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október 18–24. 

Lenni és tenni

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 19:16-22; Lukács 6:27-38; 
Róma 8:2-4; 12:9-18; Jakab 1:23-24; 2Péter 1:4 

„Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magato-
kat” (Jak 1:22). 

Arról vált híressé Jean Francois Gravelet-Blondin, akit többnyire a Nagy 
Blondin néven emlegettek, hogy átsétált a Niagara-vízesés felett kifeszített 
kötélen. 1860 szeptemberében a walesi herceg is a szemtanúja volt, amint 
Blondin átment a kötélen a Niagara fölött, méghozzá a segédjét cipelve a há-
tán. A mutatvány után az artista az angol herceghez fordult, és felajánlotta 
neki, hogy őt is átviszi a vízesés felett. Noha a herceg már sokat hallott a kötél-
táncos képességeiről, sőt saját szemével látta is a mutatványát, mégsem volt 
kész Blondin kezébe tenni az életét.

Ennek természetesen az a lényege, hogy az Istennel való kapcsolat esetében 
az még nem elég, amit hallottunk vagy láttunk. Lehet elméleti meggyőződé-
sünk arról, hogy létezik Isten, az evangélium állításai igazak és hogy Krisztus 
valóban visszajön. Talán már láttuk Isten szeretetének és gondoskodásának 
valóságát, mégsem biztos, hogy igazán készen állunk fenntartás nélkül a ke-
zére bízni magunkat. E döntés megmutatkozik majd a tetteinkben. Pontosan 
ezért hangsúlyozza úgy Jakab, hogy mennyire fontos nemcsak hallgatni, de 
meg is tartani az Igét.

A héten azt vizsgáljuk meg, hogy mit jelent az Ige megtartójának lenni a kegye-
lemből üdvösségre jutó hívő számára. 

4. tanulmány
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október 19.  vasárnap

ISMERNI AZ ELLENSÉGET

Egyszer azt mondta valaki az ellenségéről: „Mindennap látom – borotválkozás 
közben.” Jakab is éppen arra a felismerésre kíván elvezetni, hogy mi vagyunk 
önmagunk legnagyobb ellenségei! Ott kezdődik az üdvösség, ha olyannak lát-
juk magunkat, amilyenek valójában vagyunk, és nem amilyennek képzeljük 
magunkat.

Kire vonatkozik Jak 1:23-24 leírása? Mi itt az alapvető probléma? 

Nincs abban semmi rossz, ha igyekszünk a lehető legjobban kinézni. Sokan 
rengeteg időt és pénzt fordítanak arra, hogy javítsanak a külső megjelenésü-
kön. Csakhogy vigyáznunk kell, nehogy becsapjuk magunkat! Jakab szerint 
alaposabban szemügyre kell vennünk az életünket, még akkor is, ha nem örü-
lünk annak, amit látunk.

Olvassuk el Mt 19:16-22, 26:33-35, 69-75 verseit! A valósághoz képest mi-
lyen volt a két férfi önmagáról alkotott képe? Mit árul el róluk az, ahogyan 
Jézus szavaira reagáltak? 

A gazdag ifjú úgy gondolta, hogy ő betartja a parancsolatokat. Hirtelen azon-
ban azt hallotta, hogy Jézus másfajta engedelmességet kér tőle, olyat, amire 
soha nem gondolt volna, ami jóval mélyebbre hatolt a szabályok és rendelke-
zések pusztán külsőséges betartásánál (lásd Róm 7:7). 

A fiatalemberhez hasonlóan Péter is torz képet látott önmagáról. Nagy maga-
biztossággal állította, hogy ha mindenki más megbotlik és elesik, ő akkor is 
hű marad, akár az élete árán is. Ő sem vette észre, hogy milyen erővel szorítot-
ta a bűn. Valós lelkiállapotuk tekintetében mindketten tévedésben éltek. Péter 
végül igazán megtért, de tudomásunk szerint a gazdag ifjú nem.

Másokban könnyű felfedezni a hibát, magunkban viszont már nehe-
zebb, nem igaz? Ám a szívünk mélyén bizonyára jobban látjuk a hiá-
nyosságainkat, mint azt hajlandók lennénk beismerni. Tekintsünk 
mélyen a lelkünkbe! Mit látunk, ami miatt mindenképpen szükségünk 
van a Megváltóra? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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október 20.hétfő

CSELEKEDNI

Olvassuk el újból Jak 1:22 versét! A görög úgy fejezi ki, hogy „legyünk” az 
Ige megtartói. Mennyiben más ennek az üzenete, mintha egyszerűen azt 
mondta volna Jakab, hogy „cselekedjetek az Ige szerint”?

Jakab összekapcsolja azt, hogy lenni és tenni. Nem választja el egymástól a 
kettőt, és egyiket sem nevezi fontosabbnak a másiknál. Mintha egy érme két 
oldala volna, egymástól elválaszthatatlan. Megtartóknak kell lennünk. Továb-
bá a görögben a lenni szó igeideje a folyamatosan engedelmes életmódra utal, 
amit Isten már most elvár tőlünk, nemcsak a meghatározatlan jövőben.

Vagyis új emberré kell válnunk az Úrban, és abból következően, amivé válunk, 
azt tesszük, amit Isten meghagy nekünk. Ez igencsak más, mintha egyszerűen 
a szabályokat követnénk (úgy tűnik, éppen ez volt a gazdag ifjú problémája, 
amint a tegnapi részben láttuk). 

Mi mindent kell megtennünk Lk 6:27-38 versei értelmében? 

„Szeressétek ellenségeiteket…” „Mindenkinek pedig, aki tőled kér, adj…” „Legye-
tek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas…” (Lk 6:27, 30, 36). Lehetet-
lennek hangzik, nem igaz? És az is, ha csak magunkra gondolunk! A bűnös 
emberben nem ébred magától ilyen szeretet. Éppen ezért folytatja Jézus a kü-
lönféle fákkal és a rajtuk termő gyümölcsökkel (Lk 6:43-45). 

Pál apostol pedig a Galáciai levélben szembeállítja egymással a test cselekede-
teit (Gal 5:19-21) a Lélek gyümölcsével (Gal 5:22-23). Szinte úgy tűnik, hogy 
minél jobban összpontosítunk a cselekedeteinkre, annál rosszabbak leszünk. 
Viszont ha a Lélek vezetése alatt vagyunk, egészen más lesz az eredmény: a sze-
retet és az engedelmesség gyümölcse. 

Gondoljunk egy esetre, amikor csak azért tettünk meg valamit, mert 
megkívánták tőlünk, vagy mert egy szabályt kellett betartani! Állítsuk 
ezt szembe azzal, amikor valami hasonló dolgot tettünk meg, mert ked-
vünk volt hozzá, természetesen jött, a szívünkből fakadt, mivel Krisztus 
bennünk él. Hogyan érzékelteti ez az ellentét a mai tanulmány lényegét? 
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október 21. kedd

A SZABADSÁG TöRVÉNYE

Mit mond Jakab a törvény szerepéről (Jak 1:25)?

Jakabnál a zsoltárok megfogalmazásai csengenek vissza, amikor Isten törvé-
nyére azt mondja, hogy „tökéletes” (Zsolt 19:8), a szabadság útjaként mutatja 
be (Zsolt 119:45). Viszont figyeljük meg, Jakab nem mondja a törvényről, 
hogy az menthetne és tisztíthatna meg. A törvény bemutatja az isteni ideált, 
ami önmagában éppúgy nem érheti el, hogy kövessük is, mint ahogy hiába 
látjuk egy világklasszis atléta lélegzetelállító teljesítményét, attól még nem 
tudjuk mi is megtenni ugyanazt. A példa követéséhez szükségünk van Krisz-
tus erejére az életünkben.

Róm 8:2, 4 és 2Kor 3:17-18 szerint mi az, ami miatt a törvény vagy a halál 
eszköze lesz, vagy a szabadsághoz, az élethez vezető utat mutatja be?  

Pál is megerősíti, hogy „nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, 
hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik” (Róm 2:13). Amint 
elmondja, csak a Szentlélek munkája nyomán válhatunk a törvény megtar-
tóivá, ha a szívünkbe írja a törvényt. Csak akkor lehet a szabadság törvénye 
számunkra, ha szívből tartjuk be. 

Tehát nem a törvénnyel van probléma, hanem velünk! Elfeledkezünk róla, hogy 
kik vagyunk valójában: bűnösök, akiknek állandóan szükségünk van a Megvál-
tóra. Ha nem Krisztusban élünk, folyamatosan azt halljuk, hogy a törvény elítél, 
Krisztusban azonban új emberré válunk (2Kor 5:17), szabaddá Jézusban (Jn 
8:36). Halljuk, amint Jézus idézi nekünk a törvényt: „szeressétek egymást, ami-
képpen én szerettelek titeket” (Jn 15:12). Isten kegyelemből megváltott gyermeke-
iként Krisztus által olyan szabadságot tapasztalunk, hogy többé nem akarunk 
visszacsúszni a kárhozat és szolgaság állapotába, mint amiben törvényszegé-
sünk idején voltunk. Krisztusban nemcsak a bűneinket bocsátja meg Isten, ha-
nem már most új életet is ad. Így tudunk engedelmeskedni a törvénynek, de 
nem azért, hogy elnyerjük az üdvösséget, hanem mert szabaddá lettünk, mivel 
tudjuk: üdvösségünk van, a törvény nem kárhoztat többé. 

Ismerve a saját természetünket, képzeljük csak el, milyen lenne, ha a 
törvény betartásával próbálnánk biztosítani az üdvösségünket! Miért 
tűnne ettől a törvény köteléknek? Hogyan szabadít fel Jézus ebből a szol-
gaságból, miközben elrendeli, hogy tartsuk be a törvényt? 
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szerda október 22.

HASZNOS VAGY HASZONTALAN?

Jak 1:26-27 szakaszát vessük össze Mt 25:35-36, 40 és Róm 12:9-18 versei-
vel! Mindennek fényében hogyan határoznánk meg az igazi kereszténység 
lényegét? 

Ha van valami, amit Jézus, Jakab és Pál kihangsúlyoz, akkor mindenképpen 
az, hogy fontos hasznos keresztényként élnünk. Ha szeretjük a legkisebbeket 
(lásd Mt 25:40), ha időnkből áldozva meglátogatjuk azokat, akikről általában 
elfeledkeznek, ha vendégszeretőek vagyunk, ilyen és hasonló gyakorlati lé-
pésekkel jézusi szeretetet tanúsítunk, csatornává válunk, amelyen keresztül 
– rajtunk át – Jézus szeretete eljut az emberekhez. 

„Az evangélium ügye mellett a legnagyobb érv a szerető és szeretetreméltó 
keresztény” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Ad-
vent Kiadó. 339. o.). És ahogy Ellen White folytatja: „Az ilyen élet és befo-
lyás minden lépésnél erőfeszítést, önfeláldozást és önfegyelmet igényel”  
(i. m. 340. o.). Ez persze nem jön magától vagy automatikusan. Ha vallásunk 
nem több a hitelvek elméleti elfogadásánál és prédikációk hallgatásánál, 
nagyjából haszontalan lesz. A 26-27. versekben Jakab leírja, hogy mit is je-
lent „istentisztelőnek” lenni. Ez a kifejezés azt sejteti, hogy valaki különösen 
istenfélő, vallásos. Az ilyen hozzáállás közvetlen, látható eredményekkel jár, és 
az emberek felfigyelnek a különbségre. Az egyik nyilvánvaló változás a szava-
ink megválasztásában mutatkozik meg. Ahelyett, hogy durva hangnemben, 
gátlástalan megjegyzéseket tennénk, mutogatnánk, érzékenyebben figyeljük, 
hogyan hatnak másokra a megnyilvánulásaink. Megzabolázzuk nyelvünket, 
hogy ne vágtasson szilajul és erővel, mint egy vadló. Jakab megemlíti még 
az özvegyeket és árvákat is, mint akiknek különösen nagy szükségük van a 
szeretetre és a törődésre. Világi szempontból nem tűnik értelmes dolognak 
azokra költeni a javainkból, akik nem adhatnak vissza semmit a közösség-
nek. Isten nézőpontjából azonban éppen így kell bánni a világ által elutasítot-
takkal, kivetettekkel. Abban mutatkozik meg, hogy közülünk ki lett Krisztus 
igaz követője, ha kölcsönadunk annak, aki nem tudja megadni a tartozását; 
ha vendégségbe hívjuk azt, aki nem viszonozhatja; ha áldást mondunk arra, 
imádkozunk azért, aki bánt (Mt 5:44; Lk 6:35; 14:12-14). Amint Pál rámutat, 
Isten jó cselekedetekre teremtett újjá bennünket Krisztus Jézusban (Ef 2:10). 

Mennyit szánunk az időnkből és energiánkból arra, hogy segítsünk a 
szükségben lévőknek? A válaszunk alapján tehát mennyi „haszna” van a 
hitünknek? 
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csütörtökoktóber 23.

NEM ÚGY, MINT A VILÁG

Mit jelent magunkat „szeplő nélkül megtartani… e világtól” (Jak 1:27)? Ho-
gyan lehetséges ez egyáltalán? Lásd még 2Pt 1:4; 1Jn 2:15-16!

Egyesek úgy gondolják, ha elég messze költözhetnének a világtól, a legtöbb 
kísértést elkerülhetnék. Ebben ugyan van némi igazság, és amennyire csak tő-
lünk telik, igyekeznünk is kell kerülni a kísértéseket (kiváltképp amelyeknek 
nehezen tudunk ellenállni), azonban a problémáink és gyengeségeink általá-
ban megtalálnak, bárhová is menjünk. A bűnnel nem annyira az a probléma, 
ami ott kint van, noha bizonyosan annak is van szerepe, mint inkább az, ami 
bennünk, a szívünkben található. Ott dúlnak az igazi csaták, és akárhol is 
éljünk, meg kell vívnunk a küzdelmeinket. 

Szintén érdekes jelenség, hogy ha néhány problémát megoldunk, a többi még 
inkább szembeötlik. Ha például a szoba egy részét kitakarítjuk, másutt an-
nál jobban meglátszik a piszok. Így van ez a lelki élettel is: „Minél szorosabb 
kapcsolatban állunk Jézussal, annál nyilvánvalóbb lesz saját bűnös voltunk; 
látásunk megtisztul, felismerjük fogyatkozásainkat, az Ő tökéletes jellemének 
éles ellentéteként” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent 
Irodalmi Műhely. 48-49. o.). De ne adjunk Ellen White szájába olyasmit, amit 
nem mondott! Nem azt mondja, hogy minél közelebb kerülünk Jézushoz, an-
nál bűnösebbek leszünk valójában. Így folytatja a gondolatot: „Minél inkább 
űz bűnünk tudata hozzá és Isten Igéjéhez, annál magasztosabbnak látjuk jel-
lemét, és annál tökéletesebben tükrözzük vissza az Ő képét” (i. m. 49. o.). 

Az igazi vallás elvezeti az embert oda, hogy éhezze és szomjazza (lásd Mt 5:6) 
az Istennel való mélyebb kapcsolatot. Jézus számottevő időt töltött egyedül, 
Mennyei Atyja társaságában, hogy megtudja akaratát, mégsem zárkózott el az 
emberektől, közéjük ment. Az volt az „étele”, hogy segített a rászorulóknak, 
ledöntötte az előítélet falait és hirdette az örök élet jó hírét (Jn 4:28-35). 

Jézus és az első keresztények étrendje, életstílusa igencsak eltért a körülöttük 
lévő pogány világétól, szokásaik mégsem gátolták őket abban, hogy a hitü-
ket bemutassák, beszéljenek róla. Mindenhová elmentek és az evangélium az 
egész birodalomban elterjedt, alaposan beágyazódott még a legromlottabb és 
legbűnösebb központokban is, mint amilyen Róma volt. 
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október 24.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely. 
„A tanítványság próbaköve” c. fejezet, 44-49. o.

„A törvény Isten nagyszerű erkölcsi szemüvege. Az ember Isten Igéjéhez vi-
szonyítsa a szavait, a lelkét és a tetteit” (Ellen G. White megjegyzése, The SDA 
Bible Commentary. 7. köt. 935. o.)! 

„Ahelyett, hogy felmentene az engedelmesség alól, a hit, csakis a hit az, ami 
által részesülünk Krisztus kegyelmében, és így leszünk képesek az engedel-
mességre.

Jézus emberi természetben volt, és Isten azt akarja, hogy a követői is úgy le-
gyenek. Az Ő ereje által tudunk tiszta és nemes életet élni, ahogy a Megváltó 
élt” (Ellen G. White: Our Father Cares. [Gondoskodó Atyánk.] 69. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Elhangzott ugyan a tanács, hogy előnyünkre válik, ha a világias 

helyekről elköltözünk (amennyiben megtehetjük), de miért nem 
jelent ez végleges megoldást a bűn és a kísértés problémájára? Milyen 
messze kellene mennünk, hogy eltávolodjunk a kísértés minden fajtá-
jától? Mi ad igazi választ a bűnre és a kísértésre, akárhol éljünk? 

2.  A rendőrök lehallgatókészülékeket akartak elhelyezni egy irodában, 
ahol a gyanújuk szerint bűnözők tevékenykedtek. Akadt viszont egy 
probléma: vad doberman kutyák őrizték a telepet. Ezért a rendőrök 
éjszakánként hamburgerrel etették az ebeket. Eleinte ötöt-hatot is 
bedobtak a rácsok között, de hamarosan a kutyák nemcsak hogy a 
rendőrök tenyeréből ettek, hanem meg is nyalták a kezüket. Miután 
sikerült megszelídíteni a házőrzőket, a rendőrök könnyűszerrel elhe-
lyezhették a poloskákat. Mi ebből a tanulság azzal kapcsolatban, 
hogy ha nem vigyázunk, könnyen mi magunk is védtelenné válha-
tunk?

3.  Gondolkozzunk még azon, hogy az Igének megtartói legyünk, ne csak 
higgyünk benne! Valójában mi a különbség a kettő között? 

4.  Mit mondunk annak, aki állítja, hogy Krisztus kegyelme által felsza-
badult a törvény betartása alól? Általában mit értenek ezen az embe-
rek? Mit felelnénk erre?
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SZEGEDI KOVÁCS GYöRGY:
LÉGSZOMJ

Lassú, tűz-lépteid,
ahogyan jössz felém,
szétszóródnak a szélben,
s hitbe aprított
kenyér-szavaid
letüdőzöm,
őrizgetem
egy napra elegendő
rózsa-oxigénem.




