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november 15–21.

A mennyei bölcsesség alázatos 

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 4:6; Zsoltár 24:3-6; Jeremiás 3:6-10, 20; 
Apostolok cselekedetei 19:13-16; Galata 5:17; Jakab 3:13–4:10

„Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket” (Jak 4:10). 

Sok közepes és nagyobb cégnél megfigyelhető a „középvezetői mentalitás”. 
Ez a hozzáállás akkor tör a felszínre, amikor az alkalmazott jogosultnak érzi 
magát valamire, ami még nem az övé: nagyobb megbecsülésre, magasabb fi-
zetésre, kiemeltebb pozícióra stb. Amint az illető igyekszik előrébb kerülni, az 
egészségtelen hozzáállás idővel még erősödik. Tünetei lehetnek a döntésho-
zóknak tett hízelgő megjegyzések és kellemetlen, az önző versengés szellemé-
től fűszerezett kijelentések a munkatársakról. Amikor egy vezető tévécsatorna 
egyik műsorvezetője úgy került fel a csúcsra, hogy senkit nem tett közben 
tönkre, az egyik kollégája csodálattal jegyezte meg róla: „Nem is jelzik holt-
testek az útját!” 

Jó volna azt gondolni, hogy önző rivalizálás csak világi szervezeteknél üthe-
ti fel a fejét, a gyülekezet azonban egészen másként működik. Ám sajnos a 
Szentírás azt mutatja, hogy túl gyakran hat a hívőkre is a világi „bölcsesség”!

Ezen a héten nézzük meg, hogy mit mond Isten Igéje erről a sajnálatos hely-
zetről! 

8. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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november 16. vasárnap

A BöLCSESSÉG SZELÍDSÉGE

„Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit 
bölcsességnek szelídségével” (Jak 3:13). A bölcsesség szelídsége? Mit jelent ez? 

Egyes igemagyarázók szerint Jakab levele 3. fejezetének egésze azt tárgyalja, 
hogy mi teszi alkalmassá (vagy alkalmatlanná) az embert a tanítói tisztre. Ter-
mészetesen megfelelő jelöltnek tűnik, aki „bölcs és okos”, de a kör ennél is 
szélesebb, az egész gyülekezetet felöleli. Az a bölcsesség, amiről Jakab itt és az 
egész levélben ír, elsősorban nem az ókori görögök és sok mai, nyugati típusú 
társadalom által oly nagyra becsült értelmi képességet jelenti. A bölcsessé-
get Jakab inkább abban látja, ami az ember magatartásában és életstílusában 
megmutatkozik, ahogy kifejezi itt az anasztrophé görög szó, aminek a fordí-
tása: „élet” (előfordul még: 1Tim 4:12; Zsid 13:7; 1Pt 1:15; 2:12). A tetteink 
bizonyítják – az egész magatartásunk –, hogy mennyire vagyunk bölcsek. Jé-
zus is ugyanezt tanította: „igazoltaték a bölcsesség az ő fiaitól” (Mt 11:19), vagy 
ahogy az új fordításban találjuk: „cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség.”

Érdekes módon az Ószövetségben egyedül ott jelenik meg a „bölcs és értelmes” 
szókapcsolat, amikor Mózes inti Izráelt, hogy tartsa be Isten minden paran-
csát és rendelkezését: „Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti 
bölcsességtek és értelmetek a népek előtt, akik meghallják majd mind e rendelése-
ket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet” (5Móz 4:6).  

Ezzel szemben a Jak 3:11 versében említett „keserű” forrás keserű irigységet, 
civódást vagy az új fordítás szerint viszálykodást (14. vers) vált ki a gyülekezet-
ben. Ez utóbbi a görög eritheia szó fordítása, ami arra utal, ha valaki „kizáró-
lag csak a saját érdekeit keresi” (Ceslas Spicq: Theological Lexicon of the New 
Testament. 2. köt. Hendrickson Publishers. 70. o.). Ez nem azt idézi fel előt-
tünk, ahogy a keresztényeknek kell a földön viselkedni, inkább azt, amilyen 
Sátán magatartása volt a mennyben. Ha nem döntjük el tudatosan, hogy meg-
halunk énünknek és meghajtjuk az akaratunkat az Úr előtt, mindannyiunkra 
leselkedik a veszély, hogy éppen olyan magatartásformák ütköznek ki ben-
nünk, amelyektől Jakab óva int.

Időzzünk még a „bölcsesség szelídsége” kifejezésnél! Mely élethelyzeteink-
ben segíthet éppen most, ha ilyen bölcsességről teszünk bizonyságot? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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november 17.hétfő

A BöLCSESSÉG KÉT FAJTÁJA

Milyen leírást találunk Jak 3:15-16 verseiben a világi bölcsességről? Általá-
ban milyen formában nyilatkozik meg ez a fajta „bölcsesség” a világban, de 
még a gyülekezetben is? 

A bölcsesség, amivel természetes módon rendelkezünk, „földi”, sőt „testi és 
ördögi”, nem a Lélektől való. Ez nem is lephet meg túlságosan. Salamon már 
réges-régen leírta, hogy „Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és 
vége a halálra menő út” (Péld 14:12; vö. 16:25). Ez a fajta bölcsesség a lényéből 
fakadóan romboló. Ha valaki teret enged magában az irigységnek, az önző 
ambíciónak és kifejezésre juttatja azt, ennek természetes következményeként 
a rend megbomlik és széthúzás alakul ki, úgy, mint Korinthusban (lásd 2Kor 
12:20, ahol több is előfordul az itt használt szavak közül). 

Mit tudhatunk meg a „mennyei” bölcsességről Jn 3:3-7, Kol 3:1-2 és  
Jak 3:17-18 verseiből? 

Noha Jakab nem említi kifejezetten a Szentlelket, az újjászületés gondolata 
nyilvánvaló. Mintha az apostol inkább a földművelésből vett hasonlatok felé 
hajlana, amikor a vetésről és a gyümölcstermésről beszél, talán Jézusnak 
azokból a példázataiból kiindulva, amelyek szerint amint az emberek hallják 
az evangéliumi üzenetet, az ige a szívükbe plántáltatik (lásd Mt 13:3-9, 18-23). 
A mennyei bölcsesség „irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes”. Amint tehát 
láttuk, noha Jakab az engedelmességet és a jó cselekedeteket hangsúlyozza a 
hit gyümölcseiként, mégis „az irgalmasság… diadalmaskodik az ítéleten” (Jak 
2:13, új prot. ford.). Ezek szerint tehát, aki igazán bölcs, az nemcsak szelíd 
és alázatos lesz, mint Jézus, hanem békeszerető, jóindulatú, könyörületes és 
megbocsátó is, kész elnézni mások hibáit, nem kritizáló, ítélkező. 

Könnyű a világi módszerek követésébe beleesni, nem igaz? Jól vizsgáljuk 
meg önmagunkat! Mennyire befolyásolja az életünket a világi bölcses-
ség, ahelyett, hogy a „felülről való bölcsesség” jellemezne? 
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november 18. kedd

A KONFLIKTUSOK ÉS A VITÁK OKA

„Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nemde onnét, hogy 
bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban” (Jak 4:1, SZIT; vö.  
Gal 5:17)? Milyen alapvető küzdelmet ír le mindkét igehely?

Jakab levele 4. fejezetének nyitó verse arról szól, hogy a hívőket megosztja a 
belső, keserű viszálykodás. A gyülekezetben felszínre törő veszekedéseknek 
van egy belső oka: az élvezetek vágya (az ezt kifejező görög szóból származik 
a hedonizmus szavunk). E bűnös vágyakat nevezi Pál egy hasonlattal élve úgy, 
hogy „a test”, ami elszántan hadakozik a nemesebb, lelki késztetésekkel. A 
keresztény életben van egy hosszú küzdelem, amit ha nem a „felülről jövő böl-
csesség” (Jak 3:17) irányít, akkor az bizony kiterjed a gyülekezetre is, a hívők 
között lelki traumát okozva.  

Konkrétan milyen bűnös vágyakat említ Jakab (Jak 4:2-3)? Hogyan hatnak 
ezek a gyülekezetre? 

Ez közvetlen utalás a Tízparancsolatra: „Kívántok valamit, és nincs néktek: gyil-
koltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg” (Jak 4:2). Többször is említi Ja-
kab azt a problémát, amit az irigység és annak megkívánása jelent, ami máso-
ké, ill. a gerjedelmek, vágyak. Ezzel hasonló szempontú megközelítést mutat, 
mint Jézus a Hegyi Beszédben, ami szerint Isten nemcsak a külső cselekede-
teket, hanem a belső indítékokat is figyelembe veszi. Éppen ezért a gyilkos-
ságra tett utalás valószínűleg tágabb értelemben veendő, úgy, hogy a harag is 
beletartozik. A legelső gyülekezetekben a tagok bizonyára nem gyilkolták szó 
szerint egymást. Viszont Az apostolok cselekedeteiből tudjuk, hogy kiváltképp 
Jeruzsálemben, ahol Jakab is élt, időnként könnyen vezethetett gyülekezeti 
tagok elfogásához és kivégzéséhez, ha valaki beárulta őket.

„Az önszeretet hoz békétlenséget. Ha odafentről születünk, ugyanaz a gondol-
kodás hat át bennünket is, ami Jézust – ez késztette, hogy megalázza magát 
és megmentsen minket. Ekkor nem keressük a legmagasabb polcot. Arra vá-
gyunk, hogy Jézus lábainál ülhessünk, Tőle tanulhassunk” (Ellen G. White: 
Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 273-274. o.).
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november 19.szerda

„A VILÁG BARÁTSÁGA”

Vajon miért nevezi Jakab úgy a levele olvasóit, hogy „Parázna férfiak és asz-
szonyok” (lásd Jak 4:2-4; vö. Ézs 54:5; Jer 2:2; 3:6-10, 20; Lk 16:13)?

Jakab arra a bibliai motívumra utal, hogy Izráel Isten menyasszonya. A lelki 
paráznasághoz, hűtlenséghez hasonlítja azt, ha a hívők a világi szokások sze-
rint járnak el és a világi magatartás hat rájuk. Valójában ezzel más mestert 
és urat választanak maguknak. Nem könnyen érthető a következő szakasz, 
Jak 4:5 verse, némelyek az egész Újszövetség legnehezebb részének nevezik.  
A görög szöveg nyelvezetének homályossága tükröződik a főbb fordításokban 
is. Némelyik a lélek alatt a Szentlelket érti („Féltékenyen kíván minket” a Lé-
lek; pl. Csia Lajos fordítása). Mások az ember lelkére gondolnak: „Féltékenyen 
szereti (Isten) a lelket, amelynek ő adott bennünk otthont” (SZIT). Nyelvtanilag 
és a szövegösszefüggést tekintve ez utóbbi fordítás tűnik a legjobbnak, de a 
fordítástól függetlenül a vers jelentése nem nagyon világos. A mondattan és 
a közvetlen szövegösszefüggés gondos tanulmányozása alapján viszont így 
lehetne fordítani az 5. és a 6. verseket: „Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás 
hiába szól az irigység ellen? A lélek, amelyet Ő adott belénk, vágyakozik, de 
[Isten] nagyobb kegyelmet ad. Ezért mondja: ’Isten ellenáll a kevélyeknek, de 
kegyelmet ad az alázatosoknak’” (Jak 4:5-6, a szerző fordítása nyomán). 

Amint az 1-4. versekből világosan kitűnik, az ember lelkét (vagy „szívét”) 
olyan vágyak hatják át, amelyek eredendően, önmagukban ugyan nem rosz-
szak, mégis a bűn elferdítette és a gonoszság útjára vitte azokat. Siralmas hely-
zetünkre a kegyelem az egyetlen igazi megoldás. A kevélyek azonban olyan 
helyzetbe hozták magukat, amelyben nem tudják egykönnyen elfogadni a ke-
gyelmet. Valaki azt írta erről, hogy ahhoz hasonló, ahogy a kegyelmet kapjuk, 
mint amikor a koldus a vízesés alá tartja a bádogbögréjét. Csak az nyitott a 
kegyelem – a minden tekintetben méltatlan ember iránt tanúsított, meg nem 
érdemelt jóindulat – befogadására, aki alázatos, szelíd és tudja, hogy égető 
szüksége van Istenre. Ellen G. White így fogalmazott: „egyedül nagy szüksé-
günk alapján tarthatunk igényt Isten kegyelmére” (Jézus élete. Budapest, 1989, 
Advent Kiadó. 260. o.). 

Most nézz magadra! Mi van benned, ami méltóvá tenne az üdvösségre? 
Válaszod hogyan döbbent rá arra, hogy égető szükséged van a kegyelem-
re az életedben? A problémánkra miért csakis a kereszt jelentheti a meg-
oldást? 
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november 20. csütörtök

ENGEDELMESSÉG ISTENNEK

„Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőle-
tek” (Jak 4:7). Figyeljük itt meg a felszólítások sorrendjét! Ha önerőből pró-
bálunk meg ellenállni az ördögnek, milyen esélyünk lehet a sikerre? Amikor 
hét zsidó ördögűző úgy akarta kiűzni a gonosz lelket egy megszállottból, hogy 
Jézus és Pál nevét mintegy varázsigeként mondogatta, a szerencsétlen ember 
olyan erővel támadt rájuk, hogy végül lecsupaszítva, vérző sebekkel futottak 
el előle (ApCsel 19:13-16). Tehát meg kell hajtanunk magunkat Isten és az 
akarata előtt, hogy ellen tudjunk állni az ördögnek! Sőt, éppen ezzel a lépé-
sünkkel állunk ellen neki!

Ám azt sem kell feltételeznünk, hogy Jakab levelének első olvasói azelőtt még 
nem adták át magukat Istennek. Világos, hogy Jakab azoknak ír, akik hívők-
nek vallották magukat. Inkább úgy kellene ezt értenünk, hogy naponta adjuk 
át magunkat Istennek, az ördögnek pedig álljunk ellen, amikor csak jelentkez-
nek a kísértései. 

Milyen parancsokat találunk Jak 4:8-10 verseiben? Hogyan kapcsolódnak 
egymáshoz és az Isten iránti engedelmességhez is? 

E versek a változásra szólítanak, és itt tetőzik mindaz, ami Jak 3:13 versétől 
kezdődően elhangzik. A héten tanulmányozott szakasz szembeállítja egymás-
sal a mennyei bölcsességet és az ördögi bölcsességet, valamint az önmagukat 
felmagasztaló (amit az ördög is tett, lásd Ézs 14:12-14) kevélyeket és az aláza-
tosokat, akik meghajolnak Isten előtt és megalázzák magukat. Jakab ösztönzi 
az Isten szövetsége iránt hűtleneket (Jak 4:4), majd megismétli a kétszívűeknek 
szóló intést (Jak 4:8; vö. 1:18). Tehát az Istennek való engedelmességre szó-
lítás túlmegy a csupán moralizáló buzdítás keretein, mert Jakab megtérésre 
hívja a bűnösöket, amint Jézus is tette (Lk 5:32). 

Hogyan kell az embernek megtérnie? Jakab felvázolja a lépéseket (Zsolt 24:3-6 
versei alapján): 1) közeledjetek Istenhez és Ő is közeledik hozzátok. 2) Tisztít-
sátok meg kezeteket és szíveteket (vagyis a tetteket és a gondolatokat egyaránt)! 
3) Bánkódjatok, szomorkodjatok és sírjatok a gyengeségeitek miatt, ismét felis-
merve, hogy csakis rászorultságotok miatt tarthattok igényt Isten kegyelmére! 

„Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket” (Jak 4:10). 
Mit jelent ez? Hogyan tanulja meg az ember megalázni önmagát? 
Hogyan tanulhatjuk meg követni a jézusi alázatot?
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november 21.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Sokak szíve a gondok terhe alatt sajog, mert el akarják érni a világi szintet. 
A világ szolgálatát választották, elfogadták kuszaságait, magukévá tették szo-
kásait. Így jellemük beszennyeződik, életük megkopik. Érvényesülésük, vilá-
gi vágyaik kielégítése érdekében megsebzik lelkiismeretüket, a szemrehányás 
még nagyobb terhét veszik magukra. A szüntelen való aggódás kimeríti az 
életerőt. Uruk azt szeretné, ha elvetnék a szolgaság igáját… Megparancsolja, 
hogy keressék először Isten országát és igazságát, és ígérete szerint minden, 
ami e földi élethez szükséges, megadatik” (Ellen G. White: Jézus élete. Buda-
pest, 1989, Advent Kiadó. 273. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Időzzünk még a hétfői részben említett kétféle bölcsességnél! Soroljuk 

fel, hogy milyen gondolatok társulnak egyikhez is, másikhoz is! Most 
pedig idézzük fel azokat az alkalmakat, amikor a hét során fontos 
döntéseket hoztunk vagy lépéseket tettünk meg! Melyik bölcsesség 
mutatkozott meg bennük? 

2) Amint a vasárnapi részben is láttuk, Isten megígérte Izráelnek, hogy 
törvénytiszteletük láttán a szomszédos népek csodálattal jegyzik 
majd meg, milyen „bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet” (5Móz 4:6). 
Nem emiatt vált kevéllyé Izráel? A gőg ellentétes a mennyei bölcses-
séggel, ami éppen alázathoz vezet. Mi történt velük? Hogyan tanulhat-
juk meg elkerülni a hibáikat? Miért a szentélyszolgálat lényegének a 
megértése lehetett a legjobb védelem az önteltség ellen? Bennünket 
pedig miért a kereszt óv leginkább a kevélységtől?

3) Olvassuk el ismét Ellen White gondolatait a lap tetején! Mennyire 
törekszünk a világi szint elérésére? Szükségszerűen rossz volna ennek 
minden formája? Gyakran olvashatjuk emberekről, hogy úgy tűnik, 
világi szempontból mindenük megvan, az életük mégis zsákutcába 
jutott. Tehát mennyire megtévesztő a nagy része annak, amit a világ 
kínál? A fő kérdés viszont ez: Hogyan tanulhatunk meg ellenállni a 
világnak? Hogyan taníthatjuk úgy a világ ígéreteinek könnyen hitelt 
adó fiatalokat, hogy ne essenek csapdába?

4) Maradjunk még az alázat kérdésénél! Miért olyan fontos ez a tulaj-
donság a keresztények életében? Miért jelent halálos veszélyt a kevély-
ség, önteltség mindenki számára, aki követni akarja Jézust? 
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FELÜLRŐL JöVŐ BÉKESSÉG

„Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvé-
nyek felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok 
a ti lelketeknek” (Jer 6:16). „Vajha figyelmeztél volna parancsolataimra! 
olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger hab-
jai” (Ézs 48:18).

„Akik Krisztus szavát megfogadják, lelküket vele őriztetik, életüket 
parancsainak alávetik, azok békességet, nyugalmat lelnek. A világon 
semmi sem képes elszomorítani őket, ha Jézus boldogít jelenlétével.  
A tökéletes belenyugvásban tökéletes a béke. Az Úr ezt mondja: ’Kinek 
szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Tebenned bí-
zik’ (Ézs 26:3). Életünk összekuszálódhat, de ha alávetjük magunkat 
a bölcs Mesterművesnek, Ő olyan mintázatú életet és jellemet alakít 
ki, amely az Ő dicsőségére szolgál. Az olyan jellemet, amely Krisztus 
dicsőségét – jellemét – fejezi ki, befogadják Isten Paradicsomába. Meg-
újult nemzetség fog Vele járni fehérben, mert méltó lesz rá.

Mivel Jézus által elnyerjük a nyugalmat, a menny már itt elkezdődik. 
Engedünk hívásának – ’jöjjetek, tanuljatok tőlem’ –, megyünk, s ezzel 
elkezdődik számunkra az örök élet. A menny: szüntelen közeledés Is-
tenhez Krisztus által. Amennyivel többet időzünk a menny fényességé-
ben, annyival nagyobb és nagyobb dicsőség tárul fel előttünk, s minél 
többet tudunk Istenről, annál inkább növekszik boldogságunk. Mivel 
ebben az életben Jézussal járunk, eltölthet szeretete, kielégíthet jelenlé-
te. Amit csak befogadhat az emberi természet, azt itt megkaphatjuk. De 
mi ez ahhoz képest, ami ezután következik? Ezek ’vannak az Isten kirá-
lyiszéke előtt; és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában; és aki a 
királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem 
szomjúhoznak többé; sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség: mert 
a Bárány, aki a királyiszéknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek 
élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet’  
(Jel 7:15-17)” Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent  
Kiadó. 274-275. o.). 




