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Luther Márton és a Galáciai levél
A reformáció 500. évfordulója kapcsán a protestáns világ arról emlékezik meg, 
hogy a Szentlélek vezetésével Luther Márton emberek millióihoz juttatott el olyan 
meghatározó bibliai igazságokat, amelyeket évszázadokon át babonaság és tradí-
ció takart. Azt is mondhatnánk, hogy egy fél évezreddel ezelőtt a Galáciai levél (és 
a Római levél) lapjaiból maga a reformáció született meg. Luther Mártont először 
akkor érintette meg a hit általi megigazulás nagyszerű üzenete, amikor a Galáciai 
levelet olvasta. Ez a fontos igazság ébresztette fel a protestáns reformációt, aminek 
a következtében milliók szabadultak fel a teológiai és egyházi tévedések évszáza-
dai után. Luther egészen megváltozott a könyvben olvasottaktól, és attól fogva a 
világ sem volt már ugyanolyan, mint addig.

Hosszú évszázadokkal Luther kora után a hetednapi adventisták is sokat kö-
szönhetnek a Galáciai levélnek. E könyv tanulmányozása nyomán E. J. Waggoner 
és A. T. Jones segített az Adventista Egyháznak az 1880-as és ’90-es években újból 
felfedezni a hit általi megigazulás igazságát. 

Mitől lett a Galáciai levél a reformáció gerince? Mivel tudta megérinteni oly sok 
ember szívét, ahogyan Luther Mártonét is? Ez az irat a Biblia minden más köny-
vétől eltérő módon közelít számos olyan témához, ami a keresztény lélek számára 
meghatározó. Pál itt tárgyal olyan témákat, mint a szabadság, a törvény szerepe a 
megváltásban, a hívő helyzete Krisztusban, a Lélektől vezérelt élet, valamint az az 
ősrégi kérdés, hogy a bűnös ember miképpen válhat igazzá a szent és igaz Isten 
előtt. Talán éppen ez a kérdés volt az, ami elindította Luther Mártont az úton, 
amiről azután soha nem tért le. E kérdések természetesen feltűnnek más könyvek-
ben, mint pl. a Római levélben is, a Galáciai levél mégis más. Nemcsak azért, mert 
tömörebb, hanem mert témái gazdagságát erőteljesen személyes, szenvedélyes, 
pásztori hangvétellel írja, aminek még ma is érintenie kell azoknak a szívét, akik 
nyitottak Isten Lelkének a vezetésére.

Pál levele személyesen szól hozzánk, azonban jobban megérthetjük, ha tisztá-
ban vagyunk az eredeti történelmi helyzettel, amelyben a Szentlélek vezetése alatt 
írt az apostol. Sok kutató úgy véli, hogy a Galáciai levél lehetett a legkorábbi Pál 
levelei közül. Kr. u. 49-ben írta az apostol, röviddel a híres jeruzsálemi zsinat után 
(ApCsel 15. fejezet), tehát ez lehet a legrégebbi, ismert keresztény dokumentum. 
Amint Az apostolok cselekedetei és Pál levele a galatákhoz is világossá teszi, az ős-
keresztény egyház heves csaták között találta magát az üdvösség kérdését illető-
en – kiváltképp a pogány hátterű hívők esetében. A judaizálókként ismert zsidó 
csoport szerint a pogányok számára az egyedül Jézusba vetett hit nem elegendő. 
Azt hirdették, hogy a pogányoknak előbb körül kell metélkedni és követniük kell 
a mózesi törvényeket (ApCsel 15:1). Nem meglepő tehát: amikor Galáciában a 
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pogány hátterű hívőkből Pál gyülekezetet alapított, a judaizálók közül többen oda-
utaztak „helyrehozni a dolgokat”.

Pál igen hevesen reagált, amikor a problémának hírét vette. Felismerte: a hit és 
a cselekedetek általi megváltás hamis evangéliuma azzal fenyeget, hogy aláássa 
Krisztus művét, ezért az evangélium védelmében szenvedélyes üzenetet írt a ga-
latáknak. A hamis tanítást a legerősebb szavakkal nevezte annak, ami valójában 
volt: legalizmusnak, tisztán-szimplán törvényeskedésnek. 

A negyedévi Bibliatanulmányunk arra hív, hogy kövessük Pál apostol útját, aki 
kérleli a galáciabelieket: maradjanak hűségesek Jézushoz. Ugyanakkor arra is le-
hetőséget ad, hogy elgondolkodjunk arról, mi magunk hogyan értjük azokat az 
igazságokat, amelyek a bibliai evangélium újra felfedezéséhez vezettek, és amelyek 
ismeretében Luther Márton végleg elszakadt Rómától. 

Dr. Carl Cosaert a Walla Walla Egyetem professzora a Washington állambeli College 
Place-ben. Szakterülete az Újszövetség és az őskeresztény egyház élete.

Clifford R. Goldstein
szerkesztő

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

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

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

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adá-
sában már vasárnaponként 16.40 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, 
illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.  

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

Zarkáné Teremy Krisztina
a magyar változat szerkesztője
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június 24-30.1. tanulmány

Pál, a pogányok apostola

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; 
Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5

„Ezeknek hallatára aztán megnyugovának, és dicsőíték az Istent, mondván: 
Eszerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre” (ApCsel 
11:18)!

Nem is olyan nehéz megérteni a tarszuszi Sault (aki megtérése után Pál 
apostolként vált ismertté), sem azt, hogy mit miért tett. Mélyen vallásos 
zsidóként egész életében a törvény fontosságáról, valamint Izrael küszö-
bön álló politikai megváltásáról tanult, így számára túl sok, elviselhetetlen 
lett volna feldolgozni azt, hogy a régen várt Messiást éppen ők végezték ki 
szégyenletes módon, úgy, mint a legelvetemültebb bűnözőt.

Tehát nem csoda, hogy elhitte: Jézus követői megszegték a Tórát, amivel 
akadályozták Isten tervét Izrael népére vonatkozóan. Visszataszító hite-
hagyásnak vélte állításaikat, miszerint a keresztre feszített Jézus a Messi-
ás, aki feltámadt a halálból. Meggyőződése volt, hogy tűrhetetlen az ilyen 
badarság, mint ahogy annak sem szabad kegyelmezni, aki nem hajlandó 
megtagadni az efféle elképzeléseket. Saul eltökélte, Isten eszköze lesz ab-
ban, hogy e hiedelmektől megszabadítsák Izraelt. Ezért olvashatunk róla 
először úgy a Szentírás lapjain, mint aki kíméletlenül üldözte azokat a zsi-
dó testvéreit, akik elfogadták, hogy Jézus a Messiás.

Istennek azonban egészen más tervei voltak Saullal, olyanok, amelyekről ő 
nem is álmodhatott volna. Zsidó létére nemcsak prédikálnia kellett, hogy 
Jézus a Messiás, hanem a pogányok között kellett ezt tennie!

www.bibliatanulmanyok.hu
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június 25. vasárnap

A KERESZTÉNYEK ÜLDÖZŐJE

A tarszuszi Saulról először azt olvashatjuk Az apostolok cselekedeteiben, 
hogy részt vett István megkövezésében (ApCsel 7:58), majd pedig a Jeru-
zsálemben kitört szélesebb körű üldözésben is (ApCsel 8:1-5). Péter, Ist-
ván, Fülöp és Pál szerepe fontos Az apostolok cselekedeteiben, mint olyan 
események részesei, amelyek következtében a keresztény hit elterjedt a zsi-
dó világon túlra is. István jelentősége különösen nagy, mert prédikálása és 
mártírhalála nyilvánvalóan megrázta a tarszuszi Sault.

István görögül beszélő zsidó volt, az első hét diakónus egyike (ApCsel 6:3-6). 
Az apostolok cselekedetei szerint más országokból Jeruzsálembe költözött zsi-
dók egy csoportja vitába szállt Istvánnal, aki Jézusról prédikált. Lehetséges, 
talán valószínű is, hogy a tarszuszi Saul is részt vett e vitákban. 

ApCsel 6:9-15 szerint milyen vádakat hoztak fel István ellen? Mi jut 
eszünkbe ezekről (lásd még Mt 26:59-61)?

Két oka is lehetett annak, hogy István prédikálása vad indulatokat kavart 
hallgatóiban. Először is, az gerjesztette haragjukat, hogy István nem tulaj-
donított elsődleges fontosságot sem a zsidó törvényeknek, sem a templom-
nak, noha ők ezeket tekintették a vallási és a nemzeti hovatartozás szim-
bólumainak, a judaizmus központi témáinak. Ám István számlájára többet 
írtak annál, mint hogy nem értékelte eléggé e két fontos jelképet. Azt is 
felhozták ellene, hogy nagy erővel hirdette: Jézus, a megfeszített és feltáma-
dott Messiás a zsidó hit igazi központi alakja. 

Ez nyilván felbőszítette a farizeus Sault (Fil 3:3-6), akinek az őskereszté-
nyekkel szembeni szenvedélyes tetteiből arra következtethetünk, hogy 
valószínűleg a farizeusok szigorúbb, harciasabb, forradalmi szárnyához 
tartozott. Saul látta, hogy az Isten országára vonatkozó nagyszerű prófétai 
ígéretek még nem teljesedtek (Ézsaiás 40–55; Dániel 2; Zak 8:23). A felada-
tának érezhette, hogy segítsen Istennek elhozni azt a napot, aminek felté-
tele Izrael megtisztítása minden vallási romlottságtól. Szerinte ezek közé 
tartozott az a tanítás is, hogy Jézus a Messiás.

Saul hitt a saját igazában, ezért kész volt halálra adni mindenkit, aki 
szerinte tévedett. Valóban fontos a buzgalom és a szenvedély az iránt, 
amiben hiszünk, mégis hogyan tanulhatjuk meg fékezni hevességün-
ket, gondolva arra, hogy időnként tévedhetünk is?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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június 26. hétfő

SAUL MEGTÉRÉSE

„És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, akit 
te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod” (ApCsel 9:5).

Először még jelentéktelennek tűnt, amit Saul az őskeresztény egyházat ül-
dözve tett (végtére is csupán a ruhájára vigyázott azoknak, akik Istvánt 
megkövezték), ám fellépése hamarosan sokkal veszélyesebbé vált (lásd 
ApCsel 8:1-3; 9:1-2, 13-14, 21; 22:3-5). Lukács több olyan szót vonatkozta-
tott Saulra, ami vérszomjas vadállatra vagy az ellenfél elpusztítására törő, 
fosztogató katonára is illene. A szó, amit például ApCsel 8:3 úgy fordít, 
hogy „pusztítá”, Zsolt 80:14 versében a vaddisznó megfékezhetetlen dúlá-
sára utal. Saul hadjárata a keresztények ellen nem komolytalan szórakozás 
volt. Elszántan, töretlen erővel igyekezett, hogy tervét végrehajtva kiirtsa a 
keresztény hitet.  

Olvassuk el a három beszámolót Saul megtéréséről (ApCsel 9:1-18; 
22:6-21; 26:12-19)! Milyen szerepe volt Isten kegyelmének a történtek-
ben? Vajon megérdemelte Saul az Úr jóságát, amit iránta tanúsított?

Emberileg nézve Saul megtérését elképzelhetetlennek gondolhattuk volna 
(sokan hangot is adtak kételyeiknek, amikor először hallottak az esetről).

Saul csakis büntetést érdemelt volna, Isten azonban kegyelmezett a vak-
buzgó farizeusnak. Mindamellett azt is fontos megjegyezni, hogy Saul meg-
térése nem légüres térben, de nem is kényszer hatására történt. 

Saul nem ateista volt, hanem mélyen vallásos ember, még ha óriásit is téve-
dett Istent illetően. Amikor Jézus így szólt hozzá: „Nehéz neked az ösztöke 
ellen rugódoznod” (ApCsel 26:14, ÚRK), jelezte, a Szentlélek már munkál-
kodott a szívében, hogy meggyőzze. Az „ösztöke” hegyes végű bot, amit 
arra használtak, hogy engedelmességre késztessék a szántáshoz befogott 
ökröket. Saul egy ideje már ellenállt Isten késztetésének, végül azonban a 
Damaszkuszba vezető úton, a feltámadott Jézussal való csodálatos találko-
zás alkalmával eldöntötte, hogy nem ellenkezik többé.

Gondoljunk saját megtérési élményünkre! Talán nem volt olyan drá-
mai, mint Pálé (a legtöbb eset meg sem közelíti azt), mégis, vajon 
találunk hasonlóságot abban, ahogy mi is részesültünk Isten kegyel-
mében? Miért különösen fontos, hogy soha ne felejtsük el, mit nyer-
tünk Krisztusban?
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június 27. kedd

SAUL DAMASZKUSZBAN

Saul megvakult a Jézussal való találkozáskor. Majd azt a parancsot kap-
ta, hogy menjen el egy Júdás nevű ember házába, ahol meg kellet várnia 
egy másik férfit, Ananiást. Sault valószínűleg arra a még rettenetesebb lelki 
vakságára emlékeztette ez az állapot, aminek hatása alatt üldözte Jézus kö-
vetőit. Minden megváltozott, amikor Jézus megjelent a damaszkuszi úton 
Saulnak, aki óriási tévedése dacára hitte, hogy neki van igaza. Akkor rádöb-
bent, hogy nem Isten művét támogatta, hanem ellene tett. A Damaszkuszba 
érő Saul már egészen más ember lett, mint a büszke, vakbuzgó farizeus, 
aki Jeruzsálemből elindult. A városban az első három napot nem evéssel-
ivással töltötte, hanem böjtölve és imádkozva elmélkedett a történteken. 
Olvassuk el ApCsel 9:10-14 verseit! Képzeljük el, mi játszódhatott le Ana-
niás gondolataiban! Már nem az üldöző Saullal kellett találkoznia, aki-
ről eddig hallott, hanem Pállal, aki elfogadta Jézus hitét és Isten válasz-
tott eszköze lett, hogy elvigye az evangéliumot a pogány világba (lásd 
ApCsel 26:16-18).
Nem csoda, ha Ananiás ettől kissé összezavarodott. Még három évvel a 
megtérése után a jeruzsálemi gyülekezet sem fogadta el habozás nélkül Pált 
(ApCsel 9:26-30), így elképzelhető, milyen kérdések és aggodalmak gyö-
törték a damaszkuszi hívőket mindössze néhány nappal az említett esemé-
nyek után! Figyeljük meg, hogy az Úr Ananiásnak is látomást küldött, így 
tudatta a tarszuszi Saulról a meglepő híreket, amelyekre senki nem számít-
hatott. A látomásnál kevesebb talán meg sem győzhette volna arról, hogy 
igaz, amit Saulról hallott: a hívők ádáz ellensége immár közéjük tartozott. 
Saul a főpapoktól ráruházott tekintéllyel és felhatalmazással indult el Jeru-
zsálemből, hogy gyökerestől kiirtsa a keresztény hitet (ApCsel 26:12). Is-
ten azonban egészen más megbízást és jóval nagyobb hatalmat adott neki. 
Saulnak kellett eljuttatnia az evangéliumot a pogányokhoz. Ez a gondolat 
pedig talán sokkal jobban megdöbbentette Ananiást és a többi zsidó hívőt, 
mint Saul megtérésének híre. Saul a keresztény hit terjedését akarta meg-
gátolni, Isten azonban arra használta fel, hogy sokkal messzebbre elvigye, 
mint azt a zsidó származású hívek valaha gondolták volna. 

Olvassuk el 1Sám 16:7, Mt 7:1 és 1Kor 4:5 verseit! Miért kell igen óva-
tosnak lennünk mások lelki életének megítélésével? Mi az üzenete az 
itt idézett verseknek ezzel kapcsolatban? Előfordult már, hogy téved-
tünk valakit illetően? Mit tanultunk az ilyen esetekből?



AZ EVANGÉLIUM ELJUT A POGÁNYOKHOZ  

Hol alapították az első pogány gyülekezetet? Mi késztette a hívőket, hogy 
oda menjenek (ApCsel 11:19-21, 26)? Milyen esetre emlékeztet ez az 
ószövetségi időkből (lásd Dániel 2)?

Az István halála után Jeruzsálemben kitört üldözés számos zsidó hívőt arra 
késztetett, hogy északra, Antiókhiába meneküljön, csaknem 500 km távol-
ságra. Antiókhia Szíria tartományi székhelye volt a Római Birodalomban, 
jelentőségét csak Róma és Alexandria múlta felül. Ötszázezer főre becsült 
népessége igen sokszínű volt, ami nemcsak a pogányok gyülekezete számá-
ra volt ideális helyszín, hanem az őskeresztény egyház világmissziójának is 
alkalmas kiindulópontja lett. 

Mi történt Antiókhiában, ami miatt Barnabás odautazott és hívta Pált, 
hogy ő is csatlakozzon hozzá? Milyen képet kapunk az ottani gyülekezet-
ről (ApCsel 11:20-26)?

Viszonylag nehéz Pál életének eseményeit időrendbe tenni, de úgy tűnik, nagy-
jából öt év telt el a megtérése utáni jeruzsálemi látogatás (ApCsel 9:26-30) és 
aközött, amikor Barnabás meghívta, hogy tartson vele Antiókhiába. Vajon mit 
csinált Pál azokban az években? Nem könnyű biztosan megmondani. Az apos-
tol Gal 1:21 versében tett megjegyzése alapján azonban feltételezhetjük, hogy 
Szíria és Cilicia vidékén hirdette az evangéliumot. Egyes vélemények szerint 
talán ekkoriban tagadhatta ki a családja (Fil 3:8) és élt át több olyan nehézsé-
get, amiről 2Kor 11:23-28 verseiben számol be. 

Antiókhiában felvirágzott a gyülekezet a Lélek vezetése alatt. ApCsel 13:1 
utalásából következtethetünk arra, hogy a város sokszínűsége hamarosan 
a gyülekezet etnikai és kulturális összetételében is érezhetővé vált. (Barna-
bás Ciprusról, Lucius Cirénéből, Pál Ciliciából, Simon feltehetőleg Afriká-
ból származott, és ne feledjük a pogányok közül megtértek sokaságát sem!) 
A Lélek pedig még több pogányhoz el akarta juttatni az evangéliumot, An-
tiókhiát használva a Szíriánál és Júdeánál messzebb elérő missziómunka 
bázisául. 

Olvassuk el ismét ApCsel 11:19-26 verseit! Mit tanulhatunk a kulturá-
lis és nemzetiségi tekintetben igencsak sokszínű antiókhiai gyüleke-
zettől, ami segíthet a gyülekezeteknek ma a jó példát követni? 
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június 28.szerda
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június 29. csütörtök

NÉZETELTÉRÉS A GYÜLEKEZETEN BELÜL

Nem mindenki vette örömmel, hogy pogány származású hívők csatlakoz-
tak az őskeresztény egyházhoz. Egyesek úgy érezték, hogy a keresztény-
ség meghatározó jegyeként nem elegendő, ha csupán hisznek Jézusban. 
Hangoztatták, hogy a hit mellett szükséges a körülmetélkedés és a mózesi 
törvények betartása is. Szerintük a pogányok akkor válnak igazán keresz-
ténnyé, ha körülmetélkednek. (ApCsel 10:1–11:18 szakaszában Péter és 
Kornélius története, ill. annak utóhatása is mutatja, milyen óriási volt a 
zsidók és a pogányok közötti szakadék.)

Hivatalos látogatásaik során a jeruzsálemi vezetők figyelemmel kísérték 
Fülöpnek a samaritánusok között végzett munkáját (ApCsel 8:14), vala-
mint Antiókhiában a pogányok közötti missziót (ApCsel 11:22). Ebből is 
látszik, hogy fenntartással gondoltak a nem zsidó származású hívőknek 
a keresztény közösségbe való befogadására. Amikor Péter megkeresztelte 
a körülmetéletlen római katonát, Kornéliust, kitűnt, hogy a pogányokat 
illetően miféle nézeteltérések léteztek a korai hívők között. Voltak, akik 
kényelmetlenül érezték magukat amiatt, hogy alkalmanként csatlakozott 
hozzájuk egy-egy pogány, mint Kornélius is. Amikor viszont Pál már hatá-
rozottan szélesre akarta tárni a kapukat a csakis Jézus hitét elfogadó pogá-
nyok előtt, némelyek készakarva igyekeztek gátolni az apostol szolgálatát. 

Hogyan kívánták egyes júdeai hívők akadályozni azt a munkát, amit Pál 
a pogány-keresztények között végzett Antiókhiában (ApCsel 15:1-5)?

Az apostolok cselekedetei 15. fejezte szerint a jeruzsálemi zsinat a körülme-
télkedéssel kapcsolatban végül Pál álláspontját fogadta el, mégis voltak, 
akik tovább nehezítették az apostol szolgálatát. Sokan még hét évvel ké-
sőbb, utolsó jeruzsálemi útja idején is gyanakvással tekintettek evangéli-
umára, annyira, hogy a templomban majdnem az életét vesztette, amikor 
ázsiai zsidók kiáltozni kezdtek: „Izraelita férfiak, legyetek segítségül: ez az az 
ember, ki e nép ellen, a törvény ellen és e hely ellen tanít mindenkit mindenütt” 
(ApCsel 21:28; vö. 21:20-21).

Próbáljuk a Pál tanításait aggodalommal figyelő zsidó hívők helyzeté-
be képzelni magunkat! Miért érthető bizonyos mértékig a fenntartá-
suk, az ellenállásuk? Mennyire félrevezethetnek bennünket az előíté-
leteink és a kulturális (sőt vallási) elképzeléseink? 
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június 30.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Pált azelőtt a zsidó vallás buzgó védelmezőjeként és Jézus követőinek fá-
radhatatlan üldözőjeként ismerték. Bátorsága, önállósága és állhatatossá-
ga, képessége és neveltetése bármely irányú tevékenységre képessé tette. 
Rendkívül világosan érvelt, és lesújtó, csípős megjegyzései kellemetlen 
helyzetbe hozták ellenfeleit. És most a zsidók azt látták, hogy ez a rendkí-
vüli reményekre jogosító ember azokkal egyesült, akiket azelőtt üldözött, 
sőt bátran tanít Jézus nevében. 

Az ütközetben elesett tábornok veszteséget jelent hadseregének; azonban 
halála nem ad az ellenségnek erőtöbbletet. De amikor egy kiváló férfiú az 
ellenséggel egyesíti erejét, nemcsak szolgálatát vesztik el, hanem előnyhöz 
jutnak azok, akikhez csatlakozott. Ha az Úr tárzuszi Sault a damaszkuszi 
úton egyszerűen agyonsújtja, az üldöző hatalmat nagymértékben gátolta 
volna. Isten azonban gondviselésében nemcsak megkímélte Saul életét, ha-
nem meg is térítette, így az ellenség soraiból egy bajnokot Krisztus oldalára 
állított. Pál, a jó szónok és szigorú kritikus, határozott célú és rettenthe-
tetlenül bátor, éppen azokkal a képességekkel rendelkezett, amelyekre az 
ősegyháznak szüksége volt” (Ellen G. White: Az apostolok története. 4. kiad. 
Budapest, 2001, Advent Kiadó, 83-84. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Milyen tanulságot szűrhetünk le abból, hogy Pál néhány legádá-

zabb ellenfele szintén Jézusban hívő zsidó volt?
2) Mit tehetünk, hogy egyrészt képesek legyünk kiállni a vallási élet 

elvi kérdéseit illetően, de eközben nehogy Isten ellen hadakozzunk? 

ÖSSZEFOGLALÁS: Pál életének, de az őskeresztény egyház történelmének 
is meghatározó pillanatává vált, amikor az apostol a damaszkuszi úton ta-
lálkozott a feltámadt Jézussal. Az egyház egykori üldözőjét Isten egészen 
mássá, választott apostolává tette, hogy az evangéliumot elvigye a pogá-
nyokhoz. A gyülekezet tagjai között azonban voltak, akik nehezen tudták 
elfogadni, hogy Pál minden egyéb feltétel nélkül az egyházba fogadja a Jé-
zusban hívő pogányokat. Ez igen szomorú példa arra, hogy berögződött 
nézeteink és előítéleteink mennyire akadályozhatják missziónkat. 
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HITEHAGYÁS GALÁCIÁBAN

„Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, 
ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más evangélium. 
De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliu-
mát” (Gal 1:6-7, RÚF).

„Míg Pál Korinthusban tartózkodott, komoly oka volt az aggodalom-
ra némely, már megalapított gyülekezetet illetően. A jeruzsálemi hívők 
közül származó hamis tanítók befolyása következtében a szakadás, a 
tévtan és az érzékiség gyorsan tért hódított a galáciai hívők között. E ha-
mis tanítók a zsidó hagyományokat keverték az evangélium igazságával. 
Mellőzték a jeruzsálemi gyűlés határozatait, unszolták a pogányok közül 
megtérteket a ceremoniális törvények betartására. 

A helyzet válságos volt. A gyorsan elterjedt bűnök pusztulással fenye-
gették a galáciai gyülekezeteket. Pált szíven találta és felzaklatta lelkét e 
nyílt hitehagyás azok részéről, akiket hűségesen oktatott az evangélium 
alapelveire. Azonnal írt a félrevezetett hívőknek…

A szív és az élet szentségét külső vallási formaságokkal helyettesíteni 
ma is – mint a zsidó tanítók napjaiban – kívánatos a meg nem újult ter-
mészetnek. Ma is, mint akkor, vannak hamis lelki vezetők, kiknek tanait 
sokan mohón hallgatják. Sátán erőfeszítést tesz, hogy eltérítse az értel-
met a Krisztusba vetett hit általi megváltás reménységétől és az Isten tör-
vénye iránti engedelmességtől. Kísértéseit az ősellenség minden időben 
azok előítéleteihez és hajlamaihoz alkalmazta, akiket be akart csapni. Az 
apostoli időkben a zsidókat a ceremoniális törvény magasztalására és 
Krisztus elvetésére vette rá; jelenleg rávesz sok hitvalló keresztényt arra, 
hogy Krisztus tiszteletét színlelve vessék meg az erkölcsi törvényt és ta-
nítsák: szabályai büntetlenül áthághatók. Isten valamennyi szolgájának 
kötelessége, hogy a hitehagyóknak szilárdan és határozottan ellenálljon, 
és az igazság igéje alapján a tévelygéseket bátran felfedje” (Ellen G. White: 
Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 252-254. o.).   
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július 1-7.

Pál tekintélye és evangéliuma

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Galata 1; 5:12; Filippi 1:1; 2Péter 3:15-16

„Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek 
igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, 
Krisztus szolgája nem volnék” (Gal 1:10).

Egy egyetem terültén a diákok központot létesítettek, ahol fajtól, nemtől, 
társadalmi helyzettől függetlenül mindenkit szívesen láttak. Képzeljük el, 
mi lenne, ha évekkel később visszatérve azt látnák, hogy az utánuk kö-
vetkező évfolyamok hallgatói megváltoztatták a rendszert. A korábbi nagy 
teremből, ami az odalátogatókban az egység érzését volt hivatott erősíteni, 
sok kisebb szobát leválasztottak, amelyek mindegyikébe csak meghatáro-
zott fajhoz, nemhez stb. tartozók juthattak be és kizárólag belépési korlá-
tozással. A változtatásokért felelős diákok arra hivatkozhattak, hogy év-
századok óta bevett szabályok és gyakorlat alapján bírálták felül a korábbi 
döntést. 

Pál apostol is hasonló helyzetben volt, amikor a galáciai gyülekezeteknek 
írta levelét. Hamis tanítók kétségbe vonták, amit az apostol javasolt, hogy 
a pogányoknak az egyházhoz való csatlakozásához elegendő, ha hitre jut-
nak. Erősködtek: a pogányoknak előbb körül is kell metéltetni, csak utána 
lehetnek a gyülekezet tagjai. 

Pál látta, hogy ez a támadás az evangélium lényege ellen irányul, ezért nem 
hagyhatta válasz nélkül – így született meg a Galáciai levél. 

2. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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július 2. vasárnap

PÁL, A LEVÉLÍRÓ

Mit tudhatunk meg 2Pt 3:15-16 verseiből arról, hogyan gondolkodtak 
némelyek Pál írásairól az őskeresztény egyházban? Milyen tanítást talá-
lunk ebben az ihletés kérdésével kapcsolatban?

A galatáknak írva Pál nem arra törekedett, hogy irodalmi remekművet al-
kosson, hanem a Szentlélek vezetése alatt olyan helyzetekről ejtett szót, 
amelyek személyesen érintették őt és a galáciai hívőket.

Pál apostoli szolgálatában fontos szerepe lett a Galáciai levélnek és hasonló 
írásainak. A pogány világ misszionáriusaként Pál számos gyülekezetet ala-
pított a Földközi-tenger vidékén. Amikor csak tehette, felkereste e közössé-
geket, ám túl sokáig nem időzhetett egy helyen. Távollétének hatását úgy 
akarta enyhíteni, hogy leveleket írt a gyülekezeteknek, tanácsolva a tagokat. 
Idővel az apostol leveleinek másolatait más gyülekezeteknek is elküldték 
(Kol 4:16). Néhány levele elveszett, ám így is tizenhárom újszövetségi könyv 
viseli a nevét. Amint Péter iménti szavai is sejtetik, Pál írásait hamarosan a 
Szentírás részének tekintették. Ebből is láthatjuk, hogy már az őskeresztény 
egyház korai szakaszában milyen nagy tekintély övezte szolgálatát.

Egy időben bizonyos keresztények hitték, hogy Pál leveleinek a formátuma 
teljesen egyedi, különleges. Szerintük a Szentlélek azért alkotta, hogy Is-
ten ihletett Igéjét abban tegye közzé. E nézet azonban megdőlt, amikor két 
fiatal oxfordi tudós, Bernard Grenfell és Arthur Hunt Egyiptomban mint-
egy ötezer papirusztöredékre bukkant. A dokumentumokat papiruszra, 
olyan anyagra jegyezték fel, ami Krisztus kora előtt és után évszázadokon 
át használatban volt. Az tekercsek között az Újszövetség néhány legrégebbi 
példányán kívül találtak még számlákat, adóigazolásokat, bevételi elismer-
vényeket és személyes leveleket is. Legnagyobb meglepetésre Pál leveleinek 
alapformátuma a kor általános levélírási formájának bizonyult. E levelek-
nél megszokott volt 1) a kezdő üdvözlés, amelyben megnevezték a levél 
küldőjét és címzettjét, valamint belefoglalták a köszöntést; 2) a köszönet 
kifejezése; 3) a levél tárgya, majd pedig 4) a záró megjegyzés. 

Pál tehát követte kora alapvető levélformáját, és olyan eszköz által, stílus-
ban szólt kortársaihoz, ami számukra jól ismert volt. 

Ha a Bibliát ma írnák, vajon az Úr milyen eszköz felhasználásával, 
formátumban és stílusban juttatná el hozzánk? 

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

PÁL ELHÍVÁSA

Pál levelei általában követik az ókori levelek alapvető formáját, de a Galá-
ciai levélben találkozunk néhány egyedi jellemzővel, ami a többi páli levél-
ből hiányzik. A különbségek ismeretében jobban megérthetjük a helyzetet, 
amivel az apostol szembesült. 

Hasonlítsuk össze Pál üdvözlő szavait Gal 1:1-2 verseiben azzal, amit Ef 
1:1, Fil 1:1 és 2Thessz 1:1 verseiben írt! A Galáciai levélben foglalt köszön-
tés milyen szempontból hasonlít a többihez, ill. különbözik azoktól? 

A nyitó üdvözlés a Galáciai levélben nemcsak egy kicsit hosszabb a töb-
binél, de ott Pál kifejezett nyomatékkal írja le, hogy mi adja apostoli te-
kintélye alapját. Az apostol szó jelentése: „küldött”, „hírnök”, legszigorúbb 
értelemben véve az Újszövetségben Jézus tizenkét eredeti követőjére utal, 
valamint azokra, akiknek a feltámadott Krisztus megjelent és meghagyta, 
hogy legyenek a tanúi (Gal 1:19; 1Kor 15:7). Pál kijelenti, hogy a kiválasz-
tottaknak ehhez a csoportjához tartozik. 

Feltűnő eréllyel cáfolja, hogy apostolsága emberi eredetű lenne. Ez arra 
enged következtetni, hogy Galáciában egyesek igyekeztek aláásni apostoli 
tekintélyét. Miért? Azért, mert amint az eddigiekben láttuk, az egyházban 
némelyeknek nem tetszett Pál üzenete, miszerint az üdvösség alapja egye-
dül a Krisztusba vetett hit, nem pedig a törvény cselekedetei. Ők attól tar-
tottak, hogy Pál evangéliuma az engedelmességet gyengíti, ezért igyekeztek 
burkoltan bajt keverni. Tisztában voltak vele, hogy Pál evangéliumi üze-
netének alapja közvetlenül kapcsolódott apostoli tekintélyének forrásához 
(Jn 3:34), ezért eltökélten, erősen támadták tekintélyét. 

Közvetlenül mégsem tagadták Pál apostolságát, csupán azzal érveltek, 
hogy ez igazából nem is olyan fontos. Valószínűleg azt hangoztatták, hogy 
Pál nem tartozott Jézus első követői közé, ennélfogva tekintélye nem Isten-
től, hanem emberektől, talán az antiókhiai gyülekezet vezetőitől szárma-
zik, azoktól, akik megbízták Pált és Barnamást a missziómunkával (ApCsel 
13:1-3), vagy Ananiástól, aki még annak idején megkeresztelte (ApCsel 
9:10-18). Szerintük Pál nem más, csupán egy Antiókhiából vagy Damasz-
kuszból küldött hírnök, következésképp üzenete pusztán a saját vélemé-
nye, nem tekintendő Isten Igéjének. 

Pál felismerte e hamis állítások veszélyeit, ezért haladéktalanul fellépett Is-
tentől ráruházott apostoli tiszte védelmében. 
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július 4. kedd

PÁL EVANGÉLIUMA

Apostolságának védelmén túl még mit hangsúlyoz ki Pál a galáciai hívők-
nek szóló bevezető köszöntésében (Gal 1:3-5 vö. Ef 1:2; Fil 1:2; Kol 1:2)?

Pál leveleinek egyik sajátos jellemzője az, ahogy a kegyelem és békesség sza-
vakat összekapcsolja az üdvözlő részekben. E két szó együttes alkalmazása 
a görög és a zsidó világra leginkább jellemző köszöntések változata. Ami-
kor egy görög író az „üdvözlet” (chairein) szót használná, Pál azt írja, hogy 
„kegyelem” (charis), ami görögül eléggé hasonlóan hangzik. Ehhez fűzi Pál 
a jellegzetesen zsidó köszöntést: „békesség”.

Nem véletlenül kapcsolta össze e két szót az apostol. Ellenkezőleg! Hiszen 
ezek éppen evangéliumi üzenetének alapjára mutatnak. (Pál minden más 
újszövetségi írónál gyakrabban él e kifejezésekkel.) A kegyelem és a békes-
ség nem Páltól, hanem az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól ered. 

Az evangéliumnak mely elemeit foglalta bele Pál Gal 1:1-6 szakaszába?

 

A bevezető üdvözlet részében kevés hely állt az apostol rendelkezésére ah-
hoz, hogy felvázolja az evangélium természetét, a lényeget mégis mesterien 
összefoglalja mindössze néhány rövid versben. Mi az a központi igazság, 
amelyen az evangélium nyugszik? Pál szerint nem az, amit ellenfelei han-
goztatnak: hogy mennyire igazodunk a törvényhez. Szerinte az evangéli-
umnak kizárólag az az alapja, amit Krisztus értünk tett kereszthalála és a 
halálból való feltámadása által. Krisztus halála és feltámadása azt biztosít-
ja, amit magunkért mi soha nem tehetnénk meg. Ezzel törte meg a bűn és 
a halál hatalmát, kiszabadítva követőit a gonoszság uralma alól, ami oly 
sokakat tart félelemben és szolgaságban. 

A Krisztus által Istentől kapott kegyelem és békesség nagyszerű híréről el-
mélkedve az 5. versben Pál önkéntelenül dicsőíti Istent. 

Foglaljuk össze, nagyjából olyan hosszan, mint Gal 1:1-5 szakasza, 
hogy szerintünk miről szól az evangélium! Írásunkat vigyük el 
magunkkal szombaton a megbeszélésre!
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július 5.szerda

NINCS MÁS EVANGÉLIUM

Pál leveleiben általában mi követi a bevezető üdvözléseket (Gal 1:6 vö. 
Róm 1:8; 1Kor 1:4; Fil 1:3; 1Thessz 1:2)?

Az apostol a gyülekezeteknek írva megemlít különféle helyi nehézségeket, 
az azonban szokásává vált, hogy közvetlenül a nyitó köszöntés után hálát 
ad Istennek az olvasók hitéért. Ezt még a korinthusi gyülekezetnek szóló 
levelében is megtette, pedig az ottani hívők súlyos magatartásbeli prob-
lémákkal küzdöttek (lásd 1Kor 1:4; 5:1). Galáciában viszont olyannyira 
elkeserítő volt a helyzet, hogy Pál teljes egészében kihagyja a hálaadást és 
azonnal a lényegre tér. 

Milyen erős kifejezésekkel tudatja Pál a Galáciában történtek miatti ag-
godalmát (Gal 1:6-9; 5:12)?

Pál egyáltalán nem mérsékelte magát a galáciai hívőkhöz szólva. Egyszerű-
en fogalmazva, azt rója fel nekik, hogy elárulták keresztényi elhívatásukat. 
„Más evangéliumhoz pártoltok” – olvashatjuk a 6. versben az új protestáns 
fordítás szerint. A pártolás szó vonatkozhat az ország hadseregének hátat 
fordító, dezertáló katonákra is. Lelki értelemben Pál azt érzékelteti, hogy a 
galáciaiak köpönyegforgatókká lettek, elfordultak Istentől.

Hogyan hagyták el Istent a galáciabeliek? Úgy, hogy más evangéliumhoz 
tértek. Pál nem azt mondja, hogy több evangélium is létezik, de a gyüleke-
zetben némelyek – akik azt tanították, hogy a Krisztusba vetett hit nem ele-
gendő (ApCsel 15:1-5) – úgy tesznek, mintha másik evangélium is létezne. 
Az apostol annyira felindult az evangélium elferdítése láttán, hogy azt kí-
vánta, Isten átka alá essen, aki az eltorzított evangéliumot hirdeti (Gal 1:8), 
majd pedig szenvedélyesen még egyszer megismétli az előzőeket (Gal 1:9).

Ma, még egyházunkon belül is létezik olyan irányzat (bizonyos helye-
ken), amely a tantételnél jobban hangsúlyozza a tapasztalatot. 
Követői azt állítják, hogy leginkább a tapasztalat, az Istennel való 
kapcsolat számít. Valóban lényeges a tapasztalat, mégis mit tanít Pál 
a helyes tanítás fontosságáról? 
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július 6. csütörtök

PÁL EVANGÉLIUMÁNAK EREDETE

A galáciai bajkeverők szerint valójában Pál evangéliuma mögött az hú-
zódik meg, hogy az apostol az emberek tetszését kívánta elnyerni. Vajon 
mit változtatott volna Pál a levelén, ha csupán az emberek elismerésére 
törekszik (Gal 1:6-9, 11-24)?

Miért nem követelte meg Pál a pogányok közül megtértek körülmetélését? 
Ellenfelei szerint azért, mert azt akarta, hogy bármi áron, csak megtérje-
nek. Talán arra gondoltak, hogy mivel az apostol számított a körülmetél-
kedéssel kapcsolatos fenntartásokra a pogányok körében, nem is kérte 
ezt tőlük. Azt terjesztették róla, hogy embereknek kívánt kedveskedni. E 
vádakra válaszul Pál felhívta a vele szembenállók figyelmét az iménti, a 8. 
és 9. versekben használt erős kifejezéseire. Ha csupán elismerésre vágyott 
volna, bizonyára másképp válaszol. 

Miért mondja azt Pál, hogy nem lehetünk Krisztus követői, ha az embe-
rek tetszését igyekszünk elnyerni? 

Miután a 11. és 12. versekben az apostol kifejti, hogy közvetlenül Istentől 
vette az evangéliumot és a felhatalmazást, hogyan érvel a 13-24. versekig 
terjedő szakaszban? 

A 13-24. versekben Pál önéletrajzi részeket közöl a megtérését megelőző 
(13. és 14. vers), a megtérése körüli (15. és 16. vers), valamint az azutáni 
időből (16-24. versek). Állítja, ezeknek az eseményeknek a körülményei 
teljességgel kizárják, hogy mástól mint Istentől vette volna evangéliumát. 
Pál nem volt hajlandó nyugodtan tűrni, hogy bárki is elhívatását megkér-
dőjelezve becsmérelje üzenetét. Pontosan tudja, mi történt vele, tudja, mit 
kell tanítania, és ezt meg is teszi, kerüljön, amibe kerül. 

Mennyire vagyunk biztosak saját elhívatásunkban? Honnan tudhat-
juk, hogy valóban Isten hívott el? Ugyanakkor miért kell megtanul-
nunk meghallgatni mások tanácsát, még ha megingathatatlanul 
állunk is elhívatásunk tudatában? 
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július 7.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Csaknem minden gyülekezetben voltak zsidó származású tagok. A zsi-
dó tanítók könnyen fel tudták venni velük a kapcsolatot, rajtuk keresztül 
pedig megvethették a lábukat a gyülekezetekben. Szentírási érveléssel le-
hetetlen volt megdönteni a Pál által képviselt tanításokat, ezért a leggát-
lástalanabb módszerekhez folyamodtak, hogy befolyását ellensúlyozzák és 
tekintélyét gyengítsék. Kijelentették, hogy Pál nem volt Jézus tanítványa 
és nem is kapott megbízást az Úrtól, ő azonban merészel Péter, Jakab és a 
többi apostol által kifejezetten ellenzett tanokat hirdetni…

Pál lelkét felkavarta, amint látta: a baj azzal fenyegetett, hogy hirtelen tönk-
reteszi a gyülekezeteket. Azonnal írt is a galáciai hívőknek, leleplezve téves 
elméleteiket, nagy szigorúsággal feddve azokat, akik eltértek a hittől” (El-
len G. White: Sketches from the Life of Paul. 188-189. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Olvassuk fel a csoportban azt, amit az evangélium lényegéről 

írtunk! Mit tanulhatunk egymás összefoglalóiból? 
2) A galáciai hívőknek írt köszöntésében Pál kijelenti, hogy Jézus halá-

lának határozott oka volt. Mi volt ez? Számunkra ennek mi a jelen-
tősége ma? 

3) Gal 1:14 versében Pál leírja, hogy rajongott atyái hagyományaiért. 
Hagyomány alatt minden bizonnyal a farizeusok szóbeli tradícióit 
és az Ószövetséget értette. Hitünkben milyen szerepe van (ha van 
egyáltalán) a hagyományoknak? Mire figyelmeztet ma Pál esete a 
tradíció egész kérdéskörével kapcsolatban? 

4) Miért volt Pál láthatóan „türelmetlen” azokkal, akiknek a hite eltért 
az övétől? Olvassuk el újból néhány megjegyzését azokat illetően, 
akik másként tekintettek az evangéliumra! Mit tartanának ma arról 
a gyülekezetünkben, aki ilyen határozottan, kompromisszumtól 
elzárkózva képviselné az álláspontját? 

ÖSSZEFOGLALÁS: Galáciában a hamis tanítók igyekeztek aláásni Pál szol-
gálatát, tagadva, hogy Istentől kapta apostoli megbízatását és evangéliumi 
üzenetét. A galáciaiaknak szóló levele első verseiben az apostol mindkét 
vádat cáfolja. Bátran kijelenti, hogy az üdvösségnek csak egy módja van, 
majd bemutatja, hogyan bizonyítják a megtérése körüli események is elhí-
vása és evangéliuma isteni eredetét.  



21

FÜLE LAJOS:
MI ITT, TI OTT

Élünk, vagyunk és dolgozunk, de főleg
követjük JÉZUST tőlünk telhetőleg, 
mi itt, ti ott.

Másnak talán ez nem túl érdekes, de
másként nekünk már nehezünkre esne,
Ő már az út.

Terhünk elég, de elbírjuk hitünkkel,
s könnyebbedik, ha máséból veszünk fel,
mi itt, ti ott.

Ha kérdezik, hogy merre és miért így,
megvalljuk Őt, bár sokszor meg sem értik
sem itt, sem ott.

Támad a bűn sőt tombol néha köztünk,
vesztett csaták és holtak is mögöttünk,
hol itt, hol ott.

De felkelünk, ha kétszer is elesve,
könnyek között is új kegyelmet esdve,
mi itt, ti ott. 
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július 8-14.

Az evangélium egysége

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 17:1-21; János 8:31-36; 
1Korinthus 1:10-13; Galata 2:1-14; Kolossé 3:11

„Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyan-
azon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén” 
(Fil 2:2).

A reformátor Kálvin János szerint a megoszlás és az egyenetlenség az ördög 
legfőbb találmánya, amit az egyház ellen fordít. Felhívta a figyelmet, hogy 
a keresztények óvakodjanak ezektől, mint a pestistől. 

Csakhogy valóban fenn kell tartani az egységet még az igazság feláldozása 
árán is? Képzeljük el, mi lett volna, ha Luther Márton, a reformáció atyja az 
egység nevében visszavonja a hit általi megigazulással kapcsolatos nézeteit 
a wormsi országgyűlés előtt!

„Ha a reformátor csak egyetlen kérdésben is engedett volna, Sátán és se-
rege győzelmet aratott volna. De rendíthetetlen állhatatossága az egyház 
felszabadításához, egy új, egy jobb korszak hajnalához vezetett” (Ellen G. 
White: A nagy küzdelem. Budapest, 1981, H. N. Adventista Egyház, 152. o.).

Gal 2:1-14 szakaszában láthatjuk: az apostol mindent megtett, ami rajta 
állt, hogy megőrizze az apostoli kör egységét, miközben bizonyos hívők 
éppen azt igyekeztek tönkretenni. Az egység valóban igen fontos volt Pál 
számára, de határozottan visszautasította, hogy az egység érdekében en-
gedjenek az evangéliumi igazságból. Az egységben teret kell engedni a 
különbözőségnek, de semmiképp sem szabad megalkudni az evangélium 
kérdésében.

3. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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július 9. vasárnap

AZ EGYSÉG FONTOSSÁGA

Olvassuk el 1Kor 1:10-13 szakaszát! Pál mennyire tartotta fontosnak a 
gyülekezeten belüli egységet? 

Miután Pál cáfolta az evangéliuma isteni eredetét megkérdőjelező vádakat, 
Gal 2:1-2 verseiben az ellene intézett következő támadásra fordította figyel-
mét. Galáciában a hamis tanítók azt hirdették, hogy Pál evangéliuma nem 
egyeztethető össze azzal, amit Péter és a többi apostol tanított. Állították, 
hogy Pál hitehagyóvá lett. Válaszul Pál beszámol a megtérése után legalább 
tizennégy évvel későbbi jeruzsálemi útjáról. Pontosan nem tudjuk, mikor 
került sor erre az útra. Az biztos, hogy az ókorban nem volt könnyű utaz-
gatni. Ha szárazföldön jutott el Antiókhiából Jeruzsálembe, a mintegy 500 
km megtétele legalább három hetet igényelt, miközben különféle nehézsé-
gekkel és veszélyekkel kellett megbirkóznia. Pál az ilyen megpróbáltatások 
ellenére is vállalkozott az utazásra, nem mintha az apostolok rendelték vol-
na magukhoz, hanem azért, mert a Lélek indította. Jeruzsálemben pedig az 
apostolok előtt képviselte evangéliumát. 

Miért tette ezt? Bizonyára nem azért, mintha a legcsekélyebb kétsége is lett 
volna a tanításait illetően, és a többi apostol elismerő szavaira sem volt 
szüksége. Végtére is, már tizennégy éve hirdette ezt az evangéliumot. Nem 
kellett neki a többiek engedélye vagy jóváhagyása, de rendkívül fontosnak 
tartotta apostoltársai támogatását és bátorítását.

Következésképp nemcsak Pál személye, hanem az apostolok egysége, vala-
mint maga az egyház ellen is támadás volt a vád, miszerint az ő üzenete más. 
Az apostolok egységének megőrzése alapvetően fontos volt, mert katasztro-
fális következményekkel járt volna, ha szakadás következik be a jeruzsálemi 
anyagyülekezet és Pálnak a pogányok körében végzett missziója között. Ha 
nem marad fenn a közösség a pogányokból és a zsidókból lett keresztények 
között, „akkor Krisztus részekre osztatott volna, és így feleslegessé vált volna 
Pál minden erőfeszítése, amit a pogány világban végzett misszióra fordított, 
ill. készült fordítani” (F. F. Bruce: The Epistle to the Galatians. Grand Rapids, 
Michigan, 1982, William B. Eerdmans Publishing Company, 111. o.).

Ma milyen kérdések fenyegetik az egyház egységét? Miután megnevez-
tünk néhányat, beszélgessünk arról, hogyan kezeljük ezeket! Melyek 
azok a kérdések, amelyek még az egységnél is fontosabbak? 

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

A KÖRÜLMETÉLÉS ÉS A HAMIS ATYAFIAK

Miért kapott központi szerepet a körülmetélés Pál és bizonyos zsidó-ke-
resztény hívők vitájában (lásd 1Móz 17:1-22; ApCsel 15:1, 5; Gal 2:3-5; 
5:2, 6)? Miért hihették el könnyen némelyek, hogy e szertartást még a 
pogányoknak is vállalni kell?

A körülmetélés Istennek a zsidó nép atyjával, Ábrahámmal kötött szövetségi 
jele volt. Még ha Ábrahám leszármazottai közül csak a férfiakra vonatkozott 
is e kötelezettség, a nép minden tagjára kiterjedt az Istennel való szövetséges 
kapcsolat. Mózes első könyve 17. fejezetében rendelte el Isten a körülmeté-
lés jelét. Erre az után került sor, hogy Ábrahám tragikus következményeket 
idézett elő. Ugyanis a felesége egyiptomi szolgálóját magához véve próbált 
„segíteni” Istennek, hogy beváltsa a fiúgyermekre vonatkozó ígéretét. 

A körülmetélés alkalmas jele lett a szövetségnek. Arra emlékeztetett, hogy 
az ember még a legnagyobb körültekintéssel elgondolt tervekkel sem sze-
rezheti meg magának azt, amit Isten megígért. A körülmetélkedés külsősé-
ges jelének a szív körülmetélését kellett szimbolizálnia (5Móz 10:16; 30:6; 
Jer 4:4; Róm 2:29). Ez annak a jelképe, hogy az ember már nem önmagá-
ban bízik, hanem hűségesen Istenre hagyatkozik. 

Pál korában azonban a körülmetélést a nemzeti és vallási hovatartozás 
fontos jelének tekintették, nem annak, amit Isten eredeti szándéka szerint 
jelölt volna. Palesztina területén, mintegy százötven évvel Jézus születése 
előtt vakbuzgó zsidó hazafiak nemcsak a körülmetéletlen zsidókat kény-
szerítették a körülmetélkedésre, hanem minden férfit, aki a fennhatóságuk 
alá eső, környező területeken élt. Némelyek egyenesen úgy vélekedtek, 
hogy a körülmetélkedés garantálja az üdvösséget. Ókori epigrammák me-
részen hirdetik: „Körülmetélt férfiak nem szállnak a gyehennára [a pokol-
ra]” (C. E. B. Cranfield: A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle 
to the Romans. Edinburgh, 1975, T. & T. Clark Ltd., 172. o.).

Hiba volna azt gondolni, hogy Pál magát a körülmetélést ellenezte. Az el-
len tiltakozott, hogy a pogányokat kötelezni kellene a körülmetélkedésre. 
A hamis tanítók erősködtek: „Ha körül nem metélkedtek Mózes rendtartása 
szerint, nem idvezülhettek” (ApCsel 15:1). A kérdés valójában nem a körül-
metélkedést, hanem az üdvösséget érintette, hogy azt az ember kizárólag 
a Krisztusba vetett hit által nyerheti, vagy pedig valamilyen formában az 
engedelmessége által szerezheti meg.
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július 11. kedd

EGYSÉG A KÜLÖNBÖZŐSÉGBEN

Olvassuk el Gal 2:1-10 szakaszát! Pál kifejti, hogy a hamis atyafiak belo-
pózkodtak, „alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságun-
kat, mellyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek” 
(Gal 2:4). Mi alól szabadultak fel a keresztények (Jn 8:31-36; Róm 6:6-7; 
8:2-3; Gal 3:23-25; 4:7-8; Zsid 2:14-15)? Hogyan érezhetjük át e szabad-
ság valóságát? 

A szabadság a keresztény élet bemutatása szempontjából fontos Pál számá-
ra. A többi újszövetségi írónál gyakrabban használja ezt a szót, és a Galá-
ciai levélben is számos alkalommal él a szabad és a szabadság szavakkal. 
A keresztény számára a szabadság a Krisztusban való szabadságot jelenti. 
Lehetőség arra, hogy akadályoktól mentesen Istennek szentelt életet éljen. 
Ehhez hozzátartozik a bűnös természet vágyainak szolgaságából (Róma 6), 
a törvény kárhoztatásától (Róm 8:1-2), valamint a halál hatalma alól való 
szabadulás (1Kor 15:55).

Az apostolok felismerték, hogy Pál feladata lett „a körülmetéletlenség 
evangéliuma”, mint Péteré „a körülmetélésé” (Gal 2:7). Mire utal ez az 
egyházon belüli egységgel és különbözőséggel kapcsolatban?

Az apostolok tudomásul vették, hogy Isten a pogányok közötti evangélium-
hirdetésre hívta el Pált, Pétert pedig a zsidók közötti missziómunkára. Az 
evangélium mindkét esetben ugyanaz volt, de bemutatásának módját meg-
határozta az, hogy az apostolok éppen kivel akarták felvenni a kapcsolatot. 
Ebben a versben „benne van az a fontos felismerés is, hogy a különböző 
társadalmi és kulturális viszonyok között ugyanaz a formula szükségképpen 
másként hallatszik és más erővel hat… Éppen az ilyen egység – a különböző-
ség egysége – a keresztény egység alapja” (James D. G. Dunn: The Epistle to 
the Galatians. Peabody, Mass., 1993, Hendrickson Publishers Inc., 106. o.).

Mennyire legyünk nyitottak az olyan evangelizációs és bizonyságtevé-
si módszerek iránt, amelyek a „komfortzónánkon” kívülre vezetné-
nek? Léteznek olyan evangelizációs formák, amelyek személy szerint 
számunkra zavaróak? Ha igen, melyek ezek, mi nem tetszik bennük? 
Talán nyitottabban kellene viszonyulnunk ezekhez is?
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július 12.szerda

VITA ANTIÓKHIÁBAN (GALATA 2:11-13)

Bizonyos idővel Pál jeruzsálemi tanácskozásai után Péter ellátogatott a szí-
riai Antiókhiába, ahol az első pogányokból szervezett keresztény gyüleke-
zet és Pál missziós bázisa volt, amit Az apostolok cselekedetei is bemutatott. 
Péter egy darabig nyugodtan együtt étkezett a pogány-keresztényekkel, ám 
amikor zsidó-keresztények egy csoportja érkezett Jakabtól, megijedt, hogy 
vajon majd mit gondolnak, és attól kezdve egészen másként viselkedett. 

Miért kellett volna Péternek bölcsebben viselkednie (Gal 2:11-13 vö. 
ApCsel 10:28)? Milyen mélyen beleivódhat a kultúra és a tradíció a mi 
életünkbe is! Mire következtethetünk Péter viselkedéséből ezzel kapcso-
latban?

Némelyek tévesen azt hitték, hogy Péter és a társaságában lévő többi zsidó 
már nem tartja be az ószövetségi előírásokat a tiszta és tisztátalan ételek 
tekintetében. Pedig egyáltalán nem erről volt szó. Ha Péter és a többi zsidó-
keresztény semmibe veszi az étkezési törvényeket, az minden bizonnyal 
óriási felháborodást váltott volna ki a gyülekezetben, valamilyen feljegy-
zést biztosan találnánk erre vonatkozóan, de nincs ilyen. Valószínűleg az 
képezte a vita tárgyát, hogy ehetnek-e egy asztalnál a pogányokkal. Sok zsi-
dó tisztátalannak tekintette a pogányokat, éppen ezért a lehető legjobban 
kerülni igyekeztek a velük való érintkezést. E kérdéssel Péter is küzdött, 
és csak az Istentől kapott látomás segített neki helyesen vélekedni. Péter a 
római százados, Kornélius házába belépve így szólt: „Ti tudjátok, hogy tilal-
mas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy hozzámenni; de né-
kem az Isten megmutatá, hogy senkit se mondjak közönséges, vagy tisztátalan 
embernek” (ApCsel 10:28). Ezzel tehát tisztában volt, mégis annyira tartott 
honfitársai megbotránkozásától, hogy visszatért régi szokásához. Ebből is 
látszik, a kultúra és a tradíció milyen erővel hatott Péter életére.

Pál azonban nyíltan néven nevezte Péter magatartását: képmutatásnak 
mondta, hozzáfűzve, hogy „Barnabás szintén elcsábíttatott az ő tettetésük 
által” (Gal 2:13). Isten embere kemény szavakkal illette azt, aki szintén 
Isten embere volt!

Miért olyan könnyű képmutatóan viselkedni? (Talán azért, mert hajla-
mosak vagyunk szemet hunyni a saját hibáink felett, miközben a máso-
két szinte keressük?) A képmutatásnak milyen formáit találjuk saját 
életünkben? Hogyan ismerhetjük fel és téphetjük ki ezeket gyökerestől?
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július 13. csütörtök

AMIT PÁL FONTOSNAK TARTOTT (GALATA 2:14)

Kétségkívül feszült volt a helyzet Antiókhiában: Pál és Péter, a gyülekezet 
két vezetője nyíltan szemben állt egymással. Pál nem mérsékelte magát, 
felszólította Pétert, hogy adjon számot viselkedéséről.

Mivel indokolta Pál, hogy a nyilvánosság előtt vonta kérdőre Pétert (Gal 
2:11-14)?

Pál nem abban látott problémát, hogy Péter eldöntötte: együtt eszik a Jeru-
zsálemből érkezett látogatókkal. Az ókorban ezt valószínűleg meg is köve-
telte a hagyományos vendégszeretet. „Az evangélium igazsága” lett a kérdés. 
Tehát itt nem csupán a kapcsolattartásról és az étkezési szokásokról volt 
szó. Péter tettei valójában az evangélium egész üzenetét gyengítették.  

Hogyan válik Pál heves reakciója érthetővé Gal 3:28 és Kol 3:11 verseit 
olvasva? 

Amikor Pál Jeruzsálemben tanácskozott Péterrel és a többi apostollal, arra a 
következtetésre jutottak, hogy a pogányok is élvezhetnek minden áldást Krisz-
tusban anélkül, hogy előbb körülmetélkednének. Péter ennek a határozatnak 
az érvényét veszélyeztette a viselkedésével. Ahol azelőtt a zsidó és pogány hát-
terű keresztények nyíltan ápolták a közösséget egymással, ott ezek után a gyü-
lekezet megoszlott. Ebből következően fennállt a veszélye, hogy az egész egy-
házban széthúzás alakul ki. Pál szemszögéből nézve úgy tűnt: magatartásával 
Péter azt érzékelteti, hogy a pogányokból lett keresztények a legjobb esetben 
is csak másodrangú hívőknek számítanak. Szerinte Péter a tetteivel erős nyo-
mást gyakorolt a pogányokra, hogy ezt elfogadják, ha a közösségen belül akar-
nak maradni. „Ha te zsidó létedre pogány módra élsz és nem zsidó módra, miként 
kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek” (Gal 2:14)? A „zsidó módra 
élni” kifejezést szó szerint fordíthatnánk úgy, hogy „judaizálni”. Ez egy álta-
lánosan használt megfogalmazás volt, „a zsidó életmód felvételét” jelentette. 
Azokra a pogányokra vonatkoztatták, akik a zsinagógába jártak és egyéb zsidó 
szokásokat is gyakoroltak. Éppen ezért nevezték gyakran „judaizálóknak” Pál 
galáciai ellenfeleit – akikre ő úgy utalt, hogy hamis atyafiak.

Mintha Péter viselkedése nem okozott volna éppen elég bajt, példáját 
követni kezdte Barnabás is, akinek szintén bölcsebbnek kellett volna 
lennie! Szembetűnő példa ez arra, hogy milyen erővel hat ránk a kör-
nyezet! Hogyan tanulhatunk meg védekezni az ellen, hogy a körülöt-
tünk élők rossz irányba húzzanak? 
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július 14.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 1 köt. Budapest, 1999, Advent Kiadó, 
„Gyülekezeti ébredés” c. fejezet, 109-111. o.

„Még a legkiválóbb emberek is óriási hibákat követnek el, ha magukra ma-
radnak. Minél több felelősséget helyeznek az emberi eszközre, minél ma-
gasabb pozícióba kerül, ahol parancsolhat és irányíthat, annál több rosszat 
fog bizonyosan elkövetni, elfordítva az emberek gondolatait és szívét, ha 
nem követi nagy elővigyázatossággal az Urat. Antiókhiában Péter elbukott 
az egyenesség elvei terén. Pálnak szemtől szemben kellett kiállnia vele, 
hogy gátat szabjon a rossz hatásnak. A Szentírás azért közli ezt az esetet, 
hogy tanuljunk belőle, és tanulsága komoly figyelmeztetésül szolgáljon 
azoknak, akik magas helyre kerülnek, nehogy elbukjanak az egyenesség 
kérdésében, hanem ragaszkodjanak az elvekhez” (Ellen G. White megjegy-
zései, The SDA Bible Commentary. 6. köt. 1108. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Nagyon kevés ember vállalja szívesen a nyílt szembeállást, de időn-

ként szükség van rá. Milyen körülmények között kell a gyülekezet-
nek elítélni a tévedést, megfegyelmezve azt, aki nem hajlandó elfo-
gadni a helyreigazítást? 

2) A Hetednapi Adventista Egyház gyorsan növekszik az egész világon, 
ugyanakkor egyre sokszínűbbé is lesz. Milyen lépéseket tehet az 
egyház, nehogy a különbözőségek közepette elvesszen az egység? 
Hogyan tanulhatjuk meg elfogadni, sőt élvezni is a különböző kul-
túrák és hagyományok sokszínűségét, de megőrizve az egységet?

3) A világ különböző pontjain hirdetjük az evangéliumot. Mit mond-
hatunk, melyek azok a lényeges elemek, amelyek semmiképp sem 
változhatnak? És mi változhat? Hogyan tanulhatunk meg különbsé-
get tenni aközött, aminek maradnia kell és amit ha szükséges, el 
kell engednünk? 

ÖSSZEFOGLALÁS: Az őskeresztény egyház egységére nézve komoly fenye-
getést jelentett, hogy egyes zsidó-keresztények elengedhetetlen feltételként 
követelték azoknak a pogányoknak a körülmetélését, akik Krisztus igazi 
követői kívántak lenni. Ahelyett, hogy az apostolok engedték volna az egy-
házat két külön mozgalomra szakadni, együtt dolgoztak a közöttük meglé-
vő véleménykülönbségek ellenére, így biztosítva Krisztus testének egységét 
és az evangélium igazságához való hűségét.
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
SZÁRAZ POR

Feleségemnek

Ringva lopódzik
sorvadó lelkembe
az én szigorú
vonalakba zárt ékszerem,
az én egyetlen menedékvárosom,
melyben mindig vérzik Valaki
egy kereszten,
mert mindig abban szenved,
ahol én bujkálok, pusztítok,
azt öleli úgy bársonyos szerelme.

Száraz por az emberi érzelem,
minden vért, verejtéket magába szív,
ami érte préselődik,
csak a hófehér hamu
old fel mindent,
a pernyét követő
újjászületés.
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július 15-21.

A hit általi megigazulás

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:5-6; Róma 3:8, 10-20; 
Galata 2:15-21; Efézus 2:12; Filippi 3:9

„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él ben-
nem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való 
hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem” (Gal 2:20).

Antiókhiában Pál nyilvánosan felrótta Péternek, hogy a viselkedése nem áll 
összhangban a hittel, amit hirdet. Péter úgy döntött, hogy többet nem eszik 
együtt az egykori pogányokkal, ezzel azt a látszatot keltette, mintha ők csak 
másodrangú keresztények lennének. Magatartása azt sugallta, hogy ha a 
pogány-keresztények valóban Isten családjának a tagjai kívánnak lenni és 
élvezni szeretnék a teljes asztalközösség áldásait, először alá kell vetniük 
magukat a körülmetélés szertartásának. 

Valójában mit mondott Pál e feszült helyzetben Péternek? Ezen a héten az-
zal foglalkozunk, hogy mi lehetett az események valószínű összefoglalása. 
Ebben a részben olvashatjuk az Újszövetség néhány legtömörebb megfo-
galmazását. A szakasz különlegesen fontos, ugyanis először itt találkozunk 
több olyan szóval és kifejezéssel, ami meghatározó úgy az evangélium, mint 
a Galáciai levél többi részének megértése szempontjából. A kulcsszavak a 
megigazulás, az igazság, a törvény cselekedetei, a hit, valamint a Jézus hite.

Mit értett Pál e kifejezések alatt? Mit tanulhatunk belőlük a megváltási terv-
vel kapcsolatban?

4. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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július 16. vasárnap

A „MEGIGAZULÁS” KÉRDÉSE (GALATA 2:15-16)

Gal 2:15 versében Pál leírja: „Mi, természet szerint zsidók és nem pogányok 
közül való bűnösök”. Vajon mire célzott ezzel? 

Pál szavai az összefüggésükben értendőek. Az apostol igyekezett megnyerni 
zsidó születésű keresztény testvéreit, ezért azzal kezdte, amivel valószínű-
leg egyetértettek – a zsidók és pogányok közötti hagyományos különbség-
tétellel. A zsidók Isten választottai voltak, akikre törvényét bízta, az Úrral 
való szövetséges kapcsolat áldásainak élvezői. A pogányok viszont bűnö-
sök voltak; Isten törvénye nem szabályozta viselkedésüket, és az ígéret szö-
vetségének körén kívül estek (Róm 2:14; Ef 2:12). A pogányok nyilvánva-
lóan „bűnösök” voltak, de Gal 2:16 versében az apostol arra figyelmezteti 
a zsidóból lett keresztényeket, hogy lelki előjogaik révén semmiképp sem 
elfogadhatóbbak Isten szemében, „mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul 
meg egy test sem.”

Gal 2:16-17 verseiben Pál négyszer is használja a megigazulás szót. Mit 
ért megigazulás alatt? Lásd még 2Móz 23:7; 5Móz 25:1!

Pál számára a megigazítás a kulcsszó. Az Újszövetségben harminckilenc-
szer fordul elő, huszonhétszer Pál leveleiben. A Galáciai levélben nyolc-
szor, beleértve 2:16-17 verseiben a négy előfordulást. A megigazítás bírósági 
ügyekben használt jogi kifejezés. Arra vonatkozik, amikor a bíró kihirdeti 
az ítéletet és ártatlannak nyilvánít valakit az ellene felhozott vádak kérdésé-
ben. Az elítélés ellenkezője. Emellett, mivel egy görög szóból származik az 
igaz és igazságos szó is, ebből következően akit „igaznak nyilvánítanak”, 
egyben „igazságosnak” is tekintik. Tehát a megigazítás többet jelent pusz-
tán a megbocsátásnál, mert az érintett személyt igaznak is nyilvánítja. 

Bizonyos zsidó származású hívők számára azonban a megigazulás a kap-
csolatokra is kiterjedt, lévén, hogy érintette az Istennel való viszonyukat, 
ill. a szövetséget. Aki megigazult, azt egyben Isten szövetségi közössége, Áb-
rahám családja hűséges tagjának is tekintették. 

Mit mond Pál Gal 2:15-17 verseiben? Hogyan alkalmazhatjuk szavait 
saját keresztény életünkre?

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

A TÖRVÉNY CSELEKEDETEI

Gal 2:16 versében Pál háromszor is elmondja, hogy „a törvény cseleke-
deteiből” senki nem igazul meg. Mit ért „a törvény cselekedetei” kifejezés 
alatt? Mennyiben segítenek a következő szövegek megérteni, mire is gon-
dolt pontosan (Róm 3:20, 28; Gal 2:16-17; 3:2, 5, 10)?

Még mielőtt megérthetnénk „a törvény cselekedetei” kifejezést, világosan kell 
látnunk, mit értett Pál a törvény alatt. A törvény szó (görögül nomos) száz-
huszonegy alkalommal fordul elő az apostol leveleiben. Számos különbö-
ző dologra utalhat, lehet pl. Istennek a népére vonatkozó akarata, Mózes öt 
könyve, az egész Ótestamentum vagy csupán egy általános elv. Pál viszont 
leginkább Isten parancsolatainak teljes gyűjteményére érti, amit Mózes által 
adott népének. „A törvény cselekedetei” kifejezésbe ennélfogva valószínűleg 
beletartozik Isten Mózes által adott parancsolatainak minden követelménye, 
legyen az erkölcsi vagy ceremoniális. Pál itt utal rá: bármennyire is igyekszik 
az ember Isten törvényét követni, betartani, engedelmessége soha nem lehet 
elég ahhoz, hogy ennek alapján az Úr igaznak nyilvánítsa, Isten szemében 
igaznak tekintse. Ennek az a magyarázata, hogy a törvény abszolút hűsé-
get kíván a gondolatok és a tettek területén is, nemcsak időnként, hanem 
mindig, és nem pusztán néhány parancsolat vonatkozásában, hanem mind-
egyikében. „A törvény cselekedetei” kifejezés nem fordul elő az Ószövetség-
ben, sőt Pál írásain kívül másutt az Újszövetségben sem, de meglepően rá-
világít a jelentésére az 1947-ben felfedezett Holt-tengeri tekercsek lelete. Ezt 
az írásgyűjteményt a zsidóknak egy Jézus korabeli szektája, az esszénusok 
másolták. Az egyik tekercsen pontosan ez a kifejezés áll héberül. A címe így 
fordítható: „A törvény fontos cselekedetei.” Az irat azzal kapcsolatban tárgyal 
számos kérdést, hogy a bibliai törvény értelmében hogyan lehet megőrizni 
a tisztátalanná válástól azt, ami szent. Számos dolgot megemlít, ami a zsidó-
kat elkülönítette a pogányoktól. Az író végül leszögezi, hogy aki e „törvény 
cselekedeteit” követi, azt Isten „igaznak tekinti”. Páltól eltérően nem ajánlja 
olvasóinak a hit általi megigazulást, csak azt, hogy Isten a viselkedése alap-
ján nyilvánítja igaznak az embert. 

Önmagunkra nézve mit mondhatunk, mennyire tudjuk betartani Isten 
törvényét? Valóban úgy éreznénk: olyan jól betartjuk, hogy ennek alap-
ján Isten biztosan igaznak nyilváníthat (lásd Róm 3:10-20)? Ha nem, 
akkor miért nem? A válaszunk hogyan segít megérteni Pál szavainak 
a lényegét? 
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július 18. kedd

MEGIGAZULÁSUNK ALAPJA

„És találtassam Őbenne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, 
hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a 
hit alapján” (Fil 3:9).

Ne gondoljuk, hogy a zsidóból lett keresztények lényegtelennek vélték a 
Krisztusba vetett hitet! Elvégre ők is hittek Jézusban. Viselkedésük azon-
ban arra utalt, hogy szerintük a hit önmagában még nem elég, kiegészíten-
dő az engedelmességgel – mintha az engedelmesség hozzátenne valamit a 
megigazuláshoz. Azzal érvelhettek, hogy a megigazulásban szerepe van a 
hitnek és a cselekedeteknek. Pál ismételten szembeállítja a Krisztusba ve-
tett hitet a törvény cselekedeteivel, ezzel utal rá, hogy mennyire ellenzi ezt 
a fajta megközelítést. A hit, csakis a hit a megigazulás alapja. 

A hit Pál számára sem csupán egy elvont fogalom, mert elválaszthatatlanul 
kötődik Jézushoz. A Gal 2:16 versében kétszer is „Krisztusban való hit”-nek 
fordított kifejezés valójában jóval gazdagabb, mint azt bármiféle fordítás 
megfelelően érzékeltethetné. A görög kifejezés szó szerinti fordításban úgy 
hangzik, hogy Jézus „hite” vagy „hűsége”. Ez a szó szerinti fordítás meg-
mutatja, hogy milyen hatalmas különbséget tesz a törvény cselekedetei (a 
mi tetteink), valamint Krisztus tette között, amit értünk vállalt, hűségéből 
értünk megtett (ezért mondja, hogy „Jézus hűsége”). 

Nem szabad elfelejteni, hogy maga a hit nem tesz hozzá a megigazuláshoz, 
mintha önmagában érdemeket lehetne szerezni általa. A hit inkább eszköz, 
ami által miénk lehet Krisztus és az, amit értünk tett. Isten nem a mi hitünk 
alapján nyilvánít igaznak, hanem Krisztus irántunk való hűsége alapján, 
amire hit által igényt tarthatunk. 

Krisztus megadta azt, amire egyetlen ember sem képes: egyedül Ő volt hű-
séges Istenhez minden tettében. Krisztus hűségében reménykedhetünk, 
nem a magunkéban. Egy író szavaival élve: „Nem azért hiszünk Krisztus-
ban, hogy hitünk által megigazuljunk, hanem hogy Krisztus Isten iránti hű-
sége által igazulhassunk meg” (John McRay: His Life and Teaching. Grand 
Rapids, Mich., 2003, Baker Academic, 355. o.).

Gal 2:16 egy korai, szír fordítása jól visszaadja Pál üzenetét: „Ezért tudjuk, 
hogy az ember nem igazíttatik meg a törvény cselekedeteiből, hanem Jézus, a 
Messiás hite által, és mi hiszünk benne, Jézusban, a Messiásban, hogy megiga-
zulunk az Ő hitéből, a Messiáséból, nem pedig a törvény cselekedeteiből.” 
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szerda július 19.

HITBŐL FAKADÓ ENGEDELMESSÉG

Pál egyértelművé teszi, hogy a keresztény élet szempontjából alapvető a hit. 
Ez az az eszköz, ami által megragadjuk a Krisztusban nekünk szóló ígérete-
ket. Mégis, pontosan mi a hit? Mit foglal magában? 

Mit tudhatunk meg a következő igeszakaszokból a hit eredetéről? 1Móz 
15:5-6; Jn 3:14-16; 2Kor 5:14-15; Gal 5:6

Az őszinte bibliai hit mindig válasz Istennek. A hit nem valamiféle érzés 
vagy magatartás, amiről az ember egy nap eldönti, hogy ezután meglesz 
benne, mivel Isten ezt kéri. Ellenkezőleg! Annak a szívében ébred igaz hit, 
akit Isten jósága láttán érintett a hála és szeretet érzése. Éppen ezért, ami-
kor a Biblia a hitről szól, ez a hit mindig Isten kezdeményezése nyomán éb-
red. Ábrahám esetében például a hit válaszként jelentkezik Isten nagyszerű 
ígéreteire (1Móz 15:5-6), Pál pedig az Újszövetségben kifejti: a hit végső 
soron abban gyökerezik, hogy rádöbbenünk, mit is tett Krisztus értünk a 
kereszten. 

Ha a hit válasz Isten tetteire, akkor minek kell meglennie benne? Gondol-
kozzunk el arról, amit a következő bibliaszövegek mondanak a hit termé-
szetéről! Jn 8:32, 36; ApCsel 10:43; Róm 1:5, 8; 6:17; Zsid 11:6; Jak 2:19

Az Ige alapos tanulmányozásából megtudjuk: a hit nemcsak azt jelenti, hogy 
ismerjük Istent, de el is fogadjuk, amit megtudunk róla. Éppen ezért olyan 
fontos helyes képet alkotni Istenről. Ha valakiben torz kép él Isten jellemé-
ről, az valóban megnehezítheti, hogy hinni tudjon. Ám nem elég, ha csupán 
elméletileg tudunk az evangéliumról, hiszen ennyi még az ördögökre is igaz. 
Az igazi hit mindenképpen hat az ember életmódjára. Róm 1:5 versében Pál 
ír „a hitben való engedelmesség” kérdéséről. Az apostol nem azt mondja, hogy 
az engedelmesség ugyanaz volna, mint a hit. Azt kívánta kifejezni, hogy az 
igaz hit az ember egész életére hat, nemcsak a gondolataira. Ennek része, 
hogy elkötelezzük magunkat Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus mellett, 
és nem csak pusztán egy szabálygyűjteményre figyelünk. A hit éppúgy érinti 
tetteinket, életmódunkat, mint azt, hogy kiben bízunk, miben hiszünk. 
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csütörtökjúlius 20.

VAJON A HIT BŰNRE ÖSZTÖNÖZNE?

Az volt a Pál ellen felhozott egyik fő vád, hogy a hit általi megigazulást 
bemutató evangéliuma bűnre készteti az embereket (lásd Róm 3:8; 6:1). 
Vádolói valószínűleg így érveltek: ha az embereknek nem kell betartani a 
törvényt ahhoz, hogy Isten elfogadja őket, akkor ugyan miért foglalkozná-
nak az életmódjukkal? 

Hogyan válaszolt Pál a vádra, miszerint a hit általi megigazulás tana bű-
nös viselkedésre késztet (Gal 2:17-18)?

Pál a lehető legerősebb hangnemben utasítja vissza ellenfelei vádjait: „Tá-
vol legyen” – mondja. Előfordulhat ugyan, hogy az ember bűnbe esik, mi-
után Krisztushoz tér, ezért azonban egyáltalán nem Krisztust terheli a fe-
lelősség. Ha megszegjük a törvényt, mi magunk vagyunk a törvényszegők. 

Hogyan ír Pál a Jézus Krisztussal való egységről? Válaszával miként cá-
folja ellenfelei szavait (Gal 2:19-21)?

Az apostol egyszerűen képtelenségnek tartja a judaizálók érvelését. Egyál-
talán nem kis dolog az, ha valaki hit által elfogadja Krisztust. Nem egyfajta 
mennyei hitetéssel van dolgunk, mintha Isten igaznak nyilvánítana valakit 
anélkül, hogy valós változás történne az életében. Ellenkezőleg! Éppenség-
gel gyökeres változást eredményez, ha hittel elfogadjuk Krisztust. Ennek 
része, hogy az ember egészen Krisztushoz tartozik – eggyé lesz vele halálá-
ban és feltámadásában. Lelki értelemben véve Pál azt mondja, hogy Krisz-
tussal megfeszíttetünk, vége régi, önzésben gyökerező dolgainknak (Róm 
6:5-14). Határozottan szakítottunk a múlttal. Minden újjá lett (2Kor 5:17), 
és Krisztussal új életre támadtunk fel. A feltámadott Krisztus bennünk él, 
naponta egyre inkább hasonlóvá tesz magához. Így tehát a Krisztusban való 
hit nem ürügy a bűnre, inkább sokkal mélyebb, gazdagabb kapcsolatra hív, 
mint amit a törvény alapján álló vallásban valaha is megtalálhatnánk. 

Hogyan viszonyulunk az egyedül hit általi, a törvény cselekedete nél-
küli megváltás gondolatához? Talán egy kicsit megrémít, mert arra 
gondolunk, hogy mentség lehet a bűnre, vagy pedig örömmel vesz-
szük? A válaszunk mit árul el arról, hogyan értjük az üdvösséget?
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július 21.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„[Isten] újból és újból bemutatta nekem a veszélyt, hogy népünk téves elkép-
zeléseket fogad el a hit általi megigazulásról. Éveken át elém tárta, hogy Sátán 
különösen össze akarja zavarni az emberek gondolatait e kérdést illetően. 
Általában sokat foglalkoznak Isten törvényével, a gyülekezetek elé is tárják, 
de bemutatásukból csaknem annyira hiányzik Jézus Krisztus megismerése 
és a törvénnyel való kapcsolata, mint Kain áldozatából. [Az Úr] megmutatta 
nekem, hogy sokakat az üdvösséggel kapcsolatos vegyes, zavaros elképze-
lések tartottak távol a hittől, mert a lelkészek nagyon is rosszul próbáltak 
közelíteni az emberek szívéhez. A kérdés, amire [Isten] évek óta irányítja a 
figyelmemet nem más, mint Krisztus tulajdonított igazsága… 

Nincs még egy olyan kérdés, amivel nyomatékosabban kellene foglalkozni, 
amit gyakrabban kellene ismételni vagy az emberek gondolatában szilár-
dabban meg kellene alapozni, mint az, hogy a bűnösnek még a legjobb cse-
lekedetei sem szerezhetnek semmiféle érdemet. Üdvösség egyedül a Jézus 
Krisztusba vetett hit által van” (Ellen G. White: Faith and Works. 18-19. o.).

„A törvény igazságot követel, és ezzel a bűnös tartozik a törvénynek, de kép-
telen annak megadására. Egyedül hit által igazulhat meg. Hit által Istenhez 
hozhatja Krisztus érdemeit, és az Úr a bűnösnek tulajdonítja Fiának enge-
delmességét. Isten elfogadja Krisztus igazságát az ember elégtelensége he-
lyett. Elfogadja és megigazítja a bűnbánó, hívő lelket. Megbocsátja bűneit és 
úgy bánik vele, mintha igaz volna. Úgy szereti, mint saját Fiát” (Szemelvények 
Ellen G. White írásaiból. 1. köt. Budapest, 1999, Advent Kiadó, 336-337. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Az iménti első idézetben Ellen White kijelenti, hogy nincs még egy 

olyan téma, amit annyira ki kellene hangsúlyozni, mint a hit általi 
megigazulás kérdését. A csoportban beszéljük meg: vajon ma, ránk 
nézve is éppen annyira igaz ez a megjegyzés, mint akkor, több mint 
száz évvel korábban volt, és ha igen, miért? 

2) Miért mondja Pál, hogy Krisztus ok nélkül halt volna meg, ha a 
törvény által lehetne megigazulni (Gal 2:21)? Mit értett ezen? 

ÖSSZEFOGLALÁS: Péter antiókhiai viselkedésével azt az érzést keltette, 
hogy aki valaha pogány volt, addig nem lesz valóban keresztény, amíg kö-
rül nem metélkedik. Pál rámutatott az efféle gondolkozásmód megtévesztő 
voltára. Isten senkit nem nyilváníthat igaznak a viselkedése alapján, hiszen 
még a legjobb ember sem tökéletes. A bűnöst csak akkor tekintheti igaznak 
az Úr, ha elfogadja, amit Isten tett érte Krisztusban. 
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KIS SZABÓ JUDIT:
TETTEINK

csupán égéstermék
s talán opálosságuk csak emlék
kavarognak homályos kékbe
fel hozzád kizárólag illatos jut
ha mű a tett, füstje fojtó lesz

imára kulcsolt mosatlan karunkra
hullnak kormos könnyeid. 
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július 22-28.

Hit az ószövetségi időkben

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 12:1-3; 15:6; 3Mózes 17:11; 
Róma 1:2; 4:3; 2Korinthus 5:21; Galata 3:1-14

„Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk; mert 
meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ” (Gal 3:13).

„Egy fiú készített egy kis hajót, gyönyörűen összeállította, lefestette. Valaki 
ellopta tőle, és a gyerek nagyon elszomorodott. Egyszer egy zálogház mel-
lett elhaladva, a kirakatban felfigyelt a játékára. Boldogan szaladt a tulaj-
donoshoz. »Ez a kis hajó az enyém!« – mondta. »Szó sincs róla! – felelte 
a férfi. – Az enyém, mert megvettem!« »Akkor is az enyém – erősködött a 
gyerek –, mert én készítettem!« »Jól van – mondta a zálogház tulajdonosa 
–, ha fizetsz 2 dollárt, megkaphatod.« Ez igen nagy összegnek tűnt egy 
kisfiú számára, akinek egy pennyje sem volt. Ő viszont eltökélte, hogy min-
denképpen megszerzi az összeget. Tehát füvet nyírt, mindenféle feladatot 
elvállalt és hamarosan meg is lett a pénz. 

A fiú szaladt a zálogházba: »Jöttem a hajómért!« Letette a pénzt és megkap-
ta a játékot. Kezébe vette, szorongatta, puszilgatta, úgy mondta: »Drága 
kis hajóm, annyira szeretlek! Az enyém vagy, kétszeresen is az enyém! Én 
készítettelek és most meg is vettelek!«

Így van ez velünk is. Bizonyos értelemben kétszeresen is az Úréi vagyunk. 
Ő teremtett meg, de bekerültünk az ördög zálogházába. Akkor jött Jézus, 
rettenetes árat fizetett értünk – nem ezüstöt vagy aranyat, hanem saját 
drága vérét. Tehát a teremtés és a megváltás árán is az Úrhoz tartozunk” 
(William Moses Tidwell: Pointed Illustrations. Kansas City, Mo., 1951, 
Beacon Hill Press, 97. o.). 

5. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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július 23. vasárnap

A „BALGATAG” GALÁCIAIAK

Olvassuk el Gal 3:1-5 verseit, majd foglaljuk össze Pál üzenetét! Mi-
lyen értelemben fenyegethet bennünket is, hogy hasonló lelki csapdába 
esünk, azaz jól indulunk, de idővel elhajlunk a törvényeskedés felé?

Számos modern bibliafordítás próbálta megfelelően érzékeltetni Pál szava-
inak értelmét az 1. versben, a „balgatag” galáciabeliekre vonatkozóan. Az 
eredeti görögben az apostol által használt szó (anoetoi) még erősebb, abból 
a szóból ered, ami azt jelenti, hogy értelem (nous). Szó szerint azt jelenti, 
hogy értelmetlen. A galáciaiak nem gondolkoztak, de Pál nem áll meg ennél. 
Kifejti, hogy balgaságuk láttán arra gondolt, talán valami varázsló bűvölte 
el őket. „Kicsoda igézett meg titeket?” Szóhasználatával még azt is sejteti, 
hogy végső soron az ördög taszíthatta őket ebbe a helyzetbe (2Kor 4:4).

Pálnak azért jelentett olyan csalódást, hogy a galáciaiak elfordultak az evan-
géliumtól, mert tisztában voltak vele: az üdvösség Krisztus keresztjében gyö-
kerezik. Nem olyasmi volt itt a kérdés, ami valahogy elkerülhette a figyelmü-
ket. A kifejezés, ami Gal 3:1 versében így szerepel: leíratott, szó szerint azt 
jelenti, hogy ki lett függesztve, le lett festve. Ezt alkalmazták minden nyilvános 
hirdetés közzétételére vonatkozóan. Pál így gyakorlatilag elmondja, prédiká-
lásának olyannyira központi témája volt a kereszt, hogy a galáciaiak szinte 
maguk előtt láthatták Krisztus megfeszítését (1Kor 1:23; 2:2). Kifejezte, hogy 
cselekedeteikkel bizonyos értelemben elfordulnak a kereszttől. 

Majd pedig néhány költői kérdéssel a galáciaiak akkori tapasztalatát állít-
ja szembe hitre jutásuk idejével. Hogyan vették a Szentlelket? Ezzel arra 
célzott, hogy miként lettek kereszténnyé. Majd pedig egy kissé más meg-
közelítéssel azt kérdezi, hogy miért adta Isten a Lelket. Vajon azért, mert 
tettek valamit, amiért megérdemelték? Bizonyára nem, inkább azért, mert 
elhitték Krisztus értük vállalt tettének jó hírét. Olyan jól indultak, akkor 
mégis mi keltette bennük a képzetet, hogy mégis a saját cselekedeteikre 
kell hagyatkozniuk?

Milyen gyakran gondoljuk így: Egész jól haladok! Viszonylag jó keresz-
tény vagyok. Nem teszem ezt, vagy nem teszem azt… Majd pedig magunk-
ban, talán csak a szívünk mélyén felötlik bennünk, hogy alkalmasak 
is vagyunk az üdvösségre. Mi a baj ezzel?

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

ERŐSEN ÁLLNI AZ IGÉBEN 

A Galáciai levélben eddig Pál úgy érvelt a hit általi megigazulás evangéliu-
ma mellett, hogy az apostolok jeruzsálemi döntésére (Gal 2:1-10), majd a 
galáciaiak személyes tapasztalataira hivatkozott. Gal 3:6 versétől kezdődő-
en azonban evangéliuma legnagyobb, végső érveként a Szentíráshoz for-
dul. Gal 3:6–4:31 szakasza gyakorlatilag az Igében gyökerező, egymásra 
épülő érvek kifejtése. 

Mit értett Pál az „Írás” alatt Gal 3:6-8 verseiben? Vö. Róm 1:2; 4:3; 9:17!

Ne feledjük, amikor Pál a galáciaiaknak írt, az Újtestamentum még nem 
létezett. Pált tekinthetjük az első újszövetségi írónak. A négy evangélium 
közül valószínűleg Márké volt az első, amit azonban csak nagyjából Pál 
halála idején (Kr. u. 65–ben) írhatott le, mintegy tizenöt évvel azután, hogy 
Pál a galáciabelieknek írt. Amikor tehát az apostol az Írásra utalt, csak az 
Ószövetségre gondolhatott.

Pál tanításaiban fontos szerepe van az Ószövetségnek, amit az apostol nem 
holt szövegnek tekintett, hanem Isten élő, irányadó Igéjének. 2Tim 3:16 
versében így ír: „A teljes Írás Istentől ihletett.” Az ihletésnek fordított görög 
szó azt jelenti, hogy Isten által lehelt. Pál a Szentírásból kívánta kimutatni, 
hogy Jézus a megígért Messiás (Róm 1:1-3), szintén az Igére hivatkozva 
adott útbaigazítást a keresztény életmódra vonatkozóan (Róm 13:8-10), ill. 
bizonyította tanításai érvényességét (Gal 3:8-9).

Nehéz is lenne pontosan megállapítani, hány száz alkalommal idézi Pál az 
Ószövetséget, de a két legrövidebb írását, a Titusznak és Filemonnak szó-
lót kivéve minden levelében találunk ilyen idézeteket. 

Olvassuk el figyelmesen Gal 3:6-14 szakaszát! Nevezzük meg benne az 
ószövetségi idézeteket! Ezek szerint mennyire tekintette mértékadónak 
az apostol az Ótestamentumot?

Felötlött bennünk már afféle gondolat, hogy a Biblia bizonyos részei 
jobban vagy kevésbé „ihletettek”? 2Tim 3:16 verse szerint miért veszé-
lyes így válogatni?
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július 25. kedd

AKIT ISTEN IGAZNAK NYILVÁNÍT

Vajon miért Ábrahámra hivatkozik először Pál, amikor a Szentírás alap-
ján akarja igazolni evangéliumának üzenetét (Gal 3:6)?

Ábrahám a judaizmus központi figurája volt. Nemcsak a zsidóság atyjá-
nak tekintették, hanem Pál korában egyenesen az igazi zsidók mintaképét 
látták benne. Sokan hitték, hogy Ábrahám jellemző tulajdonsága az en-
gedelmesség volt, és Isten éppen engedelmessége miatt nevezte igaznak. 
Végtére is, Ábrahám elhagyta otthonát, családját, elfogadta a körülmeté-
lést, sőt Isten parancsára még fiát is kész lett volna feláldozni. Ez aztán az 
engedelmesség! Bizonyára ilyen irányban haladt Pál ellenfeleinek érvelése, 
akik a körülmetélkedés mellett kardoskodtak.

Az apostol azonban visszájára fordítja a helyzetet, amikor éppen Ábrahámra 
hivatkozik (kilencszer a Galáciai levélben), ráadásul úgy, mint aki a példaké-
pünk a hitben, nem pedig a törvény iránti engedelmesség tekintetében.

Nézzük meg, hogyan idézi Pál 1Móz 15:6 versét! Mit jelent az a megfo-
galmazás, hogy „tulajdoníttatott néki igazságul” (Gal 3:6)? Lásd még Róm 
4:3-6, 8-11, 22-24!

A megigazítás a jogi világból kölcsönzött hasonlat, a tulajdonítás fogalma 
az üzleti életből származik. Utalhat arra, amikor „hitelt adnak”, ill. „valaki 
számlájára tesznek valamit”. Ezt nemcsak Gal 3:6 versében írja az apostol 
a pátriárkára vonatkozóan, hanem még tizenegy helyen. Az új protestáns 
fordításban így hangzik: „igaznak fogadta el.”

Pál hasonlatával élve tehát Isten nekünk tulajdonítja az igazságot. Milyen 
alapon tekint Isten igaznak? – kérdezhetnénk. Bizonyára nem az engedel-
mességünk alapján – ellentétben azzal, amit Pál ellenfelei állítottak. Mond-
hattak bármit Ábrahám engedelmességéről, a Szentírás leszögezi, hogy Is-
ten a hite miatt tulajdonította a pátriárkát igaznak. 

A Bibliából egyértelműen kiderül: Ábrahámot nem engedelmessége miatt 
igazította meg Isten, az csak a következmény lett. A pátriárka nem azért 
tett meg bizonyos dolgokat, hogy Isten igaznak nyilvánítsa, hanem azért, 
mert az Úr már megigazította. A megigazítás vezet engedelmességre, nem 
fordítva!
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július 26.szerda

EVANGÉLIUM AZ ÓSZÖVETSÉGBEN

„Mivel pedig az Írás előre látta, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányo-
kat, előre hirdette az evangéliumot Ábrahámnak: Tebenned fog áldást nyerni 
minden nép” (Gal 3:8, ÚRK). Pál nemcsak azt írja le, hogy Ábrahámnak hir-
dettetett az evangélium, hanem maga Isten jelentette ki neki, tehát kétség 
nem fér hozzá, hogy az az igazi evangélium. Mégis, mikor mondta el Isten 
az evangéliumot Ábrahámnak? Pál 1Móz 12:3 versét idézve utal rá, hogy Is-
ten Ábrahámmal való szövetségére gondol, amit 1Móz 12:1-3 versei szerint 
a pátriárka elhívásakor kötött vele.  

Mit tudhatunk meg 1Móz 12:1-3 szakaszából az Ábrahámmal kötött szö-
vetségről? 

A szövetség központjában Isten ígéretei állnak. Az Úr négy dolgot is meg-
nevez, amit magára vállal. Az Ábrahámnak tett ígéretekben az is nagyszerű, 
hogy mindegyik egyoldalú: csak Isten az, aki ígér, nem Ábrahám. Ez épp 
az ellenkezője annak, ahogy a legtöbb ember közelít Istenhez. Általában 
fogadkozunk, hogy majd neki szolgálunk, ha ezért cserébe megad valamit. 
Csakhogy pont ez a törvényeskedés. Isten nem várt ígéretet Ábrahámtól, 
csupán azt, hogy hittel fogadja el ígéreteit. Természetesen ez sem volt köny-
nyű, mert Ábrahámnak meg kellett tanulnia teljesen Istenre hagyatkozni, 
nem pedig önmagára (lásd 1Mózes 22). Ábrahám elhívása tehát az evangé-
lium lényegét mutatja be, ami nem más, mint a hit általi megigazulás.

Egyesek arra a téves következtetésre jutottak, hogy a Biblia tanítása szerint 
az üdvösséghez két út is vezet. Szerintük az ószövetségi időkben a paran-
csolatok betartása volt az üdvösség alapja, majd pedig, mivel ez nem bizo-
nyult igazán eredményesnek, Isten eltörölte a törvényt és az üdvösséget hit 
által tette elérhetővé. Nem is eshetne távolabb az igazságtól ez az elképze-
lés! Amint Pál leszögezte Gal 1:6-7 versében, csak egy evangélium létezik.

Még milyen példát találunk az Ószövetségben a hit általi megigazulásra? 
Lásd pl. 1Móz 17:11; 2Sám 12:1-13; Zsolt 32:1-5; Zak 3:1-4!

Gyakran hallani az „olcsó kegyelem” kifejezést, ami azonban téves 
elnevezés. A kegyelem nem olcsó, hanem ingyen van (legalábbis szá-
munkra). Ám óriási tévedés azt hinni, hogy cselekedeteinkkel bármit 
is hozzátehetünk, vagy hogy mentségként használhatjuk a bűnre. 
Személy szerint e két tévút közül melyik felé hajlunk inkább? 
Melyiknek mi az ellenszere?
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július 27. csütörtök

A TÖRVÉNY ÁTKÁTÓL SZABADON (GALATA 3:9-14) 

Pál ellenfeleit minden bizonnyal megdöbbentette az apostol Gal 3:10 versé-
ben foglalt merész kijelentése. Nyilván nem gondolták, hogy átok alatt vol-
nának, inkább áldásra számítottak engedelmességükért. Pál azonban egy-
értelműen fogalmaz: „Mert akik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt 
vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, aki meg nem marad mind-
azokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje.”

Pál két egészen eltérő utat állít szembe egymással: a hit általi, ill. a cseleke-
detek általi megváltást. A Mózes ötödik könyve 27. és 28. fejezeteiben közölt 
szövetségi áldások és átkok félreérthetetlenek. Az engedelmes áldást nyer, 
míg az engedetlenre átok száll. Ez azt jelenti, ha valaki a törvény betartásá-
val szeretné elérni, hogy Isten elfogadja, akkor az egész törvényt meg kell 
tartania. Nem áll szabadságunkban kiválasztani, hogy mit akarunk követni. 
Arra sem gondolhatunk, hogy Isten hajlandó elnézni itt-ott néhány hibát. 
Mindent vagy semmit! Ez természetesen nemcsak a pogányok, hanem Pál 
törvényeskedő ellenfelei számára is rossz hír, „Mert mindnyájan vétkeztek, és 
szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül” (Róm 3:23). Akárhogy igyekszünk is 
jók lenni, a törvény ítélete alá esünk, hiszen törvényszegők vagyunk. 

Hogyan szabadított meg Krisztus a törvény átkától (Gal 3:13; 2Kor 5:21)?

Pál itt egy másik hasonlattal érzékeltetve fejezi ki, hogy mit tett értünk Isten 
Krisztusban. A megváltás visszavásárlást jelent, akkor használták ezt a kife-
jezést, amikor váltságdíj ellenében szabadon engedtek egy foglyot vagy pénzt 
fizettek egy rabszolgáért. Mivel a bűn zsoldja a halál, ha valaki nem tartotta 
be a törvényt, az átok (büntetés) általában halálos ítélet volt. A megváltásun-
kért fizetett váltság egyáltalán nem jelentéktelen – Istennek a Fia életébe ke-
rült (Jn 3:16). Jézus úgy váltott meg az átoktól, hogy magára vette bűneinket 
(1Kor 6:20; 7:23). Önként vállalta az átkot és maradéktalanul elszenvedte 
helyettünk a bűn büntetését (2Kor 5:21). Pál szentírási bizonyítékként 5Móz 
21:23 versét idézi. A zsidók úgy tartották, hogy Isten átka sújtotta azt a ki-
végzettet, akinek a testét fára akasztották. Jézus kereszthalálát sokan ilyen 
átoknak értelmezték (ApCsel 5:30; 1Pt 2:24). 

Így nem csoda, hogy egyes zsidók megbotránkoztak a kereszt miatt, hiszen 
képtelenek voltak elfogadni a gondolatot, miszerint Isten átka nehezedett a 
Messiásra. Pedig éppen ez volt Isten terve. Igen, a Messiásra átok szállt, de 
az nem Őt illette, hanem minket!
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július 28.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Isten Krisztusra, mint helyettesünkre és kezesünkre helyezte minden go-
noszságunkat, bűnünket és igazságtalanságunkat. »A bűnösök közé szám-
láltatott« (Ézs 53:12), hogy megválthasson bennünket a törvény ítéletétől, 
kárhoztatásától. Ádám minden leszármazottjának a bűne az ő szívére ne-
hezedett súlyos teherként. Isten haragja a bűnnel szemben, nemtetszésének 
félelmetes kinyilatkoztatása a bűn, az igazságtalanság miatt rettenettel töl-
tötte el Krisztus szívét. Krisztus egész élete az Atya kegyelmének és megbo-
csátó szeretetének a jó hírét közölte az elesett világgal. Üdvösség a bűnösök 
számára, ez volt a feladata és állandó célja működésének. Most azonban, 
mivel a bűn szörnyű terhét hordozta, nem tudta meglátni az Atya megbé-
külést sugárzó arcát. Annak az érzete, hogy az Atya megvonta tőle jelenlétét 
legnagyobb nyomorúságának ebben az órájában, olyan szomorúsággal és 
fájdalommal szúrta át a Megváltó szívét, amit senki emberfia nem érthet meg 
teljesen. Olyan rettenetes volt ez a gyötrelem, hogy a fizikai fájdalmat alig 
érezte. Sátán kegyetlen kísértéseivel kínozta meg Jézus szívét. Az Üdvözítő 
nem tudott átlátni a sírkamrát elzáró kövön. Egyetlen biztató reménysugarat 
sem látott, hogy majd győztesként jön elő a sírból, és semmi biztosíték nem 
volt arra, hogy az Atya elfogadja áldozatát. Krisztus attól félt, a bűn olyan sú-
lyos Isten szemében, hogy örökre elszakítja őt az Atyától. Krisztus azt a lelki 
kínt érezte, amit a bűnösök éreznek majd, amikor az irgalom nem könyörög 
többé a bűnös emberi nemzetségért. A bűnnek ez az érzete volt az, amely az 
Atya haragját Krisztusra, az emberek helyettesére öntötte ki, ami oly keserű-
vé tette azt a poharat, amit kiivott, és összetörte Isten Fiának a szívét” (Ellen 
G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 660-661. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
Még ma, gyülekezeteinkben is vannak, akik nehezen tudják elfogadni 
a kizárólag hit által elnyerhető megváltás gondolatát, azaz, hogy nem 
a cselekedeteink, hanem Isten kegyelme üdvözít Krisztus által. Mi 
húzódhat meg annak hátterében, ha valaki vonakodik elfogadni ezt az 
alapvető igazságot? 

ÖSSZEFOGLALÁS: A keresztény életében az üdvösség alapja csakis a 
Krisztusba vetett hit. Isten Ábrahámot az ígéretekbe vetett hite alapján te-
kintette igaznak, és ugyanez az ajándék, a megigazítás mindazoknak a ren-
delkezésére áll ma is, akik hisznek, mint Ábrahám. Jézus meghalt helyet-
tünk, a bűneinkért megfizetett, ez az egyetlen oka annak, hogy hibáinkért 
nem esünk kárhoztatás alá.
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PETRŐCZ LÁSZLÓNÉ:
„EREJÜK MEGÚJUL”

Mert meglankadnak
a legkülönbek is,
megfáradnak és 
leroskadnak,
csontjaikat égeti
a menetelés láza,
lelküket összegyűri
a fel nem tett 
kérdések, meg nem 
adott válaszok,
üresen botorkáló
feleletek riadalma!
De fel tudnak 
egyenesedni, akik
az Úrban bíznak.
Hallják a száguldó
idők Parancsolatait,
szárnyra kelnek,
erejük megújul,
derekukat felövezik
és zsoltárokat énekelnek.
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július 29-augusztus 4.

Az ígéret elsőbbsége

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 9:11-17; 15:1-6; 2Mózes 16:22-26; 
Máté 5:17-20; Galata 3:15-20

„Mert ha törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből; Ábrahám-
nak pedig ígéret által ajándékozta azt az Isten” (Gal 3:18).

Valaki egyszer megkérdezte egy politikustól: „Betartotta a kampány idején 
tett minden ígéretét?” „Igen – felelte –, legalábbis azokat, amelyeknek a 
betartása szándékomban állt.”

Ugyan kivel nem fordult már elő valamikor, hogy tapasztalta, mit is jelent a 
megszegett ígéret? Vagy ő szegte meg ígéretét, vagy a neki tett ígéretet nem 
tartotta be valaki más.

Időnként az ember megfogad valamit, és akkor még szándékában is áll betar-
tani, később azonban ez mégis elmarad. Mások pedig már abban a pillanat-
ban tudják, amint a szó elhagyja ajkukat vagy az ujjukkal leírják a betűket, 
hogy csupán hazugság volt, bármit is ígértek.

Ránk nézve szerencse, hogy Isten ígéretei egészen más kategóriába tartoz-
nak! Isten szava biztos és változatlan. „Nem csak szóltam, ki is viszem, elvé-
gezem, meg is cselekszem” (Ézs 46:11).

E heti tanulmányunkban Pál az Ábrahámnak tett isteni ígéret és a négyszáz-
harminc évvel később adott törvény közötti kapcsolatra irányítja a figyel-
münket. Hogyan értendő e kettő kapcsolata? Mi következik mindebből az 
evangélium hirdetésére vonatkozóan?

6. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapjúlius 30.

TÖRVÉNY ÉS HIT (GALATA 3:15-18)

Noha Pál ellenfelei elfogadták: Ábrahám életét legfőképpen a hit jellemezte, 
az apostol számított rá, hogy további kérdéseik lesznek. Azt tudakolják, 
hogy miért is adta Isten Izraelnek a törvényt nagyjából négy évszázaddal 
Ábrahám kora után. Vajon a törvényadás nem közömbösített minden ko-
rábbi megállapodást? 
Mi volt a célja Pálnak azzal, hogy egy ember végrendeletéhez hasonlítot-
ta Isten Ábrahámmal kötött szövetségét?
Általában véve a szövetség és a végrendelet eltér egymástól. A szövetség 
jellemzően két vagy több fél közös megegyezése, amit szerződésnek vagy 
megállapodásnak is neveznek. Ezzel szemben a végrendelet egyetlen em-
ber kijelentése. Az Ószövetség görög fordítása, a Septuaginta sosem hasz-
nálja Isten Ábrahámmal kötött szövetségére a kölcsönös megegyezés vagy 
szerződés görög szavát (syntheke), csak azt, ami a végrendeletre vonatkozik 
(diatheke). Miért? Valószínűleg azért, mert a fordítók felismerték, hogy Is-
ten Ábrahámmal kötött szövetsége nem két személy kölcsönös megállapo-
dása volt, amelyben egyaránt kötelező ígéreteket tettek volna. Ellenkezőleg! 
Isten szövetségének az alapja egyedül a saját akarata volt, semmi más. Nem 
fűzte hozzá azt sem, hogy „ha”, „és”, „de”. Ábrahámnak pedig egyszerűen 
el kellett fogadnia Isten szavát. Pál a „végakarat” és a „szövetség” kettős 
jelentéséből kiindulva világít rá Isten Ábrahámmal kötött szövetségének 
sajátságos jellemzőire. Amint az emberek végrendeletére jellemző, Isten 
ígéretei is a megnevezett kedvezményezettnek szólnak: Ábrahámnak és 
utódainak (1Móz 12:1-5; Gal 3:16). Bennük foglaltatik az örökség megne-
vezése is (1Móz 13:15; 17:8; Róm 4:13; Gal 3:29). Pál azonban azt tartja 
a legfontosabbnak, hogy Isten ígérete nem változik. Egy ember végakara-
ta nem változik érvénybe lépése után, hasonlóképpen a Mózes által adott 
törvény sem közömbösítheti egyszerűen Isten szövetségét, amit korábban 
Ábrahámmal megkötött. Isten szövetsége ígéret (Gal 3:16), Ő pedig semmi-
képp sem szegi meg ígéreteit (Ézs 46:11; Zsid 6:18).

A következő szakaszokban (1Móz 9:11-17; 15:18; 17:1-21) helyettesít-
sük a szövetség szót azzal, hogy ígéret! Mit mondhatunk el a „szövet-
ségről” ezekben a részekben? Mennyiben lesz világosabb a jelentése, 
ha Isten szövetségét ígéretként értelmezzük? Miért értjük meg jobban 
ezáltal azt, hogy mi is a szövetség? Még mit tanulhatunk Isten jellemé-
ről az imént olvasott részekből?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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július 31.hétfő

HIT ÉS TÖRVÉNY (RÓMA 3:31)

Pál erőteljesen érvelt amellett, hogy az Istennel való kapcsolatban elsődleges 
a hit szerepe. Újból és újból kijelentette, hogy az üdvösségnek nem előfelté-
tele sem a körülmetélkedés, sem a törvény egyetlen más cselekedete, „mivel 
a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem” (Gal 2:16). Továbbá nem 
a törvény cselekedete, hanem a hit a keresztények meghatározó jegye (Gal 
3:7). A törvény cselekedeteinek ismételt tagadása nyomán felvetődhet a kér-
dés: Vajon a törvény már lényegtelen volna? Eltörölte Isten a törvényt?

Arra gondolt volna Pál, hogy a hit hatályon kívül helyezi a törvényt, mivel 
hit által nyerjük el az üdvösséget, nem pedig a törvény cselekedeteivel? 
Mit mondanak a következő szövegek? Vö. Róm 3:31 versét Mt 5:17-20, 
Róm 7:7, 12 és 8:3 verseivel!

Pál érvelése Róma 3. fejezetében párhuzamos azzal, amit a hit és a törvény 
kérdéséről a Galáciai levélben írt. Érezte, megjegyzéseiből némelyek talán 
arra következtethetnek, hogy a hit fontosságát a törvény kárára akarja ki-
emelni, ezért teszi fel a szónoki kérdést Róm 3:31 versében: „A törvényt tehát 
hiábavalóvá tesszük-é a hit által?” Vagy, ahogy az új protestáns fordításban 
olvashatjuk: „Érvénytelenné tesszük tehát…?” Az itt szereplő szó görögül a 
katargeo, amit Pál gyakran használ, és úgy fordíthatjuk, hogy „hiábavalóvá 
tesz” (Róm 3:3), „eltöröl” (Ef 2:15), „megsemmisül” (Róm 6:6, új prot. ford.), 
vagy akár elpusztít értelemben is vehető, mint pl. 1Kor 6:13 versében. Vilá-
gos, ha Pál azt kívánta volna erősíteni, hogy Isten valamiféleképp eltörölte 
a törvényt a kereszten, amint ma egyesek magyarázzák tanítását, akkor azt 
itt tette volna meg. Ám az apostol hangsúlyos „Nem”-mel tagadja ezt a gon-
dolatot, sőt, egyértelműen kifejezi, hogy evangéliuma meg is erősíti a tör-
vényt. „A hit általi megigazulás terve bemutatja, hogyan tekint Isten a tör-
vényére, amikor megköveteli, ugyanakkor rendelkezésünkre is bocsátja az 
engesztelő áldozatot. Ha a hit általi megigazulás eltörölné a törvényt, akkor 
nem lett volna szükség Krisztus engesztelő halálára ahhoz, hogy a bűnös 
felszabaduljon bűnei alól és így újból békében lehessen Istennel. Továbbá 
az őszinte hitben benne foglaltatik az is, hogy az ember fenntartás nélkül 
kész teljesíteni Isten akaratát, törvénye iránt engedelmesen él… Csak az en-
gedelmességhez vezethet el az igaz hit, ami a Megváltó iránti, teljes szívből 
fakadó szereteten alapul” (The SDA Bible Commentary. 6. köt. 510. o.).
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augusztus 1. kedd

A TÖRVÉNY CÉLJA

Gal 3:19-29 szakaszában Pál többször is utal a törvényre. Elsősorban 
mire vonatkoznak a szavai a Galáciai levélnek ebben a részében?

Egyesek szerint az „amíg” szó a 19. versben azt érzékelteti, hogy ez a tör-
vény csak átmeneti jellegű volt, ennélfogva a szakasz bizonyára a ceremo-
niális törvényre utal, ami betöltötte a célját a kereszten és majd véget ért. Ez 
önmagában érthető lenne, mégis úgy tűnik, Pál nem erre mutat a Galáciai 
levélben. Noha Isten a bűn miatt adta a ceremoniális és az erkölcsi törvényt 
is a Sínai-hegynél, látni fogjuk a következő kérdést mérlegelve, hogy Pál 
valószínűleg elsősorban az erkölcsi törvényre gondolt. 

Valóban azt mondja Pál, hogy a törvény „adatott”? Milyen célból? Vö. Gal 
3:19; Róm 5:13, 20!

Pál nem azt mondja, hogy a törvény kiegészíti Istennek az Ábrahámmal kö-
tött szövetségét, mintha, mondjuk az eredeti végrendeletnek egy függeléke 
vagy záradéka volna, megváltoztatva az eredeti rendelkezést. A törvény már 
jóval a Sínai-hegynél történt események előtt létezett (lásd a holnapi részt). 
Pál itt arra gondol, hogy Izrael egészen más okból kapta a törvényt. Az volt Is-
ten célja, hogy ismét maga felé irányítsa a népet, vissza a kegyelemhez, amit 
mindazoknak felkínál, akik hit által térnek hozzá. A törvény felnyitja a sze-
münket bűnös állapotunkra, arra, hogy szükségünk van Isten kegyelmére. 
Az Úrnak nem az volt a terve a törvénnyel, hogy ez egy program legyen, ami 
által „kiérdemelnénk” az üdvösséget. Ellenkezőleg! Pál szerint Isten azért 
adta, hogy „a bűn megnövekedjék” (Róm 5:20) – vagyis, hogy világosabban 
megmutassa nekünk, hol van bűn az életünkben (Róm 7:7, 13).

A ceremoniális törvény a Messiásra mutatott, hangsúlyozta a szentség fon-
tosságát, a Megváltóra utaltságunkat, viszont a tiltásokat megfogalmazó 
erkölcsi törvény az, ami leleplezi a bűnt és bemutatja, hogy ez nem csupán 
része természetes állapotunknak, hanem valóban Isten törvényének meg-
szegése (Róm 3:20; 5:13, 20; 7:7-8, 13). Ezért mondja Pál, hogy „ahol pedig 
nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen” (Róm 4:15).

„A törvény úgy hat, mint egy nagyító. Ha azon keresztül nézünk, attól nem 
lesz több koszos folt az öltözeten, csak világosabban lehet azokat látni, 
sokkal többet észreveszünk, mintha szabad szemmel figyelnénk” (William 
Hendriksen: New Testament Commentary. Exposition on Galatians. Grand 
Rapids, Mich., 1968, Baker Book House, 141. o.).
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augusztus 2.szerda

ISTEN TÖRVÉNYÉNEK ÉRVÉNYESSÉGE

Pál kijelentette, hogy a törvény a Sínai-hegynél adatott. Úgy érthetjük ezt, 
hogy szerinte azt megelőzően nem létezett törvény? Ha nem így kell érteni, 
mi a különbség a Sínai-hegy előtti és utáni idő között (1Móz 9:5-6; 18:19; 
26:5; 39:7-10; 2Móz 16:22-26)?

Istennek nem kellett mennydörgés, villámlás és halálbüntetés fenyegetése 
kíséretében kinyilatkoztatnia törvényét Ábrahámnak (2Móz 19:10-23). Ak-
kor az izraelitáknak miért úgy adta mégis a törvényt? Azért, mert egyiptomi 
szolgaságuk idején az izraeliták megfeledkeztek Isten hatalmas voltáról és 
magas erkölcsi kívánalmairól. Ebből következően rá kellett döbbenniük sa-
ját bűnösségük mélységére, valamint érzékelniük kellett Isten törvényének 
szentségét. A Sínai-hegynél adott kinyilatkoztatás éppen ezt biztosította.

Mit értett Pál azon, hogy a törvény „adatott, amíg eljő a Mag, akinek téte-
tett az ígéret” (Gal 3:16-19)?

Ezt a szakaszt sokan úgy értelmezik, hogy Isten csak egy bizonyos időre adta 
a törvényt a Sínai-hegynél, Ábrahám kora után négyszázharminc évvel, és 
Krisztus eljövetelekor hatályát vesztette. Ez a magyarázat azonban ellentét-
ben áll azzal, amit az apostol a Római levélben mond a törvényről, ill. amit 
más bibliai helyeken találunk, pl. Mt 5:17-19 verseiben. Gyakori hiba ennél 
a szakasznál, hogy az olvasók az „amíg” szót időkorlátozásként értelmezik. 
Itt azonban nem érthető úgy. A zsoltáros az Urat félő emberről szólva így ír: 
„Rendületlen az ő szíve; nem fél, míglen ellenségeire lenéz” (Zsolt 112:8). Azt 
jelentené ez, hogy amikor meglátja az ellenségeit, elkezd félni? Jel 2:25 versé-
ben Jézus ezt mondja: „Hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg 
eljövök.” Úgy érti ezt Jézus, hogy eljövetele után már nem kell hűségesnek 
lennünk? A törvény szerepe nem ért véget Krisztus eljövetelével. Amíg csak 
létezik a törvény, rámutat a bűnre. Pál itt azt mondja, hogy Krisztus eljöve-
tele az emberiség történelmének meghatározó fordulópontja lett. Krisztus 
meg tudta tenni, amire a törvény nem képes – igazi ellenszert adni a bűnre, 
azaz megigazítani a bűnösöket és Lelke által beteljesíteni törvényét bennük 
(Róm 8:3-4).

Nézzük meg, mi történt a Sínai-hegynél! Az izraeliták láthatták Isten 
hatalmának megnyilvánulásait, és mégis mit tettek!? Mire utal ez 
azzal kapcsolatban, hogy milyen az igaz hit, hogyan tehetünk rá szert 
és őrizhetjük meg (lásd Kol 2:6)?
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augusztus 3. csütörtök

AZ ÍGÉRET KÜLÖNB VOLTA

„Ez az, aki ott volt a gyülekezetben a pusztában a Sínai hegyen vele beszélő an-
gyallal és a mi atyáinkkal; ki élő igéket vőn, hogy nékünk adja” (ApCsel 7:38).

Gal 3:19-20 verseiben Pál folytatja gondolatmenetét arról, hogy a törvény 
nem törli el a kegyelem szövetségét. Ez azért fontos, mert ha ellenfelei te-
ológiai érvelése helytálló volna, a törvény éppenséggel valóban eltörölné a 
kegyelmet. Milyen helyzetben lennénk akkor bűnösként, ha üdvösségünket 
illetően nem Isten kegyelmére, hanem csak arra számíthatnánk, hogy sikerül 
betartanunk a törvényt!? Végeredményben reménység nélkül maradnánk. 

Gal 3:19-20 verseiben Pál megjegyzésének részletei ugyan nehezebben ért-
hetőek, az azonban világos, hogy alapvetően mit akar kifejezni: a törvény 
az ígéret után következik, mert angyalok és Mózes közvetítésével nyertük. 
Mózes második könyve nem említi az angyalokat a törvényadással kapcso-
latban, de a Szentírás számos más része igen (5Móz 33:2; ApCsel 7:38, 53; 
Zsid 2:2). Pál a közbenjáró szót Krisztusra vonatkoztatva használja 1Tim 
2:5 versében, a Galáciai levél itt idézett részében azonban megjegyzései 
erősen arra utalnak, hogy 5Móz 5:5 versére gondol, ahol Mózes így szól: 
„Én pedig az Úr között és tiközöttetek állok vala abban az időben, hogy megje-
lentsem néktek az Úr beszédét.”

Fenséges volt a törvényadás jelenete a Sínai-hegynél, angyalok számtalan 
sokasága figyelte, nem más, mint Mózes volt az, aki átadta a népnek a tör-
vényt, ám ez egy közvetett cselekmény volt. Ezzel éles ellentétben Isten köz-
vetlenül nyilatkoztatta ki ígéretét Ábrahámnak (és így minden hívőnek), 
nem volt szükség közvetítőre. Végeredményben tehát valóban igen fontos 
a törvény, de nem töltheti be a kegyelem általi megváltás hitel elfogadott 
ígéretének helyét. Ellenkezőleg! A törvény segít jobban megérteni, hogy mi-
lyen nagyszerű is ez az ígéret.

Írjuk le, hogy milyenek voltak Ábrahám közvetlen találkozásai Istennel! 
Mi volt a haszna annak, hogy a pátriárka ilyen bensőséges módon talál-
kozhatott az Úrral? Lásd 1Móz 15:1-6; 18:1-33; 22:1-18!

Említsünk más eseteket is, amikor bibliai alakok találkoztak Istennel: 
Ádám és Éva az Édenben (1Mózes 3); Jákób létrája (1Mózes 28); Pál 
a damaszkuszi úton (Apostolok cselekedetei 9)! Talán nekünk nem 
volt efféle drámai élményünk, mégis hogyan mutatta meg magát 
nekünk Isten? 
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augusztus 4.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Rabszolgasága idején a nép nagymértékben elvesztette Isten ismeretét és 
az ábrahámi szövetség alapelveinek ismeretét is. Egyiptomból való kiszaba-
dításuk után Isten igyekezett feltárni előttük hatalmát és kegyelmét, hogy 
ezek elvezessék őket oda, ahol minden arra indítja majd őket, hogy egyedül 
csak Őt szeressék és egyedül csak benne bízzanak. Isten azért vezette őket 
a Vörös-tenger partjára – ahol a nyomukban lévő és őket üldöző egyiptomi 
hadsereg miatt megmenekülésük lehetetlennek látszott –, hogy felfoghas-
sák teljes tehetetlenségüket és az isteni segítségre való szükségüket. Isten 
csak azután szabadította ki őket az egyiptomiak kezéből, a biztos pusztu-
lásból, miután megértették helyzetüket. Akkor és ott megtelt a szívük Isten 
iránti hálával, szeretettel és Isten hatalmában való feltétlen bizalommal. 
Szabadítójukként Isten magához vonta őket, legalábbis időlegesen. Isten 
azonban egy sokkal nagyobb igazsággal is hatni akart elméjükre. Mivel a 
bálványimádás és az erkölcsi romlottság közepette éltek, ezért nem volt 
valódi fogalmuk Isten szentségéről, saját szívük rendkívül bűnös voltáról. 
Képtelenek voltak felfogni, hogy saját erejük és akaratuk nem elegendő 
ahhoz, hogy igazán engedelmeskedni tudjanak Isten törvényének. Azt sem 
tudták igazán megérteni, hogy szükségük van Megváltóra. Mindezekre 
meg kellett tanítani őket” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 
1993, Advent Kiadó, 331. o.).

„Isten törvénye, amit a Sínai-hegyről rettenetet keltő fenségében nyilatkozta-
tott ki, a bűnösre kimondott kárhoztató ítélet. A törvény körébe tartozik az 
ítélet kimondása, de nincs benne erő a megbocsátásra, sem a megváltásra” 
(Ellen G. White megjegyzései, The SDA Bible Commentary. 6. köt. 1094. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Mit jelent számunkra az, hogy megbízhatunk Isten ígéreteiben? 

Vagy talán kérdezhetnénk azt is: hogyan tanulhatunk meg bízni 
Isten szavában?

2) Milyen szempontból fenyeget, hogy a környezetünk káros hatása 
következtében szem elől tévesztjük az Istentől kapott fontos igazságo-
kat? Hogyan ismerhetjük fel a rossz hatásokat? Mit tehetünk ellenük?

ÖSSZEFOGLALÁS: A sínai-hegyi törvényadás után nem vált érvénytelenné 
Isten Ábrahámnak tett ígérete, mint ahogy a törvény sem változtatott az 
ígéret tartalmán. Isten azért adta a törvényt, hogy az ember megláthassa 
bűnösségének igazi mértékét és felismerje: milyen nagy szüksége van az 
Ábrahámnak és utódainak adott isteni ígéretekre.  
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SZALKAI LAJOS:
EGYETLEN MENEDÉKÜNK

Új Glóbuszunk sírna Utánad.
Idegünk feszült – régi gond –
Földünkre égi üzenetnek 
nem hull ma más: tavalyi lomb.

Te egykor útra tártad szárnyad,
s nem bántad: Ég helyett a Föld –
Nem szóltál: „Fertőzés, viszály vár,
züllött bolygó – csal itt a zöld.

Kérlek, Atyám, ne kelljen mennem,
kik élnek, mind ámokfutók,
lábamra gaz, meg sár tapadhat,
s meg kell haljak előbb-utóbb.”

Jöttél, – hisz tudtad: itt az órád, 
bár jönni fog még óra más,
kis Betlehemből Golgothára:
csak percnyi, röpke állomás:

két pózna csak – de egy fatörzs volt –
– egy fából: jászol és kereszt –
s egy kéz ácsolja mind e kettőt
(tőlünk csak ennyi telhetett):

s lett két traverz, mit egybekötni:
Te vagy e szent távvezeték

és áramíved ma: a gyertyánk,
Jézus: egyetlen Menedék!
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augusztus 5-11.

A hithez vezető út

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 18:5; Róma 3:1-2, 9-19; 8:1-4; 
1Korinthus 9:20; Galata 3:21-25

„De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való 
hitből adassék a hívőknek” (Gal 3:22).

A postagalambokról régóta tudjuk, hogy több száz kilométert képesek na-
ponta repülni, és bámulatos pontossággal érnek célba. Ám még a legjobb 
postagalambbal is előfordul, hogy elveszíti az irányérzékét, nem tud vissza-
térni oda, ahonnan elindult. A legsúlyosabb ilyen eset Angliában történt, 
amikor csaknem húszezer madár (az értékük több volt, mint hatszázezer 
dollár) nem tért vissza a galambdúcba.

Akár így, akár úgy történt, hogy összezavarodtunk vagy eltévedtünk, bizo-
nyára nem volt kellemes. Ilyenkor félelem és aggodalom tölt el, pánikba is 
eshetünk. 

Igaz ez a lelki élet területén is. Még azután is eltévedhetünk, hogy elfogad-
tuk Krisztust, talán vissza sem találunk az Úrhoz. 

A jó hír viszont az, hogy Isten nem hagyott magunkra! Megmutatta a hithez 
vezető utat, amit az evangéliumban találunk, és ennek az útnak a törvény 
is része. Sokan megpróbálják különválasztani a törvényt az evangéliumtól, 
egyesek kifejezetten ellentétesnek látják a kettőt. Ez azonban tévedés, ami 
tragikus következményeket vonhat maga után. Törvény nélkül nem lenne 
evangélium. Valójában nehéz is volna a törvény nélkül megérteni az evan-
géliumot. 

7. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapaugusztus 6. 

A TÖRVÉNY ÉS AZ ÍGÉRET

„A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-é” (Gal 3:21)?

Pál érezte, a szavai hallatán ellenfelei arra gondolhatnak, hogy a törvény érté-
két akarja kisebbíteni, vagy mintha Isten ígéreteinek elsődlegességéről szól-
va burkoltan leszólná Mózest vagy a Tórát. Éppen ezért kimondja azt, amire 
gondoltak. „Azt mondod, hogy a törvény ellentétben áll Isten ígéreteivel?” Pál 
erre hangsúlyos „Nem!”-mel válaszol. Képtelenség ez a következtetés, hiszen 
Isten nem mond ellent önmagának. Ő adta az ígéretet és a törvényt is. A tör-
vény nem áll szemben az ígérettel, csupán a kettőnek különböző szerepet kell 
betöltenie, más a feladatuk Isten mindenre kiterjedő megváltási tervében. 

Milyen téves elképzelés élt Pál ellenfeleiben a törvény szerepével kapcso-
latban (vö. Gal 3:21; 3Móz 18:5; 5Móz 6:24)?

Ezek az emberek hitték, hogy a törvény lelki életet adhat. Valószínűleg 
olyan ószövetségi szakaszok téves értelmezéséből nőhettek ki e nézeteik, 
mint 3Móz 18:5 és 5Móz 6:24, amelyekben arról van szó, hogy a törvény 
irányítja az Isten szövetségébe tartozók életét. A törvény valóban szabá-
lyozta a szövetségen belül lévők életét, ők azonban arra a következtetésre 
jutottak, hogy a törvény a kiindulópontja az ember Istennel való kapcso-
latának. Ám a Biblia egyértelműen fogalmaz arról, hogy a „megelevenítés” 
képessége olyan erő, amivel egyedül Isten és a Szentlélek bír (2Kir 5:7; 
Neh 9:6; Jn 5:21; Róm 4:17). A törvény nem eleveníthet meg senkit lelki 
értelemben, persze ez távolról sem jelenti azt, hogy ellentétben állna Isten 
ígéretével. Pál bizonyítani akarta, hogy a törvény nem adhat életet, ezért 
írta Gal 3:22 versében: „az Írás mindent bűn alá rekesztett.” Róm 3:9-19 egy 
sor ószövetségi versből idéz, azt bizonyítandó, hogy mennyire rosszak is 
vagyunk valójában. A szakaszokat nem találomra fűzte össze. A bűn prob-
lémájának lényegével kezdi, az emberi szívet súlyos csapásként kínzó ön-
zéssel, majd rátér azokra a versekre, amelyek bemutatják a bűn mindent 
átható voltát, végül pedig egyetemességét. 

Mi ennek a lényege? Az, hogy a bűn nagysága és a törvény korlátozott le-
hetőségei miatt csak Krisztus irántunk való hűsége révén nyerhetjük el az 
örök élet ígéretét. 

Ha a törvény nem menthet meg, akkor vajon milyen előnyöket remél-
hetünk betartásától? Azaz milyen gyakorlati hasznát tapasztaltuk már 
az életünkben annak, hogy engedelmeskedtünk Isten törvényének?

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

„TÖRVÉNY ALATT ŐRIZTETTÜNK” 

Gal 3:23 versében Pál leírja, hogy „Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt 
őriztettünk.” A többes szám első személyű megfogalmazással az apostol a 
galáciai gyülekezetekben lévő zsidó hívőkre utal. Ők azok, akik ismerték a 
törvényt, és Gal 2:15 versétől kezdődően Pál kifejezetten hozzájuk szól. Ezt 
abból is láthatjuk, hogy Gal 3:23 versében így fogalmaz: „őriztettünk”, ezzel 
szemben a 26. versben: „vagytok”, azaz, ott már többes szám második sze-
mélyben beszél. Gal 3:23 fordításában az áll, hogy „Minekelőtte pedig eljött 
a hit”. Pál szembeállítja egymással a törvény szerepét a Krisztus előtti és 
utáni időben (Gal 3:24), „a hit” a legnagyobb valószínűség szerint inkább 
Jézusra, mint általánosságban véve a keresztény hitre utal.

Pál úgy fogalmaz, hogy a zsidók „a törvény alatt” őriztettek Krisztus el-
jövetele előtt. Mit értett „a törvény alatt” kifejezésen? Vö. Gal 3:22-23 és 
Róm 6:14-15; 1Kor 9:20; Gal 4:4-5, 21; 5:18!

Pál tizenkétszer használja leveleiben a „a törvény alatt” kifejezést, aminek 
az adott szövegösszefüggésből következően két különböző értelme is lehet.
1)  „A törvény alatt” – másik utalás az üdvösségre (Gal 4:21). Pál galáciai el-

lenfelei az engedelmességük által próbálták elérni az életadó igazság ál-
lapotát. A későbbiekben még arra is rámutat, hogy amikor a galáciaiak a 
törvény alatt kívántak lenni, valójában elutasították Krisztust (Gal 5:2-4).

2)  „A törvény alatt” – kárhoztatás alatt értelemben (Róm 6:14-15). Mivel a 
törvény nem szerezhet engesztelést a bűnért, követelményeinek megsze-
gése végeredményben azzal jár, hogy az ember ítélet alá esik. Ebben az 
állapotban találja magát minden ember. A törvény úgy lép fel, mint egy 
börtönőr, elzár minden törvényszegőt, aki halálos ítéletet vont magá-
ra. Amint a tanulmány következő részében látjuk majd, az „őriztettünk” 
szó jelöli, hogy erre gondolt Pál, amikor ebben a szakaszban „a törvény 
alatt” kifejezéssel élt. 

Az itt szereplő görög szót (ennomos) általában úgy fordítják, hogy „törvény 
alatt”, de szó szerint azt jelenti: „törvényen belül”. Arra utal, hogy a törvény 
előírásain belül élni, a Krisztussal való egység által (1Kor 9:21). Lehetetlen 
megigazulni „a törvény cselekedetei” által, vagyis úgy, hogy Krisztus nélkül 
próbáljuk betartani a törvényt, mert csak az nyerhet életet, aki hit által 
megigazul (Gal 3:11). Ez az igazság nem teszi érvénytelenné a törvényt, 
csak azt mutatja, hogy a törvény semmiképp nem adhat örök életet.
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augusztus 8. kedd

A TÖRVÉNY MINT „ŐRIZŐNK”

Pál két alapvető következtetésre jut a törvénnyel kapcsolatban: 1) a törvény 
nem érvényteleníti vagy törli el Isten Ábrahámnak tett ígéretét (Gal 3:15-20); 
2) a törvény nem áll ellentétben az ígérettel (Gal 3:21-22). Akkor valójában 
mi a törvény szerepe? Pál leírja Gal 3:19 versében (ÚRK), hogy a „bűnök 
miatt adatott”, majd pedig ezt a gondolatot kiterjeszti, amikor a törvénnyel 
kapcsolatban három különböző szót vagy kifejezést használ: „őrizete alatt 
voltunk” (23. vers); „egybezárva” (23. vers); „mesterünkké” (24. vers).

Figyelmesen imádkozva olvassuk el Gal 3:19-24 szakaszát! Mit mond itt 
Pál a törvényről? 

Pálnak a törvényre vonatkozó kijelentéseit Gal 3:19 versében a legtöbb 
mai fordítás kifejezetten negatív értelemben adja vissza. Az eredeti görög 
megfogalmazás azonban távolról sem olyan egyoldalú. Az őrizni szó ugyan 
használható negatív értelemben, mint pl. a fenyegető katonai őrizetre vo-
natkozóan 2Kor 11:32 versében, de az Újszövetség általában védelmezés, 
megtartás értelemben használja, mint Fil 4:7 és 1Pt 1:5 verseiben is. Ugyan-
ez igaz az „egybezárva” szóra (Gal 3:23). Fordítható úgy is, mint „bezár” 
(1Móz 20:18; Józs 6:1; Jer 13:19), „körülfog” (2Móz 14:3), „bekerít” (Lk 
5:6) vagy „berekeszt” (Róm 11:32). Amint tehát az itt idézett példák is ér-
zékeltetik, a szövegösszefüggés értelmében ennek a szónak lehet pozitív és 
negatív jelentéstartalma is. 

Milyen előnye származott az izraelitáknak úgy az erkölcsi, mint a cere-
moniális törvényből (3Móz 18:20-30; 5Móz 7:12-24; Róm 3:1-2)?

Előfordult ugyan, hogy Pál negatívabb módon szólt a törvényről (Róm 7:6; 
Gal 2:19), viszont nagyon sok pozitívumot is mondott róla (Róm 7:12, 14; 
8:3-4; 13:8). Isten nem átokként adta a törvényt Izraelnek. Ellenkezőleg! Ál-
dásnak szánta. Igaz, az áldozati rendszer nem távolíthatta el végleg a bűnt, 
de a megígért Messiásra mutatott, aki viszont képes rá. A törvény szabályoz-
ta az ember viselkedését, ezzel védve Izraelt sok olyan bűntől, amelyek súj-
tották a többi ókori civilizációt. Pálnak a törvényre vonatkozó egyéb pozitív 
megjegyzései fényében hiba volna negatív értelemben venni itteni szavait. 

Gondoljunk most valami jó dologra, amivel visszaélnek az emberek! 
Például egy betegség kezelésére kifejlesztett gyógyszert kábítószer 
gyanánt is bevehet valaki. Milyen példát találunk erre az elvre a saját 
életünkben? 
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augusztus 9.szerda

A TÖRVÉNY MINT NEVELŐNK

Gal 3:23 versében Pál úgy mutatja be a törvényt, mint valamiféle őrző, 
védelmező erőt. A 24. versben pedig mihez hasonlítja? Miért? 

Az a szó, amit Károli úgy fordít, hogy mesterünk, az új protestáns fordítás-
ban nevelőnk, és ez a görög paidagagos szó fordítása, ami nem tudja igazán 
visszaadni a jelentésének egész körét. A római korban a paidagagos olyan 
rabszolga volt, aki hatalmat kapott ura fiai felett hat- vagy hétéves koruktól 
egészen addig, amíg elérték a felnőttkort. A rábízottak fizikai szükséglete-
iről gondoskodnia kellett, mint pl. fürdővizet meríteni nekik, élelemmel, 
ruházattal kellett ellátni őket, védelmezni minden veszélytől. Felelős volt 
még azért is, hogy a fiúk rendesen elmenjenek az iskolába és elvégezzék a 
házi feladatukat. Nemcsak azt várták el tőle, hogy tanítsa és maga is gyako-
rolja az erkölcsi értékeket, hanem azt is, hogy a fiúk valóban megtanulják, 
gyakorolják is azokat. Bizonyára voltak kedves nevelők, akiket szerettek a 
neveltjeik, de az ókori leírások szerint általában igen szigorúan fegyelmez-
tek. Durva bánásmóddal, feddéssel akarták elérni az engedelmességet, így 
korbácsot és pálcát is használtak. Amikor Pál úgy mutatja be a törvényt, 
mint nevelőnket, még jobban megvilágítja, hogy milyennek is látja a sze-
repét. Isten azért adta a törvényt, hogy az megmutassa a bűnt és tanítson. 
Éppen ebből a jellegéből következően negatív vetülete is van, mivel meg-
feddi és elítéli a bűnösöket. Isten azonban még ezt a „negatív” vetületet is a 
javunkra fordítja, mert a törvény által kimondott ítélet az, ami Krisztushoz 
hajt. Tehát egyáltalán nem ellentétes egymással a törvény és az evangélium. 
Istennek az volt a terve velük, hogy együtt munkálják az üdvösségünket.

„Ebben az igeversben [Gal 3:24] elsősorban az erkölcsi törvényről beszél a 
Szentlélek az apostolon keresztül. A törvény rámutat bűneinkre és Krisz-
tusra szoruló állapotunkra. Arra indít, hogy – Isten előtti bűnbánat és az 
Úr Jézus Krisztusban való hit által – Jézushoz meneküljünk bűnbánatért 
és lelki békéért” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 1. köt. Budapest, 
1999, Advent Kiadó, 222. o.).

Mikor fordult elő utoljára, hogy tetteinket, szavainkat és gondolatain-
kat a törvényhez mértük? Tegyük meg most, de nemcsak a törvény 
betűjéhez, hanem a törvény szelleméhez viszonyítva (Mt 5:28; Róm 
7:6)! Mennyire állunk jól? Válaszunkra gondolva mondjuk meg, hogy 
mire utalhatott Pál ebben a levélben! 
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augusztus 10. csütörtök

A TÖRVÉNY ÉS A HÍVŐ (GALATA 3:25)

Sokan a törvény teljes elutasításaként értik Pál megjegyzését Gal 3:25 
versé ben. Azonban ez nemigen érthető annak fényében, hogy az apostol a 
Biblia egyéb helyein milyen elismerő módon nyilatkozik a törvényről. 

Akkor mire gondolhatott? 

Először is, többé már nem vagyunk a törvény kárhoztatása alatt (Róm 8:1-3). 
Hívőként Krisztusban vagyunk, élvezzük annak az előjogait, hogy a kegye-
lem alatt lehetünk (Róm 6:14-15). Ez megadja a szabadságot ahhoz, hogy 
teljes szívünkből Krisztusnak szolgáljunk. Nem kell félnünk, hogy közben 
ítélet száll ránk az esetleg elkövetett hibáinkért. Ezt jelenti az evangélium iga-
zi szabadsága, ami gyökeresen más, mint az, hogy ne kellene többé betarta-
nunk a törvényt – ahogy némelyek értelmezik a Krisztusban való „szabadsá-
got”. A törvény megszegése bűn, és a bűn egyáltalán nem jelent szabadságot 
(Jn 8:34).

Mit jelent Róm 8:1-3 szakaszában az, hogy a törvény már nem kárhoz-
tat? Hogyan kell az életünkre hatnia e nagyszerű igazságnak? 

Krisztus által bocsánatot nyertünk, már más viszonyban állunk a törvény-
nyel. Isten arra hívott el, hogy neki tetsző életet éljünk (1Thessz 4:1). Pál 
úgy utal erre, hogy a Lélek vezetését követjük (Gal 5:18). Ez tehát nem azt 
jelenti, hogy az erkölcsi törvény már nem alkalmazható – erről szó sem 
volt. Hogyan is lehetne így, hiszen világosan láttuk, hogy éppen a törvény 
mondja meg, mi a bűn!

A törvény Isten jellemének lenyomata, tehát ha betartjuk, egyszerűen Isten 
jellemét tükrözzük. Nemcsak egy törvénygyűjteményt követünk, hanem 
inkább Jézus példáját, aki megadja nekünk azt, amire maga a törvény kép-
telen volna: Isten törvényét a szívünkbe írja (Zsid 8:10). Lehetővé teszi, 
hogy beteljesüljenek bennünk a törvény igazságos követelményei (Róm 
8:4). Tehát Jézussal való kapcsolatunk révén erőnk van úgy betartani a 
törvényt, mint soha azelőtt.

Mit mond Pál Róm 8:4 versében? Tapasztaltuk már ennek az ígéretnek 
a teljesedését az életünkben? Viszont miért olyan fontos – a tagadha-
tatlan pozitív változások ellenére is –, hogy az üdvösség alapja nem 
más, mint az, amit Krisztus tett értünk?
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augusztus 11.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Többen kérdezik a Galáciabeliekhez írt levél törvény-értelmezése kap-
csán: »Melyik törvény a Krisztushoz vezérlő mester?« »A Tízparancsolat-
nak mind a ceremoniális, mind pedig az erkölcsi törvénye« – válaszolom.
Krisztus volt az alapja a teljes zsidó rendszernek. Ábel halála Káin enge-
detlenségének következménye volt, aki nem fogadta el Istennek azt a ter-
vét, mely szerint Jézus Krisztus – áldozatokban elővetített – vére szerezhet 
számára szabadulást. Káin elutasította a vérontást, mely Krisztus vérének 
a világért való kiontását jelképezte. A teljes szertartás Istentől származott, 
a rendszer alapja pedig Krisztus volt. A törvény tanítómesteri munkájának 
kezdete, hogy a bűnös embert elgondolkodtassa Krisztusról, a zsidó vallási 
életforma megalapozójáról. A szentély szolgálatában valamiképpen részt-
vevők mindegyike folyamatos tanítást kapott Krisztus közbenjárásáról az 
emberek érdekében. Ez a szolgálat úgy lett eltervezve, hogy minden szív-
ben szeretetet ébresszen Isten törvénye iránt, mely nem más, mint orszá-
gának törvénye” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 1. köt. Budapest, 
1999, Advent Kiadó, 221. o.).

„A Tízparancsolatot nem annyira a tilalom, mint inkább a kegyelem olda-
láról kell szemlélni. A tiltások az engedelmességben való boldogság bizto-
sítékai. Ha Krisztusban fogadjuk el azokat, akkor olyan jellemtisztaságot 
munkálnak bennünk, ami örökkévaló korokon át fog örömünkre szolgál-
ni. Az engedelmesnek a védelem falaként szolgálnak” (i. m. 222-223. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Gyakran küzdünk azzal a kérdéssel, hogyan tudjuk legyőzni éle-

tünkben a bűnt. Milyen ígéreteket találunk a Bibliában a bűn feletti 
győzelemmel kapcsolatban? Mit tehetünk, hogy valóra váljanak 
ezek az ígéretek?  

2) Gyakran halljuk, amint keresztények azt hangoztatják, hogy már 
nem érvényes a törvény. Azonban ők is ellenzik a bűnt, tehát nem 
gondolják komolyan, hogy Isten eltörölte volna a törvényt. Akkor 
mégis miért mondják ezt? (Segítségül: Általában melyik parancso-
lattal kapcsolatban kerül elő efféle megjegyzés?)

ÖSSZEFOGLALÁS: Isten azért adta a törvényt, hogy az mutasson rá, mi-
lyen szüksége van a bűnös embernek Krisztusra. Nevelőként Istenről tanít, 
védelmez a rossztól. Ugyanakkor fegyelmez is, rámutat bűnösségünkre és 
ítéletet mond. Krisztus azonban megszabadít a törvény kárhoztatásától, 
törvényét szívünkbe írja.
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AZ IMÁDSÁG SOSEM HELYTELEN

„Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással” 
(Kol 4:2).

„Nem létezik olyan hely vagy idő, amikor ne lenne helyénvaló kéré-
sünkkel Istenhez fordulni. Semmi sem gátolhat meg abban, hogy buzgó 
könyörgéssel Istenhez emeljük szívünket. Az utca forgatagában, mun-
kavégzés közben elmondhatjuk kérésünket Istennek, folyamodhatunk 
mennyei vezetésért. 

Beszélgethetünk Jézussal, miközben az úton járunk, Ő pedig biztosít 
róla, hogy mellettünk van. Tarthatjuk a kapcsolatot Istennel a szívünk-
ben; járhatunk Krisztus társaságában. Miközben napi teendőinket végez-
zük, emberi fül számára nem is hallható módon elsóhajthatjuk szívünk 
vágyát, szavainkból azonban egy sem tűnik el, vész el a csendben. Semmi 
nem fojthatja el az ember lelkének vágyát. Felülemelkedik az utca zaján, 
a gépek zúgásán. Istenhez szólunk ilyenkor, aki meghallgatja imádsá-
gunkat. 

Isten válaszol minden komoly fohászra, amelyben kegyelmet és erőt 
kérünk… Kérjük Istent, tegye meg értünk, amire mi képtelenek vagyunk! 
Mondjunk el Jézusnak mindent! Tárjuk fel előtte szívünk rejtett titka-
it, hiszen tekintete elér lelkünk minden zugába, gondolatainkat nyitott 
könyvként olvassa. Amikor olyan dolgot kérünk, ami lelkünk számára 
jó, higgyük, hogy megkapjuk és a miénk is lesz. Teljes szívvel fogadjuk 
el az Úr ajándékait, hiszen Jézus azért halt meg, hogy elnyerhessük a 
menny drága kincseit és végezetül otthonra leljünk Isten országában, a 
mennyei angyalok társaságában…

Ha találunk időt és hangot az imára, Isten is talál időt és lesz hangja, 
hogy válaszoljon” (Ellen G. White: My Life Today. 16. o.). 
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augusztus 12-18.

Szolgákból örökösök

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 6:1-11; 9:4-5; Galata 3:26–4:20; 
Zsidók 2:14-18; 4:14-15

„Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is 
Krisztus által” (Gal 4:7).

Pál tanácsolja a galáciaiakat, hogy ne szolgamódra éljenek és viselkedjenek, 
hanem úgy, mint Isten gyermekei, minden előjogukat, kiváltságukat élvez-
ve. Ők is úgy jártak, mint az a kétségbeesett új hívő, aki egyszer Watchman 
Nee-hez, a kínai keresztényhez fordult. 

„»Akárhogy imádkozom, bármennyire is igyekszem, mégis úgy érzem, 
nem vagyok igazán hűséges az Úrhoz. Félek, elveszítem az üdvösséget.« 
Nee erre így válaszolt: »Látod ezt a kutyát? Az enyém, szobatiszta, soha 
nem piszkít a lakásba, engedelmes. Sok örömöm van benne. A kisfiam ott 
van a konyhában, még egész pici. Mindent összekoszol, szétköpködi az 
ételt, a ruháit lepecsételi, nagy felfordulást csinál. Mégis, ki fogja örökölni 
minden vagyonomat? Nem a kutyám, hanem a fiam lesz az örökösöm! Te 
Jézus Krisztus örököse vagy, érted halt meg«” (Lou Nicholes: Hebrews: Pat-
terns for Living. Longwood, Fla., 2004, Xulon Press, 31. o.).

Mi is Isten örökösei vagyunk, persze nem a saját érdemeink révén, hanem 
az Úr kegyelméből. Krisztusban sokkal többet mondhatunk a magun-
kénak, mint ami az emberé volt Ádám bűne előtt. Éppen erre akarta Pál 
szenvedélyesen megtanítani a galáciai hívőket, akik gyorsan elindultak a 
tévúton. 

8. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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augusztus 13. vasárnap

HELYZETÜNK KRISZTUSBAN (GALATA 3:26-29)

Olvassuk el Gal 3:26 versét, de közben gondoljunk a 25. versre is! Ho-
gyan viszonyuljunk a törvényhez most, miután Jézus megváltott? Miként 
világít rá ez a rész e kérdésre? 

A 26. vers elején a „mert” szó arra utal, hogy Pál közvetlen kapcsolatot 
lát a két vers között. Kifejti: a gazda csak kiskorúsága idejére adta a fiát a 
nevelő fennhatósága alá. Hasonlóképpen aki Krisztusban hitre jutott, nem 
számít többé kiskorúnak; megváltozott a viszonya a törvénnyel, mert Is-
ten „felnőtt” fia lett. A fiú szó ebben az esetben nem kizárólag a férfiakra 
vonatkozik, ugyanis Pál nyilván ideérti a nőket is (Gal 3:28). A gyermekek 
helyett azért használja a fiak szót, mert a fiúgyermekekre hagyott családi 
örökségre gondolt, emellett az „Isten fiai” kifejezés az Ószövetség szóhasz-
nálatában Izrael népének bevett megjelölése volt (5Móz 14:1; Hós 11:1). 
Krisztusban már a pogányok is élvezik azt a különleges kapcsolatot Isten-
nel, ami azelőtt kizárólag Izrael előjoga volt.
Mi teszi a keresztséget olyan különleges eseménnyé (Róm 6:1-11; Gal 
3:27-28; 1Pt 3:21)?

Pál a 27. versben is használja a „mert” szót, ami érvelése szoros logikai fel-
építését mutatja. A keresztséget alapvető döntésnek tekinti, aminek értel-
mében az életünket Krisztushoz kapcsoljuk. Róma 6. fejezetében jelképe-
sen hasonlítja a Jézussal a halálában és feltámadásában való egyesüléshez. 
A Galáciai levélben az apostol másik hasonlattal él: a keresztség cselek-
ményében felöltözzük Krisztust. Kifejezési módja az igazság és az üdvös-
ség ruháinak felöltéséről szóló gyönyörű ószövetségi szakaszokra emlékez-
tet (lásd Ézs 61:10; Jób 29:14). „Pál a keresztséget olyan pillanatnak tekinti, 
amikor Krisztus mint egy öltözet, ráborul a hívőre, betakarja. Pontosan ezt 
a kifejezést nem használja az apostol, de úgy ír az igazságról, mint amit 
Isten ruház a hívőre, Ő tulajdonít neki” (Frank J. Matera: Galatians. College-
ville, Minn., 1992, The Liturgical Press, 145. o.). 
Azt jelenti a Krisztussal való egységünk, amit a keresztség szimbolizál, 
hogy ami igaz Krisztusra, az igaz ránk nézve is. Krisztus Ábrahám „magva”, 
mi pedig „örököstársai” vagyunk Krisztusnak (Róm 8:17) – tehát a hívők is 
örökösei annak az ígéretnek, amit Isten Ábrahámnak és utódainak adott.

Beszélgessünk még arról, hogy ami igaz Krisztusra, az igaz ránk nézve 
is! Hogyan hasson e nagyszerű igazság az életünk minden területére? 

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

„A VILÁG ELEMEI” ALÁ VETETTEN

Miután Pál az Istennel való kapcsolatunkat ahhoz hasonlítja, hogy fiak és 
örökösök vagyunk, Gal 4:1-3 szakaszában részletesebben kidolgozza a ha-
sonlatot és az örökség témáját is idekapcsolja. Szóhasználatából az a helyzet 
rajzolódik ki előttünk, amikor egy hatalmas birtok tulajdonosa meghal, és 
minden javát legidősebb fiára hagyja, aki azonban még kiskorú. A végrende-
letekben ma is szerepel olyan kikötés, hogy a gyermek felnőttkoráig a gyámja 
vagy gondviselője felügyelete alatt áll. Ugyan ő az ura apja birtokának, kisko-
rúsága idején azonban gyakorlatilag alig van több joga, mint egy rabszolgá-
nak. Pál hasonlata itt a Gal 3:24 versében használt nevelő példájára utal, eb-
ben az esetben azonban a gondviselők és gyámok hatalma sokkal nagyobb 
és fontosabb. Nemcsak uruk gyermekének felnevelése a feladatuk, hanem 
ők rendelkeznek minden anyagi természetű és adminisztratív kérdésben, 
amíg a fiú nem válik elég éretté e feladatok ellátásához. 
Mi a törvény szerepe az életünkben most, amikor már Krisztusban va-
gyunk? Mire világít még rá Pál ezzel kapcsolatban Gal 4:1-3 szakaszában?
Vitatott kérdés, hogy pontosan mit is értett Pál „a világ elemei” alatt. A görög 
stoicheia szó jelentése: „elemek”. Egyesek úgy értik, mintha a világegyetem 
alapvető alkotóelemeire vonatkozna (2Pt 3:10, 12), vagy e gonosz korszakot 
uraló démoni erőkre (Kol 2:15), vagy a vallási élet legalapvetőbb elveit, a val-
lás ABC-jét jelölné (Zsid 5:12). Gal 4:1-3 szakaszában Pál a kiskorúsághoz 
hasonlítja az ember helyzetét a Krisztus eljövetelét megelőző időben, amiből 
arra következtethetünk, hogy itt a vallási élet kezdetleges elveire utal. Ebben 
az esetben Pál azt fejezi ki, hogy az Ószövetség kora, a maga törvényeivel és 
áldozataival pusztán az evangélium bevezetése volt, vázlatosan bemutatva az 
üdvösség alapjait. Ennélfogva, ha Izrael számára mégoly fontosak és tanulsá-
gosak is voltak a ceremoniális törvények, pusztán az eljövendő árnyékainak 
tekinthetők. Isten nem tervezte, hogy elfoglalják Krisztus helyét. Ha az ember 
ezekhez az elvekhez kívánja igazítani az életét, nem pedig Krisztushoz, az 
olyan, mintha megpróbálná visszaforgatni az idő kerekét. Krisztus eljövetele 
után a galáciaiak vissza akartak térni a kezdetleges elvekhez, de Pál hasonlata 
szerint ez nem más, mint amikor a felnőtt fiú ismét kiskorú szeretne lenni!

A gyermeki hit jó (Mt 18:3), de vajon pontosan egyenértékű a lelki 
érettséggel? Vagyis mondhatjuk azt, hogy minél inkább fejlődünk lel-
kileg, annál gyermekibb lesz a hitünk? Mennyire gyermeki, „ártatlan” 
a hitünk, eléggé erős benne a bizalom?
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augusztus 15. kedd

„KIBOCSÁTOTTA ISTEN AZ Ő FIÁT” (GALATA 4:4)

„Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asz-
szonytól lett, aki törvény alatt lett” (Gal 4:4).

Pál a teljesség szó használatával érzékelteti Isten aktív szerepét abban, hogy 
végrehajtja szándékát az emberiség történelmében. Jézus nem egy tetsző-
leges időben jött el, hanem pontosan akkor, amikorra Isten előre meghatá-
rozta. Történelmi szempontból nézve ezt a korszakot a Pax Romana (Róma 
békéje) névvel illették, ami a Római Birodalom közel két évszázadig tartó, 
viszonylag stabil és békés időszaka volt. Róma meghódította a Földközi-
tenger vidékét, és ez elhozta a békét. A kor előnyei: a közös nyelv, a kedvező 
közlekedési feltételek és a közös kultúra egyaránt segítették az evangélium 
gyors terjedését. A Biblia szempontjából nézve Isten ezt az időt választotta 
ki előre a megígért Messiás eljövetelére (lásd Dán 9:24-27).
Miért kellett Krisztusnak felvennie emberi természetünket ahhoz, hogy 
megválthasson (Jn 1:14; Róm 8:3-4; 2Kor 5:21; Gal 4:4-5; Fil 2:5-8; Zsid 
2:14-18; 4:14-15)?
A Szentírásban Gal 4:4-5 az evangélium egyik legtömörebb összefoglalása. 
Nem véletlen, hogy Jézus belépett az emberiség történelmébe. „Kibocsátotta 
Isten az ő Fiát.” Más szóval, üdvösségünk érdekében Isten kezdeményezett. 
E szavakban benne foglaltatik az alapvető keresztény hit is Krisztus örökké-
való isteni természetében (Jn 1:1-3, 18; Fil 2:5-9; Kol 1:15-17). Isten nem egy 
mennyei hírnököt küldött – saját maga jött el. Jézusra, Isten Fiára, az örökké 
létező Istenre viszont az is igaz, hogy „asszonytól lett”. Ez a kifejezés ugyan 
magában hordozza a szűztől való születés gondolatát, mégis inkább Jézus 
emberi természetének valóságát hangsúlyozza. A „törvény alatt lett” megfo-
galmazás nemcsak Jézus izraelita származására utal, de azt is kifejezi, hogy 
magára vette a minket illető kárhoztató ítéletet. Krisztusnak azért kellett fel-
vennie emberi természetünket, mert mi nem tudnánk megmenteni magun-
kat. A törvény előtt alkalmassá vált rá, hogy Helyettesünk, Megváltónk és 
Főpapunk legyen, amikor isteni természetét egyesítette bukott emberi ter-
mészetünkkel. Második Ádámként eljött, hogy visszaszerezze mindazt, amit 
engedetlensége folytán az első Ádám elveszített (Róm 5:12-21). Engedelmes-
ségével tökéletesen eleget tett a törvény követelményeinek, ezért tudott meg-
váltást szerezni Ádám tragikus bukása után. Kereszthalálával eleget tett a bű-
nös halálát megkövetelő törvény igazságának, ezzel jogot szerzett arra, hogy 
mindenkit megválthasson, aki igaz hittel és önmagát átadva hozzá fordul.
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augusztus 16.szerda

A FIAK KIVÁLTSÁGAI (GALATA 4:5-7)

Pál tovább folytatja gondolatmenetét Gal 4:5-7 verseiben, miközben hang-
súlyozza: Krisztusnak az volt a célja, hogy „a törvény alatt levőket meg-
váltsa.” A megváltás azt jelenti, hogy visszavásárlás – egy túsz vagy egy 
rabszolga szabadságának megváltásáért fizetett összeggel. Amint ez a szö-
vegösszefüggés is érzékelteti, a megváltás nehéz helyzetet feltételez: valaki-
nek szüksége van a szabadításra. 

Bennünket miből kell megszabadítani? Az Újszövetség legalább négy dol-
got megnevez: 1) az ördögtől meg a fortélyaitól (Zsid 2:14-15); 2) a haláltól 
(1Kor 15:56-57); 3) természetünkből adódóan a bűn rabságban tartó hatal-
mától (Róm 6:22); 4) a törvény kárhoztatásától (Róm 3:19-24; Gal 3:13; 4:5).

Mit köszönhetünk annak, hogy Krisztus megváltott bennünket (Róm 
8:15-16, 23; 9:4-5; Gal 4:5-7; Ef 1:5)?

Gyakran mondjuk, hogy Krisztus „megváltott bennünket”, ami igaz. Ám a ki-
fejezés távolról sem olyan sokatmondó, kifejező, mint az a jellemzően páli 
megfogalmazás, hogy „fiává fogad” (huiothesia). Pál az egyetlen újszövetségi 
író, aki ezt a szót használja, de az örökbefogadás jól ismert jogi eljárás volt a 
görög-római világban. Az apostol élete idején több római császár – nem lévén 
jogos örököse – örökbefogadás útján választotta ki az utódját. Az örökbefoga-
dással számos előjog járt: „1) Az örökbe fogadott fiú az örökbefogadó… igazi 
fia lett… 2) Az örökbefogadó beleegyezett, hogy megfelelően felneveli a gyer-
meket és biztosítja számára a szükséges élelmet, ruházatot. 3) Az örökbefo-
gadó nem tagadhatja ki örökbe fogadott fiát. 4) A gyermeket nem minősíthe-
ti vissza rabszolgának. 5) A gyermek természetes szüleinek nem áll jogában, 
hogy ismét igényt tartsanak rá. 6) Az örökbefogadás révén a fiút megilleti 
az örökség” (Derek R. Moore-Crispin cikke: „Galatians 4:1-9: The Use and 
Abuse of Parallels” The Evangelical Quarterly. 1989, vol. LXI/No. 3. 216. o.).

Ha földi viszonylatban garantálták ezeket a jogokat, képzeljük el, mennyivel 
nagyobb kiváltságokkal rendelkezünk Isten örökbe fogadott gyermekeiként!

Olvassuk el Gal 4:6 versét, gondolva arra, hogy a héber Abba szó 
olyan meghitt kifejezés volt, amivel a gyermek szólította meg édesap-
ját, úgy, mint amikor mi azt mondjuk: Apu! Jézus ezt a szót használta, 
amikor imádkozott (Mk 14:36). Isten gyermekeiként mi is úgy szólít-
hatjuk Istent, hogy „Abba.” Élvezzük ennek az Istennel való meghitt 
kapcsolatnak a lehetőségét mi is? Ha nem, mi lehet a baj? 
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augusztus 17. csütörtök

VISSZA A SZOLGASÁGBA? (GALATA 4:8-20)

Foglaljuk össze a saját szavainkkal, hogy mit mondott Pál Gal 4:8-20 
szakaszában! Mennyire veszi komolyan a galáciaiak között terjesztett 
hamis tanítást? 

Pál nem írja le pontosan, hogy mi volt az, amit a vallási élet terén a galá-
ciabeliek gyakoroltak. Szavai mégis egyértelműen valamiféle hamis isten-
tiszteleti rendszerre utalnak, ami lelki rabságba dönti őket. Az apostolt az 
késztette e szenvedélyes hangvételű levél megírására, hogy rendkívül veszé-
lyesnek és rombolónak tartotta ezt a hamisságot. Figyelmeztette a galácia-
iakat, hogy így mintha a fiúság állapotából visszatérnének a szolgaságba.  

Noha Pál nem bocsátkozik részletekbe, mégis mi az, amit kifogásolt (Gal 
4:9-11)?

Pálnak a napokra, hónapokra, időkre és esztendőkre tett utalását (Gal 
4:10) sokan úgy magyarázzák, hogy nemcsak a ceremoniális törvények, 
hanem a szombat ellen is érvelt. Erre a magyarázatra azonban végképp 
nincs bizonyíték. Először is, ha Pál valóban a szombatra és más, jellemzően 
zsidó szokásra kívánt volna rámutatni, Kol 2:16 versét olvasva egyértelmű, 
hogy mint ahogy ott, itt is megnevezhette volna ezeket. Másodszor pedig, 
világossá teszi, hogy a galáciaiak ezzel a Krisztusban való szabadság álla-
potából ismét visszakerültek a szolgaságba. „Ha a hetedik napnak, a szom-
batnak a megünneplése szolgaságba döntené az embert, akkor maga a Te-
remtő is a szolgaság állapotába lépett volna, amikor a világ első szombatját 
megünnepelte” (The SDA Bible Commentary. 6. köt. 967. o.)! Jézus nemcsak 
megtartotta a szombatot, hanem tanította is ennek helyes módját. Ugyan 
miért tette volna ezt, ha az igazi szombatünneplés bármiféle tekintetben is 
megfosztaná az embert attól a szabadságtól, ami Krisztusban elnyerhető 
(lásd Mk 2:27-28; Lk 13:10-16)?

Vajon fellelhető a hetednapi adventista gyakorlatban olyan dolog, ami 
elvesz a Krisztusban való szabadságból? Vagy talán nem magával a 
szokással van baj, inkább azzal, ahogyan ahhoz viszonyulunk? A hely-
telen hozzáállás hogyan sodorhat épp olyan szolgaságba, mint amitől 
nagy hévvel óvta Pál a galáciabelieket?
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augusztus 18.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A mennyei tanácsban elhatározták, hogy noha az ember törvényszegő lett, 
mégse vesszen el engedetlenségében, hanem Krisztusba mint helyettesébe 
és zálogába vetett hit által Isten választottja lehessen. Úgy, mint akit eleve 
arra szánt, hogy Jézus Krisztus által, jó tetszéséből gyermekévé fogadja. Isten 
azt akarja, hogy minden ember megmeneküljön. Bőségesen gondoskodott 
mindenről azáltal, hogy egyszülött Fiát adta váltságul az emberért. Aki végül 
elvész, azért vész el, mert nem engedi, hogy Isten gyermekévé fogadja Krisz-
tus Jézus által. Az embert büszkesége fosztja meg attól, hogy elfogadja az 
üdvösséget. Emberi érdem folytán azonban egyetlen ember sem juthat Isten 
színe elé. Isten előtt az embert csakis Krisztus neki tulajdonított kegyelme, 
belé vetett hite teszi elfogadhatóvá. Az ember nem hivatkozhat sem a tetteire, 
sem emelkedett, boldog érzéseire, mintha ezek azt bizonyítanák, hogy Isten 
elfogadta, mert a választottakat Krisztusban választotta ki” (Ellen G. White 
cikke: „Chosen in Christ”, Signs of the Times, 1893. január 2.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Mit jelent és mit nem jelent a gyermeki hit? Az Istennel való kapcso-

latunk terén mi az, aminek az elérésére törekedjünk ennek köré-
ből? Hol eshet túlzásba az ember ebben a kérdésben?

2) Miért félnek sokan annyira a kegyelem és a csakis hit által elnyer-
hető megváltás gondolatától? Mi lehet a magyarázata annak, hogy 
ha tehetné, a legtöbb ember inkább a saját tettei révén próbálna 
üdvösségre jutni?

3) Térjünk vissza a csoportban a csütörtöki rész utolsó kérdésére! 
Hogyan fordulhat elő, hogy hetednapi adventistaként ismét olyan 
szolgaságba keveredhetünk, mint amiből ideális körülmények között 
már megszabadultunk? Miként eshet meg ez velünk? Honnan tudhat-
juk, ha éppen ez történik? Akkor hogyan szabadulhatunk meg?

ÖSSZEFOGLALÁS: Isten a fiaivá és leányaivá fogadott bennünket Krisz-
tusban. Gyermekeiként részünk van minden olyan jogban és kiváltságban, 
amire e családi kapcsolat feljogosít. Éppen olyan balgaság volna csakis a 
szabályok és a rendelkezések alapján viszonyulni Istenhez, mintha a fiú 
le akarna mondani a családban betöltött helyéről, az örökségéről, hogy 
szolga legyen.  
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KIS SZABÓ JUDIT:
GOLGOTAI METÓDUS

Feszült az ítélet
feszült a korbács
feszült a köntös
míg darabokra szakadt

feszült a tömeg
feszült a helytartó
feszült az izom
ácsolt fa súlya alatt

feszült a kar
feszült a mellkas
feszült a hús
fa és szeg között maradt

feszült a gúny
feszült a dárda
feszült az ecet
marása sebre tapadt

feszült az anya
feszült a tanítvány
feszült a Sátán
örök vesztébe haladt

feszült a galileai
feszült a kín
feszült a magány
szíve majd beleszakadt

feszült a kiáltás
feszült a menny
feszült a bűn
mind a kereszten ragadt

feszült a kőszikla
feszült a föld
feszült a templom
kárpitja kettéhasadt

feszült a gyolcs
feszült a sír
feszült a Megváltó
örök életre támadt.
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augusztus 19-25.

Pál pásztori írásai

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Korinthus 9:19-23; 11:1; 
2Korinthus 4:7-12; Galata 4:12-20; Filippi 3:17

„Legyetek olyanok, mint én; mert én is olyanná lettem, mint ti” (Gal 4:12).

Amint az eddigiekben is láttuk, Pál nem bánt csínján a szavakkal a galáciai-
akhoz szólva. Erős kifejezései azonban egyszerűen tükrözték ihletett, szen-
vedélyes érzelmeit az általa alapított gyülekezet jóléte iránt. A Galáciai levél 
az alapvető, éppen tárgyalt teológiai kérdés mellett még azt is jól bemutat-
ja, hogy milyen fontos a helytálló tantétel. Ha nem lenne olyan lényeges, 
miben hiszünk, ha nem számítana annyira a helyes tantétel, akkor vajon 
mi magyarázza Pál hevességét, vajon miért zárkózott el levelében annyira a 
kompromisszumtól? Az igazság természetesen az, hogy nagyon is számít, 
miben hiszünk, különösen az evangélium egész kérdéskörét illetően. 

Gal 4:12-20 szakaszában Pál folytatja gondolatmenetét, noha egy kissé más 
megközelítésből. Az eddigiekben számos részletes és alaposan kidolgozott 
teológiai érveléssel igyekezett a galáciaiakat meggyőzni tévedésükről, most 
azonban személyesebb, pásztori hangvétellel kérleli őket. A hamis tanítók 
nem törődtek őszintén a galáciaiakkal, Pál szavaiból azonban őszinte tö-
rődés, aggodalom, reménység érezhető, valamint a jó pásztor szeretete a 
tévútra tért nyája iránt. Nem csupán a teológiai kérdést kívánta helyreiga-
zítani, hanem szolgálni is akart azoknak, akiket annyira szeretett. 

9. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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augusztus 20. vasárnap

PÁL SZÍVE

Mi Pál üzenetének a lényege Gal 4:12-20 verseiben?

A Pál szívét nyomó gondra az első utalást a 12. versben olvashatjuk, sze-
mélyes hangvételű szavaiban, közvetlenül azt követően, hogy kérte a ga-
láciai híveket: „Legyetek olyanok, mint én.” A „kérlek” szó sajnos nem adja 
vissza az eredeti görög szó, a deomai igazi jelentését, ami kétségbeesett, 
elkeseredett kérést fejez ki (lásd 2Kor 5:20; 8:4; 10:2). Pál valójában azt 
mondja: „Könyörögve kérlek titeket!” Az apostolt nemcsak teológiai kérdé-
sek és tantételek aggasztották. Szívből kötődött azokhoz az emberekhez, 
akik a szolgálata révén fogadták el Krisztust. Nem pusztán a barátainak 
tekintette őket, a lelki atyjuk is volt, ők pedig mintha a gyermekei lettek 
volna. Pál még ezen is túlment, amikor a galáciaiak miatti aggodalmát a 
szülő asszony nagy fájdalmához és aggodalmához hasonlítja (Gal 4:19). 
Azt hitte, hogy korábbi, a gyülekezet alapításakor tapasztalt „szülési fájdal-
mai” elegendőek lesznek. A galáciai hívők azonban eltértek az igazságtól, 
így az apostol ismételten átéli a kínokat, amikor mindent meg akar tenni 
jólétük érdekében. 

Mi volt Pál célja a galáciaiakra vonatkozóan? Milyen eredményét kívánta 
látni értük végzett munkájának (Gal 4:19)?

Miután Pál utal a galáciaiak – mintegy az anyaméhben való – formáltatására, 
úgy szól hozzájuk, mintha ők lennének a várandós anyák: „amíg kiformá-
lódik bennetek a Krisztus” (új prot. ford.). A kiformálódik (Károlinál kirajzo-
lódik) szóval fordított görög kifejezést az orvosi szóhasználatban a magzat 
fejlődésére alkalmazták. Pál ezzel a hasonlattal kívánja bemutatni, hogy mit 
jelent kereszténnyé válni, úgy egyénileg, mint közösségileg. Hitvallásnál több 
kell ahhoz, hogy valakiből Krisztus követője legyen. Gyökeres átalakulás 
szükséges hozzá, ami közben az ember Krisztus hasonlatosságára alakul át. 
Az apostol „nem néhány apróbb változást keresett a galáciaiakban, hanem 
olyan változást, aminek nyomán aki őket látja, Krisztust látja” (Leon Morris: 
Galatians. Downers Grove, Ill., 1996, InterVarsity Press, 142. o.).

Vajon kirajzolódott már bennünk Krisztus? Gondoljuk végig, hogy 
mely területeken van még szükségünk a legtöbb fejlődésre!

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

A VÁLTOZÁS SZÜKSÉGESSÉGE

Mit mond Pál ApCsel 26:28-29, 1Kor 11:1, Fil 3:17 és 2Thessz 3:7-9 ver-
seiben, ami Gal 4:12 versében is tükröződik? Hogyan értsük szavait?

Pál a leveleiben több alkalommal is arra biztatja a keresztényeket, hogy 
viselkedjenek úgy, mint ő. Minden esetben hiteles, követendő példaként 
állítja magát a hívők elé. 2Thessz 3:7-9 szakaszában arról tanított, hogyan 
dolgozzanak meg a thesszalonikaiak a létfenntartásukért, nem terhelve 
másokat. 1Kor 11:1 versében pedig arra kéri a korinthusiakat, hogy a töb-
biek jólétét a magukénál fontosabbnak tartsák, ezzel követve az ő példáját. 
A galáciaiakkal kapcsolatban azonban mintha egy kissé más foglalkoztat-
ná. Gal 4:12 versében Pál nem arra kéri a hívőket, hogy legyenek a követői, 
inkább azt mondja: „Legyetek olyanok, mint én.” Itt nem a cselekedetekről, 
hanem arról volt szó, hogy milyenekké kell válniuk. Miért? Galáciában 
nem az erkölcstelen viselkedés vagy a bűnös életmód okozott problémát, 
mint Korinthusban. A galáciai kérdés a kereszténység lényegében gyökere-
zett. Nem annyira a magatartást hangsúlyozta, inkább azt, hogy milyenné 
kell válniuk. Az apostol nem azt mondta, hogy „tegyetek úgy, mint én”, ha-
nem „legyetek olyanok, mint én”. Gal 4:12 pontos kifejezése megtalálható 
még ApCsel 26:29 szakaszában is, ahol Pál leírja: „Kívánnám Istentől, hogy 
nemcsak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, kik ma 
engem hallgatnak, lennétek olyanok, aminő én is vagyok – e bilincsektől meg-
válva.” Más szóval Pál a keresztény életére utal mint alapra, ami egyedül 
Krisztuson nyugszik; a hitére, ami nem a törvény cselekedeteiben bízik, ha-
nem abban, amit Krisztus tett érte. A galáciabeliek nagyobb fontosságot 
tulajdonítottak a saját cselekedeteiknek, mint annak, hogy mivé válhatnak 
Krisztusban. Az apostol nem mondja el konkrétan, hogy a galáciaiak mi-
ben váljanak hozzá hasonlóvá, de az ottani helyzet ismeretében a megjegy-
zése nem vonatkozott élete minden területére és részletére. Pált a galáciaiak 
törvényeskedő vallása aggasztotta, ezért bizonyára arra a csodálatos szere-
tetre, örömre, szabadságra és üdvbizonyosságra gondolt, amit ő megtalált 
Jézus Krisztusban. E páratlan csoda fényében megtanult minden egyebet 
szemétnek és kárnak ítélni (Fil 3:5-9), és arra vágyott, hogy a galáciai hívők 
is tapasztalják ugyanezt.

Kit tartunk igazán jó példának az emberek között? Mely tulajdonsága-
it tekintjük követendőnek? Hogyan tudnánk az előnyös vonásokat 
mind jobban átültetni a saját életünkbe is? 
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augusztus 22. kedd

„ÉN IS OLYANNÁ LETTEM, MINT TI” 

Mit mond Pál 1Kor 9:19-23 versében, ami által jobban megérthetjük Gal 
4:12 második felében feljegyzett szavainak lényegét (lásd még ApCsel 
17:16-34; 1Kor 8:8-13; Gal 2:11-14)?

Gal 4:12 egy kissé nehezen érthetőnek tűnhet. Miért kellene a galáciaiak-
nak olyanná válni, mint Pál, ha az apostol már olyan lett, mint ők? Az apos-
tol azt kívánta, hogy a galáciai hívők üdvösségük kérdésében rendületlenül 
higgyenek, bízzanak Krisztus mindenre elegendő áldozatában, ebben vál-
janak hozzá hasonlóvá. Ő hozzájuk vált hasonlóvá – ez a megjegyzése arra 
utal, hogy zsidó létére pogánnyá, „törvény nélkül valóvá” lett, mert így akar-
ta elérni a pogányokat. Pál, a pogányok nagy misszionáriusa megtanulta, 
hogyan kell hirdetni az evangéliumot úgy a zsidóknak, mint a pogányok-
nak. Valójában, amint 1Kor 9:19-23 szakasza is mutatja, noha az evangéli-
um nem változott, ő aszerint válogatta meg a módszereit, hogy éppen kivel 
próbált kapcsolatot teremteni. 

„Pál az úttörője volt annak az irányzatnak… aminek értelmében úgy kell 
hirdetni az evangéliumot, hogy az adott hallgatóság számára felfogható 
legyen a saját körülményei között” (Timothy George: The New American 
Commentary: Galatians. Nashville, Tenn., 1994, Broadman & Holman Pub-
lishers, 321. o.). Pál megjegyzése 1Kor 9:21 versében arra utal, hogy az 
apostol az evangéliumot hirdetve csak egy bizonyos határig volt hajlan-
dó elmenni a hallgatóság kedvéért. Például megemlíti, hogy az embernek 
szabadságában áll más úton megközelíteni a zsidókat és a pogányokat, a 
szabadság azonban nem jelenthet törvénytelen életstílust, mert a keresz-
tények „Krisztus törvénye” alatt vannak. A módszer megválasztása ugyan 
nem mindig könnyű, „ameddig azonban képesek vagyunk különválasztani 
az evangélium lényegét annak kulturális burkától, hogy Krisztus üzenetét a 
tartalom megváltoztatása nélkül, a hallgatóság számára érthető módon ad-
juk át, addig nekünk is úgy kell tennünk, ahogy Pál tett” (i. m. 321-322. o.).

Túlságosan is könnyű engedményeket tenni, nem igaz? Az is előfor-
dul, hogy minél régebb óta keresztény valaki, annál könnyebben köt 
kompromisszumot. Mi lehet ennek az oka? Őszintén tekintsünk 
önmagunkra! Mennyi engedményt teszünk? Milyen mentségekkel 
próbáljuk ezeket igazolni? Hogyan fordíthatjuk meg ezt az irányt azo-
kon a területeken, amelyeken szükséges? 
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augusztus 23.szerda

AKKOR ÉS MOST

Pálnak a galáciai hívőkhöz fűződő viszonya nem volt mindig annyira nehéz 
és hűvös, mint amilyenné idővel vált. Visszagondolva az első időkre, ami-
kor náluk hirdette az evangéliumot, a legnagyobb elismeréssel szólt arról, 
hogy milyen jól bántak vele akkor. Mi történt közben? 

Milyen körülmény idézte elő, hogy az apostol Galáciában is hirdette az 
evangéliumot (Gal 4:13)?

Úgy tűnik, eredetileg nem állt Pál szándékában, hogy Galáciában prédi-
káljon, ám útközben valamilyen betegség megtámadta. Ezért kényszerült 
rá, hogy a tervezettnél vagy tovább időzzön Galáciában, vagy oda utazzon 
gyógyulni. A titok homálya fedi Pál betegségének pontos természetét. Egyes 
feltételezések szerint maláriát kapott, mások pedig (annak alapján, amit 
a galáciaiaknak mondott arról, hogy még a szemüket is nekiadták volna) 
arra gondolnak, hogy valamilyen szembetegség kínozta. Ez lehetett az a bi-
zonyos „tövis” a testében, amiről 2Kor 12:7-9 szakaszában említést tesz. Pál 
betegsége annyira sok kellemetlenséggel járt, hogy a galáciaiak számára is 
igazi megpróbáltatást jelentett. Abban a korban, amikor a bajokat gyakran 
az isteni nemtetszés jelének tekintették (Lk 13:1-4; Jn 9:1-2), a galáciaiak 
könnyen hivatkozhattak volna rá, hogy miért utasítják el úgy őt, mint az 
üzenetét, mégis szívből, örömmel elfogadták Pált. Miért? Azért, mert a ke-
resztről szóló üzenete melengette a szívüket (Gal 3:1) és a Szentlélek meg-
győzte őket. Most mivel tudják indokolni a változást?

Mi lehetett az oka, hogy Isten nem mentette meg a szenvedéstől Pált? 
Hogyan szolgálhatott az apostol másoknak, amikor a saját problémáival 
kellett küzdenie (Róm 8:28; 2Kor 4:7-12; 12:7-10)?

Annyi bizonyos, hogy Pál betegsége súlyos volt, ami miatt akár Istent is vá-
dolhatta volna vagy csak egyszerűen leállhatott volna az evangélium hirde-
tésével, ő azonban egyiket sem tette. Nem engedte, hogy betegsége felülkere-
kedjen rajta, inkább ezt is egy alkalomnak tartotta, amikor még teljesebben 
Isten kegyelmére kell hagyatkoznia. „Isten időről időre felhasználja az élet 
nehézségeit – betegséget, üldözést, szegénységet, sőt még a természeti ka-
tasztrófákat és a megmagyarázhatatlan tragédiákat is –, hogy ezek révén 
bemutassa kegyelmét és könyörületességét, valamint előrevigye az evangé-
lium ügyét” (Timothy George: The New American Commentary: Galatians. 
Nashville, Tenn., 1994, Broadman & Holman Publishers, 323-324. o.).
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augusztus 24. csütörtök

AZ IGAZSÁGOT SZÓLNI

Mit kérdez Pál olyan hévvel Gal 4:16 versében? Voltunk már mi is hason-
ló helyzetben (lásd még Jer 36:17-23; Mt 26:64-65; Jn 3:19)?

Az „igazságot mondani” kifejezést gyakran negatív érzések övezik, külö-
nösen korunkban, amikor keménynek, durvának, könyörtelennek tartják, 
ha valaki közli a kényelmetlen tényeket, amelyekről talán nem is akarnak 
tudni. Gal 4:12-20 szakaszát, ill. még a levél egy néhány helyén elszórtan 
tett megjegyzést (lásd Gal 6:9-10) kivéve, Pál szavait tévesen úgy is értel-
mezhetnénk, hogy számára az evangélium igazsága fontosabb volt a sze-
retet kifejezésénél. Ám ahogy láttuk is, éppen azért törekedett rá, hogy a 
galáciaiak megismerjék „az evangélium igazságát” (lásd Gal 2:5, 14), mert 
annyira szerette őket. Ki ne tapasztalta volna már személyesen, milyen fáj-
dalmas dolog is megfenyíteni valakit vagy egészen világosan közölni az 
igazságot, amiről pedig hallani sem akarnak! Ilyesmit akkor teszünk, ha 
törődünk valakivel, nem mintha fájdalmat akarnánk okozni, még ha sza-
vaink közvetlen hatása néha az is lesz, hogy az illető megbántódik, esetleg 
megharagszik, megsértődik ránk. Megtesszük, mert tudjuk, hogy éppen 
azt kell hallania, még ha nincs is kedve hozzá.

Gal 4:17-20 szakaszában mit mond Pál azokról, akikkel vitában áll? A teo-
lógiai látásukon kívül még mit kifogásol? 

Pál azt is kockáztatta evangéliuma őszinte kifejtésével, hogy kiváltja a ga-
láciaiak haragját, miközben ellenfelei kifejezetten vetekedtek a kegyeikért 
– de nem az irántuk érzett szeretet miatt, inkább önző okból. Nem egészen 
világos, mire is célzott Pál a megjegyzésével, hogy „minket ki akarnak re-
keszteni”, de bizonyosan ellenséges szándékot tapasztalt. 

Idézzünk fel egy esetet, amikor valaki megneheztelt ránk a szavain-
kért, még ha igazak és szükségesek is voltak! Mit tanultunk abból az 
esetből, ami hasonló helyzetben a segítségünkre lehet?
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augusztus 25.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„A galáciai gyülekezetekben nyílt, leplezetlen tévtan lépett az evangélium 
üzenetének helyébe. Krisztust, a hit igaz alapját tulajdonképpen megtagad-
ták az elavult zsidó ceremóniákért. Az apostol látta, hogy a galáciai hívők 
csak úgy menthetők meg az őket fenyegető veszedelmes befolyásoktól, ha a 
leghatározottabban és a legélesebben figyelmezteti őket. 

Krisztus minden szolgája tanulja meg e fontos leckét: alkalmazkodjék azok 
állapotához, akiken segíteni akar. Gyengédség, türelem, elszántság és hatá-
rozottság egyformán szükséges; de ezeket kellő belátással kell alkalmaznia. 
Eltérő körülmények és állapotok között a különböző értelmi szintűekkel 
való helyes bánásmód oly munka, mely bölcsességet, világos ítélőképessé-
get és Isten Lelke általi megszenteltséget kíván…

Pál kérte azokat, akik életükben már tapasztalták Istennek erejét, hogy tér-
jenek vissza az evangélium igazsága iránti első szeretetükhöz. Megcáfolha-
tatlan érvekkel bizonyította előttük Krisztusban nyert szabadságukat, kinek 
engesztelő kegyelme azokat, akik teljesen átadják magukat neki, igazságnak 
palástjába öltözteti. Pál álláspontja az volt, hogy minden megmentett lélek-
nek őszinte, személyes tapasztalatot kell szereznie Isten dolgaiban. 

Az apostol komoly, kérő szava nem maradt eredménytelen. A Szentlélek 
hatalmasan munkálkodott és sokan, akik idegen útra léptek, ismét visz-
szatértek előbbi evangéliumi hitükhöz. Attól kezdve állhatatosak voltak a 
szabadságban, amelyre Krisztus szabaddá tette őket” (Ellen G. White: Az 
apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 253-255. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Beszélgessünk a szenvedés egész gondolatköréről, és arról, hogyan 

tudja Isten felhasználni ezt is! Mit kezdjünk az olyan helyzetekkel, 
amikor látszólag semmi jó nem származik a szenvedésből?

2) Időzzünk még annál a gondolatnál, hogy Krisztus kirajzolódik ben-
nünk! Mit jelent ez hétköznapi nyelven? Honnan tudhatjuk, hogy 
megtörténik? Mit tehetünk, nehogy elcsüggedjünk, ha a változás 
nem következik be olyan gyorsan, mint ahogy elképzeltük?

ÖSSZEFOGLALÁS: A részletes és bonyolult teológiai okfejtések után Pál 
jóval személyesebb, érzelemdúsabb formában fordul a galáciai hívőkhöz. 
Kérleli őket, hogy hallgassanak a tanácsára, emlékeztetve őket korábbi jó 
kapcsolatukra. Kifejezi, hogy lelki atyjukként őszintén szereti őket, való-
ban törődik velük.  
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
ALÁZAT

Ismeretlen katonája Ismeretlen 
Istennek, térdre esve törött szárnnyal, 
ellenséges tőrt csorbító imával,
szélformálta, sima fényű jellemmel,

alázatos halászként – nem úgy, mint amaz
önteltek, kiknek lyukas a hálójuk,
vagy mint bolond szüzek (nekik köd az igaz),
s öt percet késik az órájuk –,

vakot átvezetve sebes folyón észrevétlen,
Jákób kútjánál szüntelen oldva készenlétben,
rám haragvó lábát mosva életvíz-edényben

ismeretlen katonája Ismeretlen 
Istennek, térdre esve, megtört szívvel,
ilyen legyek Uram, én édes Istenem.
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augusztus 26-szeptember 1.10. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu

A két szövetség

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:28; 2:2-3; 3:15; 15:1-6; 
2Mózes 6:2-8; 19:3-6; Galata 4:21-31

„De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja” (Gal 4:26).

Általában az Ószövetség tekintélyét elvető keresztények a sínai-hegyi tör-
vényadást összeegyeztethetetlennek tartják az evangéliummal. Arra a kö-
vetkeztetésre jutnak, hogy a Sínai-hegynél kinyilatkoztatott törvény egy 
korszakot jelképez, az emberi történelemnek egy szakaszát, amikor az 
üdvösség alapja a törvénynek való engedelmesség volt. Mivel azonban az 
ember nem tud eleget tenni a törvény követelményeinek, (szerintük) Isten 
egy új szövetséget vezetett be: a kegyelem szövetségét Jézus Krisztus érde-
mei által. Tehát ők így értik a két szövetséget: a régi szövetség a törvényen 
alapult, az új pedig a kegyelmen. 

Ez a nézet téves, még ha igencsak elterjedt is. Az üdvösséget sosem lehetett 
engedelmességgel elnyerni; a biblikus judaizmus kezdettől fogva a kegye-
lem vallása volt. Nemcsak a kereszténységnek, hanem még magának az 
Ószövetségnek az elferdítését is jelentette az a fajta törvényeskedés, amivel 
Pál Galáciában találkozott. A két szövetségben nem az időtartam a lényeg, 
inkább az emberi hozzáállás a meghatározó. Két eltérő utat mutat be arra, 
hogyan próbált az ember Istenhez fordulni, e két út pedig visszavezet egé-
szen Kainig és Ábelig. Az első szövetség azokat jelképezi, akik Kainhoz ha-
sonlóan a saját cselekedeteikre támaszkodva próbálják meg elnyerni Isten 
tetszését, de ez téves elképzelésen alapul. Az új szövetség ezzel ellentétben 
azokat jelképezi, akik mint Ábel, maradéktalanul Isten kegyelmére hagyat-
koznak, hogy elnyerjék ígéreteit. 
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augusztus 27. vasárnap

A SZÖVETSÉG ALAPJAI

Gal 4:21-31 szakaszában Pál Izrael történelmét magyarázza, és sokan ezt 
tekintik a levél legnehezebb részének. Ennek az az oka, hogy roppant bo-
nyolult érvelésének megértéséhez az ószövetségi szereplők és események 
széleskörű ismerete szükségeltetik. Az első lépés, hogy alapvető ismerettel 
rendelkezzünk Pál okfejtésének központi elvéről, a szövetség fogalmáról. 

A berit héber szót úgy fordítjuk, hogy „szövetség”. Az Ószövetségben közel 
háromszázszor fordul elő, megállapodásra, megegyezésre, paktumra utal. 
Az ókori Közel-Keleten az emberek és népek kapcsolatának meghatáro-
zásában évezredeken át nagy szerepe volt a szövetségeknek. A szövetség 
megkötésének folyamatához sokszor hozzátartozott állatok levágása is, azt 
szimbolizálva, hogy mi történik majd a szövetségi fogadalmakat és kötele-
zettségeket be nem tartó féllel.

„Isten szövetségi ígéretek sorozatát tette az emberiségnek Ádámtól Jézusig, 
amelyek középpontjában egyaránt a Megváltó eljövetele állt, és a dávidi szö-
vetségben érték el csúcspontjukat (1Móz 12:2-3; 2Sám 7:12-17; Ézsaiás 11). 
A babiloni fogság idején az Úr még eredményesebb »új szövetséget« ígért 
Izraelnek (Jer 31:31-34), a Dávid családjából származó Messiás eljövetelével 
összefüggésben (Ez 36:26-28; 37:22-28)” (Hans K. LaRondelle: Our Creator 
Redeemer. Berrien Springs, Mich., 2005, Andrews University Press, 4. o.).

Mi volt az alapja annak az eredeti szövetségnek, amit Isten Ádámmal 
kötött az Édenben, még a bűneset előtt (1Móz 1:28; 2:2-3, 15-17)?

A házasság, a fizikai munka és a szombat is része volt a teremtéskor kötött 
szövetség általános rendelkezéseinek, a lényeges pontja mégis az volt, hogy 
Isten megparancsolta: ne egyenek a tiltott gyümölcsből. A szövetséget alap-
vetően így foglalhatjuk össze: „Engedelmeskedj és élj!” Az ember természe-
tét Isten olyannak teremtette, hogy összhangban volt vele; az Úr nem kívánt 
tőle lehetetlent. Az embernek természetes hajlama volt az engedelmesség, 
Ádám és Éva azonban azt választotta, hogy megteszik, ami számukra nem 
volt természetes. Cselekedetükkel nemcsak megtörték a teremtésnél kötött 
szövetséget, hanem feltételeit teljesíthetetlenné is tették az így már a bűn 
rontása alatt álló emberiség számára. Istennek kellett módot találnia arra, 
hogy helyreállítsa az Ádám és Éva választása révén elveszített kapcsolatot. 
Ezt pedig úgy érte el, hogy azonnal életbe léptette a kegyelem szövetségét, 
ami a Megváltó eljövetelének ígéretén alapult (1Móz 3:15).

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

AZ ÁBRAHÁMI SZÖVETSÉG

Milyen szövetségi ígéretet tett Isten Ábrahámnak 1Móz 12:1-5 szakaszá-
ban? A pátriárka ezt hogyan fogadta?

Isten Ábrahámnak tett első ígéretei az Ószövetség legnagyobb hatású részei 
közé tartoznak. E versek mind Isten kegyelméről szólnak. Az ígéreteket Isten 
adja, nem Ábrahám. A pátriárka nem tett semmit, amivel elnyerte, kiérdemelte 
volna Isten tetszését, és arra sincs utalás, hogy az Úr valamilyen formában 
Ábrahámmal együttműködve jutott volna közös megegyezésre vele. Egyedül 
Isten az, aki ígér, Ábrahámtól pedig mindössze azt kéri, hogy higgyen szava 
biztos voltában. Nem csupán bizonytalan reménykedést várt el tőle, hanem 
olyan szilárd hitet, ami abban is megmutatkozott, hogy Ábrahám hajlandó volt 
elhagyni szélesebb családja körét (hetvenöt évesen!), úgy indult el a földre, 
amit Isten neki ígért. „A Teremtő megújította megváltó szándékát az Ábrahám-
ra és rajta keresztül minden emberre kimondott »áldással«. Ádámot és Évát 
»megáldotta« a Paradicsomban (1Móz 1:28; 5:2), majd »megáldotta Noét és fi-
ait« az özönvíz után (1Móz 9:1). Így tette egyértelművé korábbi ígéretét az em-
beriséget megváltó, a gonoszt elpusztító és a Paradicsomot helyreállító (1Móz 
3:15) Megváltóra vonatkozóan. Isten megerősítette szavát, hogy egyetemes ér-
vényű tette által megáld »minden népet«” (Hans K. LaRondelle: Our Creator 
Redeemer. Berrien Springs, Mich., 2005, Andrews University Press, 22-23. o.).

Ábrám tíz évig várt a megígért fiúgyermek születésére. Milyen kérdések 
fogalmazódtak meg benne Isten ígéretét illetően (1Móz 15:1-6)?

Könnyű Ábrámot idealizálni, a hit emberének képzelni, akiben soha nem 
merült fel egyetlen kérdés vagy kétely sem. A Szentírás azonban egészen 
más képet fest. Ábrám valóban hitt, út közben azonban kérdései is voltak. 
A hite fejlődő hit volt. Mint az apa, akiről Mk 9:24 versében olvashatunk, 
alapjában véve ő is azt mondta Istennek 1Móz 15:8 versében, hogy „Hiszek 
Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek.” Erre válaszul Isten kegyel-
mesen biztosította Ábrámot ígérete komolyságáról, amikor formálisan is 
szövetségre lépett vele (1Móz 15:7-18). Ebben a szakaszban nem az a meg-
lepő, hogy Isten szövetségre lép Ábrahámmal, inkább az, amennyire haj-
landó volt leereszkedni ezért. Az ókori Közel-Kelet uralkodói elzárkóztak 
attól, hogy kötelező érvényű ígéreteket tegyenek szolgáiknak. Isten azon-
ban nemcsak a szavát adta, hanem amikor átment a levágott állat testének 
darabjai között, ígéretét jelképesen a saját életével garantálta. Mint tudjuk, 
végül Jézus az életét adta a Golgotán, beváltva, amit fogadott.
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augusztus 29. kedd

ÁBRAHÁM, SÁRA ÉS HÁGÁR

Pál miért szól elítélően Hágár esetéről (1Mózes 16; Gal 4:21-31)? Az üd-
vösséggel kapcsolatban milyen lényeges kérdésre világít rá az apostol 
ezzel az ószövetségi történettel?

Mózes első könyvében Hágár éppen amiatt kapott szerepet, hogy Ábrám nem 
tudott hinni Isten ígéretében. Az egyiptomi szolgáló valószínűleg akkor ke-
rült a pátriárka házanépéhez, amikor a fáraó számos ajándékkal halmozta 
el, Száraiért cserébe – ez is kapcsolatos Ábrám első olyan tettével, ami az 
ígéretben való kétkedéséből következett (1Móz 12:11-16).

Ábrám és Szárai tíz éve várták a megígért gyermek születését, de még min-
dig gyermektelenek voltak. Szárai arra a következtetésre jutott, hogy Isten 
a segítségükre szorul, ezért szolgálólányát, Hágárt ágyasul adta Ábrámnak. 
Szárai ma igencsak furcsának tűnő terve egészen leleményes volt. Az ókori 
szokások szerint törvényesnek tekintették, hogy a rabszolganő szült gyer-
meket meddő úrnője számára. Szárai tehát a férje és Hágár gyermekét a sa-
játjának tekinthette. A gyermek ugyan megszületett a terv szerint, de nem 
ő szerepelt Isten ígéretében.

Ez a történet annak emlékezetes példája, hogyan ingott meg a hite még Isten 
egy kiváló emberének is a csüggesztő körülmények között. 1Móz 17:18-19 
verseiben Ábrahám kérlelte Istent, hogy fogadja el Ismáelt örököséül, az Úr 
azonban ezt elutasította. Ismáel születése történetében az egyetlen „csoda”, 
hogy Sára hajlandó volt a férjén osztozni egy másik nővel! Semmi rendkí-
vüli nem volt abban, ahogy a másik asszonynak megszületett a gyermeke, 
aki „test szerint született” (Gal 4:23). Ha Ábrahám bízik abban, amit Isten 
megígért és nem engedi, hogy a körülmények letörjék hitét, ez mind nem 
következett volna be! Rengeteg fájdalmat kerülhettek volna el. 

Hasonlítsuk össze Ismáel születésével Izsák születésének körülményeit 
(1Móz 17:15-19; 18:10-13; Zsid 11:11-12)! Miért volt Ábrahámnak és Sá-
rának olyan nagy hitre szüksége az adott helyzetben? 

Előfordult már, hogy hitetlenségünk miatt nagy fájdalmak értek? 
Hogyan tanulhatjuk meg az ilyen hibákból, hogy a körülmények dacá-
ra is komolyan vegyük Isten szavát? Milyen döntéseket hozhatunk, 
hogy jobban tudjunk bízni Isten ígéreteiben? 
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augusztus 30. szerda

HÁGÁR ÉS A SÍNAI-HEGY (GALATA 4:21-31)

A Sínai-hegynél milyen típusú szövetségi kapcsolatot kívánt Isten ala-
pítani a népével? Milyen hasonlóságokat találunk az Ábrahámnak tett 
ígérettel (2Móz 6:2-8; 19:3-6; 5Móz 32:10-12)? 
A Sínai-hegynél Isten éppen olyan szövetséges kapcsolatot kívánt alapítani 
Izrael népével, mint amit Ábrahámmal tartott fenn. Kifejezett hasonlósá-
gokat figyelhetünk meg az Ábrahámhoz 1Móz 12:1-3 szakaszában, ill. a 
kivonulás idején Mózeshez intézett, Mózes második könyve 19. fejezetében 
olvasható szavaiban. Isten mindkét esetben kinyilatkoztatja, mit tesz meg 
népéért. Nem várja Izraeltől, hogy megígérjenek valamit, amivel kiérdemel-
nék áldásait, csak engedelmeskedniük kellett az áldásokra válaszul. 2Móz 
19:5 versében az „engedelmeskedni” szóval fordított héber kifejezés azt is 
jelenti, hogy „hallgatni”. 
Ha a Sínai-hegynél, Izraellel létesített szövetséges kapcsolat hasonló volt 
az Ábrahámmal kötött szövetséghez, akkor Pál vajon miért azonosítja 
Hágár sajnálatos esetével (2Móz 19:7-25; Zsid 8:6-7)?
Isten szándéka szerint a Sínai-hegynél kötött szövetségnek kellett rámu-
tatnia az ember bűnösségére és arra a gyógymódra, amit az Úr bőséges 
kegyelme biztosított. Ezt vetítették előre a szentélyszolgálatok. Nem Isten 
volt, aki megszegte a szövetséget, hanem a nép, hamis ígéreteivel (Zsid 
8:6). Ahelyett, hogy Isten ígéreteire alázattal és hittel válaszoltak volna, az 
izraeliták elbizakodottan felelték: „Valamit rendelt az Úr, mind megtesszük” 
(2Móz 19:8). Miután több mint négyszáz évig éltek rabszolgasorban Egyip-
tomban, nem volt helyes fogalmuk sem Isten fenséges voltáról, sem saját 
bűnösségük mértékéről. Az izraeliták az Úr kegyelmi szövetségét a cseleke-
detek szövetségévé próbálták tenni – mint Ábrahám és Sára, akik segíteni 
akartak Istennek, hogy beválthassa ígéretét. 
Pál nem azt mondja, hogy a Sínai-hegynél kinyilatkoztatott törvény rossz 
vagy érvényét vesztett lett volna. Az aggasztotta, hogy törvényeskedésükkel a 
galáciaiak félremagyarázták azt. „A törvény, ahelyett, hogy meggyőzte volna 
őket: teljességgel lehetetlen elnyerni Isten tetszését a törvények betartásával, 
inkább megerősítette szilárd elhatározásukat, hogy saját erejükből próbálják 
meg elnyerni Isten kegyét. Így a törvény nem a kegyelem célját szolgálta, a ju-
daizálókat Krisztushoz vezetve, hanem éppenséggel elzárta őket Krisztustól” 
(O. Palmer Robertson: The Christ of the Covenants. Phillipsburg, N. J., 1980, 
Presbyterian and Reformed Publishing Co., 181. o.).
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augusztus 31. csütörtök

ISMÁEL ÉS IZSÁK MA

Pál Izrael történelmének vázlatos említésével ellenfelei érveit kívánta cáfol-
ni, akik azt állították, hogy ők Ábrahám igazi leszármazottai, az anyjuk pe-
dig Jeruzsálem, a zsidóságból kinőtt kereszténység és a törvény központja. 
Gondolatmenetük szerint a pogányok törvénytelen gyermekek. Ha Krisz-
tus igazi követői kívánnak lenni, előbb Ábrahám gyermekeivé kell lenniük, 
alávetve magukat a körülmetélés törvényének. Pál kifejti, hogy az igazság 
ennek épp az ellenkezője. A törvényeskedők egyáltalán nem Ábrahám 
fiai, hanem törvénytelen fiak, mint Ismáel. A körülmetélkedést erőltetve 
„a testben” bíztak, mint Sára tette Hágár esetében, és ahogy az izraeliták 
viszonyultak Isten törvényéhez a Sínai-hegynél. A pogányok közül kikerült 
hívők viszont nem természetes származás útján lettek Ábrahám gyerme-
kei, hanem Izsákhoz hasonlóan, természetfeletti módon. „Mint Izsák, ők is 
az Ábrahámnak tett ígéret valóságát jelentették… Mint Izsák esetében, az ő 
szabadulásuk is az isteni kegyelem folytán történt; Izsákhoz hasonlóan ők 
is az ígéret szövetségének oszlopához tartoznak” (James D. G. Dunn: The 
Epistle to the Galatians. London, 1993, Hendrickson Publishers, 256. o.).
Mire számíthatnak Ábrahám leszármazottai ezen a világon (1Móz 21:8-12; 
Gal 4:28-31)? 
Izsáknak nemcsak áldása származott abból, hogy ő volt a megígért gyer-
mek, hanem elnyomást és zaklatást is el kellett szenvednie emiatt. Pál arra 
az esetre gondolhatott, amiről 1Móz 21:8-10 versében olvashatunk. Izsákot 
a tiszteletére rendezett ünnepségen Ismáel gúnyolta. 1Móz 21:9 versében 
a héber szó azt jelenti: „nevetni”, de Sára szavaiból arra következtethetünk, 
hogy csúfolta, nevetség tárgyává tette öccsét. Ismáel viselkedését talán ma 
nem tartanánk olyan súlyosnak, mindenesetre megmutatkozott benne 
a mélyebb ellenérzés, ami abból is fakadhatott, hogy az elsőszülöttségi jog 
elnyerése volt a tét. Az ókori világban az uralkodók gyakran úgy próbálták 
helyzetüket megszilárdítani, hogy igyekeztek megszabadulni a lehetséges 
riválisoktól, akár a testvéreiktől is (Bír 9:1-6). Izsák valóban tapasztalt el-
lenséges viselkedést, ugyanakkor élvezte az apa örökösét megillető szere-
tet, védelem és kedvezés minden kiváltságát. Izsák lelki utódaiként nekünk 
sem szabad meglepődni azon, ha nehézségekbe és ellenségeskedésbe ütkö-
zünk, még a gyülekezet családján belül is. 

A hitünk miatt milyen ellenséges megnyilvánulást tapasztaltunk már a 
hozzánk legközelebb állók részéről? 
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szeptember 1.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „A tör-
vény és a szövetségek” c. fejezete, 322-333. o.

„Ha pedig az ábrahámi szövetség már magában foglalta a megváltás ígére-
tét, akkor miért alkottak egy másik szövetséget a Sínai-hegyen? Rabszolga-
sága idején a nép nagymértékben elvesztette Isten ismeretét és az ábrahámi 
szövetség alapelveinek ismeretét is… Isten elvezette őket a Sínai-hegyhez. 
Kinyilvánította előttük dicsőségét. Megajándékozta őket törvényével és az 
engedelmesség feltételének teljesítésétől függően áldások ígéretével: »Mos-
tan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok a szövetségemet, 
úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim;… És lesztek ti nékem 
papok birodalma és szent nép« (2Móz 19:5-6). A nép nem fogta fel saját bű-
nös voltát. Azt sem, hogy Krisztus nélkül lehetetlenség volt számukra Isten 
törvényének megtartása. Mindezek ellenére készségesen léptek szövetség-
re Istennel… Ám csak néhány hét telt el és máris megszegték Istennel kötött 
szövetségüket és leborulva imádták a faragott képet. Nem remélhették Is-
ten tetszését egy olyan szövetség útján, amelyet megszegtek. Most azonban, 
mikor belátták bűnös voltukat és azt is, hogy bocsánatra van szükségük, 
tudatára ébredtek annak, hogy nem lehetnek meg a Megváltó nélkül, aki az 
ábrahámi szövetségben jelentette ki magát és az áldozati felajánlásokban 
vetítette előre árnyékát. Most a hit és a szeretet Istenhez kötözte őket, mint 
a bűn kötelékéből való Szabadítóhoz. Most már előkészültek arra, hogy 
értékeljék és megbecsüljék az új szövetség áldásait” (i. m. 331-332. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Mely kérdések okoznak feszültséget a gyülekezetünkben? Hogyan 

tudjuk ezeket lecsillapítani? Talán valaki kellemetlenkedik velünk 
a hitünk miatt, de mit tehetünk, nehogy mi is ugyanazt tegyük 
másokkal (lásd Mt 18:15-17)?

2) Hányszor fogadtuk már meg az Úrnak, hogy nem tesszük többet ezt 
vagy azt, mégis újból megtettük? Ez a szomorú helyzet is a kegyelem 
jelentőségét emeli ki. 

ÖSSZEFOGLALÁS: Hágár, Ismáel és Izrael népe történetei azt példázzák, 
hogy hiábavaló próbálkozás, ha a saját erőfeszítéseinkre hagyatkozva akar-
nánk biztosítani azt, amit Isten megígért. Az önigazultságnak ezt a módsze-
rét jelöli a régi szövetség. Az új szövetség a kegyelem örök szövetsége, amit 
Isten először Ádámmal és Évával kötött meg a bűneset után, majd megújí-
totta Ábrahámmal és végül Krisztusban beteljesítette.  
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
KEGYELEM

Szégyellem, hogy a kövek közt újra kinőtt a fű,
s remélve józanabb tavaszt,
elgurgatom nehéz vétkeim, üdén zöldellő
kegyelmedről, vissza a folyóba,

sebesen rohanó sodrásba, onnan a
feledésbe. Most csendesebben 
hallom a Szirének énekét is,
(legyen mindenkinek hite szerint,

hogy a szükséges rossz szükséges jó-e?),
s talán nem vagyok elveszett, ha úgy érzem,
nekem sok bocsáttatott meg,

és nem vagyok elveszett előtted, Uram,
ha néha szégyellem,
ha a kövek közt újra kinő a fű. 
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szeptember 2-8.11. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu

Szabadság Krisztusban

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 8:1, 4; 13:8; 1Korinthus 6:20; 
Galata 5:1-15; Zsidók 2:14-15

„Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne 
legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak” (Gal 5:13).

Gal 2:4 versében Pál röviden utal rá, hogy milyen fontos őrizni a Krisz-
tus Jézusban nyert „szabadságunkat”. Mégis, mire gondol a „szabadságot” 
említve – amit elég gyakran tesz? Mi tartozik e szabadság körébe? Egyálta-
lán meddig terjed? Vannak korlátai? A Krisztusban való szabadság hogyan 
kapcsolódik a törvényhez?

Pál két veszélyre is figyelmezteti a galáciaiakat, miközben az iménti kérdése-
ket tárgyalja. Az első veszély a törvényeskedés. Galáciai ellenfeleit egészen 
lekötötte, hogy a viselkedésükkel igyekeztek elnyerni Isten kegyét, közben 
azonban megfeledkeztek Krisztus felszabadító tettéről és az üdvösségről, 
amit hit által már elnyerhettek. A másik veszély, hogy az ember hajlamos a 
Krisztus általi megváltás szabadságával visszaélni és így erkölcstelenségbe 
süllyedni. Aki ezt a nézetet vallja, tévesen azt feltételezi, hogy a szabadság 
ellentétes a törvénnyel. 

A törvényeskedés és a szabadosság egyaránt ellentétben áll a szabadsággal, 
mert mindkettő a szolgaság egy bizonyos fajtájában tartja követőit. Pál vi-
szont arra kéri a galáciaiakat, hogy álljanak erősen a Krisztusban jogosan 
elnyert szabadságukban. 
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szeptember 3. vasárnap

KRISZTUS SZABADDÁ TETT

„Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, áll-
jatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával” 
(Gal 5:1). 

Pál hangnemének intenzitása és ereje felkavaró. Témája szerint ez a szakasz 
valóban kapcsolódik az előzőhöz, ill. az utána következőhöz, de azt sejteti a 
lendülete és az, hogy mondattanilag nem kötődik a környezetéhez, hogy ki 
akarta emelni ezt a részt, mintha egy óriási hirdetőtábla lenne. A Krisztus-
ban való szabadság az apostol érvelésének lényege, mert a galáciaiakat épp 
ennek elvesztése fenyegette.

Milyen hasonlatokkal él Pál Gal 1:3-4, 2:16 és 3:13 verseiben? Mit tett ér-
tünk Krisztus? Hogyan érthetjük meg ezt jobban ezeket a verseket olvasva? 

Pál szavai: „a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított” (Gal 
5:1), azt érzékeltethetik, hogy az apostol itt egy újabb hasonlatra gondol. 
E megfogalmazás emlékeztet arra a szövegre, amit a rabszolgák felszaba-
dításakor mondtak. A rabszolgáknak nem voltak jogaik, de úgy tartották, 
hogy egy istenség megvásárolhatta a szabadságukat. A rabszolga jogilag az 
istenség tulajdonává lesz, valójában azonban felszabadul. Természetesen a 
gyakorlatban ez az egész folyamat pusztán fikció volt. A rabszolga fizette be 
a templom pénztárába a pénzt a szabadságáért. Nézzük meg például azt a 
Kr. e. 201 és Kr. u. 100 közötti időszakból származó szöveget, ami a közel 
ezer felirat egyikén olvasható Apollo delphoi templomában! „A szabadsá-
gért Apollo egy Nicaea nevű rabszolganőt vásárolt meg az amphissai Sos-
biustól… A megvásárolt személy, Nicaea pedig Apollo tulajdonába kerül és 
szabad lesz” (Ben Witherington III: Grace in Galatia. Grand Rapids, Mich., 
1998, William B. Eerdmans Publishing Company, 340. o.).

Ez a szöveg alapvetően hasonlít Pál kifejezésére, van azonban egy lényeges 
különbség. Pál hasonlatában nincs kitaláció. A megváltás árát nem nekünk 
kell kifizetnünk (1Kor 6:20; 7:23). Az ár számunkra túlságosan nagy len-
ne. Nincs erőnk magunkat megszabadítani, Jézus azonban közbelépett és 
megtette azt, amire mi képtelenek vagyunk (legalábbis az életünk elveszíté-
se nélkül). Megfizette bűneink büntetését, megszabadított a kárhoztatástól.  

Gondoljunk az életünkre! Vajon azt képzeljük, hogy képesek lennénk 
megmenteni magunkat? Mivel tartozunk tehát Jézusnak azért, amit 
benne kaphatunk?

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

A KERESZTÉNY SZABADSÁG TERMÉSZETE

Gal 5:1 versében Pál felszólítja a galáciai hívőket, hogy álljanak erősen a sza-
badságban. Ugyanakkor azt is kifejezi, hogy Krisztus szabadította meg őket. 
Miért álljanak tehát a keresztények erősen a szabadságukban? Azért, mert 
Krisztus már szabaddá tette őket. Más szóval, a szabadság annak az ered-
ménye, amit Krisztus megtett értünk. Pál leveleire jellemző az a séma, hogy 
a tényközlést követi egy felszólítás (1Kor 6:20; 10:13-14; Kol 2:6). Több kije-
lentést tesz Róma 6. fejezetében Krisztusban való állapotunkra vonatkozóan, 
mint amilyen ez is: „Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele megfeszíttetett” (6. 
vers). Ennek alapján felszólít: „Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetek-
ben” (12. vers). Más szóval: „Váljatok azzá, amivé már Krisztusban lettetek!” 
Az evangélium szerinti élet nem terhel meg azzal, hogy bizonyos dolgokat 
igyekeznünk kellene elérni, így bizonyítva, hogy már Isten gyermekei va-
gyunk. Inkább azért tesszük, amit teszünk, mert már Isten gyermekei lettünk. 
Miből szabadított meg Krisztus (Róm 6:14, 18; 8:1; Gal 4:3, 8; 5:1; Zsid 
2:14-15)?
A keresztény életre vonatkozóan a szabadság szó használata sokkal inkább 
szembeötlő Pálnál, mint másutt az Újszövetségben. Pál leveleiben huszon-
nyolcszor fordul elő a szabadság szó és a változatai, másutt azonban csak 
tizenháromszor. Mit ért Pál a szabadság alatt? Először is, ez nem csupán 
egy elvont fogalom. Nem politikai értelemben vett szabadságra vonatkozik, 
nem is gazdaságira vagy arra, hogy élhetünk úgy, ahogy tetszik. Ellenke-
zőleg! A szabadság a Jézus Krisztussal való kapcsolatunkban gyökerezik. 
A szövegösszefüggés azt sugallja, hogy Pál a törvényeskedő kereszténység 
szolgaságából és kárhoztatása alól való szabadságra utal, ám még sokkal 
több minden idetartozik, pl. a bűntől, az örök haláltól és az ördög szorítá-
sából való szabadulás is. 
„Jézus Krisztustus nélkül szolgaság jellemzi az ember létét – szolgája a tör-
vénynek, szolgája a világot uraló gonosz elemeknek, szolgája a bűnnek, a 
testnek, az ördögnek. Isten elküldte Fiát a világra, hogy megtörje e rabszol-
gatartók hatalmát” (Timothy George: The New American Commentary: Gala-
tians. Nashville, Tenn., 1994, Broadman & Holman Publishers, 354. o.).

Mely dolgok tartanak rabságban? Tanuljuk meg kívülről Gal 5:1 ver-
sét, és kérjük Istent, hogy tegye valósággá az életünkben azt a szabad-
ságot, ami Krisztusban a miénk!
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szeptember 5. kedd

A TÖRVÉNYESKEDÉS VESZÉLYES KÖVETKEZMÉNYEI 
(GALATA 5:2-12)

Az apostol szavainak fontosságát érzékelteti az is, ahogy Gal 5:2-12 szakaszát 
bevezeti. „Ímé, én Pál mondom néktek” (Gal 5:2). Mintha ezzel azt fejezné ki, 
hogy nem hiábavalóságokat mond. Nemcsak egyszerűen olvasói figyelmét 
kívánja felkelteni, hanem apostoli tekintélyére is utal. Meg akarja velük ér-
tetni, hogy ha a pogányok az üdvösség érdekében alávetik magukat a körül-
metélésnek, tisztában kell lenniük döntésük veszélyes következményeivel.
Mire figyelmeztet Pál Gal 5:2-12 verseiben a körülmetélkedés egész kér-
désével kapcsolatban? 
Ha valaki úgy próbálja meg elnyerni Isten kegyét, hogy elfogadja a körül-
metélkedést, akkor kötelezi magát az egész törvény betartására – ez az 
első, ami ebből következik. A 2. és 3. versben Pál érdekes szójátékkal él. 
Elmondja: Krisztus nem használ neki (ophelesei), hanem tartozni fog (ophe-
iletes) a törvénynek. Ha valaki a törvény szerint akar élni, nem választhatja 
ki tetszőlegesen, hogy éppen mely előírásokat kívánja betartani. 
A második pedig, hogy „elszakad” Krisztustól. Amikor a cselekedetek általi 
megigazulást választja, elutasítja Isten útját, a Krisztus általi megváltást. „Nem 
járhatjuk mindkét utat. Lehetetlen elfogadni Krisztust – amivel elismerjük, 
hogy képtelenek vagyunk önmagunkat megmenteni –, miközben körülmetél-
tetünk, azt állítva, hogy meg tudjuk menteni magunkat” (John R. W. Stott: The 
Message of Galatians. Leicester, England, 1968, InterVarsity Press, 133. o.).
Pál harmadik kifogása a körülmetéléssel szemben, hogy hátráltatja a lelki 
fejlődést. Itt a futó hasonlatával él, akinek a célba érését szándékosan aka-
dályozzák. A görög kifejezés, amit Károli a „gátolni” szóval fordít (7. vers), 
a katonai körökben „útfelbontásra, híd lerombolására vagy az ellenség út-
jába tett akadály kitételére utalt, amivel fel akarták tartóztatni az előrenyo-
mulásukat” (The SDA Bible Commentary. 6. köt. 978. o.).
Végezetül pedig a körülmetélés eltörli „a kereszt botrányát”. Hogyan? A kö-
rülmetélkedésnek az az üzenete, hogy az ember képes önmagát megmenteni, 
ami legyezgeti az ember büszkeségét. A kereszt üzenete azonban letöri az 
emberi büszkeséget, mert be kell ismernünk, hogy teljes egészében Krisz-
tustól függünk. Az apostolt annyira felháborította a körülmetélkedéshez 
való ragaszkodás, hogy azt mondja, bárcsak „kimetszenék” magukat, akik 
ezt erőltetik. Kétségkívül erős megfogalmazás, de a hangnem azt érzékelteti, 
hogy Pál milyen komolynak tartja ezt a kérdést.
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szeptember 6.szerda

A SZABADSÁG NEM SZABADOSSÁG

Gal 5:13 a Galáciai levél fordulópontjának számít. Egészen eddig az apos-
tol az üzenet teológiai tartalmára összpontosított, itt azonban a keresztény 
magatartás kérdésére tér rá. Hogyan éljen az, aki nem a törvény cselekede-
tei által üdvözül?

A szabadsággal való visszaélés milyen lehetséges formájától akarta Pál 
óvni a galáciai keresztényeket (Gal 5:13)?

Az apostol világosan látta, milyen félreértések övezik azt, ahogy a Krisztus-
ban elnyerhető kegyelmet és szabadságot hangsúlyozza (Róm 3:8; 6:1-2). 
Nem Pál evangéliumával volt a baj, inkább azzal, hogy az ember hajlamos 
a saját kívánságainak kedvezni. A történelem lapjait emberek, városok, né-
pek történetei tarkítják – romlottságuk, erkölcsi züllöttségük egyértelmű-
en az önuralom hiányához vezethető vissza. Ugyan ki ne fedezett volna fel 
efféle hajlamot a saját életében? Pál éppen ezért szólítja fel olyan világosan 
Jézus követőit arra, hogy ne kövessék a testi kívánságokat. Az ellenkezőjét 
várja tőlük: „szeretettel szolgáljatok egymásnak.” Aki pedig szeretettel szol-
gál másokat, tudja, hogy ezt csak úgy teheti meg, ha „meghal az énnek, 
meghal a testnek”. Akit a saját kívánsága hajt, az nem hajlik arra, hogy má-
sokat szolgáljon, hanem éppen az ellenkező irányba halad. A Krisztusban 
való szabadság tehát nem csupán a világ szolgaságából való felszabadulás, 
inkább a szolgálat új formájára való felhívás: a szeretetből végzett szolgálat 
felelőssége. Ez „alkalom, hogy fenntartások nélkül szeressük a felebarátot, 
lehetőség a kölcsönös áldozatvállaláson alapuló emberi közösségek alapí-
tására, nem pedig harc a hatalomért vagy a rangért” (Sam K. Williams: 
Galatians. Nashville, Tenn., 1997, Abingdon Press, 145. o.).

A keresztény gondolkozásmód ismeretében, valamint Gal 5:13 modern 
fordításának köszönhetően könnyen átsiklik a figyelmünk azon, hogy e 
szavak milyen elementáris erővel hathattak a galáciai hívőkre. Először is, 
a görög megfogalmazás kifejezi, hogy a szolgálatra késztető szeretet nem 
a megszokott emberi szeretet – ami erre nem lenne képes. Az emberi sze-
retet ugyanis túlságosan feltételekhez kötött. A görög névelő (a) a szeretet 
szó előtt arra utal, hogy az apostol „az” isteni szeretetre gondol, amit csak 
a Szentlélek által kapunk (Róm 5:5). Az igazán meglepő viszont az, hogy 
míg a fordításban ez áll: „szolgáljatok”, a görög szó valójában azt jelenti, 
hogy „szolgává tenni”. Szabadságunk nem önrendelkezés, hanem azt jelen-
ti, hogy Isten szeretete alapján kölcsönösen egymás szolgái leszünk. 
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szeptember 7. csütörtök

AZ EGÉSZ TÖRVÉNY BETÖLTÉSE (GALATA 5:13-15)

Pál inkább negatívan szól az egész törvény megtartásáról (Gal 5:3), a 14. 
versben pedig pozitív módon utal a törvény „beteljesedésére”. Hogyan 
egyeztethető össze e kettő? Vö. Róm 10:5, Gal 3:10, 12, 5:3 verseit Róm 
8:4, 13:8, Gal 5:14 verseivel!

Sokan ellentétesnek tartják Pál negatív töltetű megjegyzését a törvény meg-
tartására vonatkozóan azzal, amit elismerően ír a törvény beteljesedéséről, 
pedig valójában nincs ellentmondás. A megoldás: az apostol szándékosan 
használja e két kifejezést arra, hogy érzékeltesse a különbséget a törvényhez 
való keresztény hozzáállás két módja között. Fontos például, hogy sosem 
használja a „törvényt megtartani” kifejezést pozitív módon szólva, mert ezt 
kizárólag azoknak a téves magatartására vonatkoztatja, akik a törvény alatt 
élnek és megpróbálják Isten elismerését kivívni a „törvény cselekedeteivel”. 

Ez nem azt jelenti, hogy aki üdvösségre lelt Krisztusban, az nem engedel-
meskedik. Ennél semmi nem állhat távolabb az igazságtól! Pál szóhaszná-
latával kifejezve: az ilyen ember „betölti” a törvényt. Az igazi keresztény 
életmód sokkal többet jelent csupán a törvény külsőleges cselekedeteinél – 
a törvény „betöltését” jelenti. Azért használja az apostol a „betölteni” szót, 
mert ez jóval túlmutat a cselekvésen. Az engedelmességnek ez a formája 
Jézusban gyökerezik (lásd Mt 5:17). Nem elfordulás a törvénytől és nem-
csak a szeretetre való leegyszerűsítése a törvénynek. Engedelmessége által 
a hívő tapasztalhatja az egész törvény valódi szándékát és jelentését.

Pál szerint mi az egész törvény lényege (3Móz 19:18; Mt 19:19; Mk 12:31, 
33; Róm 13:9; Jak 2:8)? 

Az apostol kijelentése a Galáciai levélben valójában Mózes harmadik könyvé-
ből származik, azonban abban gyökerezik, ahogyan Jézus idézte azt. Persze 
nem Jézus volt az egyedüli zsidó tanító, aki az egész törvény összefoglalása-
ként utalt e versre. A Jézus előtt nagyjából egy nemzedékkel élt Hillel rabbi így 
fogalmazott: „Amit utálatosnak tartasz, ne tedd a felebarátoddal; ez az egész 
törvény.” Jézus megközelítése azonban ettől gyökeresen különbözött (Mt 
7:12), nemcsak a megfogalmazás pozitív módjában, hanem azt is bemutatta, 
hogy a törvény és a szeretet nem összeegyeztethetetlen egymással. Szeretet 
nélkül a törvény üres és hideg; a törvény nélkül a szeretetnek nincs iránya.

Mi könnyebb és miért? Szeretni az embereket vagy egyszerűen betar-
tani a Tízparancsolatot? 
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szeptember 8.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Az őszinte hit mindig szeretet által hat. Ha a Golgotára tekintünk, nem a 
lelkünket akarjuk lecsendesíteni a tétlenséggel. Nem elaltatjuk magunkat, 
hanem hitre jutunk Jézusban, cselekvő hitre, ami megtisztítja a lelket az 
önzés mocskától. Amikor hit által Krisztusba kapaszkodunk, épp akkor 
kezdődik el a munkánk. Minden embernek vannak romlott és bűnös szo-
kásai, amelyeket erős küzdelemmel le kell győzni. Isten mindenkitől el-
várja, hogy megharcolja a hit harcát. Krisztus követője nem lehet ravasz az 
üzletben, nem lehet keményszívű, irgalmatlan, nem beszélhet durván, nem 
lehet nagyképű, öntelt. Nem hatalmaskodhat, nem mondogathat oda, nem 
lehet elítélő, bírálgató.

A szeretet munkája a cselekvő hitből fakad. A Biblia vallása szüntelen mun-
kálkodást jelent. »Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák 
a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat« (Mt 5:16); »félelem-
mel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket; mert Isten az, aki munkálja 
bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből« (Fil 2:12-13).

Igaz, szorgos tevékenységünk önmagában nem biztosítja üdvösségünket, de 
az is igaz, hogy a Krisztushoz kapcsoló hit tevékenységre készteti az embert” 
(Ellen G. White megjegyzései, The SDA Bible Commentary. 6. köt. 1111. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Beszéljük meg a csütörtöki rész utolsó kérdését a csoportban! A 

legtöbben melyik lehetőséget találják könnyebbnek? Miért? Mit 
jelent a törvény betöltése? A válaszunk mire utal ezzel kapcsolat-
ban? 

2) Pál szerint a hit szeretet által „munkálkodik”. Mit ért az apostol 
ezen?

3) Mit jelent az, ha az ember arra használja a Krisztusban nyert sza-
badságát, hogy belemerüljön a bűnbe? Miért olyan könnyű ezt 
tenni? Milyen csapdába esik, aki így gondolkodik (lásd 1Jn 3:8)?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az evangélium meghatározására Pál előszeretettel 
használja a szabadság szót. Ebbe beletartozik az, amit Krisztus tett értünk, 
amikor a világ szolgaságából megszabadított bennünket, de az is, ahogyan 
a keresztény életünket élnünk kell. Vigyázzunk, nehogy a szabadságunk 
vagy a törvényeskedés, vagy a szabadosság áldozatául essen! Krisztus nem 
azért tett szabaddá bennünket, hogy önmagunkat szolgáljuk. Azt kívánja 
tőlünk, hogy az emberek szolgálatára szánjuk az életünket.  
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KIS SZABÓ JUDIT:
TÁMADJ FEL!

„…légy buzgóságos
azért, és térj meg.”

(Jel 3:19)

Némán ordítok feléd
kereszten csüngő
halott Jézus
támadj fel!
Alvó buzgóságunknak
Te, még mindig
élettelen maradtál
holt lelkünket
támaszd fel!
Üres tetteinkkel
járulunk eléd
fedett tétlenségünkről
szépen elmélázva
hosszan diskurálunk
s nem látjuk, hogy
már rég nem feszít a kereszt.
Vakíts bennünket
vakíts, hogy végre lássunk
ne csak az ősatyák Istene légy
és ne csak az első keresztényeké
légy a miénk
a mi Istenünk
az enyém
e porszem életnek 
élő Krisztusa.
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szeptember 9-15.

Lélek által élni

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 13:4-5; Jeremiás 7:9; Hóseás 4:2; 
Máté 22:35-40; Róma 7:14-24; Galata 5:16-25

„Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságait véghez ne 
vigyétek” (Gal 5:16). 

Robert Robinson az angol nyelvterületen híressé lett keresztény énekeket 
írt, pedig nem volt mindig a hit embere. Sokáig nem tudott felülkerekedni 
az édesapja halála miatt érzett haragján. Lezüllött, részegeskedett. Egyszer 
mégis meghallgatta a neves prédikátor, George Whitefield beszédét, majd 
elfogadta az Urat és metodista lelkész lett. Egyházi énekeiben Isten hatal-
mas kegyelméről írt, mélyen átérezte, hogy mennyi hálával tartozik érte. Az 
egyik, sokak által kedvelt énekében azt kérte, hogy az Úr vonja magához 
kóbor szívét.

Egy átírásból viszont már hiányzik a kóbor szív motívuma. A szerkesztő 
valószínűleg kényelmetlennek érezhette ezt a gondolatot, így inkább Isten 
imádatáról, szeretetéről és szolgálatáról írt helyette. 

A nyilvánvalóan jó szándék ellenére az eredeti szöveg mégis jól bemutatta 
a keresztény ember küzdelmét. A hívőnek két természete van: a testi és a 
lelki, amelyek harcban állnak egymással. Bűnös természetünk mindig is 
húz, hogy „elkóboroljunk” Istentől, de ha hajlandóak vagyunk elfogadni 
Isten Lelkének vezetését, nem kell megmaradnunk a test kívánságainak a 
szolgaságában. Éppen ez a lényege Pál e heti üzenetének. 

12. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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szeptember 10. vasárnap

LÉLEK SZERINT JÁRNI

Olvassuk el Gal 5:16 versét! A „járás” fogalma hogyan kapcsolódik a hit-
tel teljes élethez (5Móz 13:4-5; Róm 13:13; Ef 4:1, 17; Col 1:10)?

A „járás” az Ószövetségből vett hasonlat, az ember magatartására utal. Pál a 
leveleiben gyakran él ezzel a képpel, amikor a keresztény életmódra jellem-
ző viselkedést kívánja bemutatni. E kifejezés használata valószínűleg kap-
csolódik az őskeresztény egyház első elnevezéséhez is. Még mielőtt Jézus 
követőit keresztényeknek hívták volna (ApCsel 11:26), egyszerűen „az út” 
követőiként utaltak rájuk (Jn 14:6; ApCsel 24:14). Ez azt sejteti, hogy a ke-
reszténységet már a kezdeti időkben sem pusztán teológiai hitrendszernek 
tekintették, amelynek középpontjában Jézus áll, hanem egyfajta „útnak”, 
amin „járni” kell.

Mennyiben különbözik az ószövetségi utalásoktól az, ahogy Pál él ezzel 
a hasonlattal? Vö. 2Móz 16:4; 3Móz 18:4; Jer 44:23 verseit Róm 8:4; Gal 
5:16, 25 verseivel!

Az Ószövetség a magatartást nem egyszerűen „járásnak”, hanem „a törvény 
szerint való járásnak” nevezte. A halakhah olyan jogi kifejezés, amellyel az 
izraeliták a törvényben és az atyák rabbinikus hagyományaiban található 
szabályokra, rendelkezésekre utalnak. Általában úgy fordítják, hogy „a zsi-
dó törvény”, de a „járni” héber szóból ered. 

Pál azt tanácsolja, hogy „a Lélek szerint járjatok”, de ezzel nem veti el a tör-
vény iránti engedelmességet. Nem arra céloz, hogy a keresztényeknek a tör-
vényt megszegve kellene élni. Nem ellenzi a törvényt, sem annak betartását, 
csak a törvényeskedést, ami gyakorlatilag a törvény helytelen alkalmazása. 
Isten őszinte engedelmességet vár, ami külső nyomással, kényszerrel sosem 
érhető el, csak a Lélek belső késztetésére következik be (Gal 5:18). 

Mi a tapasztalatunk a „Lélek szerint való járás” terén? Hogyan törté-
nik? Milyen szokások akadályozzák?

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

A KERESZTÉNY KÜZDELME

„Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egy-
mással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok” (Gal 5:17, 
vö. Róm 7:14-24). Hogyan tapasztaltuk már a hitéletünkben e szavak ke-
gyetlen, fájdalmas valóságát?
Nem érzi mindenki a Pál által leírt küzdelmet, mert ez kifejezetten a keresz-
tényekre jellemző belső „kötélhúzás”. Az ember születésétől fogva hajlik 
a test kívánságai felé (Róm 8:7), ezért csak akkor kezd kibontakozni ben-
nünk az igazi lelki harc, amikor a Lélek által újjászületünk (Jn 3:6). Ez per-
sze nem azt jelenti, hogy aki nem keresztény, nem tapasztal belső erkölcsi 
küzdelmet, noha végső soron még az is a Lélek munkájának az eredménye. 
A keresztények harca azonban új dimenzióba vezet, mivel a hívőnek két, 
egymással ellenkező természete van: a test és a lélek.
A történelem során a keresztények mindig is vágytak a küzdelem enyhü-
lésére. Voltak, akik úgy akartak véget vetni neki, hogy elvonultak a társa-
dalomtól. Mások azt vallották, hogy csak az isteni kegyelem törölheti el a 
bűnös természetet. Mindkét próbálkozás téves. A Lélek ereje által valóban 
győzhetünk a test kívánságai felett, ám a küzdelem különféle formában to-
vább dúl, egészen addig, amíg a második adventkor új testet nem kapunk. 
Az emberi közösségektől való elmenekülés mit sem segít, hiszen bárhová is 
menjünk, magunkkal visszük a harcot, küzdeni fogunk a halálunkig vagy 
Krisztus visszajöveteléig. 
Amikor a Római levél 7. fejezetében Pál a keresztények belső küzdelméről 
ír – hogy nem tudják azt tenni, amit valójában akarnak –, akkor ezzel érzé-
kelteti, milyen ádáz is ez a harc. Két természetünk van, ezért gyakorlatilag 
egyszerre állunk a csatamező mindkét oldalán. Lelki természetünk a lelki 
dolgok után vágyódik, amelyektől azonban a test irtózik. Testi természe-
tünk viszont a test dolgai után kívánkozik és ellenkezik azzal, ami lelki. 
A megtért ember elméje önmagában nem elég erős ahhoz, hogy ellenáll-
jon a testnek, ezért a test legyőzésére az az egyetlen reményünk, ha dönté-
sünkkel naponta a Lélek oldalára állunk, saját, bűnös énünk ellenére. Éppen 
ezért tartja olyan fontosnak az apostol, hogy Lélek szerint járjunk.

E két természet küzdelmével szerzett tapasztalataink alapján mit 
tanácsolnánk annak a kereszténynek, akit nyomaszt ez a véget nem 
érő állapot?
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szeptember 12. kedd

A TEST CSELEKEDETEI

A test és a lélek szembenállásának ismertetése után Pál Gal 5:18-26 ver-
seiben részletezi a küzdelem természetét, méghozzá az erkölcsi vétségek 
és erények felsorolásával. Úgy a zsidó, mint a görög-római irodalomban 
hagyománya volt a vétségek és erények számbavételének. A listákban meg-
nevezték a kerülendő és a követendő viselkedési formákat.
Az alábbi szakaszokban figyelmesen tanulmányozzuk a vétkek és az eré-
nyek felsorolását! A Gal 5:19-24 verseiben található páli felsorolás meny-
nyiben különbözik a következőktől, ill. mennyi hasonlóságot fedezünk 
fel közöttük (Jer 7:9; Hós 4:2; Mk 7:21-22; 1Tim 3:2-3; 1Pt 4:3; Jel 21:8)?
Pál nagyon is jól ismerte a vétkek és erények felsorolásait, de a Galáciai 
levélben eltérő módon kezeli a két listát. Először is, noha szembeállítja 
őket, mégis másként utal rájuk. A vétkek felsorolását így nevezi: „a testnek 
cselekedetei”, az erényekre pedig azt mondja, hogy „a Léleknek gyümölcse”. 
Ez lényeges különbség. „A test követel, míg a Lélek gyümölcsöt terem. Az 
egyik lista az izgatott, parancsoló önteltség légkörét terjeszti és fékevesztett 
dőzsölésre késztet, a másik inkább a többiekre figyel, higgadt, lendületes, 
megbízható. Az egyikben az emberi manipuláció mutatkozik meg, a másik-
ban pedig Isten az, aki alkalmassá tesz, kegyelmével felövez és megerősít 
abban a tudatban, hogy a felelősségteljes magatartás forrása a belső át-
alakulás (James D. G. Dunn: The Epistle to the Galatians. Peabody, Mass., 
1993, Hendrickson Publishers Inc., 308. o.). A második érdekes különbség 
Pál két felsorolása között, hogy a vétkekről következetesen többes szám-
ban ír: „a testnek cselekedetei”, míg „a Léleknek gyümölcse” egyes számban 
jelenik meg. Ez a különbség is arra utalhat, hogy a test szerinti élet csak 
megoszlást, zavart, széthúzást és egyenetlenséget kelt. Ezzel szemben a 
Lélek szerinti élet megtermi a Lélek egy gyümölcsét, ami kilenc, az egy-
séget erősítő tulajdonságban nyilvánul meg. Ezzel kapcsolatban egyesek 
úgy érvelnek, hogy valójában nem számít, mit gondol Istenről az ember, 
csak legyen őszinte. Ez azonban igencsak távol áll az igazságtól. A vétkek 
páli felsorolása ennek épp az ellenkezőjét sejteti. A torz istenkép ferde el-
képzelésekhez vezet a nemi élettel, a vallással, az erkölccsel kapcsolatban, 
ami azután mind rombolja az emberi kapcsolatokat, és végeredményben 
az örök élet elvesztéséhez is vezethet (Gal 5:21).

Tekintsük át a vétkek listáját! A felsoroltak mindegyike hogyan hágja 
át a Tízparancsolat egy vagy több rendelkezését?
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szeptember 13.szerda

A LÉLEK GYÜMÖLCSE (GALATA 5:22-24)

„De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jó-
ság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény” (Gal 
5:22-23). Hogyan tükröződik a Lélek gyümölcse a Tízparancsolat betar-
tásában? Lásd még Mt 5:21-22, 27-28; 22:35-40!

A Tízparancsolat nem egy választható lehetőség a szeretet helyett, hanem 
arra vezet rá, hogyan is gyakoroljuk a szeretetet Isten és az emberek iránt. A 
szeretet ugyan a törvény betűje felett áll, mégsem ellentétes magával a tör-
vénnyel. Épp olyan értelmetlen volna a gondolat, hogy az Isten és az ember 
iránti szeretet hatályon kívül helyezi a Tízparancsolatot, mintha azt mon-
danánk, hogy a természet szeretete közömbösíti a gravitáció törvényét.

Továbbá a test cselekedeteinek tizenhét, egyszavas felsorolása szemben 
áll a Lélek gyümölcsének kilenc nemes erényével. A teológusok általában 
megegyeznek abban, hogy e kilenc erény háromszor hármas csoportok-
ba osztható, a felsorolásuk rendjét illetően azonban már nem olyan nagy 
az egyetértés. Vannak, akik a hármas számban közvetlen utalást látnak a 
Szentháromságra, mások szerint a három hármas azt mutatja, hogyan kell 
viszonyulnunk Istenhez, a másik emberhez és végül önmagunkhoz. Me-
gint mások úgy értelmezik ezt a felsorolást, mint ami Jézust mutatja be. 
Mindegyik nézetben van némi igazság, mégis az a legfontosabb szempont, 
amiről nem szabad megfeledkezni, hogy Pál milyen fontosságot tulajdonít 
a szeretetnek a keresztény életében. 

Nem véletlen, hogy az apostol a kilenc érték közül a szeretetet említi el-
sőként. Gal 5:6, 13 verseiben már rávilágított a szeretet központi szerepé-
re, és másutt is az értékek közé sorolta (2Kor 6:6; 1Tim 4:12; 6:11; 2Tim 
2:22). Az összes többi erény megtalálható nem keresztény forrásokban is, 
a szeretet azonban jellemzően keresztény tulajdonság. Mindez arra utal, 
hogy a szeretet nem csupán egy erény a sok közül, hanem olyan sarkalatos 
keresztény érték, ami az összes többi kulcsa. A szeretet a Lélek kiemelkedő 
gyümölcse (Róm 5:5; 1Kor 13:13), fontos, hogy meghatározó legyen min-
den keresztény életében és viselkedésében (Jn 13:34-35), még ha időnként 
nehéz is gyakorolni. 

Mennyi önmegtagadás szükségeltetik a szeretethez? Lehetséges sze-
retni önmagunk megtagadása nélkül? Mire tanít Jézus a szeretettel és 
az önmegtagadással kapcsolatban? 
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szeptember 14. csütörtök

A GYŐZELEM ÚTJA

Minden hívő szívében állandó belső küzdelem dúl a test és a Lélek között, 
a keresztény életét mégsem kell a vereségnek, kudarcnak és bűnnek meg-
határoznia. 

Gal 5:16-26 szakasza értelmében mi annak az életnek a kulcsa, amely-
ben a Lélek uralkodik a test felett? 

Gal 5:16-26 verseiben öt olyan igét találunk, amelyek bemutatják, hogy 
milyen a Lélek uralma alatt álló élet. Először is, a hívőnek Lélekben kell 
„járni” (16. vers). Itt a görög peripateo szó szerepel, ami szó szerint azt 
jelenti, hogy „körbejárni” vagy „követni”. A híres görög filozófus, Arisz-
totelész követőit peripatetikusoknak nevezték, mert mindenhová követték 
Arisztotelészt. Az ige jelen időben szerepel, ami arra utal, hogy Pál nem 
alkalmankénti járásra gondolt, inkább állandó, napi tapasztalatra. Felszó-
lít a Lélek szerint „járásra”, és ebből arra következtethetünk, hogy ezt a 
döntést naponta meg kell hoznunk. 

A második ige a „vezéreltettek” (18. vers). Engednünk kell, hogy a Lélek ve-
zessen oda, ahová mennünk kell (vö. Róm 8:14; 1Kor 12:2). Nem a vezetés, 
hanem a követés a feladatunk.

A következő két igét a 25. versben találjuk. Az első az „élni” (görögül zao). 
Az „élni” szóval Pál itt az újjászületésre utal, amit tapasztalnia kell minden 
hívőnek. A jelen idő használatával az apostol a naponkénti újjászületési 
élményre mutat. A Lélek által élünk, ezért Pál úgy folytatja, hogy a Lélek 
szerint is kell „járnunk”. Ez az ige (stoicheo) más, mint ami a 16. versben 
szerepel a görögben. Ez a katonai kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy „sor-
ba állni”, „lépést tartani”, „igazodni”. A lényeg, hogy a Lélek nemcsak életet 
ad, hanem naponta irányítania is kell az életünket. 

A 24. versben pedig az apostol a „megfeszíteni” igét használja, ami kissé 
meglepő. Ha követni akarjuk a Lélek vezetését, el kell tökélnünk magunk-
ban, hogy a test kívánságait megöldököljük. Pál természetesen képletesen 
beszél. Lelki életünk táplálásával feszítjük meg a testet, úgy, hogy a testi 
kívánságokat nem tápláljuk. 

Milyen változások és döntések kellenek ahhoz, hogy képesek legyünk 
olyan győzelmeket aratni, amelyekre Krisztusban ugyan ígéretet kap-
tunk, most mégis elkerülnek?  
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szeptember 15.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A keresztény élete nem zökkenőmentes. Kemény csatákat kell megvívnia, 
komoly kísértések támadják. „A test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test 
ellen” (Gal 5:17). A földi történelem végéhez közeledve az ellenség támadá-
sai mind megtévesztőbbek, csábítóbbak lesznek, egyre hevesebbé és gya-
koribbá válnak. Aki elutasítja a világosságot és az igazságot, egyre inkább 
megkeményedik és érzéketlenné válik, mind keserűbben fordul azok ellen, 
akik szeretik Istent és parancsolatait megtartják” (Ellen White megjegyzé-
sei, The SDA Bible Commentary. 6. köt. 1111. o.).

„A Szentlélek hatása az, hogy Krisztus a szívünkben él. Nem látjuk Krisz-
tust, nem beszélünk vele, de Szentlelke mindenütt közel van hozzánk. 
Munkálkodik mindenkiben és mindenki által, aki elfogadja Krisztust. Aki-
ben Isten Szentlelke él, abban megmutatkozik a Lélek gyümölcse – szere-
tet, öröm, béke, béketűrés, szívesség, jóság, hűség” (i. m. 1112. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Beszélgessünk még a test kívánságainak megfeszítéséről! Mit jelent 

ez? Hogyan tehetjük meg? Milyen gyakran kell ezt tennünk? Vajon 
miért használt Pál ilyen erős kifejezést? A „megfeszíteni” ige mire 
utal az énünkkel folytatott küzdelem nehézségével kapcsolatban?

2) Mi az emberi erő szerepe a Lélek gyümölcse megtermésében? Mit 
mondhatunk erről saját tapasztalatunk alapján? 

3) Pál leszögezi, hogy aki „a testnek cselekedeteit” gyakorolja, nem 
örökli Isten országát. Hogyan hozhatjuk ezt összhangba azzal a 
kijelentésével, miszerint nem cselekedetek által, hanem hit által 
üdvözülünk? 

4) Az Úrral való járásunk terén mi jelenti a legnagyobb küzdelmet 
számunkra? Vajon nem a bűn és az, ahogyan az Istennel való kap-
csolatunkra hat? Ugyan melyik kereszténynek nem fájt már az 
elidegenedés, a kétely, a csalódás a bűn miatt, talán leginkább 
azért, mert Isten megígérte, hogy legyőzhetjük a bűnt? Miért kell 
mindig emlékeznünk rá, hogy üdvösségünk záloga az, amit Jézus 
tett értünk? 

ÖSSZEFOGLALÁS: Minden hívőben harc dúl a test kívánságai és a Lélek 
kívánságai között, a keresztény életét mégsem kell feltétlenül a kudarcnak 
jellemeznie. Krisztus legyőzte a bűn és a halál hatalmát, ezért a keresztény 
életében uralkodhat a Lélek, naponta betöltve bennünket Isten kegyelmé-
vel. Ez a kegyelem tehet képessé a testi vágyak fölötti uralkodásra.
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R. DÁNIEL IRÉN:
KÉRÉS

Hadd legyek vámos,
aki fára mászik,
és közben rablott
terhétől megválik!

Hadd legyek adós,
ki rögtön megbocsát,
átélve Ura
végtelen irgalmát!

Hadd legyek szolga,
ki jókor ad enni,
aki hajlandó
két mérföldre menni!

Hadd legyek egyik
sok „ketten-hárman”– ból
ott, ahol Feléd
a hálaima szól!
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Az evangélium és az egyház

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 18:15-17; Lukács 22:3; János 13:34; 
Róma 15:1; 1Korinthus 10:12; Galata 6:1-10

„Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pe-
dig a mi hitünknek cselédeivel” (Gal 6:10).

„Néhány burgonyatermesztő arra gondolt, hogy megtartja magának a leg-
nagyobb méretű burgonyát és a kisebbeket teszi félre az ültetésre. Ám nagy 
csalódás érte őket, mert a következő néhány betakarítás idején a termés 
mérete alig haladta meg az üveggolyókét. A földművesek saját kárukon ta-
nulták meg az élet egy fontos törvényét. 

Nem tarthatják meg maguknak a legjobbat, a vetésre csak a maradékot fél-
retéve. Az élet törvénye szerint ugyanis azt aratjuk, amit elvetettünk. 

Átvitt értelemben még mindig általános gyakorlat, hogy »az apró burgo-
nyát« vetjük el. Az élet nagy dolgait megtartjuk magunknak, a maradékot 
pedig elvetjük, és abban reménykedünk, hogy a lelki törvények különös 
fordulata révén önzésünket majd önzetlenség jutalmazza” (International 
Student Fellowship Newsletter. 2007. március). 

Pál ezt az elvet fejtegeti Gal 6:1-10 szakaszában. Ahelyett, hogy a tagok egy-
mást „marnák és falnák” (Gal 5:15), a gyülekezet legyen az a hely, ahol a 
Lélek vezetését követve a másikat önmagunk elé helyezzük. Tudjuk, hogy 
kegyelem által üdvözülünk, éppen ezért kell alázattal, nagyobb türelemmel 
és együttérzéssel bánnunk egymással. 

szeptember 16-22.13. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapszeptember 17.

ERŐSÍTENI AZT, AKI ELESETT

Pál egyrészt magas elvárásokat támaszt a keresztény életre vonatkozóan 
(Gal 5:16), viszont Gal 6:1 versében a hívőknek szóló tanácsa üdítően re-
alisztikus. Az ember nem tökéletes, még a legőszintébb keresztény sem 
hibátlan. Gal 5:16 görög megfogalmazása arra utal, hogy az apostol egy 
olyan helyzetet vetít előre, ami valamikor bizonyára bekövetkezik a gyü-
lekezetben. Gyakorlati tanácsot ad arra nézve, hogyan kezeljék az esetleg 
kialakuló ilyen helyzetet. 
Mit tegyenek a keresztények, ha egy hittestvérük bűnbe keveredik (Mt 
18:15-17; Gal 6:1)?
Akkor válik hasznunkra az apostol Gal 6:1 versében adott tanácsa, ha ponto-
san értjük, hogy mi is az a helyzet, amire gondolt, erre pedig a mondat első 
felében lévő két szó utal. Az első szó az, hogy „előfogja”, és szó szerint azt 
jelenti: „észrevenni”, „utolérni”, „meglepni”. A szövegösszefüggés és a szó 
finom árnyalatai arra utalnak, hogy Pál két dologra gondol. Nemcsak arra 
utal, amikor az egyik hívő „rajtakapja” a másikat valamilyen helytelen tetten, 
hanem arra is, amikor valakit „elfog” egyfajta magatartás (lásd Péld 5:22), 
amit ideális esetben inkább kerülne. A Pál által említett helytelen tett valószí-
nűleg nem szándékos. Erre az apostol szóhasználatából következtethetünk. 
A „bűn”-nek fordított görög szó a paraptoma nem szándékos bűnre, inkább 
valamilyen hibára, botlásra vagy téves lépésre utal. Az utolsó lehetőség a 
legvalószínűbb, különösen Pál korábbi megjegyzéseinek fényében, amelyek-
ben arra int, hogy „Lélek szerint” járjunk. Ez természetesen nem mentség 
a bűnre, de egyértelmű, hogy az apostol nem szánt szándékkal elkövetett 
vétkekre gondol (1Kor 5:1-5). Ilyen körülmények között nem lehet büntetés, 
elítélés vagy kizárás a helyes válasz, inkább a megerősítés, az útbaigazítás. 
Itt a katartizo görög szó szerepel, ami azt jelenti, hogy „megjavítani”, „rend-
be rakni”. Az Újszövetségben olvashatjuk még halászhálók javítására vonat-
kozóan (Mt 4:21), a görög irodalomban pedig eltört csont helyreillesztését 
leíró orvosi kifejezésként fordul elő. Tehát ahogy nem hagynánk magára azt 
a hittestvérünket, aki elesett és eltörte a lábát, Krisztus testének tagjaiként 
gyengédséggel törődjünk azokkal a testvéreinkkel is, akik elesnek, miköz-
ben együtt haladunk a Krisztus országa felé vezető úton. 

Miért fordul olyan gyakran elő, hogy Mt 18:15-17 tanácsának megfo-
gadása helyett csúnyán beszélünk arról, akire haragszunk? Miért forr 
az emberben a méreg, miért gondol bosszúra?

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

ÓVAKODNI A KÍSÉRTÉSEKTŐL

„És monda Nátán Dávidnak: Te vagy az az ember” (2Sám 12:7)!

Nem szabad megfeledkezni Pál tanácsáról, amit Gal 6:1 versében olvasha-
tunk, hogy vigyázzunk magunkra, nehogy kísértésbe essünk. Az üzenet 
fontosságára és személyes vonatkozására utal a megfogalmazás. „Ügyel-
vén” – az eredeti görög szó azt jelenti, hogy „gondosan megnézni”, „nagyon 
odafigyelni” (vö. Róm 16:17; Fil 2:4). Pál tehát szó szerint ezt mondja: „vi-
gyázzatok magatokra”, különben titeket is meglep a bűn. A figyelmeztetést 
pedig azzal emeli ki még jobban, hogy míg Gal 6:1 első felében többes 
szám második személyben fogalmaz („ti lelkiek”), a vers második felében 
átvált egyes szám második személyre („magadra”). Ez nem a közösség egé-
szére vonatkozó általános figyelmeztetés, inkább a gyülekezet minden tag-
jának, egyénileg szóló intés. 

Az apostol nem nevezi meg pontosan azt a bizonyos kísértést, amitől eré-
lyesen óvja a galáciaiakat. Talán nem egy konkrét vétségre gondolt, ha-
nem egyszerűen annak a veszélyére, hogy mások is elkövethetik ugyanazt 
a bűnt, amitől igyekeznek megszabadítani valakit. Gal 5:26 versében pedig 
a „hiú dicsőségvágy” ellen figyelmeztet, arra intve a hívőket, nehogy lelkileg 
különbnek véljék önmagukat azoknál, akiket helyes útra akarnak téríteni. 

Miért kellett Pálnak a lelki gőg veszélyére figyelmeztetnie a galáciai hívő-
ket (vö. 2Sám 12:1-7; Mt 26:34; 1Kor 10:12)?

A keresztény élet egyik legnagyobb veszélye az elbizakodottság, ami azt az 
érzetet kelti bennünk, hogy a bűnök bizonyos fajtájával szemben védettsé-
get élvezünk. A kijózanító igazság viszont az, hogy minden ember termé-
szete bűnös – ellenkezik Istennel. Isten Lelkének visszatartó ereje nélkül 
adott körülmények között szinte bármilyen bűnbe belesüllyedhetnénk. 
Megóvhat az önigazultság bűnétől, ha tisztában vagyunk saját magunkkal, 
és így képesek leszünk jobban együtt is érezni azzal, aki hibákat követ el.

Hányszor kaptuk magunkat már azon, hogy (talán csak gondolatban) 
elítéltünk valakit olyan bűn elkövetéséért, amibe már mi is belees-
tünk? 
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keddszeptember 19.

TERHEK HORDOZÁSA (GALATA 6:2-5)

A vétkezők helyreigazításán kívül még mit tanácsol Pál a galáciai hívők-
nek (Gal 6:2-5; vö. Mt 7:12; Róm 15:1)?
Gal 6:2 versében a „teher”-nek fordított görög szó a baros. Olyan nehéz súlyt 
vagy rakományt jelent, amit messzire kellett elvinni. Idővel mindenféle baj 
vagy nehézség kifejezésére használatos szókép lett, mint például egy hosszú, 
forró napi munka terhére is (Mt 20:12). Bár minden bizonnyal kiterjed a hit-
testvéreknek az előző versben említett erkölcsi botlásaira Pál parancsa, hogy 
„egymás terhét hordozzátok”, a teherhordozás fogalma az apostol utalásában 
ennél valószínűleg sokkal szélesebb körben értendő. Tanácsai számos lelki 
megfigyelést tartalmaznak a keresztény élettel kapcsolatban, amelyek felett 
nem szabad átsiklani. Először is, amint Timothy George megjegyzi: „Minden 
keresztény hordoz terheket, amelyek méretükben és formájukban, a fajtáju-
kat illetően talán különböznek, attól függően, hogyan rendelkezett az életünk-
ről a gondviselés. Egyesek számára ez a kísértés terhe vagy az erkölcsi botlás 
következménye, mint ahogy az 1. versben olvashatjuk. Mások számára lehet 
valamilyen fizikai betegség, az elmeállapot zavara, családi válság, munkanél-
küliség, démoni erők nyomása vagy egy sereg más dolog. Egyetlen keresztény 
sem mentes a terhektől” (Timothy George: The New American Commentary: 
Galatians. Nashville, Tenn., 1994, Broadman & Holman Publishers, 413. o.).
Másodszor pedig, Isten nem akarja, hogy minden terhünket egyedül hordoz-
zuk. Ám sajnos sokkal készségesebben segítünk valaki terhét cipelni, mint 
engedjük, hogy mások vegyék vállukra a miénket. Pál elítéli az önelégültsé-
get (Gal 6:3), a lelki gőgöt, azt, ha nem vagyunk hajlandóak beismerni, hogy 
nekünk is vannak gyengeségeink, bizonyos dolgok hiányoznak belőlünk. Az 
ilyen büszkeség nemcsak megfoszt mások vigasztalásától, hanem emiatt meg-
akadályozzuk, hogy a másik ember betölthesse azt a szolgálatot, amit Isten 
vár tőle. Végezetül pedig Isten azért kér, hogy hordozzuk egymás terhét, mert 
a mi tetteinkben mutatkozik meg az Ő vigasztalása. Ennek az elvnek az az 
alapja, hogy az egyház Krisztus teste. Pál szavaiban is találunk erre példát: 
„De az Isten, a megalázottak vigasztalója, minket is megvigasztalt Titus megjöt-
tével” (2Kor 7:6). Figyeljük meg, hogy „Pál nem a csendben elmondott imád-
sága és az Úrra való várása nyomán tapasztalta Isten vigasztalását, hanem 
egy barát társaságában, az általa hozott jó hírek révén. Az emberi barátság, 
egymás terhének hordozása részét képezi Isten népére vonatkozó tervének” 
(John R. W. Stott: The Message of Galatians. Leicester, England, 1968, Inter-
Varsity Press, 158. o.).
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szerda szeptember 20.

KRISZTUS TÖRVÉNYE (GALATA 6:2-5)

Pál a terhek hordozását összekapcsolja Krisztus törvényének betöltésével. 
Mit ért „Krisztus törvénye” alatt (Mt 22:34-40; Jn 13:34; Gal 5:14; 6:2)?

A „Krisztus törvénye” (ton nomon tou Christou) páli kifejezés, ami a Bib-
liában másutt nem fordul elő, csak 1Kor 9:21 versében találunk hasonló 
megfogalmazást (ennomos Christou). Az egyedi kifejezésre számos, eltérő 
magyarázatot találtak. Van, aki tévesen úgy érvel: ez a bizonyíték arra, 
hogy Istennek a Sínai-hegynél adott törvényét egy másik törvény, Krisz-
tusé váltotta fel. Mások szerint a törvény szó csupán általános „elvet” jelöl 
(lásd Róm 7:21), ami azt jelenti, hogy egymás terhének hordozásával Jézus 
példáját követjük. Az utóbbi magyarázatnak van alapja, ám a szövegössze-
függés és a Gal 5:14 verséhez hasonló megfogalmazás szerint „Krisztus tör-
vényének betöltése” utalás az erkölcsi törvény szeretettel való betöltésére. 
Levele korábbi részében Pál már rámutatott, hogy Krisztus eljövetele nem 
érvénytelenítette az erkölcsi törvényt. Ellenkezőleg! A keresztény életében 
továbbra is fontos szerepe van a szeretet által értelmezett erkölcsi törvény-
nek. Ez a rövid összefoglalása Jézus tanításának, amit gyakorolt is egészen 
a haláláig. Egymás terhét hordozva nemcsak Jézus példáját követjük, ha-
nem a törvényt is betöltjük.

Az itt vizsgált szövegekben még találkozunk a 2. és az 5. vers látszólagos 
ellentmondásával is, amit azonban könnyen felold a felismerés, hogy Pál 
más-más szót használ a két különböző helyzet bemutatására. Amint már 
láttuk, a 2. versben a nehéz teher hosszan tartó cipelésére vonatkozó görög 
szó a baros. Az 5. versben azonban a phortion szó a hajórakományra, a 
katonák hátizsákjára vonatkozik vagy akár az anyaméhben lévő gyermek-
re. Az előbbi terheket le lehet tenni, az utóbbit azonban nem. A várandós 
anyának hordoznia kell gyermekét. Amint ez a példa is érzékelteti, vannak 
olyan terhek, amelyek hordozásában segíthetnek mások, míg bizonyos ter-
hek cipelését másik ember nem vállalhatja helyettünk, sem velünk együtt. 
Ilyen például a lelkifurdalás, a szenvedés vagy a halál. Ezek esetében egye-
dül Isten támogatására kell hagyatkoznunk (Mt 11:28-30).

Bizonyos terhek hordozásában segíthetnek emberek, másokat azon-
ban egyedül az Úr elé vihetünk. Hogyan tanulhatjuk meg átadni az 
Úrnak azt, aminek az elviselése meghaladja az erőnket?
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csütörtökszeptember 21.

VETÉS ÉS ARATÁS (GALATA 6:6-10)

Az Újszövetségben egyedül Gal 6:7 versében fordul elő a „csúfoltatik” szó 
(görögül mukterizo), de az Ószövetség görög fordításában gyakran feltűnik. 
Szó szerint azt jelenti, hogy „megvetéssel felhúzza az orrát”. Az Ószövetség-
ben jellemzően arra vonatkozik, ha valaki megveti Isten prófétáit (2Krón 
36:16; Jer 20:7), sőt, egyszer még az Isten elleni lázadó magatartást is ez 
a szó fejezi ki szemléletesen (Ez 8:17). Pál szavainak a lényege, hogy meg-
lehet, az ember nem figyel Istenre, talán még a parancsolatait is semmibe 
veszi, de Istennél nem lehet okosabb. Ő az igaz Bíró, és végezetül majd 
mindenkinek fizetnie kell tetteiért. 

Mit akar Pál kifejezni Gal 6:8 versében? Milyen bibliai példákat találunk 
arra, amikor valaki a testnek, ill. a léleknek vet (lásd pl. Dán 1:8; Mt 4:1; 
Lk 22:3; ApCsel 5:1-5)? 

Pálnak a vetéssel és aratással kapcsolatos hasonlata nem szokatlan, számos 
ókori közmondásban is fellelhető az élet egy tagadhatatlan tényeként. Az vi-
szont érdekes, ahogyan a testre és a lélekre vonatkozó korábbi megjegyzései-
nek kiemelésére használja e hasonlatot az apostol. „Ezt ma úgy mondanánk, 
hogy szabadon választhatunk, ám választásunk következményeit már nem 
válogathatjuk meg tetszés szerint” (James D. G. Dunn: The Epistle to the Gala-
tians. Peabody, Mass., 1993, Hendrickson Publishers Inc., 330. o.).

Isten nem mindig ment meg bűneink földi következményeitől, mégsem kell 
kétségbe esnünk rossz döntéseink miatt. Örülhetünk, hogy Isten megbocsá-
totta bűneinket és a gyermekeivé fogadott. Élhetünk mostani lehetőségeink-
kel és „befektethetjük” azt, ami a miénk, aminek a termését majd a mennyben 
aratjuk le. Gal 6:10 eközben azt példázza, hogy „a keresztény etikának kettős 
a fókusza: az egyik egyetemes, mindent felölel: »cselekedjünk jót mindenkivel«; 
a másik pedig konkrét és meghatározott: »kiváltképpen pedig a mi hitünknek 
cselédeivel«. Pál egyetemes érvényű felszólításának az az alapja, hogy Isten 
mindenütt, minden embert a saját képére teremtett, ennélfogva minden em-
ber felbecsülhetetlen értéket jelent számára. Amikor a keresztények megfe-
ledkeztek e bibliai kijelentés kiemelkedően fontos alaptételéről, elkerülhetet-
lenül áldozatul estek a faji, nemi, törzsi, osztályok közötti előítélet elvakító 
bűneinek, valamint a bigottság ezer más válfajának, amelyek Ádám és Éva 
korától egészen napjainkig megrontják az emberi közösségeket” (Timothy 
George: The New American Commentary: Galatians. Nashville, Tenn., 1994, 
Broadman & Holman Publishers, 427-428. o.).
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péntek szeptember 22.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Isten Lelke a gonoszságot a lelkiismeret uralma alatt tartja. Amikor az ember 
önmagát felmagasztalva a Lélek hatásától elzárkózik, a gonoszság termését 
aratja. Az ilyen embert a Lélek egyre kevésbé és kevésbé tudja visszatartani 
attól, hogy az engedetlenség magvait vesse. A figyelmeztetés mind kevésbé fog 
rajta. Az ilyen ember fokozatosan elveszíti istenfélelmét. A testnek vet, romlást 
fog aratni. Érik a termés, aminek a magját ő maga vetette el. Megveti Isten 
szent parancsolatait, hússzíve kőszívvé dermed. Az igazsággal szembeni el-
lenállás megszilárdítja a bűnben. Az özönvíz előtti világban azért terjedt el 
annyira a törvénytelenség, a bűnözés és a kegyetlenkedés, mert az emberek a 
gonoszság magvait szórták. Mindenkinek tudnia kell arról az erőről, ami az 
ember lelkét rombolja. Nem azért következik ez be, mert Isten így rendelkezett 
volna az emberre vonatkozóan. Az Úr senkit nem tesz lelkileg vakká. Elegen-
dő világosságot és bizonyítékot ad ahhoz, hogy képesek legyünk különbséget 
tenni az igazság és a tévedés között, de nem kényszerít az igazság elfogadá-
sára. Mindenki szabadon választhatja a jót, vagy választhatja a rosszat. Ha 
az ember elzárkózik a bizonyítéktól, ami elegendő ahhoz, hogy ítéletét helyes 
irányba terelje, és egyszer a gonoszságot választja, a második alkalommal már 
készségesebben fogja ugyanazt tenni. Harmadszorra még messzebb távolodik 
Istentől, és azt választja, hogy Sátán oldalára áll. Egészen addig halad így, amíg 
teljesen meg nem szilárdul a gonoszságban, elfogadja a hazugságot és igazság-
ként ragaszkodik hozzá. Ellenállásának aratása ekként érik be” (Ellen White 
megjegyzései, The SDA Bible Commentary. 6. köt. 1112. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Gyakorlati értelemben mit jelent „útbaigazítani” a bűnbe esett hit-

testvért? Az elkövetett bűn természete mennyiben befolyásolja a 
gyógyulás folyamatát? Vajon a helyreigazítás azt jelenti, hogy min-
den oda kerül, ahol azelőtt volt?

2) Vannak olyan terhek, amelyeket ki-ki csak maga hordozhat (Gal 
6:5). Hogyan dönthetjük el tehát, mikor kell segítségért folyamod-
nunk?

3) Milyennek tűnik gyülekezetünk a Galáciai levél 6. fejezetében olva-
sottak fényében? Személyesen mit tehetünk a változás érdekében?

ÖSSZEFOGLALÁS: Isten az egyház krisztusi lelkülete által érezteti jelenlétét 
népe között. Abban is megmutatkozik, ahogy a vétkezőknek megbocsátanak, 
helyreigazítják őket; ahogy a próbákban segítik egymást; ahogy szándékos 
jóindulattal fordulnak nemcsak egymás felé, hanem mindenki más felé is. 
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LUKÁTSI VILMA:
SZŐNYEGCSOMÓZÁS

Leterítette Isten az Időt
életünk elé, mint egy szőnyeget,
tudatosan vagy öntudatlanul
szövögetjük belé az éveket,
mert ahogy a percekből az órák,
órákból napok, hetek, hónapok
megismétlődő ábrái közé
egy-egy történés élénk színt rakott,
úgy alakul rajza életünknek
a sok csomóból gyors egymásután
kusza esztendők vetületein
az Isten felé fordult oldalán!
Mert Ő mindig az egészet látja,
nem a részletekben elveszendőt,
élet-mintánk szövögetéséhez
Ő ajándékoz egy-egy esztendőt,
míg a sok csomó és bog között is
– bárhogy dúl a motívumok harca –
Ő látja már, hogy ábrázolódik
az ember Fiának Krisztus-arca.
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Dicsekedés a keresztben

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 6:1-6; 12:1-8; 2Korinthus 4:10; 5:17; 
11:23-29; Galata 6:11-18

„Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus 
Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világ-
nak” (Gal 6:14).

A Galáciai levél tanulmányozása igen feszített volt, mert maga a levél is fe-
lettébb komoly témákat tárgyal. Pál elhívatottsága tudatában, az általa hir-
detett igazságról meggyőződve (végtére is az Úrtól vette az igazságot, ahogy 
számos alkalommal ki is fejezte) az ószövetségi próféták ihletett szenvedé-
lyességével írt, mint Ézsaiás, Jeremiás és Hóseás. A maguk korában ők is 
kérlelték Isten népét, hogy forduljanak el tévedésüktől. Pál szintén ezt tette. 

A közvetlen körülmények ugyan különböztek, ám Jeremiás szavai végered-
ményben éppúgy illettek a galáciaiakra, mint a próféta napjaiban élőkre: 
„Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicse-
kedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával; hanem azzal dicse-
kedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki 
kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, 
azt mondja az Úr” (Jer 9:23-24).

Az emberi bölcsesség, gazdagság dicsősége sehol nem tűnik annyira hiába-
valónak és haszontalannak, mint Krisztus keresztje előtt. Pál pedig ponto-
san a keresztre irányítja tévútra tért galáciai nyája figyelmét. 

szeptember 23-29.14. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapszeptember 24.

PÁL KÉZÍRÁSA

Vessük össze Pál utolsó megjegyzéseit Gal 6:11-18 verseiben azzal, ahogy 
a többi levelét zárja! Milyen hasonlóságokat és különbségeket találunk? 
(Lásd Róma, 1 és 2Korinthus, Efézus, Filippi, Kolossé, 1 és 2Thesszalo-
nika befejező szavait!)

Pál záró megjegyzései nem mindig egyformák, de számos közös elem talál-
ható bennük: 1) bizonyos emberek köszöntése; 2) befejező intések; 3) saját 
kezű aláírás; 4) záró áldás. Amikor e jellemzőket összevetjük a galáciai le-
vél utolsó megjegyzéseivel, jelentős különbségekre lehetünk figyelmesek. 

Először is Pál többi levelétől eltérően a Galáciai levélből hiányoznak a sze-
mélyes köszöntések. Miért? Hiányzik a levél elején a másutt megszokott 
hálaadás is, tehát valószínűleg ez is újabb utalás arra, hogy feszültebbé vált 
Pál és a galáciaiak kapcsolata. Az apostol udvarias, de formális. 

Másodsorban tudnunk kell azt is, hogy Pál rendszerint egy írnoknak dik-
tálta a leveleit (Róm 16:22), végül általában átvette a tollat és a saját kezével 
írt néhány befejező szót (1Kor 16:21). Ám a Galáciai levél esetében eltért 
a szokásától. Amikor átveszi a tollat az írnoktól, még mindig annyira fog-
lalkoztatja a galáciai helyzet, hogy többet ír, mint máskor. Egyszerűen nem 
tudja úgy letenni a tollat, hogy ne kérlelné még egyszer a galáciai hívőket: 
forduljanak el balgaságaiktól. 

Gal 6:11 versében az apostol kihangsúlyozza, hogy nagy betűkkel ír. Nem 
tudni, ezt pontosan miért is tette. Egyes elképzelések szerint nem a betűk 
méretére, inkább szabálytalan formájára utalhatott, mert vagy annyira el-
nyomorodott a keze az üldöztetések következtében, vagy a sátorkészítés-
től vált olyan bütykössé, hogy képtelen volt pontosan formálni a betűket. 
Mások szerint ez a megjegyzés újabb bizonyíték arra, hogy meggyengült a 
látása. Mindkét feltételezés valószínűsíthető, mégis kézenfekvőbbnek tű-
nik, hogy Pál azért írt szándékosan nagy betűkkel, mert ismét alá akarta 
húzni, ki akarta hangsúlyozni gondolatait. Mint amikor mi úgy kívánunk 
nyomatékosítani egy fontos szót vagy elvet, hogy aláhúzzuk, dőlten, esetleg 
NAGYBETŰKKEL írjuk. 

Pál tehát mindenképpen azt akarta, hogy olvasói hallgassanak figyelmezte-
téseire és tanácsaira. 

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

DICSEKEDÉS A TESTBEN

Mit mond Pál Gal 6:12-13 verseiben? 

Az apostol korábban már célzott ellenfelei hátsó szándékaira és arra, hogy va-
lójában mi hajtotta őket (Gal 1:7; 4:17), de Gal 6:12-13 verseiben tesz először 
teljesen világos megjegyzéseket rájuk vonatkozóan. Azt írja, hogy „testre szé-
pek szeretnének lenni” (Károli) vagy más fordításban: „testi értelemben akarnak 
tetszést aratni” (új prot. ford.). Az itt használt görög kifejezés szó szerint azt je-
lenti, hogy „jó arcot” mutatni. Görögül az „arc” szó vonatkozik még a színész 
álarcára, sőt képletesen használták a színész szerepére utalva is. Tehát Pál 
kifejezi, hogy ezek az emberek csak színészkednek, a közönség elismerését 
akarják elnyerni. A megtiszteltetést vagy a szégyent túlhangsúlyozó kultúrá-
ban alapvetően fontosnak tartják a többséghez való igazodást. A tévtanokat 
terjesztők minden bizonnyal igyekeztek elérni, hogy még tekintélyesebbnek 
tűnjenek a galáciai zsidók és a jeruzsálemi zsidó-keresztények szemében. Pál 
még azt is megjegyzi indítékaikkal kapcsolatban, hogy el akarják kerülni az 
üldöztetést. Az üldözés drámaiabb formái közé sorolható a fizikai bántalma-
zás, persze éppen olyan ártalmasak lehetnek „enyhébb” változatai is, mint 
a zaklatás vagy a kirekesztés. Pál még Júdeában, a többi fanatikus zélótával 
együtt az üldözés előbbi formáit végezte (Gal 1:13), de az utóbbiak sem ma-
radtak hatástalanok a keresztények esetében. A zsidó vallási vezetők politikai 
befolyása számos területen továbbra is jelentős volt. Róma hivatalos jóváha-
gyásával bírtak, ezért a zsidó származású hívők közül sokan igyekeztek ápol-
ni velük a kapcsolatot. A galáciai bajkeverők a pogányok körülmetélésével és 
a Tóra elfogadtatásával viszont közös nevezőre tudtak jutni a helyi zsidókkal. 
Ez nemcsak azt tette lehetővé, hogy a zsinagógákkal baráti viszonyt tartsanak 
fenn, hanem azokkal a jeruzsálemi zsidó hívőkkel is megerősítette a kapcso-
latukat, akik mind nagyobb gyanakvással figyelték a pogányok között végzett 
munkát (ApCsel 21:20-21). Kétségtelen, hogy bizonyos értelemben a galáciai 
tévtanítók tettei eredményesnek tüntették fel bizonyságtételüket a zsidók kö-
zött. Pál üzenete azonban egyértelmű: „mindazok is, akik kegyesen akarnak 
élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak” (2Tim 3:12).

Gondoljunk bele, hogy milyen okok késztették ezeket az embereket a 
tévtanítások terjesztésére! Mindent összevetve, eléggé érthetőnek tűn-
hettek az indokaik. Mire következtethetünk ebből arra nézve, hogy 
még a „legjobb” szándék is rossz irányba vihet, ha nem vagyunk rend-
kívül óvatosak? 
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keddszeptember 26.

DICSEKEDÉS A KERESZTBEN (GALATA 6:14)

„Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus 
Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világ-
nak” (Gal 6:14).

Végezetül, a körülmetélkedést erőltetők indítékainak leleplezése után Pál 
még egyszer összefoglalja evangéliumi üzenetét. Számára az evangélium 
két alapvető tantételen nyugszik: 1) a kereszt központi szerepe (14. vers); 
2) a megigazulás tanítása (15. vers). A mai tanulmányban az elsővel fog-
lalkozunk. A XXI. században élve nehéz megérteni, hogy eredetileg milyen 
megdöbbentő hatása volt Pál keresztre vonatkozó szavainak (Gal 6:14). Ma 
megszokott és fontos jelkép Krisztus keresztje, igen sok emberben pozitív 
érzéseket kelt. Pál korában azonban egyáltalán nem dicsekedtek vele, in-
kább megvetéssel tekintettek rá. A zsidók a keresztre feszített Messiás gon-
dolatát sértőnek vélték. A rómaiak annyira visszataszítónak találták ezt a 
halálnemet, hogy nem is szerepelt a római polgárok számára kijelölt kivég-
zési módok között. Az ókori világ megvetése Krisztus keresztje iránt világo-
san látszik a keresztre feszítést ábrázoló legkorábbi fennmaradt rajzból is, 
ami a II. század elejéről származik. Az ősi lelet szamárfejjel ábrázol egy ke-
resztre feszített férfit. A kereszt tövéhez rajzoltak egy imádkozó, felfelé te-
kintő alakot, alul pedig ez a felirat olvasható: „Alexander az istenét imádja.” 
Egyértelmű, hogy mit akartak kifejezni: Krisztus keresztjét nevetségesnek 
tartották. Ilyen körülmények között jelenti ki Pál a legnagyobb bátorsággal, 
hogy semmi másban nem dicsekedik, csak Krisztus keresztjében!

Mit változtatott Krisztus keresztje Pál és a világ viszonyán (Róm 6:1-6; 
12:1-8; Gal 6:14; Fil 3:8)?

A kereszt maradéktalan változást jelent a hívő számára. Nemcsak arra kész-
tet, hogy más szempontból értékeljük önmagunkat, de megváltoztatja a viszo-
nyulásunkat is a világhoz. Istennel szemben áll a világ – ez a mostani gonosz 
korszak és mindaz, ami benne van (1Jn 2:16). Mivel Krisztussal együtt meg-
haltunk, a világ többé nem bír felettünk olyan rabságba kényszerítő erővel, 
mint azelőtt. Régi, világi életünk nem létezik többé. Pál hasonlata szerint tehát 
a hívőnek annyira el kell szakadnia a világtól, mintha meghalt volna számára. 

Hogyan hatott a kereszt a világgal való kapcsolatunkra? Mit változta-
tott az életünkön? Mennyire élünk másként most, mint azelőtt, hogy 
átadtuk magunkat az Úrnak, aki meghalt értünk? 
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szerda szeptember 27.

ÚJ TEREMTÉS

Pál nyomatékosan kijelenti, hogy a keresztény életében központi helye van 
Krisztus keresztjének, majd rátér evangéliumi üzenetének másik alapvető 
tantételére: a hit általi megigazulásra. 

Amint az egész negyedévben láttuk, Pál lényegében szembeállította a körül-
metélést az evangéliummal, de nem magát a szokást ellenzi. Több határozott 
kijelentést is tett a körülmetélés ellen (Gal 5:2-4), mégsem arra a következ-
tetésre akarja a galáciai hívőket vezetni, hogy a körülmetéletlenség állapota 
kedvesebb Istennek, mint a körülmetéltség. Itt nem erről van szó, hiszen az 
ember lehet éppen olyan törvényeskedő azzal kapcsolatban, amit megtesz, 
mint azzal, amit nem tesz meg. Lelki értelemben véve nem magáról a körül-
metélés kérdéséről van szó. Az igazi hit sosem a külső magatartásban gyöke-
rezik, hanem az emberi szív állapotában. Amint Jézus mondta, lehet valaki 
kívül gyönyörű, belül, lelkileg azonban velejéig romlott (Mt 23:27).

Mit jelent az, ha valaki új teremtés (2Kor 5:17; Gal 6:15)? Mi magunk 
hogyan tapasztaltuk ezt?

A „teremtés”-nek fordított görög szó a ktisis. Utalhat egyetlen „teremtmény-
re” (Zsid 4:13) vagy az egész teremtett világra (Róm 8:22), de mindkét eset-
ben a Teremtő tettét jelöli, ez Pál szavainak a lényege. Nem lehet emberi 
erőfeszítéssel (körülmetéléssel vagy bármi mással) elérni, hogy valaki „új 
teremtés” legyen. Ezt az állapotot Jézus újjászületésnek nevezi (Jn 3:5-8). 
Az újjászületés Isten tette: a lelkileg holt emberbe lelki életet lehel. Ez egy 
újabb hasonlat arra a megmentő cselekedetre, amit Pál jellemzően hit általi 
megigazulásnak nevez. 

2Kor 5:17 versében még részletesebben utal arra, hogy mi is az új teremtés. 
Elmondja: ha az ember új teremtés lett, az sokkal többet jelent annál, hogy 
a mennyei feljegyzésekben máshová kerül a neve, mert már a jelenben 
megváltozik az élete. „A megtérés egész folyamata idetartozik: a Szentlélek 
újjáteremtő munkája bűnbánatra és hitre vezet, a régi énnek való meghalás 
és az új életben való megelevenedés napi folyamata, a szentségben való fo-
lyamatos növekedés révén végül egyre inkább hasonlóvá válunk Krisztus-
hoz” (Timothy George: The New American Commentary: Galatians. Nashville, 
Tenn., 1994, Broadman & Holman Publishers, 438. o.).

Persze nem az igazít meg, hogy új teremtéssé válunk. Inkább ez a gyökeres 
változás mutatja meg félreérthetetlenül, hogy mit jelent a megigazulás. 
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csütörtökszeptember 28.

BEFEJEZŐ MEGJEGYZÉSEK (GALATA 6:16-18)

Pál áldását adja azokra, „akik e szabály szerint élnek” (Gal 6:16). A szö-
vegösszefüggés értelmében vajon milyen „szabály” az, amire gondol?

A „szabály”-nak fordított görög szó alatt szó szerint olyan egyenes rudat 
vagy botot értettek, amit a kőművesek vagy az ácsok használtak a mérés-
nél. Később átvitt értelemben vonatkoztatták ezt a szót az olyan mércére, 
amihez viszonyítva értékeltek dolgokat. Az újszövetségi kánon alatt az Új-
testamentum huszonhét könyvét értik, amelyeket mérvadónak fogadnak el 
az egyház hitét és gyakorlatát illetően, ha tehát egy tanítás nem éri el az e 
könyvekben foglalt szintet, akkor elfogadhatatlan. 

Mit értett Pál azon, hogy „én az Úr Jézusnak bélyegeit hordozom” (Gal 
6:17; 2Kor 4:10; 11:23-29)? Miért írja, hogy „senki nékem bántásomra ne 
legyen”? Talán Gal 6:14 segít megtalálni a választ? 

A bélyeg szó a görög stigmata kifejezésből ered, mint ahogy a mi stigma sza-
vunk is. Az apostol talán arra az általános gyakorlatra utalt, hogy a rabszol-
gákat uruk bélyegével azonosították. Esetleg bizonyos misztériumvallások 
követőinek a szokására célozhatott, akik odaadásuk bizonyítékául valami-
lyen jelet vettek magukra. „Az »Úr Jézusnak bélyegei« kifejezéssel Pál kétség-
kívül azokra a sebhelyekre utal, amelyeket az üldöztetés és a nehézségek 
hagytak a testén (lásd 2Kor 4:10; 11:24-27). Ellenfelei erőltették, hogy a po-
gányok közül megtértek a judaizmus vállalásának jeleként fogadják el a kö-
rülmetélés szokását. A Pál testén lévő bélyegek azonban bemutatják, hogy ő 
kinek a szolgája lett. Másnak nem fogad hűséget, csak Krisztusnak… Azok a 
sebek szóltak a legékesebben Krisztus iránti odaadásáról, amelyeket ellensé-
gei ütöttek rajta, míg a Mester szolgálatában tevékenykedett” (Ellen G. White 
megjegyzései, The SDA Bible Commentary. 6. köt. 989. o.).

Milyen bélyegeket viselünk (akár fizikai, akár más értelemben véve), 
amelyeket a Jézusba vetett hitünkért kaptunk? Azaz, milyen árat kel-
lett fizetnünk a hitünkért? 
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szeptember 29.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A Golgota keresztje dacol minden földi és pokolbéli erővel, és végezetül 
legyőzi azokat. A kereszt a központja minden befolyásnak, innen indul ki 
minden hatás. A kereszt a figyelem igazi középpontja, mert Krisztus azon 
áldozta fel az életét az emberiségért. Azért vállalta ezt az áldozatot, hogy 
visszaállítsa az embert eredeti tökéletes állapotába; azért, hogy egészen 
megváltozhasson az ember jelleme, győztes lehessen. 

Aki Krisztus erejével legyőzi Isten és az ember hatalmas ellenségét, az el 
nem bukott angyalok felett kap helyet a mennyei udvarban. 

Krisztus kijelentette: »És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz 
vonszok« (Jn 12:32). Ha a kereszt nem talál kedvező fogadtatást, akkor meg-
teremti azt. Az egymást követő nemzedékek az adott kornak szóló igazságot 
mindig is jelenvaló igazságként ismerhették meg. A kereszten függő Krisz-
tusban »irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják 
egymást« (Zsolt 85:11). Ez az, ami alapjaiban megváltoztatja a világot” (Ellen 
G. White megjegyzései, The SDA Bible Commentary. 6. köt. 1113. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Mi a jelentősége annak, hogy Pál Isten kegyelmére utalva kezdi és 

fejezi is be a levelét (Gal 1:3; 6:18)?
2) Pál úgy fogalmazott, hogy „megfeszíttetett” a világnak (Gal 6:14). 

Hogyan viszonyuljanak tehát a keresztények a világhoz ma? Hogyan 
vélekedjenek a környezetvédelem, a fajgyűlölet, az abortusz stb. 
kérdéseit illetően, ha már „meghaltak” a világnak?

3) Honnan tudhatja az ember, hogy „új teremtés” lett-e?
4) A negyedév során tanultak alapján miként foglalnánk össze Pál 

nézeteit a következő témákkal kapcsolatban: a törvény, a törvény 
cselekedetei, a hit általi megigazulás, a régi és az új szövetség, 
Krisztus munkája és a keresztény élet természete? 

ÖSSZEFOGLALÁS: Az igazi vallás lényege nem a külső cselekedetekben, 
hanem a szív állapotában van. Ha az ember valóban átadja szívét Istennek, 
fejlődése során az élete mind inkább tükrözni fogja Krisztus jellemét. Fon-
tos, hogy a szívünkben Krisztus uralkodjon. Amikor ez megtörténik, az 
összes többit magával hozza.   
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PÁL APOSTOL ÉRVELÉSE

„Mert most embereknek engedek vagy Istennek? Vagy embereknek 
igyekszem tetszeni? Mert ha még embereknek igyekeznék tetszeni, nem 
volnék Krisztus szolgája” (Gal 1:10, ÚRK).

„Pál ily módon saját lelkiismeretük ítélőszéke előtt vádolta a galá-
ciabeli hívőket és útirányukban igyekezett feltartóztatni őket. Bízott 
Isten megmentő hatalmában és elutasította a hamis tanítók tanait; 
igyekezett rávezetni a hívőket, hogy lássák, mily csúful megtévesztet-
ték őket; de ha visszatérnek az evangéliumba vetett előbbi hitükhöz, 
még meghiúsíthatják Sátán terveit. Szilárdan megtartotta korábbi ál-
láspontját az igazság és a megigazulás oldalán, rendíthetetlen hitét 
és bizalmát a képviselt üzenetben. A hitben meggyengültek közül so-
kakat segített, hogy visszatérjenek Megváltójuk iránti hűségükhöz.

Mennyire eltért Pálnak a korinthusi gyülekezethez címzett leve-
lének hangja attól, amit a galatáknak írt! Az előbbiben óvatosan és 
gyöngéden utasított rendre, míg az utóbbiban szigorú szavakkal dor-
gált. A korinthusiakon a kísértés lett úrrá. Rászedve ügyes, álokosko-
dó tanítók által, kik az igazság álruhájában tévtant képviseltek, meg 
lettek zavarva és tévesztve. Türelemre és óvatosságra volt szükség, 
hogy megtanítsák őket a hamisnak az igaztól való megkülönbözteté-
sére. Pál részéről a szigorúság vagy a meggondolatlan sietség tönkre 
tette volna befolyását azoknál, akiken segíteni vágyott.

A galáciai gyülekezetekben nyílt, leplezetlen tévtan lépett az evan-
gélium üzenetének helyébe. Krisztust, az igaz hit alapját tulajdon-
képpen megtagadták az elavult zsidó ceremóniákért. Az apostol lát-
ta, hogy a galáciai hívők csak úgy menthetők meg az őket fenyegető 
veszedelmes befolyásoktól, ha a leghatározottabban és a legéleseb-
ben figyelmezteti őket. 

Krisztus minden szolgája tanulja meg e fontos leckét: alkalmazkod-
jék azok állapotához, akiken segíteni akar” (Ellen G. White: Az aposto-
lok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 253. o.).
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„Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, ki békességet hirdet…” 
(Ézs 52:7)

  1.    Sz. Zsolt 50:23 Hála és dicsőítés
 Naplemente: Budapest: 20:45 Debrecen: 20:34

  2.    V. Péld 28:18  A tisztességes élet áldása
  3.    H. Mk 13:37  Vigyázzatok!
  4.    K. Péld 14:12  A látszat néha csal
  5.    Sz. Lk 13:12-13  Gyógyítás
  6.    Cs. Ám 4:13 Teremtő Istenünk
  7.    P. Préd 9:19-20 Bölcsesség, nyugalom
  8.    Sz. Préd 9:12 Használd ki jól az időt!

 Naplemente: Budapest: 20:42 Debrecen: 20:32
  9.    V. Mt 19:14 Jézus és a gyermekek
10.  H. Zsolt 85:9 Az Úr szava
11.  K. Péld 27:9  Baráti szó
12.  Sz. Mt 5:48 Legyetek tökéletesek!
13.  Cs. Róm 6:6-7  Meghalni a bűnnek
14.  P.  Jel 1:7  Minden szem meglátja Őt
15.  Sz. Róm 8:14 Isten fiai

 Naplemente: Budapest: 20:38 Debrecen: 20:28
16.  V. Ézs 65:24 Isten felelete
17.  H. Ézs 54:10  Isten örök irgalma
18.  K. Péld 4:26-27  Egyenes úton járj!
19.  Sz. Lk 10:27  Isten és a másik ember szeretete
20.  Cs. Jer 29:11  Isten jót tervez
21.  P. Zak 8:12 Gazdag termés, békesség
22.  Sz. Ef 6:6-7 Az Úrnak szolgálni

 Naplemente: Budapest: 20:31 Debrecen: 20:22
23.  V. Róm 8:1-2 Kárhoztatás nélkül
24.  H. Zsolt 19:2 Isten dicsősége
25.  K. Gal 5:22 A Lélek gyümölcse
26.  Sz.  Gal 6:14 Jézus Krisztusban dicsekedni
27.  Cs. Jak 1:25 A szabadság tökéletes törvénye
28.  P. Ézs 25:8 Nem lesz többé halál
29. Sz. Ézs 35:3-4 Bátoríts!

 Naplemente: Budapest: 20:23 Debrecen: 20:14
30.  V. Jer 12:5 Lépést tartani
31.  H. Ézs 58:11 Az Úr vezet

2017. júliusReggeli dicséret
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„És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel!” (Jel 22:17)

  1.    K. 1Kor 3:11 Jézus Krisztus
  2.    Sz. Péld 28:13 Bevallott és elhallgatott bűnök
  3.    Cs. Mik 7:8 Elestem, de felkelek
  4.    P. Péld 28:1  Az igazak bátorsága
  5.    Sz.  Mt 25:29 A talentumok törvénye

 Naplemente: Budapest: 20:13 Debrecen: 20:05
  6.    V. Jn 4:14 Az örök élet vize
  7.    H. Zsolt 14:2  Isten figyel
  8.    K. Péld 27:2  Ne dicsérd magad!
  9.    Sz. ApCsel 17:28  Isten népe vagyunk
10.  Cs. 1Sám 18:14 Dávid bölcsességének titka
11.*  P. Ruth 2:12 Áldás az Úrtól
12.  Sz. Jn 10:14-15  A pásztor és a nyáj

 Naplemente: Budapest: 20:02 Debrecen: 19:54
13.  V. Ez 34:12  A Jó Pásztor
14.  H. Jn 7:38  Aki hisz Jézusban
15.  K.  Ézs 55:1-3 A felkínált ajándék
16.  Sz. Mk 11:22 Hinni Istenben
17.  Cs. Mt 6:33  Isten országának elsőbbsége
18.  P. Ézs 57:1-2 Az igaz ember halála
19.  Sz. 1Móz 18:14 A megígért örökös születése

 Naplemente: Budapest: 19:50 Debrecen: 19:43
20.  V. Zsolt 20:8 Bizalom Istenben 
21.  H. Fil 4:4  Szüntelen öröm
22.  K. Péld 25:15  Tűrés, szelídség
23.  Sz. Zsolt 24:1-2  Az Úré az egész föld
24.  Cs. Jn 8:10  Jézus nem kárhoztat
25.  P. 2Kor 4:7  Kincs a cserépedényben
26.  Sz. Mt 6:9-10  Az Úr imádsága

 Naplemente: Budapest: 19:38 Debrecen: 19:30
27.  V. Zsolt 73:25-26  Kőszikla az Úr
28.  H. Jer 15:16 Öröm Isten szava hallatán
29.  K. 1Kir 17:14  Isten gondoskodó csodája
30.  Sz. ApCsel 17:30 Az elnéző Isten megtérésre hív
31.  Cs. Jel 22:1-2 Az élet vize és az élet fája

2017. augusztus Reggeli dicséret
* A

dventista félóra a K
ossuth rádióban 13.30-kor
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„Te pedig, embernek fia, ne félj tőlök, és az ő beszédöktől se félj…” (Ez 2:6)

  1.    P. Kol 1:10-11  Az Úrhoz méltóan élni
  2.    Sz. Préd 4:13  A gyermek és a király  

 Naplemente: Budapest: 19:24 Debrecen: 19:16

  3.    V. Mt 5:45  Isten állandó áldásai
  4.    H. Zsolt 51:14 A szabadítás öröme
  5.    K. Préd 7:9  A harag bolondsága
  6.    Sz. Zsolt 36:8-10 Kegyelmes Istenünk
  7.    Cs. Lk 16:10  Hűséges élet
  8.    P. Zsolt 139:11-12  Sötétség és világosság
  9.    Sz. Ef 6:10 Erősen az Úrban

 Naplemente: Budapest: 19:10 Debrecen: 19:02

10.  V. Zsolt 62:6-8 Szabadulás, nyugalom Istennél
11.  H. 1Thessz 5:11  Vigasztalni, erősíteni
12.  K. Dán 6:26 Dániel Istenének örök országa
13.  Sz. Ám 5:4  Istent keresni
14.  Cs.  Préd 5:5  Jobb nem fogadást tenni
15.*  P. Zsolt 44:4 Az Úrtól kaptuk
16.  Sz. Jn 6:37 Jézus nem vet el

 Naplemente: Budapest: 18:56 Debrecen: 18:48

17.  V.  Jn 14:21 Engedelmesség és szeretet
18.  H. Fil 4:12  Egyszer fent, máskor lent
19.  K. Péld 29:7  Az igaz ember 
20.  Sz. 1Jn 4:6 Aki Istentől van
21.  Cs. 1Jn 3:2  Isten gyermekei
22.  P. Fil 4:7  Isten békessége
23.  Sz. Fil 1:10 Különbségtétel jó és rossz között

 Naplemente: Budapest: 18:42 Debrecen: 18:34

24.  V. Zsolt 21:14  Hatalmas az Isten 
25.  H. Fil 4:6  Aggodalomtól mentes élet 
26.  K.   Zsolt 19:13 Titkos bűnök
27.  Sz. Péld 28:19-20 Gazdagság, szegénység
28.  Cs. Ef 1:18 Reménység, ismeret
29.  P. 1Pt 3:15 Feleletre készen, de szelíden 
30.  Sz. JSir 3:22-23  Az Úr kegyelme és az élet

 Naplemente: Budapest: 18:27 Debrecen: 18:20
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