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december 6–12.

Felkészülés az aratásra

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 7:39-50; Róma 13:11; 1Korinthus 3:13; 
Kolossé 4:6; Jakab 5:7-12

„Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele 
közel van” (Jak 5:8). 

A görög-római időkben (mint ahogy általában ma is), lázas tevékenység előzte 
meg egy magas rangú személy látogatását. Felsöpörték az utcákat, megtisztí-
tották a kirakatokat, virágokat ültettek és szigorúbb intézkedéseket hoztak a 
bűnözés visszaszorítása érdekében. Minden erőfeszítést megtettek, hogy tö-
kéletes rend legyen a vezető érkezésekor.

A parúszia görög szó az Újszövetségben mindenütt Krisztus „eljövetelét” jelö-
li, mint ahogy Jak 5:7-8 verseiben is; ez volt a bevett kifejezés egy király vagy 
nagy méltóság érkezésére. Ha földi uralkodók jövetelét ilyen előkészületek 
előzték meg, vajon nem indokolt nekünk is minden erőfeszítést latba véve 
felkészíteni szívünket Urunk és Megváltónk megjelenésére?

Viszont hogyan lehet készülődni, amikor „Arról a napról és óráról pedig senki 
sem tud” (Mt 24:36)? Mit jelent türelmesnek lenni és megerősíteni a szívün-
ket? Hogyan kapcsolódik ez a gondolat a „korai és késői eső” (Jak 5:7, új prot. 
ford.) képéhez? Az e heti igeszakasz szövegösszefüggése az utolsó időre mu-
tat, ám az alapvető üzenet minden kor hívői számára igencsak aktuális. Amint 
a történelem során mindvégig, az ember a saját életében is folyton próbák és 
szenvedések előtt áll. E helyzetek megkívánják tőlünk, hogy erősen álljunk a 
hitben, hasonlóan a régi korok prófétáihoz.

11. tanulmány
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december 7. vasárnap

„ESŐRE” VÁRVA

A földművesek megélhetése alapvetően az időjárástól függ. A termésnek egy-
aránt árt a túl nagy szárazság és a túl sok csapadék, a túl nagy hideg vagy a túl 
nagy hőség. Aszályosabb országokban, mint például Izraelben, még nagyobb 
a biztonsági kockázat, ott különösen fontos, hogy a kellő időben bőséges eső 
érkezzen. Úgy a kis családi parcellákon, mint a hatalmas birtokokon kimon-
dottan az esőtől függ a termés és annak majdani értéke.

A korai eső általában október-novemberben érkezik, és feláztatja a földet, elő-
készíti a vetésre meg a növény kicsírázására. A március-április táján hulló ké-
sei eső beérleli a termést az aratásra. 

Olvassuk el Jak 5:7 versét, majd vö. 5Móz 11:14, Jer 5:24, 14:22 és Jóel 
2:23 szakaszaival! Mit emeltek ki az ószövetségi próféták az esővel kapcso-
latban? Vajon miért említi Jakab éppen ezt a képet az Úr visszajövetelével 
összefüggésben (lásd még Hós 6:1-3; Jóel 2:28-29)?

„A keleti tájakon a magvetés és aratás táján hulló korai és késői eső képével 
a héber próféták előre kijelentették, hogy a kegyelem lelki áldásait különle-
ges mértékben árasztja ki Isten az egyházára. Az apostolok korában a Lélek 
kitöltetése volt a kezdete a korai esőnek, ami csodálatos eredményt hozott… 
Viszont a föld aratásának végére a kegyelem lelki áldásainak különleges ki-
árasztását ígérte [az Úr], hogy felkészítse az egyházat az ember Fiának érke-
zésére. A Léleknek ez a kitöltetése a késői eső képéhez kapcsolódik. A keresz-
tényeknek ezért a megnövelt erőért kell fohászkodniuk az aratás Urához ’a 
késői eső idején’ (Zak 10:1)” (Ellen G. White: Our Father Cares. [Gondoskodó 
Atyánk.] 212. o.).   

Jézus szavaival élve: „az aratás pedig a világ vége” (Mt 13:39). Mk 4:26-29 sza-
kasza nagyjából hasonló képet vázol fel, mint Jak 5:7. A földműves várja, hogy 
a mag beérjen: „először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. 
Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérke-
zett” (28-29. vers). A konkoly azonban csak az aratás idején választható külön 
a búzától (Mt 13:28-30; vö. Mal 3:17-18).

Hogyan éljük meg hitünket most, az aratás előtt annak fényében, hogy 
csak az aratáskor válik szét a búza és a konkoly? 

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

MENNYIRE KöZEL A „KÖZEL”?

Jakab megerősíti, hogy az Úr eljövetele „közel van” (Jak 5:8). Viszont ho-
gyan értsük ezt az ígéretet csaknem kétezer év elteltével? 

Jézus beszélt Isten eljövendő országáról (Mt 4:17; 10:7; 24:33), példázatok-
ban, számunkra érthető kifejezésekkel tanított az emberek által nem ismert 
„mennyei dolgokról”. E példázatok alapos vizsgálata Isten országának két ve-
tületére mutat: létezik egy jelenvaló lelki valóság és egy dicsőséges, eljöven-
dő ország is. Minden apostol Jézus közeli eljövetelében reménykedett (Róm 
13:11; Zsid 10:25; Jak 5:9), azt viszont soha nem nevezték meg pontosan, 
hogy erre mikor is kerül sor. Hozzánk hasonlóan ők is tudni akarták az idejét, 
de Jézus megmagyarázta, hogy számukra az a legjobb, ha nem kapják meg ezt 
az információt (ApCsel 1:6-7). Hiszen vajon milyen lelkesedéssel hirdették 
volna az evangéliumot a világnak, ha tudják, hogy a munka majdnem kétezer 
évvel később sem ér még véget?

Mit értett Jakab azon, hogy „erősítsétek meg a szíveteket” (Jak 5:8)? Vajon a 
várt gyümölcsre miért mondta azt, hogy „drága” (görögül: timiosz, 7. vers)? 
Lásd még 1Kor 3:12; 1Thessz 3:13; 2Thessz 3:3; 1Pt 1:19!

A megerősít (sztéridzó) szó azt fejezi ki, hogy „rögzít” vagy „megkeményít”, 
„megszilárdít”. A szívünknek olyan erősen kell kötődnie az Úrhoz, hogy a rá ne-
hezedő nyomás ellenére se lehessen elmozdítani. Ehhez járul hozzá a megala-
pozódás „a jelenvaló igazságban” (2Pt 1:12), a kísértésben való kitartás, és az, ha 
a hitünkért elviseljük a megpróbáltatásokat és a szenvedéseket (ApCsel 14:22). 

A lelki fejlődés folyamata nem mindig könnyű, de „drága gyümölcsöt” terem. 
A Krisztus drága (timiosz) vérén megváltott hívők (lásd 1Pt 1:19) értéke felbe-
csülhetetlen a mennyei „Gazda” szemében. Szintén a timiosz szó fordul elő a 
hívőket jelképező „drágakövekre” vonatkozóan, amelyek Krisztusra, Isten lelki 
templomának alapjára épültek fel (1Kor 3:11-12). Pál viszont az ingatag hívő-
ket fához, szénához és pozdorjához hasonlítja, amelyek nem tartósak, és végül, 
Krisztus eljövetelekor elenyésznek a tűzben (1Kor 3:12-15). Különösen fontos 
tehát rendszeresen kérdőre vonni magunkat: Vajon tényleg arra fordítjuk az 
energiánkat, amit a legjobban értékelünk, ami és aki a legdrágább számunkra?   

„Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy 
tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz 
próbálja meg” (1Kor 3:13). Gondolkodj el az életedről! Milyen munká-
nak bizonyul?
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december 9. kedd

ZÚGOLÓDÁS, SÓHAJTOZÁS VAGY NöVEKEDÉS

Mikor jön már el a második advent? Miért vagyunk még mindig itt? Nem meg-
lepő, hogy most, a XXI. században vannak kétkedők és csúfolódók. Semmi 
újat nem találunk ebben, ha végigpergetjük az egyház történelmét. Izráel népe 
történelmében sem az ellenségektől indultak a legveszélyesebb fenyegetések, 
hanem a saját soraik közül, sőt a szívükből eredtek. Hasonlóképpen, amikor 
közeledik az Úr visszajövetele, „sokkal inkább kell tartanunk attól, ami belül 
van, mint ami kívül… A hitetlenség, ami teret kap, a hangoztatott kételyek, a 
sötétség szeretete a gonosz angyalok jelenlétét bátorítja és utat nyit a sátáni 
dolgok végrehajtásának” (Ellen G. White: Last Day Events. [Az utolsó napok 
eseményei.] 109-110. o.) 

Ezért figyelmeztet Jak 5:9 verse: „Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, 
hogy el ne ítéltessetek: ímé a Bíró az ajtó előtt áll.” Mi minden miatt zúgolód-
tál, sóhajtoztál már mások vagy akár az egyház ellen (talán időnként okkal 
is)? Az a kérdés, hogyan jártál el akkor? Szelíden, alázattal, megbocsátás-
sal, ahogy Isten neked is megbocsátott (lásd Lk 7:39-50) vagy inkább világi 
módon? Légy őszinte magaddal!

A levél elején olvasottakból kitűnik, hogy komoly problémák lehettek a hívők 
között, többek között személyválogatás (Jak 2:1, 9), rosszhiszeműség (2:4) 
és egymás megszólása, bírálgatása (3:10; 4:11), irigység (3:14), viszálykodás 
(4:1), világiasság (4:4, 13-14). Ezért Jakab mélyenható megoldásokat taná-
csolt e bajok orvoslására: hitet (1:3, 6), „a beoltott igét” (1:21), nézzünk bele 
„a szabadság tökéletes törvényébe” (1:25; 2:12), ne legyünk kétkedők, hanem 
az istenfélelem bölcsessége (3:13, 17), a kegyelem (4:6), valamint a tiszta kéz 
és tiszta szív (4:8) jellemezzen. Jakab azt is megerősíti, hogy Isten bennünk 
végzett munkájának külső jelei is vannak (2:14-26): meglátogatni a szenvedő-
ket és azokat, akikről sokan megfeledkeznek (1:27), irgalmasságot cselekedni 
(2:13), valamint nem viszálykodni, hanem békességben lenni (3:18). 

Végeredményben Istennek tartozunk számadással; az Úrnak kell megfelel-
nünk, Ő a Bíró, aki mindenkinek megfizet a cselekedetei szerint. 

Miközben az Úr visszajövetelére várunk, hogyan bátoríthatjuk, emelhet-
jük fel az embereket? Miért olyan fontos ezt tenni? 
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december 10.szerda

PÉLDAKÉPEINK A TÜRELMES KITARTÁSBAN 

Jak 5:10-11 szerint mi volt a közös Jóbban és a prófétákban? Miért éppen 
ezeket a példákat emelte ki Jakab? Milyen tanulságot vonhatunk le a törté-
neteikből, ami a segítségünkre lehet saját próbáink idején?

Izráel prófétái hűségesen hirdették az Úr Igéjét, a legkisebb eltérés és kompro-
misszum nélkül. A zsidókhoz írt levél világos képet nyújt a próféták Isten iránti 
hűségét ecsetelve: „az oroszlánok száját betömték [Dániel]. Megoltották a tűznek 
erejét [Sidrák, Misák és Abednégó], megmenekedtek a kard élitől [Illés és Elize-
us]…, (kiálltak) börtönt is [Jeremiás, Mikeás], megköveztettek [Zakariás, Jójada 
pap fia]…, szétfűrészeltettek [Ézsaiás], kardra hányattak [lásd 1Kir 19:10]” (Zsid 
11:33-37). Természetesen közismertek Jób szenvedései, mint ahogy türelmes 
kitartása is, amit példamutatóan gyakorolt, noha még a felesége is kigúnyolta, 
akik pedig meglátogatták, hogy bánatában osztozzanak vele, inkább ítélkez-
tek felette. Mi különböztette meg ezeket a hithősöket, meg sok-sok társukat 
Isten átlagos, középszerű követőitől? Jakab több tulajdonságot is felsorol: a 
béketűrés, a kitartás és legfőképpen a reménység, bizalom Istenben.

A „béketűrés” (makrothümia) az egyik jellegzetes, itt említett tulajdonság, amit 
fordíthatunk még úgy is, hogy „hosszútűrés” vagy „kitartás”. Azt fejezi ki, 
hogy nehéz körülmények, próbák között is képesek vagyunk kiállni bármit, 
amit az élet (vagy az ördög!) felénk hajít. A próféták Isten Igéjéért elviseltek 
minden szenvedést „béketűrésben” (Jak 5:10). Ez a szó gyakran előfordul az 
Újszövetségben, pl. Ábrahám „békességestűrő” volt hosszú éveken át vándorol-
va, és várta, hogy Isten teljesítse ígéretét: fiút adjon neki (Zsid 6:12, 15). Jézus 
is hosszútűrést tanúsított értünk minden szenvedése között, még kereszthalá-
lakor is (2Pt 3:15). 

A „tűrés” (hüpomoné) viszont e folyamat céljára összpontosít, a célvonalra 
tekint előre. Jakab e tulajdonság mintaképeként Jóbot állítja elénk. Minden 
szenvedése ellenére a pátriárka rendületlenül tekintett előre az Istentől jövő 
végső igazolásra, amit kapni remélt (Jób 14:13-15; 19:23-27, új prot. ford.). 

Mivel küzdesz mostanában? Mit kértél imában, ami még nem történt 
meg? Hányszor töltött el reménytelenség? Gondolkozzunk el az itt emlí-
tett bibliai hősök (vagy mások) megpróbáltatásairól, és képzeljük el, 
mennyire kiszolgáltatottnak érezhették magukat néha! Milyen következ-
tetésre juthatunk a szenvedésükre gondolva, ami segít kitartani az adott 
helyzetünkben? 
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december 11. csütörtök

TISZTA, ÁTLÁTHATÓ, MINT A NAPSUGÁR

Olvassuk el Jak 5:12 versét! A kommentárok azt tárgyalják, hogy vajon miért 
csinált Jakab ilyen nagy ügyet abból, hogy ne esküdjünk, ne tegyünk komoly 
fogadalmakat. Még ha meg is akarta tiltani az efféle beszédet, de miért nevezi 
olyan fontosnak, ami „mindeneknek előtte” van, amit ebben a fejezetben vagy 
talán az egész levélben tanácsolt? Valóban ilyen nagy horderejű dologról volna 
szó? Észben kell tartanunk mindazt, amit az eddigiekben láttunk e levél tanul-
mányozása közben! Jakab nem elégszik meg felszínes hittel vagy vallási for-
maságokkal, látszattal! Teljes mértékben az evangélium járja át: olyan magasra 
állítja a mércét, amit nem érhetnénk el Isten megbocsátó és erőt adó kegyelme 
nélkül. A szavaink mutatják meg, hogy mi van a szívünkben: „a szívnek teljes-
ségéből szól a száj” (Mt 12:34). Jakab teológiáját Jézus gondolatai hatják át, aki 
meghagyta nekünk: „Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek 
királyi széke; se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a 
nagy Királynak városa” (Mt 5:34-35). Ezek szerint voltak, akik a hajukra esküd-
tek, úgy igyekeztek hitelessé tenni a szavukat (36. vers). Jézus mindezt rossznak 
mondta: „Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami 
pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van” (Mt 5:37, új prot. ford.). 

Minden az Istené, a fejünk hajszálai is (még akkor is, ha valakinek nincs sok 
belőle!), így „szavaink megerősítésére semmiféle zálogunk sincs, mert hiszen 
semmi sem a mi tulajdonunk… Minden, amit a keresztény tesz, legyen olyan 
tiszta, mint a napsugár! Az igazság Istentől van, a csalás azonban minden for-
májában az ördögtől származik, s aki bármely irányban eltér az igazságtól, az 
a gonosz uralma alá veti magát” (Ellen G. White: Krisztus követése. Gondolatok 
a Hegyibeszédről. Budapest, 1987, H. N. Adventista Egyház. 62-64. o.). Egyér-
telmű, hogy Krisztus nem tiltotta meg a bírósági eskütételt, mert amikor Őt 
eskü alatt kérdezte a főpap, nem tagadta meg a választ, sőt a folyamatot sem 
ítélte el, noha számos ponton eltértek a tiszta törvénykezéstől (Mt 26:63-64). 

Több dologra gondolnunk kell, amikor az igazságot mondjuk, először is és 
leginkább arra, hogy csak ritkán ismerjük a teljes igazságot, még magunkról 
is, ezért legyünk alázatosak! Másodszor pedig amikor valóban igazat szólunk, 
azt mindig csak szeretettel és a hallgatók épülésére tegyük!

Imádkozva vegyük fontolóra Ef 4:15, 29 és Kol 4:6 verseinek erőteljes 
üzenetét! Gondoljunk csak bele, hogy mennyire más (és jobb!) lenne az 
életünk, ha Isten kegyelméből szigorúan e tanácsok értelmében járnánk 
el!
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december 12.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Olvassunk Illés és Jób megpróbáltatásairól, és arról, hogy mi a jelentősége 
mindennek számunkra az utolsó időben! Ellen G. White: Próféták és királyok. 
Budapest, 1995, Advent Kiadó. „Jezréeltől a Hórebig”, „’Mit csinálsz itt, Il-
lés?’”, „’Illés lelkével és erejével’” c. fejezetek, 99-120. o.). 

„Türelmesen várni és bízni, amikor minden sötétnek látszik – ez az a lecke, 
amit Isten műve vezetőinek meg kell tanulniuk. A menny nem hagyja cserben 
őket a viszontagságos órában. Látszólag nincs tehetetlenebb, de valójában le-
győzhetetlenebb annál a léleknél, aki semmiségét érezve teljesen Istenre ha-
gyatkozik…

A próbák jönni fognak, de csak menj előre! Ez erősíti hitedet és alkalmassá 
tesz a szolgálatra. Isten nemcsak azért íratta meg a szent történelmet, hogy 
csodálattal olvassuk, hanem hogy az a hit, amely Isten szolgáiban régen mun-
kálkodott, bennünk is munkálkodjék” (Ellen G. White: i. m. 111. o.).  

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Jól ismerjük az aratásig együtt növő búza és konkoly példázatát (Máté 

13. fejezet). Csakhogy mit jelent ez a gyülekezeti fegyelem vonatkozá-
sában? Mit jelent ez, amikor a soraink között nyílt lázadással vagy 
hitehagyással van dolgunk? Csak üljünk karba tett kézzel, mondván, 
hogy az Úr majd mindent elrendez, amikor visszajön? Nyilván nem 
így van! Hogyan kell tehát eljárnunk a konkollyal, főleg azokkal, akik-
nek mintha az egyetlen célja a búza megfojtása volna? Mi a helyes 
fellépés ennek a példázatnak, ugyanakkor azoknak az eseteknek is a 
fényében, amikor szükség volt a fegyelmezésre, mint Korinthusban és 
Galáciában?

2) Mindannyiunkat érnek kísértések és megpróbáltatások. Melyek azok 
az ígéretek a Bibliában és Ellen G. White írásaiban, amelyek hasonló 
helyzetben megvigasztaltak és segítettek hittel kitartani? A bibliai 
hősök közül kiknek a példái jelentettek a legtöbbet a nehézségeink 
között vagy a jövőre gondolva?

3) Jakab arra int, hogy „Ne sóhajtozzatok egymás ellen” (Jak 5:9). Pedig 
előfordul, hogy az emberek, akár még a keresztények is olyasmit tesz-
nek, ami bánt, bosszant. Hogyan tanulhatunk meg szeretni, megbo-
csátani, kitartani és felülemelkedni az élet sok „apróságán”, amelyek 
rosszkedvűvé, ingerlékennyé, lényegében rossz bizonysággá tehetnek 
bennünket?  
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
ESZALASZTOTT ALKALOM

Elmúlt idők messzi ködéből,
mint szólni akaró titok,
visszanéz rám egy idegen arc,
s én némán felé bólintok.

Azóta is szégyellem magam,
hogy nem beszélgettem vele,
mert láttam a szeméből,
hogy szeretné, ha szóba állanék vele.

– Az a perc visszajár, és vádol
az az elmulasztott alkalom:
nem kérdeztem meg, miért áll ott.
Talán egyedül van nagyon?!

– Miért nem ültem le fáradtan,
mint Jézus Jákób kútjánál,
hogy elmondhassa titkait,
kiöntse szívét, ami fáj.

– Igen. Így múlnak el az évek,
s az elmulasztott alkalom
visszafáj az idő mélyéből,
és kérdez, és vádol, és fáj nagyon!

Adósa maradtam Uramnak,
nem tettem bizonyságot róla.
Pedig én is úgy álltam régen
árván, egyedül az útfélen,

de Ő nem ment el szótlanul,
alkalmat nem szalaszt el az Úr.
– Ő nem marad adósa Atyjának,
kévébe köti az utolsó szálat.




