csak ab-
ban volt különleges, hogy „A szívét hozzád hűnek találtad” (Neh 9:8, RÚF). 
Ábrahámnak nem volt mindig elég hite, de amikor Isten arra kérte, hogy 
mondjon le a fiáról, nem habozott (lásd 1Mózes 22. fejezet). Megtanulta 
a hűséget, persze nem egyik napról a másikra, hanem hosszú ideig Isten-
nel járva. A héber gondolkodás szerint a „szív” az értelmet jelöli. Vagyis 
Ábrahám hűségessé vált gondolataiban és tetteiben, és Isten ezt elismerte.

Az imádság első néhány kifejezése úgy szólítja meg Istent, mint 1) a Te-
remtőt, 2) a Megtartót és 3) aki betartja ígéreteit. A nép először is arra 
emlékezett, hogy kicsoda az Úr valójában: hűséges Isten, aki megteremtett, 
megtartja életünket és mindig teljesíti nekünk tett ígéreteit. Ez a gondolat 
segít az életünket összhangba hozni vele. Így tanulhatunk meg bízni benne 
még a legnehezebb helyzetekben is, amikor azt érezzük, hogy távol van 
tőlünk, mintha nem törődne a nehézségeinkkel. 

Miért alapvető a hitünk szempontjából a Teremtő Istenről szóló tanté-
tel? Vajon melyik hittétel fogható ehhez? Hiszen Isten ebben azt is 
elrendeli, hogy minden hetünk egy hetedrészében emlékezzünk meg 
teremtő voltáról.
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november 12. kedd

A MÚLT TANULSÁGAI

Mennyiben tér el az imádság előző részétől Neh 9:9-22 szakasza?

Isten jóságának és hűségének dicsőítése után az imában rátérnek az izrae-
liták hűtlenségére Egyiptomban és a pusztai vándorlás idején. Felsorolják, 
hogy Isten mi mindennel ellátta őket, az őseik sajnos mégis öntelten, ma-
kacsul viselkedtek, az Úr kegyelmes tetteit tiszteletlenül fogadták. 

A bűnvallás és a megtérés fontos lépése, hogy az ember elismerje a kudar-
cát és őszinte tisztelete hiányát. E versek ugyan régmúlt korok embereiről 
szólnak, de tagadhatatlan, hogy kivétel nélkül mindenkinek problémája 
van ezekkel a kérdésekkel. 

Természetesen itt lép be az evangélium, a mi esetünkben éppen úgy, mint 
ahogyan az övékben. Bűneink megvallása nem ment meg bennünket, ezt 
egyedül Krisztus értünk vállalt áldozata érheti el. A bűnvallás és a bűnbá-
nat nekünk fontos, méghozzá alapvetően. Szükségünk van rá, hogy elis-
merjük: egyedül Krisztus igazíthat meg bennünket. „Amikor megtérés és 
hit által személyes Megváltónkként fogadjuk el Krisztust, az Úr megbocsát-
ja bűneinket és elengedi a törvényszegésért járó büntetést. Ekkor a bűnös 
igaz személyként áll Isten előtt, elnyeri a Menny támogatását és a Szentlel-
ken keresztül közösségbe kerül a Fiúval és az Atyával” (Szemelvények Ellen 
G. White írásaiból. 3. köt., Budapest, 2010, Advent Kiadó, 172. o.).  

Mivel Isten jósága arra késztet, hogy bevalljuk a bűneinket és megtérjünk 
belőlük, el kell határoznunk: az Ő erejével el is hagyjuk azokat!

Összegezve: Izrael keménynyakú volt, Isten szeretete azonban hatalmas. 
Az Úr csodáira visszatekintve felidézték, hogy mennyi mindent tett értük 
a  múltban, és továbbra is gondjukat viseli a jelenben meg a jövőben is. 
Ezért volt olyan fontos, hogy a nép mindig emlékezzen Isten történelmi 
tetteire. Amikor erről elfeledkeztek, akkor kerültek bajba.

Idézzük fel Isten különleges tetteit a saját életünkben! Amikor valami-
lyen nehézségbe ütközünk, hogyan találunk vigaszt ezekben az emlé-
kekben? Hogyan tanulhatunk meg még jobban bízni Isten jóságában, 
amikor egészen elcsüggedünk és félünk a jövőtől? 
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november 13.szerda

A TÖRVÉNY ÉS A PRÓFÉTÁK

Hogyan mutatja be az izraelitákat Neh 9:23-31 szakasza Isten „nagy jó-
voltával” (Neh 9:25) szemben?

Az imádságnak/prédikációnak ez a szakasza felvázolja, hogy milyen volt 
az életük Kánaánban, amikor Izrael elfoglalta az Isten által nekik adott or-
szágot. Készen kaptak földeket, városokat, gyümölcsösöket és mezőket, 
de mindezt magától értetődőnek vették. „Ettek és megelégedtek, meghíztak” 
(ÚRK) – olvassuk a 25. vers végén. Csak néhány esetben fordul elő a Bibli-
ában a meghíztak kifejezés (5Móz 32:15; Jer 5:28), de minden alkalommal 
negatív értelemben.

Talán „gyönyörködtek” Isten nagy jóvoltában (25. vers), de nem Isten je-
lentette számukra az igazi örömet, inkább csak az, amit kaptak. Attól még 
nyilván nem lesz szoros kapcsolata az embernek Istennel, ha mindene 
megvan. Sokszor gondoljuk, hogy „bárcsak az enyém lenne ez vagy az, ak-
kor boldog lennék!” Az izraeliták mindent megkaptak Istentől, de sajnos az 
azok feletti „öröm” csak csökkentette a szeretetüket iránta. Gyakran meges-
het, hogy inkább az ajándékokra figyelünk, miközben megfeledkezünk az 
Adományozóról, pedig ez végzetes hiba!

Ez persze nem jelenti azt, hogy ne örülhetnénk annak, amit Istentől ka-
punk. Az Úr kifejezetten akarja, hogy örömünket leljük az ajándékaiban, 
csakhogy a dolgok miatti öröm nem garantálja az Istennel való kapcsola-
tot. Sőt, ha nem vigyázunk, éppen azokba botolhatunk bele!

Ebben a fejezetben viszont a vezetők megvallották hűtlenségüket Istennel 
szemben. Történelmüket áttekintve konkrétan megnevezték népük vétkeit. 
Egy pár szempont kiemelkedően fontosnak tűnik, mivel ismételten szóba 
kerül: 1) Izrael elvetette Isten törvényét és 2) üldözték a prófétákat.

Más szóval ekkor felmérték, hogy döntően fontos Isten törvénye, mint aho-
gyan a prófétái is, ha fejlődni akarnak istenfélő népként és egyénenként. 
Az imádságban szintén erre a következtetésre jutottak: „pedig ha valaki 
megtartja azokat, él általuk” (Neh 9:29, ÚRK) – ez közvetlen idézet 3Móz 
18:5 verséből. Azt emeli ki, hogy a Lélek szólt a próféták által. Isten azért 
adta a parancsolatait, hogy bővölködő életünk legyen, prófétái elküldé-
sével pedig ennek az igazságnak a megértésére akart vezetni bennünket. 
Mindannyiunk számára az a döntő kérdés, hogy mit kezdünk ezekkel az 
ajándékokkal. 
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november 14. csütörtök

DICSÉRET ÉS KÖNYÖRGÉS

Olvassuk el Neh 9:32-38 verseit! A bűnbánó imádság végén mire kerül 
a hangsúly?

Az ima ismét dicsőíti Istent azért amilyen: nagy, hatalmas, csodálatos, aki 
megtartja szövetségét és kegyelmes. Őszintének tűnik, ahogy Isten jóságá-
ról szólnak. 

Kérést is terjesztenek Isten elé, szövetség formájában, ezt részletesen közli 
a 10. fejezet. Mire vonatkozott a kérésük? 

„Most azért, ó Istenünk, nagy, erős és félelmetes Isten, aki hűségesen megőrzöd 
a szövetséget, ne kicsinyeld le mindazt a nyomorúságot, amely utolért minket” 
(Neh 9:32, ÚRK). 

Közösségük köteles volt adót fizetni a rajtuk uralkodó királyoknak. Az izra-
eliták kis táborát minden oldalról elnyomás sanyargatta, amibe belefárad-
tak. Zsarnoki uralmak váltották egymást felettük, ezt kellett elszenvedniük, 
és már enyhülésre vágytak.

Érdekes módon „szolgáknak” nevezik magukat – népük hűtlenségének 
körvonalazása után végül ezzel a kifejezéssel utalnak magukra. A szolga 
természetesen engedelmeskedik a felette állóknak. Ez a szóhasználat is ér-
zékelteti, hogy felismerték: olyan módon kell tisztelniük az Urat, amit az 
előttük járók nem tettek meg. Így akarták kifejezni, hogy szeretnének hű-
ségesek lenni hozzá és parancsolataihoz. Szolgáiként kérték, hogy lépjen 
közbe értük.

Ezsdrás és Nehémiás közössége azt mondta akkori állapotáról, hogy „nagy 
nyomorúságban vagyunk” (Neh 9:37), hasonlóan az egyiptomi sanyarú kö-
rülményeikhez (Neh 9:9). Imájukban magasztalták Istent azért, mert látta, 
hogyan szenvedtek Egyiptomban, nem siklott át felette. Ezért kérik, hogy 
lépjen közbe ismét, amint a múltban tette, még ha nem is érdemlik meg, 
hiszen senki nem volt hűséges közöttük – sem a királyok, sem a papok, 
sem a próféták és az atyák sem. Egyedül Isten kegyelmére és irgalmára 
hagyatkoznak, nem önmagukra vagy az őseik tetteire, és remélik, hogy az 
Úr közbelép értük. 

Hogyan tükröződik Róm 5:6-8 verseiben az, amit az izraeliták Istentől 
kértek? Milyen vigaszt találunk az ő kérésükben és abban, amit Pál 
fejtett ki a Római levélben? 
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november 15.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Mű-
hely, „Bűnvallomás” c. fejezet, 29-32. o.

Neh 9:25 versében a héberek elmondták, az elődeik hogyan „gyönyörkö-
dének” Isten nagy jóvoltában. Ennek a kifejezésnek ugyanaz a gyöke, mint 
az Éden névnek „az Éden kertjében” (1Móz 2:15). Talán az lenne a legjobb 
fordítás, hogy édenizálták magukat – ha létezne ilyen szó.

Az evangélium helyreállítás, tehát ugyan mi szimbolizálhatná jobban a vég-
ső, igazi helyreállítást, mint az Éden? Isten azért hívta el a héber népet 
és vitte őket az ókori világ keresztútjaira, hogy a bűnbe süllyedt világban 
a lehető legjobban tükrözhesse az Édent. A lehetőség megvolt még a fogság 
és a visszatérés után is. „Mert megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja 
minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden” (Ézs 51:3). 

Igen, a nép örült az Úr által megígért anyagi áldásoknak, amelyek az édeni 
bőségre emlékeztettek – már amennyire a jólét lehetséges a bűnös világ-
ban. Ez így rendjén is volt, örülniük kellett mindennek. Isten olyannak te-
remtette meg a világot, hogy az emberek élvezhessék, és az áldásait elnyerő 
ókori Izrael ezt is tette. Nem az volt a bűnük, hogy „gyönyörködtek” Isten 
nagy jóságában, hanem hogy közben elfeledkeztek az Úrról (Ez 23:35), 
akinek a jó voltát élvezték. Az áldásokat tekintették a végcélnak, ahelyett, 
hogy eszközt láttak volna bennük az igazi célhoz: hogy bemutassák Istent 
a környezetükben élőknek.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) „Amely pedig a tövisek közé esett, az az, aki hallja az igét, de e világnak 

gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt 
nem terem” (Mt 13:22) – mondta Jézus. Mit értett azon, hogy „a gaz-
dagságnak csalárdsága”? Hogyan kapcsolódik ez a héten tanulmá-
nyozott bűnbánó imához? 

2) Gondolkozzunk még a teremtésről szóló tanon! Figyeljük meg 
Nehémiás 9. fejezetének imájában: szinte a legelején szól arról, 
hogy az Úr a Teremtő és a Fenntartó! Mennyire fontos tehát ez 
a tanítás a hitünk szempontjából? 

3) Hogyan tarthatunk kellő egyensúlyt, elismerve öröklött bűnössé-
günket, ugyanakkor nem engedve, hogy Sátán ezzel elcsüggesszen 
és a hitünktől való elfordulásra késztessen?   
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REMÉNYIK SÁNDOR:
GYÓGYÍTS MEG!

„Gyógyíts meg Uram, akkor meggyógyulok! 
Szabadíts meg, akkor megszabadulok! 
Mert Téged dicsőítelek!” 
Jeremiás 17:14

 

Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Nézd: elszárad a fám, a testem-lelkem fája…
De épek még a gyökerek talán.
A tompa, tunya tespedés alatt,
Gyökereimben érzem magamat,
És ott zsong millió melódiám.
 
Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Hiszen – nem is éltem igazában.
Csak úgy éltem, mint lepke a bábban,
Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben:
Rólam gondolt roppant gondolatod
Torz árnyékaképpen.
 
Egy kóbor szellő néha-néha
Valami balzsamillatot hozott.
Akkor megéreztem: ez az élet,
S megéreztem a Te közelléted.
S maradtam mégis torz és átkozott.
 
Én Istenem, gyógyíts meg engemet.
Én szeretni és adni akarok:
Egy harmatcseppért is – tengereket.
S most tengereket látok felém jönni,
És nem maradt egy könnyem – megköszönni.
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november 16-22.

Isten és a szövetség

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 4:8-19; Józsué 24; Nehémiás 10; 
Zsidók 8:1-7; 13:20 

„Mindezek alapján írásbeli szerződést kötünk, amelyet megpecsételnek fe-
jedelmeink, lévitáink és papjaink… Így nem hanyagoljuk el Istenünk házát” 
(Neh 9:38; 10:39, ÚRK).

Mi értendő „szövetség” alatt a Bibliában? A legegyszerűbb magyarázat az 
ilyen bibliai szövetségre az, hogy Isten és népe kapcsolatának törvényes 
megalapozása. Isten kijelenti: „Ti vagytok az én népem, én pedig az Istene-
tek vagyok.” Ismerünk még emellett az ókori világból olyan emberi, írásos 
szövetségeket, amelyek általában vezetők és az alattvalóik között köttettek. 

Azért állapodtak meg, mert ez mindkét fél javát szolgálta. A vezető gon-
doskodott a népről, ők pedig adót fizettek neki. Istennel azonban más volt 
a helyzet. Valójában neki nem származott semmi haszna belőle, de megígér-
te, hogy hűségesen betartja szavát, még ha a nép nem is úgy tett. Lényegé-
ben a kapcsolódó áldásokból és átkokból tudhatták az izraeliták, hogy meg-
szegték a szövetséget, amikor rossz dolgok kezdtek történni velük.

Ezen a héten áttekintjük a szövetséget, amit az izraeliták megújítottak Is-
tennel Nehémiás 10. fejezetében. Szót ejtünk még általános bibliai informá-
ciókról is a szövetségkötés történelmével és fontosságával kapcsolatban. 

8. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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november 17. vasárnap

A SZÖVETSÉG FOGALMA

Olvassuk el Neh 10:1-29 szakaszát (és frissítsük fel az emlékeinket Neh 
9:36-38 verseinek elolvasásával)! Ki köti a szövetséget és miért? 

A dokumentumot ugyan csak a vezetők írták alá, de a szöveg kifejezetten 
rámutat, hogy „a nép többi része… átok mellett esküt tevének, hogy az Isten 
törvényében járnak” (Neh 10:28-29). Mitől volt olyan fontos a szövetség, 
hogy mindannyian megegyezést kívántak kötni Istennel? Menjünk vissza 
a kezdetekig és vizsgáljuk meg a szövetség bibliai fogalmát, hogy választ 
kapjunk erre a kérdésre!

Fontos volt a szövetség, mivel részét képezte annak a történetnek, ami be-
mutatja, hogyan bánik Isten a bűnössé lett emberiséggel. Kitűnik belőle, 
hogy az Úr vágyódik az emberekkel való kapcsolatra, és lehetőséget is ad 
rá, hogy bemutassuk: valóban neki akarjuk szentelni magunkat. 

Mózes első könyve 1. és 2. fejezetének teremtési története nemcsak az első 
emberpár teremtését írja le, hanem azt is, hogy milyen kapcsolat volt Isten 
és közöttük, valamint egymással. Amikor azonban belépett a bűn, minden 
megtört. A bűn a teremtés ellentéte, lerontja a teremtést és halált hoz he-
lyette. 

Ádám családfája hamarosan elágazott, amikor Kain a gonoszt választotta 
(1Móz 4:8-19), Sét pedig elfogadta Istent (1Móz 5:3-24). Kain utódai közül 
Lámek emelkedik ki (1Móz 4:17-19), a hetedik Ádámtól számítva (őt is 
beleértve), ő vezette be a többnejűséget. Kain oldalán az erőszak és a bosz-
szú terjedt, szemben Sét hűséges vonalával. Sétnek szintén megsokasodtak 
a leszármazottai. Az ő ágán volt a hetedik Énók, aki „az Istennel járt” (1Móz 
5:24), majd a mennybe vitetett.

Szomorú, hogy a világ jobban fogadta a gonoszságot, mint Istent! Oda ju-
tottak, hogy a hűségesek vonala nagyon megfogyatkozott, és hamarosan 
nem maradt volna olyan család, amelyen keresztül Isten a szavát betartva 
elküldhette volna a megígért Magot a világ megmentéséért. Ekkor lépett 
közbe Isten az özönvízzel. Az özönvíz szintén a teremtés ellentéte volt, az 
élet visszafordítása és pusztítása, de az Úr csak azt törölte el, amit az embe-
rek már elrontottak (1Móz 6:11-13).

Hogyan tapasztaltuk mi magunk is a bűn pusztítását? Mi az egyetlen 
erő, ami szembeszállhat hatalmával? Hogyan vehetjük igénybe?

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

TÖRTÉNELMI SZÖVETSÉGEK 

Az özönvíz után Isten új kezdetet indított Noéval és az utódaival. Velük is 
kapcsolatban kívánt állni, és ismét központi szerepet kapott a szövetség 
gondolata. A Biblia hét fő szövetséget nevez meg, amelyeket Isten emberek-
kel kötött:

 1. szövetség – Ádámmal (1Mózes 1 –3. fejezet)
 2. szövetség – Noéval (1Mózes 6–9. fejezet)
 3. szövetség – Ábrahámmal (1Móz 12:1-3)
 4. szövetség –  Mózessel és Izrael népével (Sínai vagy mózesi szövetség-

ként ismert, 2Mózes 19–24. fejezet)
 5. szövetség – Fineással (4Móz 25:10-13)
 6. szövetség – Dáviddal (2Sám 7:5-16)
 7. szövetség – Új szövetség (Jer 31:31-34)

Olvassuk el a következő igéket: 1Móz 9:16, 17:7, Ézs 55:3 és Zsid 13:20! 
Mit jelent e versekben az „örök szövetség”?

A Bibliában tizenhatszor szerepel az „örök szövetség” kifejezés, amelyek 
közül tizenhárom kifejezetten utal azokra a szövetségekre, amelyeket Is-
ten Ábrahámmal, Izrael népével a Sínainál és Dáviddal kötött. Ezek mind-
egyike egyedi, miközben magán viseli az „örök szövetség” jellemzőit. Az Úr 
1Móz 3:15 versében jelentette ki először, majd pedig a Biblia egészében 
folyamatosan bővítette. Az egymás után következő szövetségek mind széle-
sítik és mélyítik a megértésünket a szeretet örök szövetségét illetően, amit 
Isten még teljesebben a megváltási tervben jelentett ki. Ugyanazok az alko-
tóelemei az Ó- és az Újszövetségnek.

1.  Megszentelődés: „törvényemet a bensőjükbe helyezem, a szívükbe írom be” 
(Jer 31:33, ÚRK; vö. Zsid 8:10).

2.  Megbékélés: „Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek” (Jer 31:33, 
ÚRK; Zsid 8:10).

3.  Küldetés: „És nem tanítja többé senki a felebarátját és senki a testvérét ek-
képpen: Ismerjétek meg az URat! Mert ők mindnyájan ismernek majd en-
gem, kicsinytől a nagyig” (Jer 31:34, ÚRK; Zsid 8:11). 

4.  Megigazulás: „megbocsátom bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem 
meg” (Jer 31:34, ÚRK; Zsid 8:12). 
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november 19. kedd

A SZÖVETSÉG FELÉPÍTÉSE

A teológusok szerint a bibliai szövetségeknek van egy jellemző struktúrája, 
ami az ókori hettitáknál is megfigyelhető. Tehát Isten olyan formában kom-
munikált a néppel, amit az adott kultúrában megértettek.

Az ókori Izrael korában szokásos szövetségeknek a következő elemei vol-
tak: bevezető indoklás (kicsoda az Isten); történelmi előzmény (a múltbéli 
kapcsolat meghatározása); rendelkezések vagy törvények; áldások és át-
kok; tanúk, meghatározott rendelkezés vagy a szövetség jele. Nem meglepő 
tehát, hogy Isten hasonló formát választott, amikor ókori népével kapcso-
latba lépett. Azt használta fel, amit jól ismertek. 

Mózes például az ötödik könyvét teljes egészében a szövetség stílusában 
írta. Arra szólítja a népét, hogy lépjenek új szövetségi kapcsolatba Istennel. 
A következő módon fejezi ki a szövetséget: 1) bevezető indoklás (5Móz 
1:1-5); 2) történelmi előzmény (5Móz 1:6–4:43); 3) rendelkezések vagy 
törvények (5Móz 4:44–26:19); 4) áldások és átkok (5Mózes 27–30. feje-
zetek); 5) tanúk (5Móz 30:19) és végül meghatározott rendelkezés (5Móz 
31:9-13). 

Olvassuk el Józsué könyve 24. fejezetét! Hogyan mutatkozik meg ez a szö-
vetségi minta ebben a fejezetben is? 

Ugyanez igaz a Józsuéval kötött szövetség megújítására. Először jön a be-
vezető indoklás, amelyben Isten úgy mutatkozik be, mint „az Úr, Izráelnek 
Istene” (Józs 24:2). Ezt követi egy hosszas történelmi előzmény, Józsué em-
lékezteti a népet, mit tett értük Isten a múltban (Józs 24:2-13). A történel-
mi áttekintés után felsorakoztatja a rendelkezéseket és törvényeket (Józs 
24:14-15, 23), áldásokat és átkokat mond (Józs 24:19-20), tanúkat nevez 
meg (Józs 24:22, 27), azután következik a szövetséggel kapcsolatos rendel-
kezés (Józs 24:25-26). Itt is a szövetség alapvető formáját használta Józsué, 
amelyben nemcsak Isten múltbeli vezetésére mutatott rá Izrael előtt, ha-
nem arra is, hogyan várja tőlük a szövetség megtartását.

Milyen elvet találunk Józs 24:15 versében, amit mi magunk is alkal-
mazhatunk ma?
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november 20.szerda

FOGADALMAK

Milyen négy dolgot fogadtak meg az izraeliták Neh 10:30-39 szakaszá-
ban a megújított szövetség részeként? 

A következő fogadalmakat tették: 

1.  Nem lesznek vegyes házasságok (nem lépnek házasságra olyanokkal, 
akik bálványimádásba vihetnék őket);

2.  A szombat őszinte megtartása (az azt megzavaró üzleti tevékenységek 
nélkül);

3.  Az adósságok elengedése és a szombatév megtartása, gondoskodás 
a szegényekről, szabadság biztosítása nekik;

4.  A templom, az ott folyó szolgálatok és a szolgálatot teljesítők anyagi tá-
mogatása az első zsenge, az elsőszülöttek és a tized bevitelével, valamint 
az igaz istentisztelet fenntartásának biztosítása.

Az első három fogadalom az emberek közötti (házasság, adósság elengedése) 
és az Istennel való (szombat) kapcsolatot érintette, az utolsó pedig a temp-
lomi rendelkezésekre (Neh 10:32-39) vonatkozott. A közösség célul tűzte ki, 
hogy tanújelét adják elkötelezettségüknek a szövetség iránt, ezért gyakorlati 
lépéseket foganatosítanak az Istennel és egymással való kapcsolatuk javítá-
sáért. Nem mindig tartották magukat tökéletesen a szövetséghez, de azzal 
tisztában voltak, hogy a helyes szokások és gyakorlatok hatnak a jövőjükre. 
Amennyiben Izrael népe a jó úton akar haladni, olyan szokásokat és gyakor-
latokat kell bevezetniük, amelyek segítségével oda is juthatnak: ha az Úrral 
kívánnak járni, akkor a szombat tiszteletben tartása és a templomról való 
gondoskodás fontos lépésnek számít azon az úton. Sajnos azonban nem ra-
gaszkodtak igazán a fogadalmaikhoz, amint Nehémiás könyve utolsó fejezetei 
is mutatják. Nem mindenki vette komolyan az esküt, de azért néhányan vagy 
inkább sokan igen. Isten segítségével és rá figyelve képesek lehetünk jó szo-
kásokat kialakítani és ragaszkodni a helyes úthoz!

„Ha akaratodat és kívánságaidat tettekké érleled, tökéletes átalakulás 
mehet végbe az életedben. Ha az akaratodat teljesen alárendeled 
a Megváltónak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos 
hatalommal egyesülsz. Akkor az állhatatossághoz felülről fogsz erőt 
nyerni, és így, állandóan átadva magadat Istennek, képes leszel új életet, 
a hit életét élni” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, 
Advent Irodalmi Műhely, 37. o.)! Ugyan mi gátolja, hogy ezt tapasztaljuk? 
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november 21. csütörtök

A TEMPLOM 

Térjünk vissza egy kicsit Neh 10:32-39 szakaszához! Miért voltak olyan 
lényegesek a templomi szolgálatok az izraeliták számára, ahogy a foga-
dalmuk is mutatja: „nem hagyjuk el a mi Istenünknek házát” (Neh 10:39)? 
Miért volt meghatározó a templom a hitük egésze szempontjából (lásd 
még Zsid 8:1-7)?

Az izraeliták megesküdtek, hogy gondoskodnak a templom szükségleteiről. 
Kevesen voltak és a királyok uralma alatt anyagi nehézségekkel is küzdöttek, 
mégis eldöntötték, hogy a rendelkezésükre álló szűkös javakból adakozni 
fognak. Azt akarták, hogy a templomban bőség legyen, ne csak épp a túlélést 
biztosítsák. Ezért határozták el, hogy évente egy sekel egyharmadát a temp-
lomi szolgálatokra szánják, ahelyett, hogy a törvény előírása szerint csak az 
összeírás idején adnák be a részüket. A nép úgy látta, hogy a megszabottnál 
többet kell tenniük. Emellett a családok között felosztották az oltárra szánt 
tűzifa biztosítását, felismerték ugyanis, hogy kellő szervezés nélkül hamar 
leállna minden. A papok és a léviták templomi szolgálatát biztosították az 
első zsengékkel, az elsőszülöttekkel, valamint a tizeddel és az adományok-
kal. A lévitákat illette meg mindennek a tizede. Az elsőszülötteket is pénzen 
kellett megváltani, ami szintén a lévitáknak szánt összeghez adódott. A lévi-
ták tizedének a tizedrészét viszont a papok kapták. 

Izrael népének szívdobbanása volt a templomi szolgálat, központi szerepe 
volt a hitükben, ezért jelentett akkora tragédiát számukra, hogy Nabuko-
donozor leromboltatta a templomot és szent berendezési tárgyait elvitette. 
A nép lelkileg erős volt, amikor megfelelően folyt a szolgálat a templomban, 
ami a bűn problémájának végső megoldására mutatott a bárány halálával. Jé-
zus kereszthalála jelentette a megoldást (Róm 5:5-10). Az évenkénti engesz-
telési napok által pedig az emberek megtanulták: Istennek megvan a terve 
arra, hogy örökre megszabadítson a gonoszságtól és a bűntől. Más szóval 
a templom adta a keretet ahhoz, hogy Isten kinyilatkoztassa a népnek a meg-
váltási tervet. A templomi szolgálatok vizsgálata által hatalmas tanulságokat 
szűrhetünk le, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy tisztább képet kap-
junk Isten jelleméről és jobban megértsük a megváltási tervet.

„Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött 
e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én” (1Tim 
1:15). Mi volt Pál reménysége és hogyan lehet a miénk is ez? 
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november 22. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Mű-
hely, „Odaadás” c. fejezet, 33-37. o.

„A földi templomszolgálat két részből állt: a papok naponta szolgáltak 
a szenthelyen, a főpap pedig egyszer egy évben a szentek szentjében végez-
te az engesztelés különleges munkáját: megtisztította a templomot. A bűn-
bánó bűnösök nap mint nap hozták áldozatukat a templom ajtajához, és 
kezüket az áldozat fejére téve megvallották bűneiket. A bűnös így jelképe-
sen önmagáról az ártatlan áldozatra helyezte bűneit, majd az állatot megöl-
te. »Vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat« (Zsid 9:22) – mondja az apostol. 
»A testnek élete a vérben van« (3Móz 17:11). Isten megsértett törvénye a tör-
vényszegő életét követelte. A vér az elveszett bűnöst képviselte, bűnét pedig 
az áldozat hordozta. Az áldozat vérét a pap bevitte a szentélybe és a füg-
göny elé hintette. A függöny mögött volt a frigyláda és benne a bűnös által 
megsértett törvény. E szertartással a bűn a vér útján jelképesen átkerült 
a templomra. A vért nem mindig vitték be a szentélybe. Egyes esetekben 
a pap a húst megette, ahogy Mózes megparancsolta Áron fiainak: »Néktek 
adta azt az Úr a gyülekezet vétkének hordozásáért« (3Móz 10:17). Mindkét 
szertartás egyaránt azt szimbolizálta, hogy a bűn átkerült a bűnbánóról 
a templomra” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent 
Kiadó, 360. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Gondoljunk a saját ígéreteinkre, amelyeket nem tartottunk be, 

pedig komolyan akartuk! Milyen tanulságot szűrtünk le ezekből, 
amelyek segíthetnek, nehogy hasonló hibákat kövessünk még el? 

2) A szövetség egy kapcsolat jogszerű megalapozása. Mi ezt megtör-
tük, Isten azonban mindig hűségesen betartja az Ő részét. Hogyan 
vezethet az Úrral való szorosabb kapcsolatra és jobb életre, ha 
ismerjük jóságát és hűségét? 

3) Gondoljunk bele, hányszor lettünk hűtlenek Istenhez és az „új szö-
vetségben” foglalt ígéreteinkhez (lásd Lk 22:20; Zsid 8:13; 9:15)! 
Miért különösen fontos tehát megértenünk a megváltási tervet és 
a bűnbocsánat ígéretét, amit Jézus áldozata által kaphatunk, hiszen 
a vérével pecsételte meg az „új szövetséget”? 
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: 
ÚR AZ ISTEN

Hiába, Uram! Mindhiába!
Süket az emberfül a hallásra.
Nem hallja Igéd hívó szavát.
Jaj! Elfordult a szív, romlott a világ!

Meddig tűrtél, vártál,
hívtad vissza hozzád.
De nem! Szinte kéjjel,
törvényed tapossák.

Pedig naponként támadnak jelek,
hisz minden könny egy-egy üzenet.
Minden bomba felrobbanása
az emberszív fájó sikoltása.

– Uram! Mondd!
Van még visszaút?
Lesznek-e még tékozló fiúk,
akik a moslék után
Igéd után vágynak,
s vendégei lesznek
az atyai háznak?

– Kérlek, adj sok-sok
hívó szavú szolgát,
akik az Ige magvait
a szívekbe szórják!

És új ugart szántva
keljen ki a mag:
küldj a világnak még
új, termő tavaszt!

Dicsőíttessék a Neved,
amíg eljössz újra!
Zengjen az ajkakon
dallamaink húrja:

Úr az Isten,
ki kegyelmet ád,
és elküldi újra
értünk Szent Fiát!
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november 23-29.

Próbák, csapások és listák

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 30:1-6; Ezsdrás 1:9-11; 8:1-23; 
Nehémiás 11:1-2; 12:1-26; Dániel 1:1-2; 5 

„…mindenki… csatlakozott testvéreihez, elöljáróihoz; és átok alatt esküt tet-
tünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten szolgája, Mózes által 
adott; és megőrizzük és megcselekedjük az Úrnak, a mi Urunknak minden 
parancsát, végzését és rendelkezését” (Neh 10:28-29, ÚRK).

Gyakran átsiklunk a nemzetségi táblázatok és a Biblia hosszú felsorolásai 
felett. Csakhogy okkal akarta az Úr belevenni ezeket is az Igébe. Ő a részle-
tek Istene. Odafigyel a legkisebb dolgokra is, ami arról biztosít bennünket, 
hogy soha nem feledkezik el rólunk. 

A nemzetségi táblázatok néhány példája is jól mutatja, hogy Isten mindent 
tud a családunkról, még olyasmikkel is törődik, amelyeket mások „jelen-
téktelennek” ítélnek. Jézus kijelentette, hogy Isten gondoskodik a kis ve-
rebekről, sőt még a hajszálainkat is számon tartja: „Nemde öt verebet meg 
lehet venni két filléren? és egy sincs azok közül Istennél elfelejtve. De néktek 
a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok verébnél drá-
gábbak vagytok” (Lk 12:6-7). Isten törődik ezekkel a részletekkel, minket is 
fontosnak tart. Mindent tud azokról a dolgokról, amelyek nyugtalanítanak 
bennünket. 

Tehát teljes bizalmunk lehet, amit erősíthetünk is! Megnyugodhatunk ab-
ban, hogy az Úr gondot visel az életünk minden területéről. Vigasztaló ez 
a tudat, annak is kell lennie, de egyben figyelmeztessen is, hogy nekünk is 
oda kell figyelnünk minden területre! 

9. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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november 24. vasárnap

A TÖRTÉNELEM ISTENE

Olvassuk el Ezsd 1:9-11 és Dán 1:1-2 verseit! Dániel szavai hogyan vilá-
gítanak rá, hogy mire utalt Ezsdrás? 

Ezsdrástól megtudjuk a részleteket, míg Dánielnél a nagy képet látjuk. Ezek 
a szakaszok együttnézve azt mutatják, hogy az Úr kézben tartja a dolgokat. 

„A nemzetek történelme nekünk is szól. Minden népnek és minden egyes 
embernek megvan a helye Isten csodálatos tervében. Az egyének és nem-
zetek megméretése ma is folyik. A  mérleg annak kezében van, aki soha 
nem téved. Mindenki maga határoz sorsáról, Isten pedig mindent kezében 
tartva megvalósítja saját szándékát” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 
Budapest, 1995, Advent Kiadó, 332. o.). 

Dániel 5. fejezetéből mit tudhatunk meg a Belsazárra kimondott ítéletről?

 

Babilon Kr. e. 539 októberében esett el, amikor legyőzte Círusz, a méd-
perzsa sereg királya. Belsazár tévedett, mert a sikereiben, pompájában és 
hírnevében bízva, önteltségében vad tivornyázást rendezett azon az éjsza-
kán, amit aztán nem élt túl. Az isteni kéz a palota falára írta fel, hogy a nap-
jai megszámláltattak és véget érnek. Ismerte ugyan a  hatalmas Nabuko-
donozor király sorsát és megtérésének történetét, mégsem tanult belőle. 
Tragikus, ha nem hallgatunk Isten figyelmeztetéseire és nem követjük az 
útmutatásait. 

Dániel próféta végig ott volt, csak nem törődtek vele. Amikor az ember el-
feledkezik Isten szentségéről és jelenlétéről az életében, bonyodalmakkal, 
problémákkal és tragédiákkal teli úton jár, ami halálba visz. 

Dániel elmondta a  királynak Nabukodonozor történetét, majd így 
folytatta: „És te, Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg a  szívedet, noha 
mindezt tudtad” (Dán 5:22). Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, 
hogy mi nem követünk el hasonló hibákat, mint Belsazár? Miért kell 
a keresztnek mindig alázatra késztetnie Isten előtt? 

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

A VÁROSAIKBAN

Olvassuk át Ezsdrás 2. fejezetét, valamint Nehémiás 7. fejezetét! Mit ve-
szünk észre ezekben a szakaszokban? 

Nehémiás 7. fejezete szándékosan ismétli meg Ezsdrás 2. fejezetét (a ba-
biloni fogságból Zorobábellel és Jósuával visszatérők listáját). Az ilyen fel-
sorolások unalmasnak tűnhetnek ugyan, viszont egy fontos pont tűnik ki 
belőlük: az, hogy Isten odafigyel azokra a  részletekre is, amelyekkel mi 
talán nem törődünk. 

Jeruzsálem falai még nem készültek el, és a  bibliaszöveg azt érzékelteti, 
hogy a  visszatérők első nemzedékének, Ezsdrás és Nehémiás generáció-
jának is része volt a nagy teljesítményben, de a sikerüket csak Isten tette 
lehetővé. Az akkori nemzedék a korábbiak vívmányaira épített. A feladat 
komplikált, akadályokkal teli volt és nem tudták olyan hamar befejezni, 
mint szerették volna. 

Fontos volt Ezsdrás és Nehémiás vezető szerepe, ugyanakkor a nép is vé-
gezte a dolgát. A csoportok a különböző időszakokban más-más feladatot 
vállaltak, az eredmény pedig látványos lett. A kezdet (Ezsdrás 2. fejezet) 
összekapcsolódik a befejezéssel (Nehémiás 7. fejezet). Nemcsak a második 
templomot építették fel, hanem egész Jeruzsálemet megújították, jól meg-
erősítették.

Neh 7:73 verse szerint mennyire sikerült nekik az, amire vágytak, vagyis 
hogy Isten akarata szerint cselekedjenek? 

A „saját városaikban laktak Izráel fiai” (Neh 7:72, RÚF, Károli: 73. vers). 
A visszatérés és újjáépítés folyamata több szempontból is bámulatos volt. 
A nép, amelynek városát hosszú évekkel korábban elpusztították, a templo-
mát lerombolták, az országát feldúlták, most visszatért ugyanarra a földre, 
ugyanabba a városba, és elkezdett újjáépíteni mindent, még a templomot 
is. Csodaszerűnek tűnhetett ez nekik, ahogyan a körülöttük élőknek is, de 
minden Isten akarata és ígéretei szerint történt. 

Mi az az életedben, ami most reménytelennek tűnik, mégis bízol 
benne, hogy az Úr átvezet azon is? 
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november 26. kedd

HOL VANNAK A PAPOK?

Vitán felül áll, hogy a zsidók visszatérése Babilonból a prófécia bámulatra 
méltó teljesedése volt, amint a tegnapi részben is megállapítottuk. 

Csakhogy minden emberi dologban adódnak problémák. Az egyik nagy 
gond az volt, hogy a  fogság utáni helyreállítás csodálatos ígéretei dacára 
a zsidók közül sokan nem akartak visszatérni őseik földjére, szívesebben 
maradtak Babilonban. Miért lehetett ez?

Olvassuk el Ezsd 8:1-15 szakaszát, figyeljük meg különösen a 15. verset! 
Mi volt itt a  leginkább aggasztó? Miért foglalkoztak ezzel, amikor azt 
akarták, hogy Izrael népe újból megtelepedjen a korábbi otthonában? 

Tény, hogy Babilonból nem minden zsidó akart visszatérni, még a léviták 
sem. Ennek több oka is lehetett. Sokan közülük az új hazájukban szület-
tek és nőttek fel, csak azt ismerték. Többen talán nem akartak vállalkozni 
a hosszú és tagadhatatlanul veszélyes útra, egy olyan föld felé, amit eleve 
nem ismertek. Végül aztán megtudjuk, hogy a nehézségek ellenére sikerült 
annyi lévitát visszavinni magukkal, ahányan már el tudták látni a templo-
mi szolgálatokat (lásd a csütörtöki részt).

„Ekkorra a  fogságuk földjén maradó zsidók már csaknem másfél évszá-
zada ott éltek. A Nippurban végzett ásatások során számos dokumentum 
napvilágra került, amelyekből kiderül, hogy I. Artaxerxész uralkodása ide-
jén nagy számban éltek vagyonos zsidók Mezopotámiának azon a terüle-
tén. Ebből következően igen nehéz feladat lehetett Ezsdrás és a többi veze-
tő számára annyiukat rábeszélni a visszatérésre, ahányan végül elindultak 
vele. A visszatérők csak küzdelmes úttörő életre számíthattak hazájuk ősi 
földjén, jóval kevésbé komfortos körülményekre, mint Babilonban. Ha 
mindezt tekintetbe vesszük, valójában meglepő, hogy Ezsdrásnak csaknem 
kétezer családot sikerült megnyerni arra, hogy a sorsukat a régi hazájuk-
ban élő testvéreikéhez kössék” (The SDA Bible Commentary. 3. köt. 376. o.).

„…sok nyomorúságon át kell az Isten országába bemennünk” (ApCsel 
14:22, ÚRK). Ezek szerint milyen nehézségekkel és megpróbáltatá-
sokkal kell számolniuk azoknak is, akik hűségesen akarják szolgálni 
az Urat? 
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november 27.szerda

ALÁZATOSAN ISTEN ELŐTT

Olvassuk el 5Móz 30:1-6 verseit! Milyen ígéretet kapott itt a héber nép? 
Mit jelenthettek ezek a szavak és a hasonló ígéretek Ezsdrásnak, Nehé-
miásnak meg a társaiknak?

Ezsdrás és Nehémiás ismerte a próféciákat. Tudták, hogy Isten majd visz-
szavezeti a  népet a  fogságból. Nehémiás 9. fejezetének tanúsága szerint 
tisztában voltak a történelmükkel, tudták, mi volt a bajok oka, amelyeket 
elszenvedtek. Ugyanakkor bíztak Isten kegyelmében és vezetésében, még 
a bűneik ellenére is.  

Bíztak tehát az Úrban, hogy Ő segíti a fogságból való visszatérésüket. Az 
ígéretek azonban nem jelentették azt, hogy út közben elkerülhetik a nehéz-
ségeket. Mostani negyedévünk túlnyomó részében eddig a megpróbáltatá-
saikat és küzdelmeiket láttuk, amelyekkel Isten ígéretei mellett is találkoz-
tak.

Mi jelentett kihívást Ezsd 8:16-23 szakaszában? Hogyan viszonyult eh-
hez a nép?

Ezsdrás számított Isten ígéreteire, ugyanakkor tisztában volt azzal is, hogy 
mennyire veszélyes lesz az út. A böjtöléssel és az Isten előtti megalázko-
dással ismerték el, hogy az Úrra hagyatkoznak útjuk sikere tekintetében. 
Ekkor, amikor annyi veszéllyel kellett számolni, felötlött Ezsdrásban a gon-
dolat, hogy a királytól kérjen segítséget és védelmet. Végül azonban mégis 
másként döntött, Nehémiással ellentétben (Neh 2:9), akit viszont királyi 
őrség védelmezett. Ezsdrás nyilván úgy érezhette, hogy a kérése szégyent 
hozna az Úrra, mert korábban kijelentette a  király előtt: „A mi Istenünk 
kegyelme van mindazokon, akik őt keresik, az ő javukra, és az ő hatalma és 
haragja mindazokon, akik elhagyják őt” (Ezsd 8:22). Jól alakultak a dolgok 
ebben az esetben, hiszen később azt írta (Ezsd 8:31), hogy az Úr megvédte 
őket, és biztonságban elérték úti céljukat. 

Természetesen minden tekintetben az Úrban bízzunk! Viszont mikor 
kell azokat is segítségül hívni, akik nincsenek velünk egy hiten? Sok 
esetben ez miért nemcsak hogy nem rossz, hanem kimondottan helyes?
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november 28. csütörtök

A SZENT VÁROSBAN

Miről szól Neh 11:1-2 szakasza? Miért kellett sorsot vetniük, hogy meg-
tudják, ki él majd Jeruzsálemben és ki másutt? 

Mit tanulhatunk meg Nehémiás 11. fejezetéből? Szükség volt arra, hogy 
a fogság után visszatérők közül új lakosok költözzenek Jeruzsálembe. 

Nyilván egyszerűbb volt a vidéki területeken élni, mint a városban. Az em-
bereknek megvoltak az atyáiktól örökölt földjeik. Áldozatot jelentett, hogy 
valaki beköltözzön Jeruzsálembe, mindenét hátrahagyva. Sokan úgy érez-
hették, méghozzá joggal, hogy így elveszítenék a  gyökereiket. Az élet új 
kihívásokat hozna eléjük, a városi életforma más, mint a vidéki. Mindig 
nehézségekkel jár szokatlan körülmények közé költözni.

Mennyire nehéz elköltözni egy másik városba vagy országba, hogy ott is 
terjedjen az evangélium? A nagyvárosi misszió érdekében hajlandóság kell 
az új kalandok és nehézségek vállalására. 

„A munkásaink nem érnek el olyan messzire, amennyire kellene. Vezetőink 
nincsenek tudatában, hogy milyen munkát kell elvégezni. Amikor a váro-
sokra gondolok, ahol olyan kevés munkát végeztünk még, de amelyekben 
az emberek ezreit figyelmeztetni kell a Megváltó közeli eljövetelére, mélyen 
vágyom arra, hogy férfiak és nők haladjanak előre a Lélek erejével, a vesz-
tükbe rohanók iránti krisztusi szeretettel” (Ellen G. White: Testimonies for 
the Church. 7. köt. 40. o.)!

Vajon miért sorolja fel Neh 12:1-26 szakasza a papok és léviták hosz-
szú listáját? Hogyan kapcsolódnak Jeruzsálem falának felszenteléséhez, 
amiről a fejezet második felében olvashatunk (Neh 12:27-47)?

Isten azt akarja, hogy mindent megfelelően tegyünk. Mielőtt bármilyen je-
lentős dolgot el lehetne végezni, először is odaszentelt, hűséges emberekre 
van szükség. A papi családok segítettek Nehémiásnak a falak felépítésében, 
hogy biztonságban, külső támadások veszélye nélkül imádhassa a  nép 
a  templomban az élő Istent. A  falak a biztonság szempontjából fontosak 
voltak, de Istennek átadott életű papok nélkül veszélybe került volna az 
igazi istentisztelet. Tehát az egész népnek megvolt a szerepe a különböző 
feladatokban, amelyeket el kellett látniuk.



76

november 29.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Mű-
hely, „A tanítványság próbaköve” c. fejezet, 43-49. o. 

„Vannak, akik már érezték Krisztus megbocsátó szeretetét, és őszintén 
Isten gyermekei kívánnak lenni, de ismerik jellemük fogyatékosságát és 
életük bűnös voltát, ezért kételkednek abban, hogy valóban megújította 
szívüket a Szentlélek. Ezeknek szeretném odakiáltani: ne ingadozzatok, ne 
essetek kétségbe! Gyakran kell még térdre borulnunk, gyakran fogunk még 
Krisztus lábainál bűnünk és fogyatkozásaink felett sírni, mindazáltal nem 
szabad elcsüggednünk. Sőt még ha Sátán földre is teper bennünket, Isten 
akkor sem taszít el és feled el minket! Nem! Hiszen Krisztus jobbján ül és 
képvisel bennünket!… Újra kegyelmébe akar bennünket fogadni. Azt sze-
retné, ha újból visszatükröződne rólunk szentségének és tisztaságának fé-
nye. Ha átengedjük neki magunkat, az üdvösségnek bennünk megkezdett 
munkáját folytatni fogja, és befejezi Jézus Krisztus napjáig. Legyen imánk 
bensőségesebb és hitünk szilárdabb! Ha saját erőnkben kételkedünk, an-
nál inkább bízzunk Megváltónk hatalmában” (i. m. 48. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Gondoljunk csak Dániel 2. fejezetére és arra, hogy évezredekkel 

ezelőtt a  próféta milyen pontosan megjövendölte birodalmak fel-
emelkedését és bukását, sőt (igen világosan) bemutatta a  mai 
Európa megosztottságát! Hogyan tanulhatunk meg vigaszt találni 
ebben a próféciában, ami határozottan mutatja, hogy az Úr a világ 
kaotikus körülményei között is minden eseményről tud, sőt előre ki 
is jelentette azokat?

2) Isten mindent tud rólunk. Vigasztaló a tudat, biztonságérzettel tölt 
el, hogy a gondunkat viseli. „De most így szól az ÚR, a te Teremtőd, 
Jákób, és a  te Alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden 
szólítottalak, enyém vagy” (Ézs 43:1, ÚRK)! Hogyan erősíthetünk 
másokat is Isten jelenlétére és gondviselésére mutatva, amikor 
érzelmi, kapcsolati, társadalmi vagy anyagi szempontból válságban 
vannak? 

3) Gondolkozzunk még a  szerdai tanulmányon, azon, hogy Ezsdrás 
nem akart segítséget kérni a királytól, nehogy hiteltelenné váljon 
az, amit Isten gondviseléséről mondott! Tudjuk például, hogy Isten 
a Nagy Orvos. Ezek szerint vajon hitetlenség volna orvoshoz fordul-
ni? Beszélgessünk erről az osztályban!
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: 
GYŐZELEM

Az én életem csak én élhetem.
Vallomásom most őszintén teszem:
volt csalódás, öröm és könnyek.
De tudom, hogy senkinek se könnyebb.

Az életünk egy nagy, tarka szőttes.
Aki úr a lelkén, az igazán győztes!
Mert mindegy, milyen volt a múlt, a jelen,
embernek maradni: az a győzelem!
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november 30–december 6.10. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu

Isten imádata

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Krónika 25:6-8; Nehémiás 12:27-47; 
János 1:29, 36; 1Korinthus 5:7; Zsidók 9:1-11; 1János 1:7-9 

„Énekeltek, dicsérték az URat, és hálát adtak neki, mert jó, mert mindörökké 
tart irgalma Izráelen” (Ezsd 3:11, ÚRK).

A heti alapigénk bepillantást enged a  héber istentiszteleti szokásokba, 
abba, hogyan fejezték ki a hálájukat Istennek, dicsőítve Őt. Kr. e. 515-ben 
ünnepelték az új templom felszentelését (Ezsd 6:15-18), majd pedig mint-
egy hatvan évvel később a nép megünnepelte Jeruzsálem felépített falának 
a felszentelését (Neh 6:15–7:3; 12:27-47).

Nehémiás 11–12. fejezetében a nemzetségi táblázatok után a könyv írója té-
mát vált, rátér a városfal felszentelésére. Az izraeliták körében megszokott 
volt, hogy Istennek szentelték a templomot, a városfalat, de még házakat és 
középületeket is. Igen alaposan előkészültek a  felszentelő ünnepségekre, 
amikor ének- és zeneszó hallatszott, ünnepeltek, áldozatokat mutattak be, 
a nép megtisztította magát. Vidámság és öröm jellemezte ezeket az alkal-
makat. Dávid vezette be a felszentelés idején az áldozatbemutatás szokását, 
Izrael későbbi vezetői pedig követték a példáját, Salamontól kezdve, ami-
kor a szövetség ládáját bevitette a templomba (1Kir 8:5).

A héten azt látjuk majd, hogyan imádták az Urat ekkor, és megnézzük, 
hogy mi, akik ugyanazt az Urat imádjuk, mit vehetünk át magunk is e szo-
kások közül. 
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december 1. vasárnap

AZ ÚR ÉNEKEI

Olvassuk el Neh 12:27-29 verseit! Figyeljünk meg néhány kulcsszót, 
amelyekből kiderül, hogy milyen lehetett az istentiszteletük, a dicsőíté-
sük! Hogyan foglalnánk össze a saját szavainkkal? 

Az izraeliták egy külön csoportjának, a lévitáknak kellett biztosítani az éne-
ket és a zenét a templomi szolgálatok idején. Isten irányította a folyamatot, 
adott utasításokat a szolgálatra vonatkozóan, hogy a templomi istentiszte-
let szép, magas színvonalú legyen. 

Dávid király még jobban kidolgozta a korábban követett rendszert, kifino-
multabbá tette. Aszáfot nevezette ki a templomi istentiszteletek vezetésére, 
akinek a leszármazottai „az Isten háza szolgálatában énekelni szoktak” (Neh 
11:22, RÚF).

1Krón 25:6-8 szakasza szerint mennyire volt központi és fontos szerepe 
a zenének az istentiszteletben, amikor az Úr énekét énekelték?

Az énekesek léviták voltak, ezért hivatalosan őket rendelték ki a templomi 
szolgálatra. A zenei szolgálatokért kapták a fizetésüket. Dávid király idejében 
egy zenei akadémiát is szerveztek, amit a király felügyelt. Tanárai és diákjai 
voltak, fiatalok és idősek, akik váltották egymást a templomi zeneszolgála-
tokban. Némelyek hangszereken játszottak, mások énekeltek, és voltak, akik 
a  szolgálatok közben használt hangszerekről és ruhákról viseltek gondot. 
Mi volt a célja a szakszerű képzésnek? Az, hogy az istentiszteletekre kinevel-
jenek kiválóan tehetséges embereket, akik magas színvonalra törekszenek. 
Az istentiszteletek alkalmával mindig a lehető legmagasabbra tűzzük a célt! 
A dicsőítésnek a szívből kell fakadnia, amit a legjobb módon kell kifejezni, 
lelkileg felemelően. A templomi zenészeket és énekeseket feltehetőleg nagy 
gonddal választották ki az istentiszteleti szolgálatok vezetésére. 

Mondjunk példákat arra, hogyan tapasztaltuk már az istentisztelet 
örömét a zene által! Miért fontos ez a számunkra?

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

MEGTISZTÍTÁS

A Szentírásban olvashatunk a  fal felszenteléséről, majd az énekesek ösz-
szegyűjtéséről, a következő vers, Neh 12:30 pedig a megtisztításról szól: 
„És miután a  papok meg a  léviták megtisztították magukat, megtisztították 
a népet, a kapukat és a falakat is” (RÚF).

A „megtisztít” szóval fordított héber kifejezés gyöke a  táhér, ami azt jelenti, 
hogy „tisztának lenni”. Az Ószövetségben több összefüggésben is előfordul, 
például amikor erkölcsi tisztaságot jelöl, vagy azt, hogy valaki tiszta Isten előtt. 

„Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: kö-
zösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít 
minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mibennünk, ma-
gunkat csaljuk meg és igazság nincsen mibennünk. Ha megvalljuk bűneinket, 
hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden ha-
misságtól” (1Jn 1:7-9). Mit tanít ez a vers 1) az emberi természetről, 2) 
Isten megbocsátásáról és 3) Isten erejéről az életünkben? 

Az ókori Izrael vallásának kiemelkedően fontos részét képezte a templom 
az abban folyó szolgálatokkal. Ám sem a templom, sem a szolgálatok nem 
jelentették a végcélt, inkább egy bizonyos cél elérésének eszközeiül szol-
gáltak. A végcél természetesen az volt, hogy üdvözítő kapcsolatra vezessék 
a népet a szövetség Istenével, az Úr Jézus Krisztussal és megismerjék meg-
tisztító erejét a saját életükben. Az ébreszt bennünk szeretetet Isten iránt és 
késztet az imádatára, ha megtudjuk, hogy mit tett értünk, mitől váltott meg 
bennünket. Ez az egyik oka annak, hogy az ókori izraeliták újból és újból 
elismételték, mit vitt végbe Isten értük a múltban. Ezáltal ismerték meg az 
Úr jóságát és szeretetét, aminek központi szerepet kellett kapnia az isten-
tiszteletüket átható örömben és hálaadásban. Isten iránti hálát, a remény 
és az öröm érzését kell kiváltania ma is, bennünk is annak, ha tapasztaljuk 
és valóban értékeljük bűneink bocsánatát. Így könnyű dicsőíteni az Urat 
és magasztalni csodálatos jellemét. Vajon mi mutatná be jobban Isten jel-
lemét, mint a kereszten függő Jézus, aki a mi bűneink büntetését viselte el, 
hogy ne nekünk kelljen elszenvedni azt?

Bármilyen múltbéli bűn terhel is, akármilyen a  jellemünk most, 
a keresztnél teljes megbocsátást nyerhetünk, már most, ebben a pilla-
natban! Ugyan miért ne kérnék most rögtön a  Jézus által felkínált 
bűnbocsánatot?
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december 3. kedd

KÉT NAGY, HÁLAADÓ ÉNEKKAR

Neh 12:31-42 versei szerint miért volt az ünnepségnek olyan fontos része 
a zene? 

Nehémiás idejében az istentiszteleti szolgálat részeként két nagy, hálaadó 
kórust alakítottak, hogy zenei kísérettel, énekelve körüljárják Jeruzsálemet. 
A két csoport egy helyről indult, majd különváltak, a város falai mentén 
ellenkező irányba tartva. Az egyiket Ezsdrás vezette, ő elöl ment, a másik 
végén pedig Nehémiás haladt. A két énekkar a Tömlöc-kapunál ismét talál-
kozott, majd onnan mentek a templomhoz. A kürtöket fújó papokkal lett 
teljes mindkét dicsőítő csoport. Amint beléptek a  templomba, megálltak 
egymással szemben. Kiválóan megszervezett felvonulás és istentiszteleti 
szolgálat volt. 

Ha választ akarunk találni arra a kérdésre, hogy miért olyan fontos része 
a zene az ünneplésnek és az istentiszteleti szolgálatnak, a templommal össze-
függésben kell megvizsgálnunk a jelentését. A templomban a muzsika nem 
koncert volt, hogy az emberek élvezzék, mint például Beethoven 4. szimfóni-
ájának előadását. Amikor a léviták énekeltek és megszólaltatták a hangszere-
ket, a nép imádkozva meghajolt, ez az istentisztelet részét képezte. 

A templom és az istentisztelet központi aktusának az áldozat számított, 
ami nem annyira volt kellemes cselekmény – végtére is ártatlan állatok tor-
kát vágták el. A szép zene egyrészt a menny felé emelte az emberek gondo-
latait, ugyanakkor az istentisztelet egész tapasztalatát kellemesebbé tette. 

Keressünk a Bibliában olyan eseteket, amikor az istentisztelt fontos része 
volt a zene! Gondolkozzunk el különösen 2Móz 15:1, 2Krón 20:21-22 és 
Jel 15:2-4 versein! 

Az istentisztelet része a  zene – földön és mennyben egyaránt. Figyeljük 
meg, hogy a fentebbi szakaszokban az ének mindig arról szól, amit az Úr 
tett a népéért, mint például győzelmet adott nekik „a fenevadon” (hiszen 
hogyan győzhették volna le különben?). Az énekek dicsőítik Istent a meg-
váltás tetteiért.

Nevezzünk meg néhány dolgot, amit az Úr értünk tett, amiért méltó 
a dicséretre!
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december 4.szerda

AZ ÁLDOZAT AZ ISTENTISZTELET RÉSZE

Olvassuk el Neh 12:43 versét! Mi a különleges abban, hogy az ünnepé-
lyes istentisztelet részeként „nagy áldozatokkal” áldoztak? 

A templom idejében az áldozat volt az istentisztelet legfontosabb része. Kü-
lönféle áldozatokat mutattak be, vagy a bűnbocsánat ígéretére hivatkozva, 
vagy az Istennel való közösség és a hála örömének kifejezésére. Az áldoza-
tok jelentették az istentisztelet lényegét, mivel emlékeztették a hívőket az 
igazságra Istent illetően, arra, hogy ki Ő, valamint előremutattak a meg-
ígért Magra, a  Messiásra, aki majd feláldozza értük az életét mint Isten 
Báránya. 

Végső soron mire mutattak az áldozatok? Mit tanítanak erről Jn 1:29, 36, 
1Kor 5:7 és Jel 5:6, 12-13 versei? Ha az ókori izraeliták képesek voltak 
örülni egy halott háziállat mellett, aminek a halála az igazságnak csak 
egy bizonyos részére mutathatott, nekünk ma mennyivel több okunk 
van az örömre!?

Figyeljük meg azt is, hányszor előkerül csupán Neh 12:43 versében az 
öröm témája! Vagyis a nép tiszteletadása és istenfélelme mellett az isten-
tiszteleti szolgálatok közben (hiszen amikor megöltek egy állatot a bűne-
ik miatt, az komoly dolog volt) jelen volt az öröm és a vidámság is. Mély 
tisztelettel és csodálattal kell Istenhez fordulunk, ugyanakkor örömmel is! 
A 95. zsoltárból kitűnik, hogy az igazi dicsőítésnek része az éneklésre, az 
örömteli kiáltásra és az Istent ünneplő muzsikálásra hívás (Zsolt 95:1), 
ugyanakkor az is, hogy hajoljunk meg és térdeljünk le az Úr előtt (Zsolt 
95:6). Teremtőnk imádatában, magasztalásában és dicsőítésében döntően 
fontos, hogy igyekezzünk megtartani az öröm és a tisztelet egyensúlyát.

Legelőször milyen érzést vált ki bennünk a gondolat, hogy az egész 
világ Teremtője (Jn 1:1-3) függött a  kereszten, meghalt a  teremtmé-
nyeiért? Milyen szerepe lehet az örömnek, illetve kell is lennie 
a keresztnél? 
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december 5. csütörtök

PAPOK ÉS LÉVITÁK AZ ISTENTISZTELETEN

Neh 12:44-47 szakasza szerint miért „örültek a júdaiak, hogy szolgálatba 
álltak a papok és a léviták” (RÚF)? Miért volt ez számukra olyan fontos? 

Mit jelképezett a papok munkája (akik léviták voltak)? Lásd Zsid 9:1-11!

„Krisztus közbenjárása az emberért a  mennyei templomban éppoly lé-
nyeges része a megváltás tervének, mint halála volt a kereszten. Halálával 
Krisztus elkezdte a megváltás munkáját, feltámadása után pedig a menny-
be ment, hogy befejezze. Hittel a függöny mögé kell lépnünk, »ahová útnyi-
tóul bement értünk Jézus« (Zsid 6:20)” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. 
Budapest, 2013, Advent Kiadó, 420. o.). 

Az akkor élt emberek valóban nem rendelkeztek olyan világossággal, mint 
amit mi ismerhetünk ma, annyit azonban értettek, hogy a léviták munkája 
igen fontos volt, csak ők szolgálhattak a templomban. A nép lelkesen fo-
gadta, hogy Isten munkája előrehalad általuk. 

Az emberek sok időt töltöttek Istennel, olvasták Igéjét, imádkoztak, imád-
ták az Urat és újból neki szentelték magukat. Eközben figyeltek fel arra, 
hogy addig elhanyagolták a templomi szolgálatokat, ezt pedig helyre kellett 
hozni. Most, hogy újból beindultak a szolgálatok, a nép örömét fejezte ki 
azért, hogy a  léviták végezni fogják értük a fontos munkájukat. Isten azt 
a benyomást keltette a nemzetben, hogy az istentiszteletre vonatkozó tervé-
nek részét képezték a templomi szolgálatok. 

Sajnos gyakran nem értékelik kellőképpen a lelkészeket, az Ige tanítóit és 
a zenészeket. Nehémiás korában is a léviták időnként erős támogatottságot 
élveztek, máskor viszont alig részesültek benne. Sokszor más foglalkozást 
kellett keresniük, hogy eltarthassák a családjukat, mert a nép nem adott 
tizedet és adományokat.

A tized és az adományok nélkül nem létezhet a világszéles, szervezett egy-
ház. Ha azt akarjuk, hogy a szolgálatok folytatódjanak, elkötelezetten kell 
támogatnunk a lelkészeinket anyagilag, de szóban is fejezzük ki nagyrabe-
csülésünket! Az egyház talán nem tökéletes, ennek azonban nem szabad 
meggátolnia, hogy adjunk Istennek, hiszen műve így terjedhet világszerte!
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december 6.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 

Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Mű-
hely, „Növekedés Krisztusban” c. fejezet, 50-56. o.

„Az örökkévalóságban Krisztus keresztjét tanulmányozzák a megváltottak 
és erről énekelnek. A megdicsőült Krisztusban a megfeszített Krisztust fog-
ják látni. Soha nem felejtik el, hogy Ő, aki hatalmával teremtette és fenntar-
totta a roppant tér megszámlálhatatlan világát, Isten szeretett Fia, a menny 
Felsége, akit kérubok és fénylő szeráfok gyönyörűséggel imádnak, meg-
alázta magát, hogy felemelhesse az elbukott embert; hogy a bűn átkát és 
szégyenét, Atyja arcának elrejtőzését viselte, mígnem az elveszett világ 
szenvedése meghasította szívét és kioltotta életét a Golgota keresztjén. A vi-
lágegyetem örökké csodálni és imádni fogja Alkotóját, minden sors Bíráját, 
aki az ember iránti szeretetből letette dicsőségét és megalázta magát. Ami-
kor az üdvözültek Megváltójukra néznek és arcán meglátják az Atya örök 
dicsőségét, amikor trónjára tekintenek, amely öröktől fogva mindörökké 
létezik, és felfogják, hogy országának soha nem lesz vége, lelkesen énekelni 
kezdenek: »Méltó, méltó a Bárány, akit megöltek, és aki megváltott minket 
Istennek a maga végtelenül drága vérén!« (Ellen G. White: A nagy küzdelem. 
Budapest, 2013, Advent Kiadó, 555. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Beszéljünk arról a  csoportban, hogyan lehet az istentiszteletben 

megtalálni a helyes egyensúlyt a  tisztelet és az öröm között! Vagy 
pedig tegyük fel ezt a kérdést: Vajon a tisztelet és az öröm kölcsönösen 
kizárná egymást?

2) Az izraeliták Isten védelmébe ajánlották Jeruzsálem falát a felszen-
telő ceremóniával, elismerve, hogy maga a fal haszontalan, ha Isten 
nem őrzi: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak 
építői. Ha az Úr nem őrzi a  várost, hiába vigyáz az őriző” (Zsolt 
127:1). Mi a tanulság ebből az Úrért végzett minden dolgunkat ille-
tően?

3) Milyen szerepe van a zenének a gyülekezetünk istentiszteletében?
4) A Szentírás világosan fogalmaz: Jézus a Főpapunk a mennyei szen-

télyben. Pontosan mit végez ott értünk? A földi templomban folyó 
papi szolgálatból mit tudhatunk meg Jézus mostani, mennyei tevé-
kenységéről?  
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NAGY KORNÉLIA
SZENTLÉLEK HÍVÁSA

Nélküled csak könyv a Bibliánk.
Talán szebb, különb, mint sok másik,
de Igévé tüzedtől válik.
Nélküled Jézus ember volt csak, 
és holtak maradnak a holtak,
de ha tüzed betölthet minket,
megvilágítja értelmünket;
látjuk Benne a Fiú-Istent,
Ki értünk odaadott mindent,
s legyőzve halált, bűnt és átkot,
megváltotta a holt világot,
hogy aki Megváltónak vallja,
Vele éljen, Ő úgy akarja.
S mi, boldog tanúk valljuk, éljük,
mert üzenetét már jól értjük…
Jöjj, Szentlélek, áradj ki reánk!
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december 7-13.11. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu

Visszaeső nép

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 4Mózes 18:21-24; 5Mózes 23:3-6; 
Nehémiás 13:1-22; János 5:5-16 

„Megparancsoltam a lévitáknak, hogy tisztítsák meg magukat, menjenek, és 
őrizzék a kapukat, hogy megszenteljék a szombatot. Ezért is emlékezzél meg 
rólam, Istenem, és kedvezz nekem nagy kegyelmeddel” (Neh 13:22, ÚRK)!

Nehémiás a 12. és a 13. fejezetek közötti időben Babilonban járt. Nem tud-
ni, mennyi ideig volt távol, de amikor visszatért (valószínűleg valamikor 
Kr. e. 430-425 között), akkorra a nép már újból eltávolodott Istentől. A szö-
vetségben ugyan megfogadták először is, hogy nem kötnek házasságot bál-
ványimádókkal; másodszor, hogy nagy gonddal betartják a szombatot; 
harmadszor pedig, hogy ellátják a templomot és az ottani szolgálattévőket 
tizedükkel és adományaikkal (Nehémiás 10. fejezet) – de mind a három 
ígéretüket megszegték. 

Mire Nehémiás visszatért, megdöbbenve látta, hogy nagyon is meglazult 
a nép hűsége Isten iránt. Már nem fizettek tizedet és adományokat, a temp-
lom helyiségeit más célokra kezdték használni, abbahagyták a megfelelő 
szombatünneplést és visszatértek a környező népekkel való vegyes házas-
ságok gyakorlatához. Ráadásul éppen a Júdában hagyott vezetők járultak 
leginkább hozzá az izraeliták Istennel való kapcsolatának megromlásához. 
Nem meglepő, hogy Nehémiás annyira feldúlt lett az óriási változással 
szembesülve. És ahelyett, hogy mindezt elfogadta volna, a jelleméből adó-
dóan megint csak Isten dicsőségét keresve cselekedni kezdett.
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december 8. vasárnap

A TEMPLOMI VEZETŐK ROMLOTTSÁGA

Nehémiás 13. fejezete a nép közé került ammonita és moábita idegen/bál-
ványimádók problémájával kezd (Neh 13:1-3). Ezekben a versekben nem 
arról van szó, hogy elűzték volna a más néphez vagy fajhoz tartozókat, 
akik Istent imádták, hanem a más hitűek, a meg nem tért bálványimádók 
elküldésére utal (lásd még 5Móz 23:3-6).

Olvassuk el Neh 13:1-9 szakaszát! Ki volt Eliásib és Tóbiás? Miért elfo-
gadhatatlan az, amit tettek? Lásd még: Neh 2:10, 19; 3:1; 12:10, 22; 13:28!

Nehémiás könyvének Eliásib és Tóbiás is ismert szereplői. Eliásib a nép fő-
papja volt, az ő irányítása alá tartozott a templom. Tóbiás volt Nehémiás 
ammonita ellensége, aki nagy vehemenciával akadályozta a kormányzó 
munkáját Jeruzsálemben. Eliásib és Tóbiás szövetsége azt sejteti, hogy csa-
ládtagjaik házassága révén lettek rokonok.

A házassági kapcsolatra vonatkozó feljegyzések ugyan nem maradtak 
fenn, de azt tudjuk, hogy Tóbiásnak zsidó neve volt (jelentése: „Jó az Úr”), 
valószínűleg zsidó családból származott. A feleségének a családja Ara le-
származottai közé tartozott, akik elképzelések szerint rokonságban álltak 
Eliásib családjával. Továbbá a hóróni Szanballatnak, Nehémiás másik nagy 
ellenfelének az egyik lánya Eliásib unokájához ment feleségül. Igen erős 
lehetett az intrikusok köre Nehémiás körül, mivel az ország legmagasabb 
rangú tisztségviselői rokonságban álltak egymással és szövetkeztek Nehé-
miás vezetése ellen. 

A kormányzó távollétében Tóbiás rendelkezésére bocsátotta a főpap 
a templom egyik termét, amit arra jelöltek ki, hogy ott tárolják a tizedet, 
az ajándékokat és az adományokat. Tóbiásnak állandó helyet biztosítottak 
a templomban, így bekerült a nemzet vezetői közé. Nehémiás ellenségei 
végül elérték, amit mindvégig akartak, azt, hogy kitegyék Nehémiást és ők 
jussanak uralomra. Szerencsére Nehémiás nem akarta ezt tétlenül hagyni.

Vajon Isten népe a szent történelem során mindvégig túlságosan köny-
nyen hagyta magát félrevezetni – az ókori Izraelben a zsidók vagy az 
utánuk jövő keresztények az újszövetségi korban és azt követően? Mi 
hogyan kerülhetjük el a hibájukat? 

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

LÉVITÁK A MEZŐKÖN

Milyen problémát igyekezett Nehémiás orvosolni Neh 13:10-14 versei 
szerint? 

Az énekeseknek, a kapuk őreinek és a többi templomi szolgálattévőnek 
vissza kellett térni a saját földjeire, hogy etetni tudják a családjukat, mert 
a  nép nem támogatta Isten munkáját. Ekkorra romjaiban hevert a tized 
és az áldozatok egész rendszere, amit oly nagy precizitással építettek ki. 
Nehémiásnak elölről kellett mindent kezdeni. Nagy elkeseredését mutatja, 
hogy mindent kidobált a teremből. 

„Nemcsak megszentségtelenítették a templomot, hanem az adományokat 
is hűtlenül kezelték. Ez rossz hatással volt a nép adakozó kedvére. Elveszt-
ve buzgalmukat és lelkesedésüket, kelletlenül fizették a tizedet. Az Úr há-
zának kincstára elszegényedett. Számos énekes és egyéb templomi szol-
gálattevő otthagyta Isten munkáját, mert nem kaptak elegendő fizetést, és 
máshol vállaltak munkát” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 
1995, Advent Kiadó, 414-415. o.). 

Nagyszerű látni, hogy Júda egész népe ismét összefogott és újjáépítették 
azt, ami le lett rombolva. Az emberek Nehémiás oldalán álltak, Tóbiással 
és Eliásibbal szemben. Bizonyára világos volt előttük, hogy ő minden tőle 
telhetőt megtett a nép javáért. Nehémiás azután a templom területének 
felügyeletét olyan emberekre bízta, akiket hűségesnek és megbízhatónak 
tartott. Ők kapták meg a tized és az adományok begyűjtésének feladatát, 
nekik kellett biztosítani, hogy helyesen tárolják a javakat és a megfelelő 
személyeknek juttassanak azokból. Vagyis úgy tűnik, Nehémiás belépett és 
a vezetők korrupt rendszerét egy lendülettel, gyökerestől kiirtotta. 

A templom szervezete fölé Nehémiás ugyan hűséges embereket nevezett 
ki, de a korrupt főpap, Eliásib nem veszítette el a pozícióját, ugyanis Áron 
leszármazottjaként foglalta azt el. Mozgásterét persze korlátozhatta a temp-
lom területén az, hogy Nehémiás másokat nevezett ki a feladatai bizonyos 
része fölé, de továbbra is ő maradt a főpap. 

Nehémiás így imádkozott: „Emlékezzél meg rólam ezért, Istenem, és ne 
engedd, hogy kitöröljék könyvedből jótetteimet, amelyeket Istenem házáért 
és rendtartásáért tettem” (Neh 13:14, ÚRK)! Mitől különösen emberi 
az imája?
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december 10. kedd

TIZED ÉS ADOMÁNY

A templomi szolgálatokat érintő nehémiási reformnak része volt a tized és 
az adományok rendszerének helyreállítása. 

Olvassuk el 4Móz 18:21-24, Mal 3:10, Mt 23:23, 1Kor 9:7-14, 2Kor 9:6-8 
és Zsid 7:1-2 verseit! Mit tanítanak ezek a szakaszok a tized és az ado-
mányok fontosságáról, nemcsak az ókori templomi szolgálatok idején, 
hanem ma nekünk is? 

A tized és az adományok begyűjtése nélkül a templom nem működhetett 
volna. Amikor leállt a tizedfizetés, a szolgálatok széthullottak, az egész isten-
tiszteleti rendszer veszélybe került. A templomban addig szolgálatot teljesí-
tők más munka után néztek, hogy eltarthassák a családjukat, ezért a szent 
hellyel már nem tudtak foglalkozni. Ebből következően meggyengült az Is-
ten iránti tisztelet. „A tizedrendszer a maga egyszerűségében csodálatosan 
szép. Méltányossága megmutatkozik abban, hogy a gazdagokkal és szegé-
nyekkel szemben jövedelmük arányában támaszt igényt. Olyan mértékben 
kell visszaadnunk a tizedünket, amilyen mértékben Isten használatra adta 
nekünk a tulajdonát. Amikor Isten igényli a tizedet (Mal 3:10), nem a hálánk-
ra vagy a nagylelkűségünkre apellál. Jóllehet hálának kell kísérnie Istennel 
kapcsolatos minden megnyilvánulásunkat, de tizedet azért fizetünk, mert 
Isten megparancsolta. A tized az Úré, és azt kívánja, hogy azt adjuk vissza 
neki” (A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei. A 27 alapvető hitelv bibliai 
magyarázata. Budapest, 1997, Advent Kiadó, 289-290. o.).    

Éppen úgy, ahogyan ez az izraelita templommal megtörtént, a mi egyhá-
zunk is felbomlana a tagok tizedei és adományai nélkül. Szolgálatai nem 
működnének azok az emberek nélkül, akik azért kapják a fizetésüket, hogy 
idejüket a minőségi szolgálatra, tervezésre, Isten egyházának az irányítá-
sára fordítsák. Isten tiszteletének a minősége is gyengülne. A legfontosabb 
pedig, hogy a tized és az adományok nélkül nincs evangelizáció. Továbbá 
azért adunk tizedet, mert Isten alapította meg a tized rendszerét az Igében. 
Istennek nem kell mindig magyarázatot adnia arra, hogy miért rendel el 
valamit. Elvárja: bízzunk abban, hogy Ő mindent kézben tart. Nézzünk 
utána és tudjuk meg, hogyan működik a rendszer, de aztán tegyük le az Ő 
kezébe!

Miért különösen fontos a saját lelki életünk szempontjából a tizedfi-
zetés? Hogyan jelzi az Isten iránti bizalmunk mértékét? 
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december 11.szerda

A BORSAJTÓ TAPOSÁSA SZOMBATON

Nehémiás milyen kérdéssel foglalkozott Neh 13:15-16 verseiben?

Nem olyan könnyű kiállni Istenért, amikor az ember kisebbségben van. 
Isten kijelentette: a szombat legyen szent nap, semmiféle munkát ne végez-
zenek akkor, ezért Nehémiásnak eltökélt szándéka volt, hogy biztosítani 
fogja az Úr parancsolatának a betartását Jeruzsálemben. Erkölcsi köteles-
ségének érezte, hogy így foglaljon állást, majd ezek szerint járt is el. 

A teremtés hetének csúcspontja volt, amikor Isten megteremtette a szom-
batot, hogy különleges nap legyen, amelyen az ember megújulhat, felfris-
sülhet az Istennel töltött idő alatt, úgy, ahogyan egyéb világi dolgai végzése 
közben nincs rá módja.  

Szokták mondani, hogy „inkább a szombat tartotta meg Izraelt, mint Izrael 
a szombatot.” Ennek az a lényege, hogy a hetedik napi szombat mindig is 
különös módon segíti azok hitének megőrzését, akik Isten kegyelme által 
igyekeznek megünnepelni, élvezve a nyugalomnap kínálta fizikai és lelki 
áldásokat.

Mit tett Nehémiás, hogy véget vessen a szombati „adásvételnek”? Mit 
tudhatunk meg erről Neh 13:17-22 szakaszából?

Nehémiás Júda kormányzójaként úgy látta saját szerepét, hogy neki kell 
betartatni a szabályokat. Júda törvényeinek alapja Isten törvénye volt, ezért 
Nehémiás őrizte, beleértve a szombatot is. Talán ha Júda nemessége szem-
beszállt volna a főpap által bevezetett korrupcióval, Nehémiás nem találja 
magát ilyen helyzetben. Ám a nemesek és a vezetők sérelmezhették, hogy 
korábban Nehémiás nyomására vissza kellett adniuk a szegények javait, 
ezért úgy tűnik, nem ellenezték az Eliásib és Tóbiás által bevezetett válto-
zásokat sem. 

Nehémiás először is felelősségre vonta a nemességet, majd pedig megpa-
rancsolta, hogy a kapukat zárják be és őröket is állíttatott. Amikor a piac 
egyszerűen kiköltözött a városból a városon kívülre, Nehémiás még szigo-
rúbb intézkedéseket hozott, megfenyegette a kereskedőket, hogy ha ismét 
ott találja őket, kezet emel rájuk a következő szombaton. Nehémiás bizo-
nyára szavatartó ember lehetett, mert az árusok megértették az üzenetét, és 
attól kezdve távolmaradtak. 
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december 12. csütörtök

„HÁT NEM ÍGY CSELEKEDTEK-E ATYÁITOK?”

Csodálatra méltó Nehémiás komolysága a szombat tekintetében is. Olyan 
szenvedéllyel ragaszkodott a nyugalomnap helyes megtartásához, hogy 
figyelmeztette az idegen kereskedőket: „kezet emel” rájuk. Más szóval, 
ő maga fog fellépni, ha újból a városban vagy a kapuk előtt találja őket. 
Kormányzóként hivatali kötelessége volt a parancsolat betartásának a biz-
tosítása. 

„Nehémiás bátran megdorgálta őket kötelességük elhanyagolása miatt. 
»Micsoda gonosz dolog az, amit cselekesztek, hogy megfertőztetitek a szombat-
nak napját?« – kérdezte szigorúan. »Avagy nem így cselekedtek-é a ti atyáitok, 
s a mi Istenünk reánk hozá mindezen gonoszt és e városra?! És ti mégis növe-
litek Isten haragját Izráel fölött, megfertőztetvén a szombatot!« Ezután paran-
csot adott, hogy amikor megárnyékosodnak »Jeruzsálem kapui a szombat 
előtt«, zárják be őket, és ne nyissák ki a szombat végéig. Saját szolgáit ál-
lította a kapukhoz, hogy figyeljék, vajon végrehajtják-e utasításait, mivel 
jobban bízott bennük, mint azokban, akiket Jeruzsálem elöljárói jelöltek 
volna ki” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1981, H. N. Ad-
ventista Egyház, 415. o.).   

A korszakokon át egészen Jézus koráig visszhangoztak Nehémiás figyel-
meztetései a szombat megszentségtelenítésével kapcsolatban, természete-
sen a többi utasítással együtt, nehogy megszegjék azt. Az evangéliumokból 
tudjuk, hogy a helyes szombatünneplés kérdésében Jézus újból és újból 
megküzdött a vallási vezetőkkel.  

Olvassuk el Mt 12:1-8, Mk 3:1-6, Lk 6:6-11 és Jn 5:5-16 verseit! Mi volt 
a kérdés ezekben az esetekben? Milyen magyarázatot találunk az ókori 
Izrael történelmében arra vonatkozóan, hogy honnan is indult a vita? 

Vakbuzgalmukban a vallási vezetők annyira igyekeztek, nehogy „meg-
szentségtelenítse” valaki a szombatot, hogy Jézust, a szombat Urát (Lk 6:5) 
vádolták szombatrontással! Elképesztő! Az egészben a legironikusabb, 
hogy míg közülük sokan mély törvénytiszteletet hangoztattak, addig el-
felejtették azt, „ami a törvényben ezeknél fontosabb: az igazságos ítéletet, az 
irgalmasságot és a hűséget” (Mt 23:23, ÚRK)!

Mit tehetünk azért egyénileg és közösségileg is, nehogy ilyen hibákat 
kövessünk el mi is, akár a szombat, akár a hitünk szempontjából más 
lényeges kérdés tekintetében?
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december 13.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Mű-
hely, „Öröm az Úrban” c. fejezet, 85-93. o.

„Amikor eléjük tárta Isten parancsait és kilátásba helyezett büntetését, va-
lamint büntető ítéleteit, amelyekkel éppen e bűn miatt látogatta meg Izráelt 
a múltban, lelkiismeretük felébredt, és reformációs munka indult, ami Isten 
tetszésével találkozott. Elfordította haragját, és áldást hozott rájuk. 

A szent tisztségek viselői közül egyesek védelmükbe vették pogány fele-
ségüket. Azt mondták, nem tudnak elszakadni tőlük. Nehémiás azonban 
nem tett különbséget. Nem volt tekintettel sem rangra, sem állásra. Azokat 
a papokat és vezetőket, akik nem voltak hajlandók megszakítani kapcso-
lataikat a pogányokkal, azonnal elbocsátotta az Úr szolgálatából. A főpap 
unokáját, aki a hírhedt Szanballat lányát vette feleségül, nemcsak eltávolí-
totta a szolgálatból, hanem azonnal száműzte Izráelből. »Emlékezz rá, Iste-
nem – könyörgött Nehémiás –, hogy mennyire beszennyezték a papi tisztséget 
és a lévita papsággal kötött szövetséget«” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 
Budapest, 1995, Advent Kiadó, 416-417. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Olvassuk el újból a fentebbi idézetet Ellen G. White-tól! A csoportban 

beszélgessünk arról, hogy mit gondolunk Nehémiás döntéséről, ami-
kor nem tett kivételt azzal sem, aki láthatóan őszintén szerette a fele-
ségét és nem akart elszakadni tőle! Vajon Nehémiás túlságosan szi-
gorú, hajlíthatatlan volt, és néhány esetben talán engedhetett volna? 
Miért vagy miért nem? Ebben a kérdésben hogyan gyakorolhat az 
egyház fegyelmet – szeretettel és megértéssel, ugyanakkor következe-
tességre törekedve, hogy ne csorbuljon Isten igazsága?

2) Tudvalevőleg nem törvényeskedés a szombatünneplés, mint aho-
gyan az sem, hogy ne kívánjuk azt, ami másé, ne lopjunk és ne 
hazudjunk. Miért kell mégis vigyáznunk, nehogy a szombatünnep-
lés (vagy bármely más parancsolat betartása) törvényeskedéssé 
váljon? Miért az a legerősebb védelem a legalizmus csapdája ellen, 
ha mindig gondolunk a keresztre és arra, amit Krisztus tett értünk?

3) Ugyanakkor hogyan védekezhetünk az ahhoz hasonló lassú, de 
folyamatos megalkuvás ellen, amivel Nehémiás szállt szembe?
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PETRŐCZ LÁSZLÓNÉ:
REGGELI ZSOLTÁR

Az ébredés
a hétköznapi
feltámadás
az újra kezdés
munkába indulás
tagjaimnak 
mozdulása
térdeimnek 
meghajlása
szívemnek 
dobbanása
köszönt Téged
Teremtőm
köszönt Téged
Megmentőm
bűneimért
Szenvedőm
Általad 
elvégeztetett
ha majd
mozdulatlan
lesz e test
megszűnik

az ébredés
megszűnik
a felkelés
tagjaimnak
mozdulása
térdeimnek
meghajlása
szívemnek 
dobbanása 
akkor is Te 
leszel velem 
esedezel
érettem
kegyelmezzen 
Istenem
legyen részem 
újulásban 
az örök 
feltámadásban 
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december 14-20.

Helytelen döntések nyomában

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 7:3-4; Ezsdrás 9–10; 
Nehémiás 13:23-25; 1Korinthus 7:10-17; 2Korinthus 6:14 

„és ezt mondtam: Istenem! Szégyenkezem, és nem merem fölemelni arcomat 
hozzád, Istenem, mert bűneink elborították fejünket, és vétkünk az égig nö-
vekedett” (Ezsd 9:6, RÚF).

Ezsdrás és Nehémiás egy olyan közösségben kaptak vezető szerepet, amely-
ben már megszokottá vált a más népek tagjaival kötött házasság. Ez igen-
csak aggasztotta mindkettejüket, mivel Istennel való szoros kapcsolatra 
kívánták vezetni a népet. Tisztában voltak azzal, hogy milyen rossz hatása 
lehet a hitetlen vagy bálványimádó embereknek Isten népére, hiszen törté-
nelmükben láthatták ennek szörnyű hatásait. A kánaánita vallások egész 
Izraelben elterjedtek, míg már minden magaslaton Baált és Aserát imádták. 
A pogány házastársak hatása ártalmas volt az izraelita családokra nézve. 
Bálám azt tanácsolta a moábitáknak, hogy küldjék asszonyaikat az izraeli-
tákhoz, akik biztosan elfordulnak majd Istentől, ha a moábita nők leveszik 
őket a lábukról. Sajnos igaza lett. Nemcsak a házasfelek hatnak egymásra, 
de az ilyen kapcsolat a gyerekek hitét is befolyásolja.

Mit kezd Ezsdrás és Nehémiás az izraeliták vegyes házasságának helyzeté-
vel? Vajon szabad folyást engednek e szokásnak vagy kiállnak ellene? Ezen 
a héten megnézzük, hogyan viszonyult az említett kérdéshez e két vezető. 

12. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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december 15. vasárnap

NEHÉMIÁS REAKCIÓJA

Miről szól Neh 13:23-25 szakasza? Hogyan magyarázható Nehémiás re-
akciója az adott helyzetben?

Mivel a gyerekek nem beszéltek arámul (ez volt a fogság idején beszélt 
nyelv), sem héberül, nem érthették a Szentírás tanítását. Ez komoly prob-
lémát jelentett, mert Isten kinyilatkoztatásának ismerete így elferdülhetett, 
sőt el is tűnhetett volna. Az írástudók és a papok főként arámul magyaráz-
ták a Tórát, hogy az emberek megérthessék a prédikációt. Viszont mivel 
az anyák Ammon, Asdód vagy Moáb népéhez tartoztak, és elsősorban ők 
viseltek gondot a gyerekekről, nem meglepő, hogy a gyerekek sem beszél-
ték atyáik nyelvét. A nyelv, amit beszélünk, hat a fogalmakról alkotott felfo-
gásunkra, ugyanis annak a kultúrának a szókészletét használjuk. A bibliai 
nyelv ismeretének elvesztése azt is jelentette volna, hogy sajátos identitá-
suk is odalesz. Ezért Nehémiás számára elképzelhetetlen volt, hogy egész 
családoknak így megszűnjön a kapcsolata Isten Igéjével – ebből következő-
en pedig az élő Istennel, a héberek Urával is. 

Teológusok rámutatnak, hogy Nehémiás az emberek nyilvános megszé-
gyenítéséhez folyamodott, és ez a lépése valószínűleg a szokásos bünte-
tés volt abban a korban. Amikor a szöveg szerint Nehémiás megfeddte és 
megátkozta őket, ne gondoljuk, hogy illetlen szavakat használt, káromko-
dott volna, hanem a szövetség átkait olvasta rájuk. Mózes ötödik könyvének 
28. fejezete felvázolja, hogy milyen átkok terhelik a szövetség megszegőit. 
Nehémiás valószínűleg a Biblia szavait választotta, hogy ráébressze az em-
bereket tettük helytelenségére és rossz választásuk következményeire. 

Nehémiás még arról is beszámol, hogy „Megvertem közülük néhányat, megté-
páztam őket” (Neh 13:25, ÚRK). Nehogy úgy képzeljük, hogy Nehémiás dü-
hödten, haragos indulatból reagált! Figyelembe kell vennünk, hogy a nyilvá-
nos büntetés megszabott formája volt a verés. Csak „néhányat” vert így meg, 
azokat a vezetőket, akik a helytelen viselkedést kiváltották vagy pártolták. Az 
ilyen cselekedetek a nyilvános megszégyenítés módszeréül szolgáltak. Nehé-
miás biztosítani akarta, hogy az emberek felmérjék döntéseik súlyát és azok 
következményeit is. 

Hogyan reagáljunk, amikor szembesülünk vele, hogy ahogy hiszünk 
bizonyos dolgokat, az az egyházban helytelenségnek minősül? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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december 16.hétfő

NEHÉMIÁS FEDDŐ BESZÉDE

Milyen veszélyekkel jár, ha valaki letér a helyes útról? Neh 13:26-27 sze-
rint miért olyan fontos a bibliai történelem ennek megértéséhez?

A döntései következtében Salamon egyre mélyebbre süllyedt a bűnben. 
Mondhatjuk úgy is, hogy a saját vesztét okozta, mivel nem engedelmeske-
dett Isten parancsának, amit Izrael királyainak adott: „Ne legyen sok felesé-
ge, hogy szíve el ne hajoljon” (5Móz 17:17, RÚF). Salamon élete itt rossz pél-
daként jelenik meg, mert nemcsak hogy több felesége volt, hanem ahogy 
Nehémiás rámutat, olyan nőket választott, akik nem Istent imádták.

Miért volt igaza Nehémiásnak abban, hogy elmarasztalta a népet a po-
gányokkal kötött vegyes házasságok miatt? 1Móz 6:1-4; 24:3-4; 28:1-2; 
5Móz 7:3-4; 2Kor 6:14

A vegyes házasságok tilalma nem nemzetiségi kérdés, a bálványimádás volt 
az oka. Bibliai hősök is összekötötték az életüket nem Izraelből származó 
nőkkel: Mózes feleségül vette a midiánita Cippórát, Boáz pedig Ruthot, aki 
moábita volt. A vegyes házasságokat érintő tiltás arra az esetre vonatko-
zik, ha az egyik fél más hitű vagy nem hisz egyáltalán. Az volt a probléma 
Ezsdrás és Nehémiás korában, hogy az emberek nem akartak istenhívők-
kel házasodni. „A házasságra vonatkozó édeni terv… arra szólított, hogy 
a  két fél kiegészítse egymást a lelki dolgokban, a hitben, valamint más 
fontos értékek tekintetében is” (Richard M. Davidson: Flame of Yahweh. 
Peabody, Mass., 2007, Hendrickson Publishers, 316. o.). Ebben a történet-
ben a pogány feleségek nem döntöttek úgy, hogy elhagyják a bálványimá-
dást. Következésképp Nehémiás talán inkább elszomorodott, mint haragu-
dott a nép választása miatt, mert ez az Isten iránti őszinte elköteleződésük 
hiányát mutatta. 

A Biblia olyan gyakorlati szabályokat tartalmaz, amelyek segítenek megma-
radni Isten mellett. Az Úr éppen azért adta ezeket, hogy az életünk a legbol-
dogabb legyen. Az azonos hitűek közötti házasságra szólító paranccsal is 
az Isten célja, hogy jobb legyen az életünk és bátorítsuk egymást az Ő tisz-
teletére. 

Milyen elveket szűrhetünk le e történetekből ma, amelyek védik 
a hitünket és a családunk hitét? 
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december 17. kedd

EZSDRÁS REAKCIÓJA

Olvassuk el Ezsdrás 9. fejezetét! Mit tett Ezsdrás, amikor értesült az izra-
eliták vegyes házasságairól? Ezsd 9:1-2 versében az áll, hogy az emberek 
nem „különültek el”. Ez a szó még a következő versekben is megtalálható: 
1Móz 1:4, 6, 7, 14, 18, 2Móz 26:33, 3Móz 10:10, 11:47. Mire utal ez a szó-
használat a hitetlenekkel való házasodás kérdését illetően? 

Többen felvetették Ezsdrásnak a vegyes házasságok kérdését. A kifejezé-
seik mutatják, amikor felsorolták a különböző utálatos dolgokba bonyo-
lódott népeket, hogy ismerték a Tórát, ugyanis a lista egyenesen a bibliai 
beszámolókból származik. Érdekes, hogy a polgári vezetők hozták a hírt 
Ezsdrásnak, mivel még a nép vallási vezetői, a papok és a léviták is vétke-
sek voltak e téren. 

„Amikor Ezsdrás tanulmányozta a babiloni fogsághoz vezető okokat, rájött, 
hogy Izráel hitehagyása jórészt a pogány népekkel való összekeveredésükre 
vezethető vissza. Látta, hogy ha Isten parancsának engedelmeskedve a kör-
nyező népektől távol tartották volna magukat, sok szomorú és megalázó 
élménytől megmenekülhettek volna. Most, amikor megtudta, hogy a múlt 
tanulságai ellenére, fontos személyek át merték hágni a hitehagyás ellen vé-
delmül adott törvényeket, lelke mélyéig megrendült. Isten jóságára gondolt, 
aki ismét lehetővé tette, hogy népe megvesse lábát ősi földjén. Hálátlanságuk 
láttán jogos harag öntötte el, és erőt vett rajta a fájdalom” (Ellen G. White: 
Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 384. o.). 

Az „elkülönül”, „elválaszt” szavakat egymással ellentétes dolgokra vonat-
koztatjuk, szöges ellentéteket jelöl. Szavaikkal az emberek elismerték, hogy 
korábban is ismerték Isten parancsát a hamis vallásoktól való elkülönülés-
ről, tisztában voltak vele. Egyértelmű volt számukra: senki sem mondhatja, 
hogy ha egy más hitű társat választ, annak nem lesz hatása sem a házassá-
gára, sem a gyermekei nevelésére. Ekkor már látták, hogy milyen súlyossá 
vált a helyzet.

Mit tehetünk, hogy őrizzük az otthonunk, a családunk hitéletét, még 
ha helytelen döntéseket hoztunk is meg a múltban? 
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december 18.szerda

EZSDRÁS CSELEKSZIK

Olvassuk el Ezsdrás 10. fejezetét! Hogyan fogott hozzá Ezsdrás és a többi 
vezető a vegyes házasságok problémájának kezeléséhez?

Az egész gyűlés együtt elhatározta, hogy elküldik az idegen asszonyokat. 
Meglepő módon még azok is egyetértettek a tervvel, akik így nősültek – an-
nak a négy férfinek a kivételével, akiket Ezsd 10:15 név szerint megemlít. 
A zsidók megígérték, hogy elküldik az idegen nőket. A terv végrehajtásá-
hoz három hónap kellett. Végül száztizenhárom zsidó férfi bocsátotta el 
a  feleségét (Ezsd 10:18-43). A fejezet utolsó verséből (Neh 10:44) pedig 
kiderül, hogy a vegyes házasságok némelyikében már gyermekek is szület-
tek. Számunkra nem tűnik érthetőnek, sőt helyesnek az, hogy gyerekes csa-
ládok elküldjék az anyákat. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy egé-
szen sajátos időszak volt ez, amikor Isten újra kezdte kapcsolatát a zsidó 
néppel, és bizonyos értelemben ők is az Úrral. Radikális döntések kellettek 
ahhoz, hogy maradéktalanul követhessék Istent. A „különítsétek el magato-
kat” (bádal) (Ezsd 10:11, ÚRK) és „elbocsátják” (jácá’) (Ezsd 10:19) szavak 
másutt nem fordulnak elő a Szentírásban válásra vonatkoztatva. Ezsdrás 
bizonyára ismerte a válásra általában használt kifejezést, itt mégis más 
szavakat választott. Nyilvánvalóan nem tekintette érvényesnek a házassá-
gokat, miután kiderült, hogy ezekkel megszegték a Tóra parancsát. Más 
szóval érvénytelenítették a házasságokat, mivel törvényellenesek voltak. 
A folyamat az érvénytelen házasságok felbontását jelentette. Arról azonban 
nincs információnk, hogy mi lett az elküldött feleségekkel és gyerekekkel, 
és milyen hatása volt ennek az intézkedésnek a közösségre. A korabeli 
szokások szerint az elvált férj felelőssége volt elszállítani volt feleségét és 
a gyermekeit. A feleség normális esetben a szülői házába költözött. Idővel 
azután egyes zsidó férfiak ismét hajlottak a hitetlenekkel való házasságra, 
és némelyek talán visszatértek korábban elküldött feleségükhöz. A megol-
dás ideig-óráig való voltát magyarázhatja az emberi természet, valamint az 
Isten iránti elköteleződés ciklusainak hullámzása. Be kell ismernünk még 
nekünk is, ha komoly hívőknek tartjuk magunkat, hogy voltak olyan peri-
ódusaink, amikor lanyhult az Isten iránti elköteleződésünk, amikor a hívői 
életünket inkább hiányosnak lehetett mondani. Sajnos az embernek folya-
matos küzdelmet jelent az, hogy Istent helyezze előre.

Mit tapasztaltunk azzal kapcsolatban, hogy „lanyhult az Isten iránti 
elköteleződésünk”? Mit tanultunk ezekből az esetekből?
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december 19. csütörtök

MAI HÁZASSÁGOK    

Imádkozva gondolja meg az ember, hogy ki lenne a megfelelő társa, és 
a döntésbe Istent is vonjuk bele! El kell döntenünk azt is, hogy hűek mara-
dunk Isten elveihez, amelyek sok szomorúságtól és bajtól megvédhetnek!

Nézzük meg, hogyan kezelte Pál azt a kérdést, amikor egy keresztény há-
zastársa hitetlen volt! Alaposan tanulmányozzuk 1Kor 7:10-17 szakaszát!  

A Bibliában nem találni részletes parancsot arra vonatkozóan, mit tegyünk 
a más hitűekkel kötött házasság esetén. Nem lenne bölcs dolog az Ige szán-
dékával és elveivel szembehelyezkedve ahhoz ragaszkodni, hogy a hitetlen 
házasféltől való elválás volna a helyes megközelítés, amit Ezsdrás története 
alapján javasolni kellene. Ezsdrás és Nehémiás helyzete egyszeri eset volt, 
Isten akarata szerint történt (Ezsd 10:11), mivel ekkor Izrael jövője és egész 
közösségük vallási élete forgott kockán. Kezdték elveszíteni az identitásu-
kat, hogy ők az élő Isten imádói. 

Az egyiptomi Elephantiné szigetén például a zsidó kolónia vezetői (Ezsdrás 
és Nehémiás korában) engedélyezték a vegyes házasságokat, és hamarosan 
kialakult egy keverék vallás, Jahve és a pogány Anat istennő kultusza. Az 
izraeli történések miatt azonban még a messiási vonal is veszélybe került 
volna. Tehát ez az egyszeri eset nem tekintendő követendő példának arra, 
hogy fel kellene bontani a házasságokat és családokat, ha hívő hitetlen-
nel házasodik. Viszont ez az eset is példázza, hogy Isten előtt milyen nagy 
érték a közös hiten alapuló házassági kapcsolat. Sátán örül, ha az ember 
olyan valakivel köti össze az életét, aki nem bátorítja az Isten tiszteletére, 
mert tudja, hogyha mindkét fél meggyőződése azonos, erősebb lesz az Iste-
nért végzett missziójuk, mintha csupán az egyikük hűséges. 

A Biblia egyértelműen a felemás igában kötött házasság ellen foglal állást 
(2Kor 6:14), ugyanakkor más döntések esetén olyan szakaszokat is talá-
lunk, amelyekben kegyelmét kiterjeszti a másik félre is. Isten erőt ad a hi-
tetlennel házasságot kötött félnek, hogy hozzá és a házastársához is hű le-
gyen. Isten nem hagy magunkra még akkor sem, ha az akaratával ellentétes 
döntést hozunk meg, és ha kérjük a segítségét, Ő meg is adja azt. Ez persze 
nem jelenti azt, hogy csak nyugodtan tegyük, amit akarunk, majd minden-
től függetlenül várjuk Isten áldását! Viszont ha szükséghelyzetünkben hoz-
zá fordulunk, alázattal, Ő mindig meghallgat. Isten kegyelme nélkül egyi-
künk számára sem lenne semmi remény, mivel mind bűnösök vagyunk.
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december 20.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, „Refor-
máció” c. fejezet, 414-419. o.

„Az isteni megbízatásban a kötelesség hitvallásunk fontos része. Isten esz-
közeiként fel kell használnunk azokat a körülményeket, amelyekkel vég-
rehajthatjuk akaratát. A gyors és határozott cselekvés a megfelelő időben 
fényes győzelmet arat; a késlekedés és hanyagság következménye kudarc 
és Isten meggyalázása. Ha az igazság ügyének védelmezői közömbösek és 
céltalanok, akkor az egyház nemtörődöm, tétlen és szórakozni vágyó lesz; 
ha azonban az a szent cél tölti be lelküket, hogy Istennek és csakis Neki 
szolgáljanak, akkor a nép egységes, bizakodó és lelkes lesz.

Isten Igéje bővölködik meglepő és éles ellentétekben. Egymás mellett talál-
ható a bűn és a szentség, ezeket látva, az előbbitől őrizkedjünk, az utóbbit 
pedig tegyük magunkévá. Azok az oldalak, amelyek leírják Szanballat és Tó-
biás gyűlölködését, álnokságát és árulását, leírják Ezsdrás és Nehémiás emel-
kedettségét, odaszentelődését és önfeláldozását. Mi döntjük el, hogy melyik 
példát választjuk. Isten parancsai áthágásának félelmes következményeit a 
Szentírás szembeállítja az engedelmességből származó áldásokkal. Mi ma-
gunk döntjük el, hogy a büntetést vagy az örömet választjuk” (i. m. 418. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA:
1) A történeteket olvasva egyértelműnek tűnik, hogy az emberek eleve 

nem vették komolyan Isten hitét, ezért is választottak pogány fele-
séget. Ezsdrás nem fordított hátat nekik, hanem a változás reményé-
ben igyekezett megpirongatni, helyreigazítani őket. Vajon történt 
igazi változás? A külső tettekkel belülről is megváltoztak volna? 
Erősödött-e valójában az Istenbe vetett hitük? Mi a bizonyíték arra, 
hogy sokan nem változtak meg igazán? Mennyire fontos a szívbéli 
változás? Mit tanulhatunk az ő hibájukból ezzel kapcsolatban? 

2) Hogyan segíthetünk a gyülekezetünkben azoknak, akik rossz 
házasságból adódó problémákkal küzdenek? 

3) Az isteni elvek örökkévalók, tökéletesek, a kultúrák pedig igen elté-
rőek. Miért kell figyelembe vennünk ezeket a különbségéket, 
miközben Isten elveit a saját életünkre és helyzetünkre akarjuk 
alkalmazni? 
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TARDI SÁNDORNÉ: 
KÉT FA

Áll két fa egymás árnyékában.
A szél, a vihar tépázza őket.
Napsugár, szellő közöttük jár.
Hosszú évek óta egymás mellett élnek.

Az egyik fa ága reccsenve letört.
Árnyékában a másikból,
feléje hajolva, egy új ág kinőtt.
Védik egymást széltől, vihartól.

Formálja őket napfény, szellő,
formálja őket zúgó vihar.
Áll két fa egymás árnyékában
összefonódva, mint két kar.

Már-már egymást átkarolva
őrzik féltőn a másik létét.
Orkán kuszálja lombjukat néha,
s letöri gyengébb ágaik végét.

Ha elül a vihar, újra csöndben állnak.
Hálásan, bátran, némán örülve.
Áll két fa egymás árnyékában.
Egymáson kívül velük ki törődne?  

Áll két fa egymás árnyékában…
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Izrael vezetői

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Királyok 12:1-16; Ezsdrás 8:21-23, 31-32; 
Nehémiás 4:7-23; János 11:46-53; Apostolok cselekedetei 15:7-11 

„Ekkor elment az egész nép, hogy egyenek, igyanak, és másoknak is juttassa-
nak belőle, és nagy örömünnepet tartsanak, mert megértették mindazt, ami-
re oktatták őket” (Neh 8:12, RÚF).

Ezsdrás és Nehémiás egyaránt példás, Istennek szentelt életű vezető volt, 
akik végre is hajtották a  feladatokat, amelyekre az Úr elhívta őket. Isten 
iránti szeretetük hűséges szolgálatra késztette őket. Tanulmányunkban 
központi szerepet kapott az ő hűségük.

A héten vezetőkkel kapcsolatos bibliai példákat tekintünk át – köztük 
Ezsd rásét és Nehémiásét. Mindenre nem térünk ki, még számos más do-
logról is lehetne szót ejteni, de a kiválasztott tanulmányok minden vezető 
számára alapvetően fontosak. Talán nem mindenki tekinti magát éppen 
ebben az életszakaszban vezetőnek, de mindenki hat legalább néhány em-
berre, ezért a tanulságokból bárki kamatoztathat.

Ezeknek a vezetőknek a történetében központi szerepe van Isten Igéjének. 
Ez formálta át a gondolkodásukat, az életüket, amiből következett az éb-
redés és reformáció egész programja. Isten Igéjének, az útmutatásainak 
köszönhettek mindent. Így függetlenül attól, hogy kik vagyunk, mi a szere-
pünk, hetednapi adventista keresztényként központi helyet kell biztosíta-
nunk az életünkben Isten Igéjének!

december 21-27.13. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapdecember 22.

A VEZETŐK BEFOLYÁSA

Az egész Bibliában találhatunk a vezetéssel kapcsolatos példákat, jókat és 
rosszakat egyaránt, vagy akár olyanokat is, amelyekben keveredik a kettő. 
Rossz vezetők időnként tettek jót is, jó vezetők pedig alkalmanként rossz 
dolgokat is elkövettek. Mindannyian emberek vagyunk, jóra és rosszara 
is képesek, helyesen és helytelenül is cselekedhetünk. Ugyan ki az, aki ne 
tapasztalta volna ezt a saját életében? 

A helyzet viszont az, hogyha az ember vezető, nő a befolyása – akár jó, akár 
rossz értelemben. Éppen elég nagy baj, ha valakinek rossz a hatása otthon, 
a munkahelyén vagy bárhol másutt. Vezetői tisztségben azonban, legyen 
az lelki vagy politikai természetű, esetleg mindkettő, megsokszorozódik 
a befolyás ereje. Igen fontos tehát, hogy a Szentírás elveit és tanításait tük-
rözzük minden szerepkörben, vezetőként azonban különösen!

Keressük ki az alábbi igehelyeket! Milyen vezetői hozzáállással találko-
zunk az egyes szakaszokban? Ha jót látunk, nevezzük meg, hogy miért 
jó, de a rosszat is indokoljuk meg!

Roboám (1Kir 12:1-16)  

Péter (ApCsel 15:7-11)  

Jósiás (2Kir 23:1-10)  

Debóra (Bír 4:1-16)  

Akháb (1Kir 21:1-16)  

Mitől lesz jó vagy rossz a vezetés? Milyen tanulságokat találunk ezzel 
kapcsolatban az említett történetekben így futólag? Hogyan alkalmaz-
hatjuk a tanultakat a saját életünkben?

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

GONOSZSÁG AZ ÚR ELŐTT

Olvassuk el az alábbi verseket! Mit tudhatunk meg az említett vezetők-
ről? Milyen hatást tettek azokra, akiken uralkodtak? 

1Kir 15:25-26, 34  

2Kir 13:1-3  

Jn 11:46-53  

Kijózanító gondolat, bármilyen vezetői posztot töltsünk is be, hogy lelkileg 
tönkretehetünk vagy felemelhetünk embereket. Az iménti esetekben a ha-
tás egyöntetűen szörnyű volt. 

Konkrétabban fogalmazva, a jellemünk és a Krisztus iránti elkötelezettsé-
günk foka hat azokra, akikkel csak kapcsolatba kerülünk. A lelki vezetők 
befolyásolnak másokat: vagy Istenhez vezetik az embereket, ha maguk is 
Őt keresik, vagy ha nem, akkor rossz lesz a hatásuk.

A mai részben tárgyalt esetekkel ellentétben Ezsdrás és Nehémiás is vitat-
hatatlanul erős kapcsolatot ápolt Istennel. A  többi nagy vezetőről szóló 
bibliai beszámolókat is túlszárnyalja az, amennyit a könyveik feljegyzése 
szerint e két vezető imádkozott, böjtölt. Még ha nem is volt minden tökéle-
tes, irányításuk alatt a nép Istennel járt. Isten felé mutatott az életük iránya. 
Voltak viszont, akikre Ezsdrás és Nehémiás befolyása nem hatott, akik nem 
változtak meg, ami bizonyítja, hogy nem mások hite a döntő az életünk-
ben, csak a magunké. Hiszen gondoljunk csak azokra az emberekre, akik 
láthatták a testet öltött Jézust, hallhatták prédikálását, tanúi lehettek csodá-
inak vagy hallhattak azokról, végül mégis elutasították! Igen, mindenkinek 
megvan a maga szerepe, akármilyen pozíciót is töltsön be az életben, és 
a hatása lehet jó vagy éppen rossz. Végül azonban mindenkinek majd ön-
magáért kell számot adnia Isten előtt!

Gondoljunk a  saját befolyási körünkbe tartozókra! Hogyan lehetne 
jobb a hatásunk?  
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kedddecember 24.

BÁTORSÁG ÉS MEGERŐSÍTÉS

Hogyan mutatkozott meg Nehémiás bátorsága Neh 4:7-23 szakaszában? 
Mi tette ennyire erőssé?

Nehémiás kiállt az ellenségekkel szemben, akik próbálták megfélemlíteni 
a zsidókat. Arra szólította az embereit, hogy készüljenek fel a harcra. Nem 
csak azt mondta, hogy „Istenünk, te tégy meg mindent!” Inkább felkészítet-
te a népet, hogy ők is vállalják a maguk részét. Kardokat és más fegyvereket 
fogtak, miközben folytatták a fal építését. Nehémiás vezetése alatt a zsidók 
nem hátráltak meg félve, hanem bátran fegyvert ragadtak, hogy megvéd-
jék magukat. Bátorította a  népet, hitt bennük, együtt dolgozott velük és 
biztosította nekik a cselekvési lehetőséget. Feladatokat, felelősséget adott 
másoknak is. Viszont nem csak kiadta a parancsot, hogy mit kell tenni, az-
tán bebújt a szobájába. Nem! Mindenütt ott volt, vállalta a nehéz munkát.

Egyes bibliai történetekben Isten arra utasította az embereket, hogy áll-
janak meg és figyeljék, amint harcol értük, máskor azonban kijelentette: 
„Készüljetek fel, és én majd győzelemre segítelek benneteket!” Nekünk is 
meg kell tennünk a magunk részét, ha látni akarjuk Isten szabadítását és 
áldásait!

„Azért nem sikerült Nehémiást ellenségeinek hatalmukba keríteniük, mert 
szilárd hűséggel szolgálta Isten ügyét, és szilárdan Őrá támaszkodott. A tét-
len, tunya ember könnyen enged a  kísértésnek. A  gonosz kevésbé tudja 
megvetni lábát annak életében, akinek nemes céljai, mélyen átérzett szán-
dékai vannak. Aki kitartóan törekszik a cél felé, annak hite nem gyengül, 
mert tudja, hogy odafent, idelent és mindenütt a Végtelen Szeretet véghez-
viszi áldott szándékát. Isten hűséges szolgái eltökélten munkálkodva nem 
vallhatnak kudarcot, mert töretlen bizalommal fordulnak a kegyelem trón-
jához” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 
409. o.).

Nehémiás Isten létezésének és hatalmának tudatából merített erőt. És 
amint láttuk, az sarkallta a hite szerinti tettekre, amit Istenről tudott.

Hogyan tükröződik a következő szakaszban is az, amit Nehémiásnál 
láttunk – noha más az összefüggés? „De mondhatja valaki: Néked hited 
van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet 
a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteim-
ből az én hitemet” (Jak 2:18).
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szerda december 25.

CÉLTUDATOSSÁG ÉS SZENVEDÉLY

Olvassuk el Ezsd 7:8-10 és Neh 2:1-10 verseit! Ezek szerint Ezsdrás és 
Nehémiás életének mi volt a mozgatórugója? 

Ezsdrás és Nehémiás minden tettével arra törekedett, hogy Isten akarata 
legyen meg a népe életében. Igen, az emberek sok mindent elrontottak és 
ezért megkapták a  büntetést. Isten azonban nem feledkezett el a  helyre-
állítás ígéretéről, utat nyitott népe számára, hogy visszatérjenek az ígéret 
földjére – ha hűségesek lesznek. Azt akarta, hogy beteljesítsék az eléjük 
kitűzött célokat. Bölcsességében az Úr két, mély hitű, szinte Mózesre em-
lékeztető embert választott ki, hogy a helyreállításban központi szerepet 
játsszanak, ahogyan sok-sok nemzedékkel korábban Mózest is felhasználta 
egy különleges feladatra. Az ilyen kimagasló vezetőknek vannak célkitűzé-
seik. Az életüknek van célja, az hajtja minden egyes tettüket. Ezsdrásnak 
és Nehémiásnak is megvolt az életcélja. Határozott elképzelésük volt arról, 
hol akarták látni Isten népét, aminek érdekében mindent megtettek. 

Ezsdrás tanulmányozta a  Szentírást és az Igére tanította az embereket. 
Nehémiás a helyes tettekre buzdította a népet, hogy félelem nélkül állja-
nak ki Istenért. Mindketten arra vágytak, hogy Jeruzsálem helyreálljon, de 
nem csak anyagi, fizikai szempontból. Lakói lelki életében is ébredésre és 
reformációra törekedtek. Éppen ezért utasították helyre, feddték meg az 
embereket, és néha megkövetelték, hogy bizonyos dolgokat végrehajtsa-
nak. A nagy vezetők nem szokványos és középszerű dolgokban hisznek. 
Ezsdrás és Nehémiás a szeretetteljes, hatalmas Istenben hitt, aki képes cso-
dákat tenni. Azt akarták, hogy népük minden tagjának mély kapcsolata 
legyen az Úrral. 

Nehémiás könyvének 1. fejezetétől kezdve lenyűgözheti az olvasót Nehémiás 
odaadása Isten ügye iránt, valamint az, hogy mennyire elszomorította népe 
szorult helyzete. Az 1. fejezetben sír, amikor meghallja, hogy milyen ne-
hézségekkel küzdenek az izraeliták Júdában. Térdre borulva fogadta meg, 
hogy bármit megtesz, amire Isten szólítja. Szemmel láthatóan az a gondo-
lat hajtotta Nehémiást, hogy jó hatása legyen. A tettek embere volt, Istenért 
cselekedett. Nem az motiválta, hogy hatalmas fizetést vagy kiemelkedő po-
zíciót szerezzen (bár Perzsiában mindkettőt megkapta). Júdába ment, egy 
nem igazán jómódú országba, ahol óriási ellenállással találkozott, de hittel 
lépett előre, nem gondolt az elé meredő akadályokra. 
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csütörtökdecember 26.

ALÁZAT ÉS KITARTÁS

Olvassuk el Ezsd 8:21-23, 31-32 verseit! Vajon balgaság vagy bátorság 
volt Ezsdrás részéről, hogy úgy döntött, nem fordul a királyhoz? Mi mu-
tatta Ezsdrás és a nép alázatát?

Később Nehémiás elfogadta a  királyi kíséret védelmét. Ezsdrás az adott 
helyzetben viszont hitte, hogy Isten hatalma akkor mutatkozik meg a leg-
inkább, ha semmit nem kér az uralkodótól. Baj nélkül megérkeztek Júdá-
ba, amit aztán mindenki Istennek tulajdonított. Bizonyos esetekben talán 
túlzottan az emberekre hagyatkozunk, ahelyett, hogy engednénk Istennek 
megmutatni a hatalmát. Ekkor Ezsdrás úgy döntött, hogy teret enged Isten 
tetteinek, és ez az Úr erejét bizonyította a király előtt. Ez nem vakmerőség 
volt. Összehívta az embereket, imádkoztak és böjtöltek a helyzetért. Nem 
indultak útnak addig, amíg elég időt nem töltöttek Istennel. Alázattal járul-
tak elé, kérték, hogy védje meg őket és ezzel adja jelét hatalmának. Isten 
pedig válaszolt a kérésükre. 

Neh 5:14-19 szakasza szerint Nehémiás mivel adta alázata tanújelét? 

 

Az igazi vezetőnek hajlandónak kell lennie az alázatra és a  szolgálatra. 
Nincs szüksége „címekre” ahhoz, hogy elnyerje az emberek tiszteletét. Ne-
hémiás kitárta az ajtaját és nagylelkűen adakozott. Bizonyította Istenbe ve-
tett hitét, és mély elkötelezettsége példa volt a többiek számára. Erős egyé-
niségű, értelmes ember volt, mégsem tekintette magát mások felett állónak. 
A legfőbb pozícióban volt a korabeli zsidóság között, és nem fukarkodott. 
A jézusi életmódot és tanításokat tükrözte, hiszen a Megváltó példája sze-
rint a vezetés legjobb módja mások szolgálata. Jézus így tett, tehát bármi-
lyen tisztségünk legyen, nekünk is hasonlóan kell eljárnunk! 

„Ekkor leült, odaszólította a tizenkettőt, és azt mondta nekik: Ha valaki 
első akar lenni, legyen mindenki közt az utolsó és mindenkinek a szolgá-
ja” (Mk 9:35, ÚRK). Milyen az igazi vezető Isten szemében? Mit taní-
tanak erről Jézus szavai? 
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péntek december 27.

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

„Az a helyreállítási munka és reformáció, amelyet a hazatért foglyok Zoro-
bábel, Ezsdrás és Nehémiás vezetésével végeztek, a  lelki helyreállításnak 
olyan példáját tárja elénk, amit a föld történelmének záró napjaiban kell 
véghezvinni. Izráel maradéka gyenge, esendő nép volt, kitéve ellenségei 
rontásának. Isten azonban velük akarta megőriztetni a földön a maga és 
törvénye ismeretét. Ők voltak az igazi istentisztelet és szent kinyilatkoz-
tatások őrei. Különböző tapasztalatokban volt részük Jeruzsálem falai és 
a templom építése közben. Heves támadásokat kellett kivédeniük. Súlyos 
terhet hordtak a munka vezetői, de megingathatatlan bizalommal és alá-
zatos lélekkel mentek előre. Szilárdan bíztak Istenben és hitték, hogy di-
adalra viszi igazságának ügyét. Ezékiás királyhoz hasonlóan Nehémiás is 
»ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait… 
ezért vele volt az Úr« (2Kir 18:6-7)” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 
Budapest, 1995, Advent Kiadó, 418-419. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Miért kell minden tőlünk telhetőt megtennünk Isten színe előtt 

a vezetőink támogatása érdekében?
2) Miért olyan nehéz, megterhelő, ugyanakkor kifizetődő is a szolgáló 

vezetés? Miért fontos, hogy a keresztény vezető szolgáljon?
3) Nehémiás imádkozott a  könyv elején, végén és a  kettő között is. 

Ezsdrás és Nehémiás egyaránt az ima embere volt. Számoljuk 
össze, hányszor fordul elő az ima vagy imádkozik szó valamelyik 
alakja a negyedévben tanulmányozott két könyvben! A két vezető 
folyamatosan imádkozott. Mire tanít ez a saját imaéletünkkel kap-
csolatban? 

4) „Ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancso-
latait, amelyeket az ÚR adott Mózesnek” (2Kir 18:6, RÚF). Hogyan 
lehet „ragaszkodni az Úrhoz”? Mit jelent ez? Milyen kapcsolat van 
az Úrhoz való ragaszkodás és a parancsolatok megtartása között?   
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MINDEN LEHETSÉGES!

A hit kapcsol össze a mennyel, és hit által nyerünk erőt ahhoz, hogy tal-
pon tudjunk maradni a sötétség erőivel szemben. Krisztusban Isten lehe-
tőséget adott arra, hogy minden rossz tulajdonságot legyőzzünk, ellenáll-
junk akár még a legerősebb kísértéseknek is. 

Az igaz ember felülről kap segítséget. Isten ellenségei hányszor és 
hányszor összefogtak már erőikkel, ravaszságukkal, hogy aláássák né-
hány Istenben bízó, egyszerű ember jellemét és befolyását, de mivel az 
Úr mellettük állt, nem győzhették le őket… Szakadjunk el bálványainktól 
és a világtól, és akkor a világ sem szakíthat el minket Istentől! Krisztus 
a Megváltónk, aki velünk van, aki mindenre képes! Benne lakozik az Is-
tenség teljessége. A keresztények számára kiváltság tudni, hogy Krisztus 
valóban bennük él. »Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk« 
(1Jn 5:4). Minden lehetséges a hívőnek. Bármit is kérjünk imáinkban, 
ha hisszük, hogy megkapjuk, el is nyerjük azt. Ez a hit a legsötétebb fel-
legeken is áthatol, felcsillantja a remény és a fény sugarait a csüggedő, 
kétségekkel küzdő emberben. Ennek a hitnek, bizalomnak a hiánya zavar 
össze, kelt szorongást, félelmet és rossz feltételezéseket. Isten nagy dolgo-
kat visz végbe népéért, ha fenntartás nélkül bíznak benne!

Isten gyermekei hit által »országokat győztek le, igazságot cselekedtek, 
az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. Megoltották a tűznek 
erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek let-
tek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait« (Zsid 11:33-34). 
Ma pedig hit által nekünk is el kell jutnunk Isten ránk vonatkozó tervei-
nek a tetőfokára” (Ellen G. White: My Life Today. 9. o.)!
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„Az Úr az én osztályos részem és poharam” (Zsolt 16:5) 

  1.    K. Péld 15:30 Vidámság, jó hírek
  2.    Sz. 1Jn 4:18 Szeretet – félelem nélkül
  3.    Cs. Mt 14:31 Miért kételkedsz?
  4.    P. 1Tim 5:4 Gondoskodás a családunkról 
  5.    Sz. Ézs 33:6 Az istenfélelem áldásai

 Naplemente: Budapest: 18:18 Debrecen: 18.09

  6.    V. Jn 14:27 Jézus békessége
  7.    H. Ézs 60:19-20 Az Úr világosságában
  8.    K. Róm 5:3-5 Próba, türelem, reménység
  9.    Sz. Zsolt 91:15 Isten és a bajban lévő ember
10.  Cs. Lk 8:43-44 A hit érintése
11.  P. 5Móz 6:6-7 Mindennapi hitélet
12.  Sz. Fil 4:8 Amire jó gondolni

 Naplemente: Budapest: 18:04 Debrecen: 17:56

13.  V. Jel 22:7 Jézus ígérete
14.  H. Ézs 40:28-31 Az Úrban bízók ereje
15.  K. Zsolt 51:3-4 Könyörgés kegyelemért
16.  Sz. Jer 28:9 A beteljesedett prófécia 
17.  Cs. Zsolt 10:17-18  Szegények és árvák
18.  P. Fil 3:20-21 Mennyei országunkban
19.  Sz. Mik 2:7 Isten jót tesz

 Naplemente: Budapest: 17:51 Debrecen: 17:42

20.  V. Zsolt 20:5-6 Jókívánság
21.  H. Gal 6:2 Krisztus törvénye szerint   
22.  K. Ef 6:12-13 Küzdelem teljes fegyverzetben
23.  Sz. Ézs 30:21 Útmutatás
24.  Cs. JSir 3:22-24 Isten megújuló kegyelme
25.* P.   JSir 3:25-26 Várni az Úrra
26.  Sz.   Préd 9:19-20 A bölcsek és a bölcsesség

 Naplemente: Budapest: 17:38 Debrecen: 17:30

27.  V. 1Pt 4:13 Szenvedés és dicsőség
28.  H. 2Pt 1:10 Igyekezzetek!
29.  K.    Mt 11:28 Jézus nyugalmat ad
30.  Sz.   Zsolt 89:15 Igazság és kegyelem
31.  Cs.   Én 2:11-12 Elmúlik a tél 

2019. októberReggeli dicséret
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„Kérjetek és adatik néktek” (Mt 7:7)

  1.    P.  Mt 6:20-21 A kincs és a szív      
  2.    Sz. Zsolt 26:11-12  Az igaz ember könyörgése

 Naplemente: Budapest: 16:27 Debrecen: 16:18

  3.    V.    1Jn 3:17-18 Cselekvő szeretettel
  4.    H. Zsolt 17:7-8 Tarts meg engem!
  5.    K. Zsolt 17:6 Hallgass meg, Istenem!
  6.    Sz.   Zsolt 37:4-5 Gyönyörködni az Úrban
  7.    Cs. Róm 13:10 Szeretet és a törvény
  8.    P. Róm 12:15-16  Egyforma jóindulattal
  9.    Sz. Péld 3:19-20 Bölcs Teremtő

 Naplemente: Budapest: 16:16 Debrecen: 16:07

10.  V. Jer 1:9 Istentől jövő elhívás
11.  H. Jer 1:17-19 Félelem nélkül szólj!
12.  K. Jak 4:7-8 Engedelmesség és ellenállás
13.  Sz. 5Móz 20:4 Velünk jön az Úr
14.  Cs.   Zsid 13:5 Hitből fakadó elégedettség
15.  P. 1Pt 1:13-15 Az elhívottak szent élete
16.  Sz. Jak 3:2 A tökéletes ember

 Naplemente: Budapest: 16:08 Debrecen: 15:58

17.  V. Jak 5:7-8 Az Úr közel!  
18.  H. 2Tim 1:7 Félelem helyett erő
19.  K. Kol 3:13 Tűrés és megbocsátás
20.  Sz. Kol 3:16 Krisztus szavai szerint
21.  Cs. Zsolt 9:14 Bajban lévő ember könyörgése
22.* P. Zsolt 42:6 Csüggedés helyett bizalom
23.  Sz. Zsid 4:12 Isten beszéde

 Naplemente: Budapest: 16:01 Debrecen: 15:51

24.  V.    Jn 15:26 A Vigasztaló bizonyságtétele
25.  H.    Jn 17:26 Isteni szeretettel
26.  K. Ef 2:1 Új életre kelve
27.  Sz.   Mt 6:33 Amit először keressünk
28.  Cs. Jn 14:29 Jézus előre megmondta
29.  P.     Lk 21:28 A közelgő váltság
30.  Sz.   Lk 12:32 Isten országa

 Naplemente: Budapest: 15:56 Debrecen: 15:46

2019. november Reggeli dicséret
* A

dventista félóra a K
ossuth rádióban 13.30-kor
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„…az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket” (2Pt 1:3)
 
  1.    V. Ézs 50:4 Erősítő szavak
  2.    H. 2Kor 9:8 Isten hatalmas
  3.    K. 2Kor 10:18 Ki az igazán megbízható?
  4.    Sz. Zsolt 85:9 A béke üzenete Istentől
  5.    Cs. Mik 7:7-8 Isten megszabadít
  6.    P. Péld 24:10 Valóban erős vagy?
  7.    Sz.   Mik 5:2 Betlehemből származó Uralkodó

 Naplemente: Budapest: 15:53 Debrecen: 15:43

  8.    V. ApCsel 10:34-35  Isten átfogó szeretete
  9.    H. Jer 17:7-8 A hívő áldása
10.  K.  Jer 15:16 Isten szava
11.  Sz. Róm 14:7-8 Az Úrnak élünk
12.  Cs. 1Kor 15:58 Nem hiábavaló a munkánk
13.  P.  Gal 5:25-26 A Lélek szerint élve
14.  Sz. Mt 17:20 Mustármagnyi hittel

 Naplemente: Budapest: 15:52 Debrecen: 15:42

15.  V. Péld 16:18 Kevélység, felfuvalkodottság
16.  H. 1Thessz 4:17 Elragadtatunk!
17.  K. 2Pt 1:4 Isten ígéretei
18.  Sz.   Kol 4:6 Kellemes beszéd
19.  Cs. 2Pt 1:16 Szemtanúk állítása
20.  P. Péld 18:10 Az Úr neve
21.  Sz. 4Móz 23:19 Isten igaz kijelentései 

 Naplemente: Budapest: 15:54 Debrecen: 15:43

22.  V. Lk 2:10-11 Ne féljetek!
23.  H. Lk 2:29-30 Simeon 
24.  K. Mt 1:23 Velünk az Isten
25.  Sz.   Mt 2:10-11 A betlehemi csillag
26.  Cs.   Mt 3:16-17 Jézus keresztsége
27.* P.   Zsolt 90:12 Bölcs szívvel
28.  Sz.   Zsolt 44:7-8 Isten a Szabadító

 Naplemente: Budapest: 15:58 Debrecen: 15:47

29.  V.    Fil 1:10-11 Az igazságnak gyümölcsével
30.  H.    Tit 3:2 Szelíden
31.  K.    Zsid 11:6 Hit nélkül lehetetlen
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