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„Szalmalevél” volna?

Jakab levele a Biblia egyik leginkább félreértett írása. Az 1519-ben megtartott 
Lipcsei Dispután Johannes Eck római katolikus teológus éppen erre hivatkoz-
va igyekezett cáfolni Luther Márton álláspontját a hit általi megigazulásról, 
hangsúlyozva, hogy a képletbe a cselekedeteket is bele kell venni.

Válaszában Luther végül is tagadta a levél ihletettségét, főként annak a téves 
állításnak az alapján, hogy az irat a cselekedetek általi megigazulást tanítaná. 
Luther az Újszövetség 1522-ben kiadott német fordításához írt bevezetőjében 
utalt rá, hogy előnyben részesít bizonyos könyveket, mint pl. János, 1János, 
Róma, Galata, Efezus és 1Péter, amelyek Krisztust mutatják be és tanítják 
„mindazt, aminek az ismerete… szükséges és áldásos.”

Jakab leveléhez írt előszavában Luther még keményebben fogalmazott: „va-
lójában szalmalevél”-nek nevezte, mondván, hogy „semmi nem emlékeztet 
benne az evangélium természetére.” A szentírási kánonból ugyan nem vette 
ki, de elkülönítette attól, amit ő a kánon törzsének tekintett.

Az évszázadok során a keresztény gondolkodás jelentős szegmensét be-
folyásolta, hogy Luther kiemelte Pál leveleit, különösképpen a Római és a 
Galáciai levelet, Jakab levelét pedig elvetette és pusztán vallási témakörű 
könyvként kezelte.

Mégis, ki volt Jakab? Törvényeskedő szemlélet jellemezte volna? Vajon vi-
tatta a páli gondolatot a hit általi megigazulásról, és tényleg azt tanította, hogy 
a megigazulás valójában a cselekedetek útján érhető el? Vagy pedig csupán 
kissé eltérő megközelítésben írt a témáról, hasonlóan ahhoz, ahogyan Jézus 
tanításairól is többféle perspektívából számoltak be az evangéliumok? Egyér-
telmű a válasz, hogy az utóbbi a helyzet. 

Jakab levelét illetően nem minden reformátor osztotta Luther nézetét. Olyan 
szellemi nagyság, mint Luther egyik legközelebbi munkatársa, Melanchton 
sem tartotta Pál és Jakab írásait ellentétesnek egymással. 

Jakab személyesen ismerte Jézust. Éppen az ő levele lehet a legkorábbi ke-
resztény irat, és az összes szentírási levél közül ebben tükröződnek leginkább 
Jézusnak az evangéliumokból ismert tanításai. Miként Jézus példázataiban, 
úgy Jakab levelében is bőséggel találhatunk a földművelés és az üzleti élet kö-
réből vett képeket. Fontos témái még a bölcsesség, az ima és mindenekfelett 
a hit. 

Jakab levele más tekintetben is sajátságos, mivel bepillantást enged a küzdel-
mekbe, amelyekkel az első keresztény gyülekezeteknek meg kellett birkózni. 
Irigység, féltékenység és világiasság szűrődött be a közösségbe, és többféle tár-
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sadalmi és kulturális nyomás fordította szembe a tehetősebb és a szegényebb 
keresztényeket. Rácsodálkozhatunk a nagy küzdelem kibontakozására is, mi-
közben az apostol bírálatát olvassuk a bölcsesség és a hit hamis formáiról.

A hetednapi adventisták számára különösen fontos, hogy Jakab leveléből ki-
világlik a Jézus visszajövetelébe vetett hit. Jelentős szempontokat közöl még a 
törvénnyel, az ítélettel és a második adventtel kapcsolatban. Illést is követendő 
példaképként állítja elénk, ami rendkívül sokat mond számunkra, hiszen azt a 
feladatot kaptuk, hogy Krisztus visszajövetelének készítsük az útját. 

Tehát az ebben a negyedévben bejárandó utunk bizonyos szempontból a 
kereszténység egész korszakát felöleli, hiszen egyrészt megtalálható benne 
néhány a legkorábbi prédikációk közül, másrészt különleges betekintést kí-
nál az utolsó napokra is.

Clinton Wahlen, PhD a Bibliai Kutatóintézet igazgatóhelyettese a Generál 
Konferencia központjában. Szakterülete az Újszövetség és annak az ókori  
judaizmussal való kapcsolata. Amerikai, de élt és dolgozott Oroszországban, 
Új-Zélandon, Nagy-Britanniában és a Fülöp-szigeteken is. Felesége Gina az  
Adventista Misszió munkatársa. Két gyermekük van, Daniel és Heather.  

 Clifford R. Goldstein
szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz
Szombatiskolai tanulmányunkban a bibliai idézeteket általában a Károli-féle fordítás-
ban közöljük. Amikor máshonnan idézünk, zárójelben olvasható a forrás megjelölése. 
A bibliai könyvek neve és rövidítése a Magyar Bibliatársulat megbízásából, a Magyar-
országi Református Egyház Kálvin János Kiadójában, Budapesten, 2002-ben kiadott 
bibliafordítás szerint szerepel. A továbbiakban ezt így rövidítjük: új prot. ford. Ha az 
idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. 
(idézett mű) rövidítést.

Továbbra is szeretettel ajánlom minden érdeklődő figyelmébe a Tanítói mellékletet, 
ami külön kiadványként beszerezhető. 

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés az interneten is megte-
kinthető a www.remenytv.hu oldalán a VIDEÓGALÉRIÁBAN és a Bibliatanulmány 
alatt, illetve kérhető még e-mailben, videoüzenetként. 
Újdonság! Az érdeklődőket várjuk A FAcebook bibliAtAnulmányok csoportjábAn is!

Amint már megszoktuk, a hanganyag letölthető az internetről. Ha a bibliatanulmá-
nyokat megkeressük az egyház honlapján (www.adventista.hu/bibliatanulmanyok), 
az ott jelzett kapcsolattal elérhető a hanganyag is. Ezért külön köszönettel tartozunk 
Bátori Sándornak és mindazoknak, akik részt vesznek az előkészítésben!

Zarkáné Teremy Krisztina
a magyar változat szerkesztője
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szeptember 27–október 3.1. tanulmány

Jakab, az Úr testvére

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 7:24-27; János 7:2-5; 1Korinthus 15:5-7; 
Jakab 1:3; 2:5; 1Péter 2:9-10

„Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nék-
tek” (Jn 15:14). 

Már jó messze vagyunk a keresztény egyház korai napjaitól, nemcsak időben, 
hanem a kultúrát tekintve is. Ebből következően aligha tudjuk elképzelni, mi-
lyen lehetett a még éppen a szárnyait bontogató keresztény mozgalomhoz tar-
tozni akkor, amikor sok gyülekezet házaknál jött össze, és a hívők többségét 
kitevő zsidóknak az üldözőik is izraeliták voltak. Jakab levele által nyerjük az 
egyik legkorábbi bepillantást a zsidó-kereszténység életébe, mielőtt eltűnt a 
zsidóság és a kereszténység közötti küzdelmek ködében, és még mielőtt a II. 
századtól kezdődően a főként pogány hátterű egyházban a zsidók kisebbség-
be kerültek.

Úgy tűnik, hogy eltérően több apostoli levéltől, ennek a megírására nem va-
lamiféle krízis vagy egy gyülekezetben felmerült szükséghelyzet késztette Ja-
kabot. Az irat a keresztények szélesebb körének szól, az „elszórtan” (Jak 1:1) 
élő hívő közösségnek. 

Még mielőtt azonban belemerülnénk a levélbe, a héten igyekszünk megtudni 
az írójáról mindent, amit csak lehet. Ilyen kérdéseket teszünk fel például: Ki 
volt Jakab? Mit tudunk a körülményeiről? Milyen kapcsolatban állt Jézussal? 
Milyen tisztet töltött be az egyházban? 

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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szeptember 28. vasárnap

JAKAB, JÉZUS „ATYJAFIA”

A levél íróját minden bizonnyal igen jól ismerték az egyházban, mert nem 
ad konkrétabb információt a személyét illetően annál, amit Jak 1:1 versében 
találunk: „Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, az elszórtan levő 
tizenkét nemzetségnek.” 

A személyazonosságával kapcsolatban tehát gyorsan leszűkíthetjük a lehe-
tőségek körét. Az Újszövetség négy Jakab nevű férfit említ: kettőt a tizenkét 
tanítvány között (Mk 3:17, 18), azután Júdás apját – nem Iskariotes Júdásét, 
hanem a tanítványok közül a másik Júdásét (Lk 6:16) – és Jézus egyik testvé-
rét. Négyük közül csak Jézus testvére élt elég hosszan és volt olyan kimagasló 
szerepe az egyházban, hogy egy ilyen levelet megírhasson. Ezért gondoljuk, 
hogy Jézus egyik „atyjafia” (Gal 1:19 ; vö. Mk 6:3), Jakab írta ezt az újszövet-
ségi könyvet. 

Bizonyára több lehetősége volt a tanulásra Jakabnak, az ácsmester fiának (Mt 
13:55), mint egy átlagos földműves gyerekének abban az időben. Az Újszövet-
ség egészében ez a levél az egyik legjobb példa az irodalmi görög nyelvezetre. 
Gazdag szókészletét, retorikai érzékét és az Ószövetség alapos ismeretét csak 
A zsidókhoz írt levél múlja felül. Jakab neve szerepel elsőként Jézus testvérei 
között, ezért valószínűleg ő lehetett a legidősebb fiú. Jézus viszont az édesany-
ját a szeretett tanítvány, János gondjaira bízta (Jn 19:26-27), ami azt sejteti, 
hogy a bátyjai nem Mária saját gyermekei voltak, hanem József előző házas-
ságából születtek.

Jézus szolgálatával kapcsolatban olvassuk el a következő verset: „Amikor 
ezt meghallották a hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták: 
magán kívül van” (Mk 3:21, új prot. ford.; lásd még Mt 12:46-47; Jn 7:2-5). 
E szövegek szerint hogyan tekintett Jézusra a saját családja? Milyen tanul-
ságot szűrhetünk le ebből magunkra vonatkozóan, ha a szeretteink néha 
talán félreértenek?

„A Messiás munkájáról alkotott hamis elképzelés és Jézus Isten-voltába vetett 
hit hiánya vezette oda fivéreit, hogy sürgessék: jelentse ki magát nyilvánosan 
a népnek a sátoros ünnepen” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, 
Advent Kiadó. 410. o.).

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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 szeptember 29. hétfő

JAKAB, A HÍVŐ

Mit tudhatunk meg 1Kor 15:5-7 és ApCsel 1:14 verseiből a hatásokról, ame-
lyek Jakabot érték, változtatva rajta?

Feltámadása után Jézus sokaknak megjelent, köztük Péternek és „a tizenket-
tőnek” (kivéve természetesen Iskariotes Júdást). Majd pedig egyszerre ötszáz 
ember előtt is megjelent. Jakab bizonyára nem volt akkor közöttük, mert Jé-
zus külön megjelent neki is. Ez a találkozás rendkívüli lehetett, hiszen külön 
említést tesz róla az Írás. Arról viszont hallgat a Biblia, hogy mi történt ez al-
kalommal. Mindenképpen óriási hatása lehetett Jakabra, aki attól fogva hűsé-
ges követője volt Jézusnak, az egyházban pedig befolyásos vezető vált belőle. 

Még mit tudunk Jakabról? ApCsel 12:16-17; 15:13-14, 19; 21:17-19;  
Gal 1:18-19; 2:9

Jakab csakhamar a jeruzsálemi gyülekezet egyik vezéralakja lett. Péter azon-
nal tudatni akarta Jakabbal, mi történt vele, miután egy angyal kimentette a 
börtönből (Kr. u. 44.) (ApCsel 12:17). Öt évvel később a jeruzsálemi zsinaton 
Jakab elnökölt, és ő jelentette ki, milyen döntést hoztak. Pál szintén őt em-
líti elsőként, Péter és János előtt, amikor felsorolja a jeruzsálemi gyülekezet 
„oszlopait” (lásd Gal 2:9). Évekkel később pedig, Kr. u. 58-ban, amikor Pál 
megérkezett a jeruzsálemi szegények javára gyűjtött összeggel, a gyülekezetek 
küldöttei sorban Jakab lába elé tették le adományaikat (lásd Ellen G. White: 
Sketches From the Life of Paul. [Pál apostol élete nagy vonalakban.] 208-209. o.).

Minden jel arra mutat, hogy Jakabot nagy tisztelet övezte még több évtizeddel 
az apostolok halála után is. Annyi legenda keringett kegyességéről, hogy így 
emlegették: „az igaz Jakab”. Noha kezdetben komoly kételyei voltak Jézussal 
kapcsolatban, később mégis az őskeresztény egyház lelki óriásává nőtt. 



9

szeptember 30. kedd

JAKAB ÉS AZ EVANGÉLIUM

Sajnos azonban – talán Luther hatására – sok keresztény nem figyelt fel Ja-
kab levelének fontos üzenetére. Nem mintha kisebbíteni akarnánk Luther je-
lentőségét a korabeli egyház életében, mégis meg kell említenünk, hogy „a 
reformáció nem… ért véget Lutherrel. Folytatódnia kell e világ történelmének 
lezárulásáig,” mert „végzetes tévedéseket” vittek tovább a reformátorok, és 
sok fontos igazságot kellett még a felszínre hozni (Ellen G. White: The Story of 
Redemption. [A megváltás története.] 353. o.).

Ebből következett, hogy szükség volt a nagy ébredési mozgalomra Jonathan 
Edwards, George Whitefield és a Wesley testvérek vezetésével. A közremű-
ködésükkel megszületett a Metodista Mozgalom, amely hangsúlyozza a ke-
resztény életszentség döntő szerepét. A reform munkája a második ébredési 
mozgalommal folytatódott, amelyből Isten előhívta a Hetednapi Adventista 
Egyházat a „harmadik angyal üzenetének” hirdetésére. Az egész világra kiter-
jedő üzenetnek a hirdetése annak a népnek a Lélekkel teljes bizonyságtételé-
ben tetőzik, „akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét” (Jel 14:12)!

Olvassuk el Jak 1:3, 2:5, 22-23 és 5:15 verseit! Mi a hit szerepe az itt említett 
igék szerint? Tehát mit jelent hit által élni? Hogyan mutatnak rá e szöve-
gek, hogy a hit több az igazság különféle tételei mellett, pusztán értelemmel 
meghozott döntésnél. 

Talán lesz, akit meglep, hogy e rövid levélben Jakab tizenkilencszer utal a hit-
re, többször, mint a cselekedetekre és a megigazulásra együttvéve! Valójában a 
hit fontosságát már az 1. fejezet elején hangsúlyozza, a próbákkal és a bölcses-
ség kérésével kapcsolatban (3. és 6. vers). Ezek szerint Jakab nem egyszerűen 
csak írt a hívőknek, hanem elvárta tőlük a hit egy bizonyos minőségét. Amint 
látni fogjuk, önmagában a hit keveset ér. Az igaz hitnek vannak felismerhető 
mutatói, vagyis meglátszik a hívők életében és jellemében. 

Mit teszünk naponta, amiből kitűnik hitünk minősége és valódisága? 
Mivel mutathatjuk be még az „apró” dolgokban is, hogy igazán hiszünk? 



„AZ ELSZÓRTAN LEVŐ TIZENKÉT NEMZETSÉGNEK”

Kiket értsünk a „tizenkét nemzetség” alatt? Miért szóródtak szét annyira? Jak 
1:1; ApCsel 11:19-21; 1Pt 2:9-10

Amint láttuk, Jakab a hívőknek írt. Az evangélium munkájával eleinte Jeru-
zsálemre összpontosítottak (Lk 24:47), de az István megkövezése után felerő-
södő üldözés miatt a hívők szétszóródtak, így az evangélium magja eljutott a 
Római Birodalom városaiba és a környező területekre. 

Az apostolok cselekedetei 11. fejezete szerint az evangélium elég hamar elér-
kezett a pogányokhoz, először is Antiókhiában. A „tizenkét törzs” kifejezés 
valószínűleg a kereszténység egészére utal. Úgy tűnik, hogy nem voltak külön 
nemzetiségi alapon szervezett gyülekezetek. Ezért is kellett hamarosan arról 
dönteni a jeruzsálemi zsinaton, hogy a hitre tért pogányoknak körülmetélés 
által zsidóvá kell-e lenni (ApCsel 15:1-6), mielőtt keresztények lehetnének.

Hogyan közelítette meg Jakab a problémát, amivel az őskeresztény egyház 
küzdött (ApCsel 15:13-21)?

A Szentírásban talált megoldás megőrizte az egyház egységét. Jakab idézte 
Ámósz próféciáját Izráel helyreállításáról, ami végül kiterjed a pogányokra is 
(ApCsel 15:16-17). Ez a rendelkezés az idegenekre is vonatkozó mózesi tör-
vények (3Mózes 18-20. fej.) alapján állt. Amikor Jakab úgy szólítja meg levele 
olvasóit, hogy „a tizenkét törzs”, emlékeztetni kívánja őket: szintén örökösök 
az Ábrahámnak tett ígéret értelmében. Péter hasonló gondolatot vet fel, ami-
kor azt mondja a kereszténységről, hogy „szent nemzet” (1Pt 2:9; vö. 2Móz 
19:5-6), és levele megszólításában (1Pt 1:1) ő is az „elszéledt” kifejezést hasz-
nálja. A görögben mindkét igehelyen a diaszpora szó szerepel. Ez a kifejezés 
alapvetően azokra a zsidókra vonatkozott, akik Izráel szó szerinti értelemben 
vett földrajzi határain kívül éltek (lásd Jn 7:35). 

Elszéledt, szétszóratásban lévő egyház? Mintha éppen a hetednapi adventis-
tákra illene ez a jelző! A közöttünk meglévő óriási kulturális, etnikai és 
társadalmi különbségek ellenére mégis mi egyesíti a Hetednapi Adventista 
Egyházat Krisztusban, mi teszi egyedi protestáns mozgalommá? 

10

október 1.szerda
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október 2. csütörtök

JAKAB ÉS JÉZUS

Jakab láthatta Jézust gyerekként, fiatalként és felnőttként is. Idővel elhitte, 
hogy valóban Jézus a Messiás, majd pedig ő lett a jeruzsálemi keresztények 
vezetője. Jakab mégsem Jézus testvérének nevezi magát, hanem szolgájának 
(Jak 1:1). Világos, hogy megtanulta az alázatot és elsajátította az igazi bölcses-
séget. Éppen ezért nem lephet meg, hogy e tulajdonságok fontos témaként 
szerepelnek levelében (Jak 1:9-11, 21; 3:13-18; 4:6-10). 

Vessük össze egymással az alábbi szövegeket, majd foglaljuk össze, hogy 
mi a közös bennük!

Jak 1:22; Mt 7:24-27  

 

Jak 3:12; Mt 7:16  

 

Jak 4:12; Mt 7:1  

 

Széles körben elismert a Jakab levele és Jézus tanításai, különösen a Hegyi 
Beszéd közötti hasonlóság. „Jézus mindent átható befolyása képezi az alapját 
Jakab egész tanításának” (Peter H. Davids: The Epistle of James. [Jakab levele.] 
Grand Rapids, Mich., 1982, Eerdmans Publishing Co. 50. o.). 

Ha alaposan összevetjük Jakab levelét az evangéliumokkal, kitűnik, hogy az 
apostol nem azokból merített, inkább úgy írt, mint aki mélyen és személyesen 
ismerte Jézus tanításait, aki hallgatóságában mindig a hitet ébresztgette, buz-
dított gyakorlására. 

Miközben a negyedév során Jakab levelét tanulmányozzuk, Jézuséhoz igen 
hasonló megközelítési móddal találkozunk. Jakab nem elégedett meg gyen-
ge, terméketlen vagy ingadozó hittel. Amint majd a következő héten is látni 
fogjuk, a könyv elején a hit dominál, és Jakab rámutat, hogy e tulajdonság 
miként képez alapot a Krisztussal való éltető kapcsolatnak. 

Gondolkozzunk el saját hitünk minőségéről és valódiságáról! Mennyire 
mondható el, hogy igazán hiszünk? Milyen mélyre hatol le a hitünk? 
Mennyire tesz képessé a keresztényhez illő életre? Még mit tehetnénk, 
milyen döntéseket kell meghoznunk, hogy hitünk erősödjön, mélyüljön? 
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október 3.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Testvérei sokszor a farizeusok elcsépelt, elavult filozófiájával hozakodtak 
elő, s úgy képzelték, taníthatják azt, Aki minden igazságot ismer, és minden 
titkot tud. Amit nem értettek, azt nyíltan elítélték. Jézust a végsőkig próbára 
tették szemrehányásaik, lelke megfáradt, elcsüggedt. Hitet tettek Isten mel-
lett, és azt gondolták, igényt tarthatnak Rá, miközben Isten testben velük volt, 
csak nem tudtak róla.

Ezek a dolgok tövisekkel borították Krisztus útját. Annyira bántotta saját csa-
ládjának téves felfogása, hogy megkönnyebbült, ha bárhová ment, ahol ezt 
nem tapasztalta” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 
269. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Lényegében Jakab levele a gyakorlati keresztény élet kézikönyve. Talán 

éppen ez született meg elsőként az Újszövetség könyvei közül (vala-
mikor Kr. u. 44 és 49 között). A teológiai üzeneten túl azt is elmondja, 
hogyan kell keresztényhez illő módon élni. Miért éppen olyan fontos 
– ha nem még fontosabb – a gyakorlatba is átültetni a hitünket? Vagy 
amit hiszünk, fontosabb volna annál, hogy a hitünk az életünkben is 
megmutatkozzon? Például melyik lenne jobb: ha valaki őszintén meg-
tartja a vasárnapot, igazán, komolyan megszentelve a hét első napját, 
vagy ha valaki úgynevezetten szombatot ünnepel, de egyáltalán nem 
veszi komolyan?

2.  Amint a vasárnapi részben láttuk, Jakab Jézus bátyja volt. Noha Jézus 
Isten, minden teremtett dolog Alkotója, mégis emberré, közülünk 
valóvá lett, olyannyira, hogy testvérei is voltak. Hogyan mutatja be ez 
a különös gondolat, hogy Jézus áthidalta a menny és a bűnbe süllyedt 
világ közötti hatalmas szakadékot? Ezek szerint milyen messze volt 
kész Isten elmenni a bűnös ember megmentéséért? Hogyan érthetjük 
meg jobban Krisztus emberi természetére gondolva azt, hogy győzhe-
tünk a bűn felett? Hogyan biztosít az emberré lett Krisztus arról, hogy 
Isten megérti: valóságosak a küzdelmeink?

3.  A heti tanulmányunk megemlíti, hogy Jakab levelének az alázat az 
egyik témája. Miért olyan fontos a keresztények életében az alázat? 
Vagyis a kereszt fényében hogyan merészelhet bármelyikünk is öntelt, 
arrogáns módon viselkedni, kiváltképp lelki természetű kérdések-
ben?
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TARTSATOK öSSZE! TARTSATOK öSSZE!

„És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. 
De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül” (Mt 24:12-13).

„Az utolsó napokban Isten kiválasztott egy népet törvénye letéteményeséül, 
amelyre mindig várnak nehéz, kellemetlen feladatok… Nagy buzgalmat és 
folyamatos küzdelmet igényel a gonoszság távoltartása a gyülekezetekből. 
Szilárdan, részrehajlás nélkül kell fegyelmet gyakorolni, mert némelyek, 
akik vallásosnak tűnnek, igyekeznek aláásni mások hitét és titokban önma-
guk felmagasztalásán munkálkodnak. 
Az Úr Jézus az Olajfák hegyén nyíltan kijelentette: ’mivelhogy a gonoszság 
megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.’ Olyan csoportra utalt, akik 
a lelkiség magas fokáról estek le. Komolyan, szívünket alaposan megvizs-
gálva olvassuk az ilyen kijelentéseket! Hol a lázas buzgalom, az Isten előtti 
áhítat, ami megfelel az igazság nagyságának, amiben állításunk szerint hi-
szünk? A világ és a dédelgetett bűnök szeretete elfordította a szívet az ima 
és a szent dolgokon való elmélkedés szeretetétől. Róják a vallási szolgálatok 
formális köreit, de hová tűnt a Jézus iránti szeretet? A lelki élet haldoklik. 
A lelki életet kiöli az önérzet és az önteltség. Magukat magasztalják, önma-
gukról beszélnek. Ó, bárcsak meghalna az ember énje! ’Naponként halál 
révén állok’ (1Kor 15:31) – mondta Pál apostol. Amikor büszke, kérkedő 
önteltség, önelégültség hatja át a lelket, Jézus számára nincs ott hely, csak 
alantasabb helyre szorul, míg az ember énje jelentőssé dagad, a lélek egész 
templomát kitöltve. Ez az oka annak, hogy az Úr csak oly keveset tehet 
értünk. Amennyiben segítené erőfeszítéseinket, az emberi eszköz minden 
dicsőséget a saját okosságának, bölcsességének és képességének tulajdo-
nítva dicsérné magát, mint a farizeus: ’Böjtölök kétszer egy héten; dézsmát 
adok mindenből, amit szerzek’ (Lk 18:12). Ha az ember Krisztusban rejti el 
énjét, az nem jön fel a felszínre olyan gyakran…
Csak akkor tudunk eredményesen és harmonikusan dolgozni, ha úgy 
igyekszünk végrehajtani a Mester utasításait, hogy közben nem tesszük 
saját pecsétünket és azonosító jegyünket a munkára. ’Tartsatok össze! 
– mondta az angyal. – Tartsatok össze’” (Ellen G. White: 5Testimonies.  
[Bizonyságtételek. 5. köt.] 538-539. o.)!
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október 4–10. 

Hitünk tökéletesítése

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; 
Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7

„Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm 
helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének 
jobbjára ült” (Zsid 12:2). 

Egy fogorvos elmondta, hogy miért hibátlanok az általa felhelyezett koronák. 
„Soha nincs problémám a koronákkal, amelyeket a fogtechnikus átküld. Ha 
tökéletes mintát adok neki, tökéletes koronát készít.” A fogorvos nem aggódik 
a végeredmény miatt. Arra összpontosít, amit neki kell megtennie a folyamat 
kezdeti szakaszában. 

Hasonlóképpen a kereszténynek sem amiatt kell izgulna, hogy végül elég jó 
lesz-e a jelleme. Ez már Isten munkája. A mi szerepünk megharcolni „a hit-
nek szép harcát” (1Tim 6:12), tekintetünket Jézusra, „a hitnek fejedelmére és 
bevégzőjére” (azaz tökéletessé tévőjére) szegezve (Zsid 12:2). Ha így hiszünk 
Krisztusban, Ő képes munkálni bennünk „mind az akarást, mind a munká-
lást jó kedvéből” (Fil 2:13), valamint el tudja végezni az elkezdett jót (Fil 1:6). 
Hit nélkül az ember érezheti magát reménytelen helyzetben lévőnek, legyő-
zöttnek, még mielőtt bármit is elkezdene, mert önmagára és nem Krisztusra 
összpontosít.

Amint Jézus mondja: „Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött” 
(Jn 6:29). Látni fogjuk majd, hogy Jakab ezt a fontos lelki igazságot segít meg-
érteni.

2. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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október 5. vasárnap

KITARTÓ HIT

Mi a közös abban, ahogy Jakab és Péter a megpróbáltatásokhoz viszonyult 
(Jak 1:2-3; 1Pt 1:6-7; 4:12-13)? Hogyan fogadjuk ezt a határozott bibliai 
tanítást?

A szenvedést senki nem szereti, ha tehetjük, majdnem mindig el is kerüljük. 
A Jak 1:3 versében használt, hitpróbaként fordítható görög szó a dokimion. 
Azt a folyamatot írja le, amivel valaminek a valódiságát bizonyítják. Péter a 
hitünk próbáját az arany megtisztításához hasonlítja. Még ha nem is kellemes 
az efféle megpróbáltatás, Isten azt várja, hogy végül majd jó lesz az eredmény. 
A próbák ne ijesszenek meg, ne csüggesszenek el! Ha hűek maradunk, úgy 
kerülünk ki, „mint az arany” (Jób 23:10; vö. Péld 17:3). 

Ezért örüljünk, ha megpróbáltatás ér, kiváltképp akkor, ha ez a hitünk miatt 
történik. Ahogy Jézus mondja: „Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok 
bőséges a mennyekben” (Mt 5:12). A próbák hatására még jobban értékeljük, 
amit Krisztus szenvedett el értünk. 1Pt 4:13 versében rámutat az apostol, 
hogy így mi is részesülhetünk Krisztus szenvedéseiben. Röviden tehát min-
den szenvedésen túl kell látni; mögé kell nézni, hogy észrevegyük azt, amit 
Isten abból ki akar hozni. És itt lép be a hit. Hinnünk kell, hogy Isten a szerető 
Atyánk, rá kell bíznunk magunkat a bölcsességére, majd pedig Igéje szerint 
kell cselekednünk. Bátran bízhatjuk a jövőnket az Úrra (lásd Róm 8:28). Va-
lójában csakis úgy lehetünk képesek örülni a próbák között, ha hittel élünk, 
személyesen megismerjük Isten szeretetét és annak fényében járunk, hit által.

Jak 1:3 szerint az a hitpróbák végső célja, hogy kitartóvá váljunk. A kitartást 
jelentő görög szót (hüpomoné) úgy is fordíthatjuk, hogy állhatatosság, tűrés, 
elviselés. A hüpomoné arra utal, ami minden másnál tovább kitart, mert meg-
nyugszik Isten végső szabadításában (amint Lk 21:19 versében is látjuk).

Egy dolog hűségesnek maradni Istenhez a próbák idején, nem veszíteni 
el a hitünket, hanem még a legnehezebb helyzetben is az Úrba kapasz-
kodni. Viszont itt azt olvassuk, hogy örüljünk a megpróbáltatásoknak. 
Nem túl nagy kérés ez? Időnként épp elég nehéz hűséggel kitartani a 
próbákban, ráadásul még örülnünk is kellene? Pedig pontosan erre szólít 
az Ige. Hogyan tanulhatunk meg örülni ilyen körülmények között, ami-
kor semmi kedvünk nincs hozzá?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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október 6.hétfő

TöKÉLETESSÉG

Olvassuk el Jak 1:2-4 verseit! Figyeljük meg a folyamatot: hit, próba, kitartás, 
tökéletesség. Jakab a hittel kezdi, mert az az alapja minden igazi keresztényi 
tapasztalatnak. Majd pedig elmondja: szükségünk van rá, hogy a nehézsé-
gek próbára tegyék hitünk valódiságát. A próbák megtaníthatnak a kitartás-
ra, hogy végül ilyesmi ne érjen váratlanul, ne terítsen le. Istennek az a célja, 
hogy „tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül” (Jak 1:4). A szöveg 
nyelvezete ennél nem is lehetne emelkedetebb. A tökéletes (teleiosz) szó a lelki 
érettséget jelöli, míg az ép (holoklérosz) azt fejezi ki, hogy valami minden te-
kintetben teljes. Mennyivel többé válhatnánk az Úrban, ha képesek lennénk 
meghalni énünknek és engednénk, hogy Ő „munkálja” bennünk „mind az 
akarást, mind a munkálást jó kedvéből” (Fil 2:13)! 

Olvassuk el Ef 4:13 és Fil 3:12-15 verseit! Az Ige alapján a keresztények 
hogyan gondoljanak a tökéletességre?

Pálhoz hasonlóan Krisztus követői addig nem lehetnek elégedettek, amíg éle-
tüket nem tudják egészen Mesterük önzetlenséggel, önfeláldozó szeretettel 
jellemezhető életéhez igazítani. Soha nem fogjuk úgy érezni, „hogy már elér-
tem, vagy hogy már tökéletes volnék” (Fil 3:12). Figyeljük meg azt is az idézett 
szakaszokban, hogy a hangsúly a jövőre kerül. Pál arra mutat előre, amit Isten 
megígért a Jézusba vetett hit által. A keresztény soha életében nem mondhatja 
el, „hogy már elértem”, legalábbis a jellem vonatkozásában nem. (Észrevettük, 
hogy aki azt mondja magára: „már elértem”, az általában kellemetlen, öniga-
zult ember?) Olyanok vagyunk, mint egy műalkotás, mindig lehet még javíta-
ni rajtunk. Isten pedig éppen ezt ígérte meg – ha hittel kitartunk, igyekszünk 
naponta átadni neki az életünket, benne bízva, engedelmesen. 

Vajon elég jók lennénk ahhoz, hogy üdvözüljünk, ha most azonnal meg-
halnánk? És ha két héttel azután ragadott volna el a halál, hogy elfogad-
tuk Jézust? Vagy hat hónap múlva már elég jók leszünk? A tökéletesedés 
bármely szintjén legyünk is, mindig szükségünk van Krisztus igazságá-
nak palástjára! Mi következik ebből?
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október 7. kedd

HITTEL KÉRNI

Miben különbözik a bölcsesség a tudástól? Milyen kapcsolatot lát Jakab a 
bölcsesség és a hit között (Jak 1:5-6)? 

Furcsának tűnhet, ahogy Jakab megjegyzi: „Ha pedig valakinek közületek nin-
csen bölcsessége…” Először is, ugyan ki gondolja magáról, hogy már elég bölcs 
volna? Salamon például felismerte, hogy mire van szüksége, ezért alázattal 
kérte: „Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy… tudjon választást tenni a 
jó és gonosz között” (1Kir 3:9). Később pedig így írt: „A bölcsességnek kezdete az 
Úrnak félelme” (Péld 9:10).

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy jól tudjuk, mit jelent a bölcsesség. 
Viszont hogyan mutatnak rá a következő igehelyek a bölcsesség másik ol-
dalára? Jak 1:19-21; 2:15-16; 3:13

A bölcsességet gyakorlati dologként mutatja be Jakab levele éppúgy, mint  
A példabeszédek könyve: nem az, amit tudunk, hanem ahogyan élünk. Például: 
„legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra” (Jak 1:19). Pla-
tóntól származik a mondás: „A bölcs emberek azért beszélnek, mert van mon-
danivalójuk; a bolondok azért, mert mondaniuk kell valamit.” Más szóval, 
megeshet, hogy nagy tudásra tettünk szert a világ kínálatából, mégis hiányzik 
belőlünk az igazi bölcsesség. 

Mivel az igazi bölcsességnek Isten a forrása, leginkább úgy nyerhetünk böl-
csességet, ha Őt hallgatjuk – olvassuk Igéjét, időt szakítunk arra, hogy Krisz-
tus életéről gondolkodjunk, „ki bölcsességül lőn nékünk Istentől” (1Kor 1:30). 
Ha megtanuljuk Krisztus jellemét tükrözni az életünkben, a gyakorlatba ültet-
jük át az igazságot, ami Jézusban van.  

Olvassuk el ismét Jak 1:6 versét! Hittel kell kérnünk, nem kételkedve. 
Nem nehéz ez néha? Ugyan ki az, aki időnként nem küzd kételyekkel? 
Akkor viszont fontos imádkozni és elgondolkodni azon, hogy milyen 
sok okunk van a hitre: Jézus története, a bibliai próféciák és a személyes 
tapasztalataink. Hogyan segít megbirkózni az esetlegesen felmerülő 
kételyeinkkel, ha ezt tesszük?
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október 8.szerda

A HIT ELLENTÉTE

Olvassuk el Jak 1:6-8 verseit! Miről ír itt az apostol? 

A kétkedés szó arra utal, hogy valaki belülről meghasonlott. Ez segít megérte-
ni a fogalom kapcsolatát az ingatagsággal. Világos példát látunk erre Kádes-
Barneánál. Izráel válaszút előtt állt: vagy elindulnak hittel, vagy fellázadnak 
az Úr ellen. Elképesztő módon a lázadást választották, és vissza akartak térni 
Egyiptomba, ahol szolgaságban éltek. Miután Isten közbelépett és Mózes által 
kijelentette, hogy a pusztában fognak meghalni, hirtelen „hinni kezdtek”. Ezt 
mondták: „Ímé készek vagyunk elmenni a helyre, amelyről szólott az Úr, mert 
vétkeztünk” (4Móz 14:40). 

„Most úgy látszott, hogy őszintén megbánták bűnös viselkedésüket, de való-
jában inkább annak következményei miatt bánkódtak, nem pedig hálátlansá-
guk és engedetlenségük miatt. Amikor rájöttek, hogy az Úr nem lágyult meg, 
nem engesztelődött meg irántuk, akaratosságuk újra feltámadt és kijelentet-
ték, nem térnek vissza a pusztába. Isten azzal, hogy megparancsolta nekik 
az ellenségeik földjéről való visszavonulást, tulajdonképpen látszólagos en-
gedelmességüket tette próbára. Bebizonyult, hogy engedelmességük nem volt 
őszinte és valóságos” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, 
Advent Kiadó. 354. o.). 

Mit mond a hitről Jézus Lk 17:5-6 verseiben? 

Amikor a tanítványok több hitet kértek, Jézus azt felelte nekik, hogy elég vol-
na, ha egy mustármagnyi hitük lenne. Igazából az számít, hogy a hitünk él-e, 
fejlődik-e, ami pedig csak akkor történhet meg és fog is megtörténni, ha fo-
lyamatosan Istenben bízva, hittel haladunk előre, legyünk bármilyen körül-
mények között. Ám időnként kételyek ütik fel a fejüket bennünk. Világunk 
kétségekkel és szkepticizmussal bombáz, ettől senki sem mentesül. Csak azt 
tehetjük, hogy mindvégig imádkozunk; emlékeztetjük magunkat, hogy Isten a 
múltban híven betartotta az ígéreteit, ezért a jövőnket is rábízhatjuk. 

Milyen okok késztetnek arra, hogy bízzunk Istenben, az ígéreteiben és 
tudjunk hittel élni? Vegyük sorra őket részletesen, gondolkodjunk erről! 
Így csak erősödhet a hitünk!
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október 9. csütörtök

GAZDAGOK ÉS SZEGÉNYEK

Ebben a rövid levélben Jakab nagy figyelmet szentel a szegényeknek. Néme-
lyek egyenesen úgy gondolják, hogy éppen ez az irat fő témája. Csakhogy mai 
füllel hallgatva az apostolnak a gazdagok elleni kijelentései és a szegények vé-
delmében megfogalmazott szavai szinte túlzónak, meglepőnek tűnnek. Pedig 
ő sem mondott mást, mint Jézus. 

Vö. a következő verseket! Mi a közös üzenetük? Milyen intést, figyelmezte-
tést jegyezhetünk meg mindannyian e félreérthetetlen szövegekből? 

Jak 1:9-11 és Lk 8:14  

Jak 1:27 és Mt 25:37-40  

Jak 2:15-16 és Lk 10:29-37  

Jak 5:1-4 és Lk 12:16-21  

Jakab természetesen nem zárja be Isten országának ajtaját minden gazdag 
ember előtt, de mint Jézus, úgy ő is tisztán látja a vagyonnal járó alattomos 
kísértéseket. Akár gazdagok, akár szegények vagyunk, az igazi jutalmat tart-
suk szem előtt! Az a baj a pénzzel, hogy megtévesztve rávehet: az örökkévaló 
dolgok helyett olyasmire összpontosítsuk a figyelmünket, ami csak ideig-órá-
ig tart (2Kor 4:18). 

A hatalmas vagyon, a magas iskolai végzettség vagy a jelentős társadalmi befo-
lyás vitathatatlanul elválaszthat azoktól, akik „kevésbé szerencsések”. Viszont 
az őskeresztény egyháznak úgy sikerült egyben tartania e két csoportot, hogy 
megfordította a világi értékrendet. Ott látható az alázat szerepe, hogy aki a 
legszerényebb helyet foglalja el, az részesül majd dicsőségben, azt magasztal-
ják fel. 

„Ameddig vannak éhezők Isten világában, akiknek étel kell, mezítelenek, aki-
ket fel kell öltöztetni, az üdvösség kenyere és vize után epedő lelkek, addig 
minden szükségtelen élvezet és minden többlet tőke a szegényekért és ruhát-
lanokért kiált” (Ellen G. White: Welfare Ministry. [Jótékony szolgálat.]  269. o.).

És mi a helyzet veled? Nem számít, hogy szegény vagy gazdag vagy, csak 
az, hogyan viszonyulsz a pénzhez. Mitől válik különösen veszélyessé a 
pénz a lelki életünkre nézve?
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október 10.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „A Hegyibeszéd” c. 
fejezet, 244-258. o.

„Isten azt akarja, hogy a szolgái megismerjék, milyen is a szívük valójában. 
Hogy rádöbbenjenek valós állapotukra, engedi, hogy a szenvedés tüze perzsel-
je meg őket és így megtisztuljanak. Az élet megpróbáltatásai Isten eszközei, 
amelyek által eltávolítja a jellemünkből a tisztátalanságokat, a gyarlóságokat 
és a durvaságot, felkészítve a dicsőséges mennyei angyalok tiszta társaságára. 
Majd pedig, miközben áthaladunk a nehézségeken, amint a szenvedés láng-
jai felcsapnak körülöttünk, vajon ne a láthatatlan dolgokra, a hervadhatatlan 
örökségünkre, a halhatatlanságra, a felmérhetetlenül nagyobb és komolyabb 
dicsőségre szegezzük-e a tekintetünket? Ha így teszünk, a tűz nem emészt 
meg, csak a salakot távolítja el belőlünk. Végül hétszerte tisztábbá válunk 
és rajtunk lesz Isten pecsétje” (Ellen G. White cikke, The Advent Review and 
Sabbath Herald. 1894. április 10.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Szenvedés idején mely bibliai szereplők történetéből merítünk legin-

kább bátorságot? Megtanultunk már örülni a próbáknak? Ha igen, 
mondjuk el a csoportunk tagjainak, mi segített hozzá! Viszont – 
amennyiben nem kényelmetlen számunkra – akkor is beszéljünk 
erről a kérdésről, ha ilyen helyzetben nem tudunk örülni!

2.  Időzzünk még el egy darabig annál a gondolatnál, hogy az igazi böl-
csesség nem annyira elméleti ismeret, mint inkább az, amit hit által, 
Krisztusban teszünk. Ugyanakkor miért nem tarthatjuk feleslegesnek 
az elméleti tudást? A helytelen tanítás például miért lehet különösen 
ártalmas az ember hitéletére nézve? 

3.  Egy fiatalember barátja súlyos próbákat élt át. A fiatalnak még látni 
is fájt a küzdelmeket, arra viszont felfigyelt, hogy a barátja növekedett 
a kegyelemben, a szenvedés után pedig egészen más, jobb ember lett! 
Mit tanultunk azokból a küzdelmeinkből, amelyek lelkileg áldásunk-
ra váltak? Vajon más módon is megtanulhattuk volna mindazt? 

4.  Mit mondhatunk annak, aki őszinte hívőnek tűnik, mégis beismeri, 
hogy időnként legyűrik a kétségei? Hogyan segíthetünk?  
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BÓDÁS JÁNOS:
LEHETETLEN

Te azt mondod, hogy lehetetlen 
És leereszted a kezed, 
Csüggedt-fásultan belenyugszol: 
Ha nem lehet, hát nem lehet! 

Te azt mondod, hogy lehetetlen 
S befagy az ajkad, a szíved, 
Már alig mersz, s kihal belőled 
Minden nagy, hősi lendület. 

S miattad dúlhat itt a gazság. 
Fertőzhet a bűn, a kapzsiság. 
Hagyod, hadd rohanjon vesztébe 
Dühödt őrültként a világ. 

Hát mit tehetnék? Nincs hatalmam; 
Se szó, se vér, se könny, se jaj, 
Se ész, se fegyver nem segít már, 
Se ezer nábob, se arany… 

Legyen, mi lesz… Ha ég az erdő, 
Ki oltja el, s mit ér a gát, 
Ha a tenger kilép medréből, 
S dühödt őrültként dobálja magát? 

Lehetetlen, – hát lehetetlen! 
Méreggel, átokkal teli a világ, 
– szenny, láz, kelevény már! 
Lehetetlen megmenteni. 

Így szólsz, mert hitvány, nyavalyás vagy, 
S tapló van melleden belül. 
És nem tudod, hogy a hívőnek 
A lehetetlen sikerül! 

Szavára forrás kél a pusztán, 
A néma szól, a béna megy, 
Manna hull, a hegyre hág a tenger, 
Vagy tengerbe lép a hegy! 

Szeretet lesz a gyűlöletből, 
A büszke megalázkodik, 
A kapzsi ingét odaadja, 
S a káromló imádkozik! 

Vízen járhatsz, tűzön mehetsz át, 
Ha hiszel! – s mindez nem mese, 
Példák beszélnek, nézd, körülvesz 
A „bizonyságok fellege”! 

Higgy, és minden lehet! Ne ejtsd 
Le csüggedt-fáradtan fejed. 
Lehet béke, lehet bocsánat, 
Új élet, jóság, szeretet... 

Erő, fegyver, ész, pénz, ravaszság, 
Könyörgés – semmi nem segít: 
De megmentheti a világot 
A legnagyobb erő: A HIT!
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október 11–17. 

Kitartás a kísértésben

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:1-6; Zsoltár 119:11; Róma 13:12; 
Efezus 4:22; Titusz 3:5-7; Jakab 1:12-21 

„Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, 
elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek” (Jak 1:12). 

Mindannyian megfogadtuk már, hogy nem engedünk a kísértésnek, de néha 
a küzdelem hevében elhatározásunk szertefoszlik és beleesünk a bűnbe, ami 
miatt aztán szörnyű szégyent érzünk, haragszunk magunkra. Úgy tűnhet, 
hogy minél jobban koncentrálunk a bűn elkerülésére, annál erőtlenebbnek 
érezzük magunkat a kísértésekkel szemben, egyre reménytelenebbnek talál-
juk a helyzetünket. Azon töprengünk, hogy üdvözülünk-e egyáltalán. Nehéz 
elképzelni, hogy egy őszinte keresztény ne aggódna az üdvössége miatt, főleg 
miután engedett a bűnnek. 

Szerencsénkre lehetséges győzni az oly könnyen csapdába ejtő kísértések fe-
lett! Egyikünk helyzete sem reménytelen, bármennyire körül is fogott a bűn, 
mert Atyánk, „a világosságok Atyja” (Jak 1:17) hatalmasabb a bűnre való haj-
lamunknál! Mi pedig csakis benne és Igéje által győzhetünk.

Ez az üzenete a verseknek, amelyeket a héten fogunk tanulmányozni. Az biz-
tos, hogy a kísértések valóságosak, mint ahogy a bűn is az, az énünkkel foly-
tatott küzdelem pedig nagyon is valós! Viszont van Isten, aki által biztosan 
legyőzhetjük a bennünk forrongó, ránk lecsapni készülő kísértéseket!

3. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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október 12. vasárnap

A KÍSÉRTÉS GYöKERE

Olvassuk el Jak 1:13-14 verseit! Miért fontos tudni, hogy Isten senkit nem 
kísért meg? Honnan ered a kísértés? Hogyan segíthet a bűnnel folytatott 
harcunkban, ha ezzel tisztában vagyunk?

Jakab nyomatékosan kijelenti: nem Istentől ered a gonoszság, mint ahogy a 
kísértés sem! A kísértés forrása a gonosz. E szakasz szerint bennünk van a 
probléma, ez a fő oka annak, hogy olyan nehéz az ellenállás.

A bűn elleni harc a gondolatokban kezdődik. Még ha sokan nem is akarják 
meghallani, igazság szerint mi választjuk a bűnt. Senki sem kényszeríthet 
(Róm 6:16-18). Folyamatosan felkeltik a figyelmünket a bűnös vágyak és 
hajlamok, meg a hajlandóság. Jak 1:14 versében az apostol a vadászat és a 
halászat köréből vett hétköznapi képekkel érzékelteti a belső késztetést. Sa-
ját vágyaink csábítanak és csalogatnak, amikor pedig beadjuk a derekunkat, 
horogra akadunk, csapdába esünk. 

Mi a közös témája Zsolt 119:11, Lk 4:8 és Ef 6:17 verseinek? Hogyan kap-
csolódik ez a kísértés feletti győzelem kérdéséhez? 

Az idézett szakaszokban Jakab egyértelműen különválasztja a kísértést a bűn-
től. Ha valaki kísértést érez, az nem bűn. Még Jézus is megkísértetett. Nem 
maga a kísértés a probléma, hanem az, ahogyan reagálunk rá. A bűnös ter-
mészet még nem bűn önmagában, az viszont már igen, ha engedjük, hogy 
bűnös természetünk uralja a gondolatainkat és diktálja döntéseinket. Ezért 
adja Isten az Igében a biztos győzelmet kínáló ígéreteket, amelyekbe hittel 
belekapaszkodhatunk és hivatkozhatunk rájuk. 

Beszélgessünk arról, hogy a bűn mindig a saját választásunk eredménye! 
(Hiszen ha nem az volna, hogyan lehetne elítélni miatta?) Mit tehetünk 
meg naponta, a gyakorlatban, ami megőrizhet a helytelen döntésektől?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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október 13.hétfő

AMIKOR A KÍVÁNSÁG MEGFOGAN

Olvassuk el ismét Jak 1:13-15 verseit! Mikor válik bűnné a kísértés?

Ebben a szakaszban több görög szó szerepel, amelyek a bűn kezdetét írják le, 
de mindegyik kapcsolódik a szülés folyamatához. Amikor valaki helytelen vá-
gyat dédelget, a bűn „megfogan”, mint az anyaméhben a magzat, „a bűn pedig 
felnövekedve halált szül” (Jak 1:15, a szerző szó szerinti fordítása).

Ellentmondásos a kép. A folyamatnak életet kellene adnia, mégis halál a vége 
(vö. Róm 7:10-13). Elhatalmasodik a bűn, mint a rák, és felemészti azt, akiben 
megfogant. Tudjuk jól, mert mindannyiunkat megrontott a bűn. A szívünk 
gonosz, nem változtathatjuk meg. 

1Móz 3:1-6 szakaszában Éva esete érzékletesen bemutatja a bűnnel folyta-
tott küzdelmet. Milyen lépések vezették bűnbe az asszonyt?

Ott indul a bűn gyökere, amikor valaki nem bízik Istenben. Sátán megint 
csak sikerrel használta azt a módszert, amivel az angyalok egyharmadát is 
megtévesztette (Jel 12:4, 7-9): kételyt ébresztett Évában Isten jellemét illetően  
(1Móz 3:1-5). Az még nem volt bűn, hogy az asszony megközelítette a tiltott 
fát, de amikor leszakította a gyümölcsöt és evett belőle, az már igen. Láthat-
juk, hogy bűnös cselekedetét helytelen gondolatok előzték meg (1Móz 3:6): 
elfogadta, átvette a Sátán által felvetett gondolatokat. 

A bűn mindig az elménkben kezdődik. Évához hasonlóan talán a bűnös tett fel-
tételezett „előnyeire” gondolunk, majd kezd hatalmába keríteni a képzeletünk, 
jönnek az érzéseink. Csakhamar ráharapunk a csalira és beleesünk a bűnbe. 
Gyakran tűnődünk rajta, hogyan is történhetett. A válasz egyszerű: mi hagy-
tuk, hogy megtörténjen! Senki nem kényszerített a bűnbe.

„Ellenállhatunk Sátán támadásainak és megvédhetjük a szívünket a bűn 
szennyfoltjaitól, ha komolyan imádkozunk és hittel élünk. Nem mentség a 
bűnre a legerősebb kísértés sem! Bármilyen nagy nyomás is nehezedik ránk, 
mi magunk vétkezünk. Nincs olyan erő sem a földön, sem a pokolban, ami 
bárkit is bűnre kényszeríthetne. Az akaratnak kell belemennie, a szívnek kell 
megengednie, különben a szenvedély nem győzheti le az értelmet, a gonosz-
ság nem diadalmaskodhat az igazság felett” (Ellen G. White cikke, The Signs 
of the Times. 1883. okt. 4.). 
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október 14. kedd

MINDEN JÓ ÉS TöKÉLETES AJÁNDÉK

„Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai! Minden jó adomány és tökéletes ajándék 
felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy 
változásnak árnyéka” (Jak 1:16-17). 

A bűn halált szül, Isten azonban maga az élet forrása. Ő „a világosságok Atyja” 
(Jak 1:17) – ami utalás a teremtésre (1Móz 1:14-18). Isten új életre szül, és ez 
a „felülről” kapható legnagyobb ajándék (vö. Jak 1:17; Jn 3:3).   

Pál azt mondja, hogy a megváltás Isten kegyelméből van (Róm 3:23-24; Ef 
2:8; 2Tim 1:9), amit Jakab szintén ajándéknak nevez (Jak 1:17). Majd pedig a 
következő versben azt is egyértelműen kijelenti, hogy az üdvösség, az újjászü-
letés azért lehetséges, mert ez Isten célja és akarata ránk nézve: „Az ő akarata 
szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje 
legyünk” (Jak 1:18). Vagyis Isten meg akar menteni. Már a születésünk előtt 
is azt akarta, hogy üdvösségünk és új életünk legyen benne, most és mind-
örökké. 

Mit mondhatunk, ha összehasonlítjuk Jakab leírását az újjászületésről az-
zal, amit Pál és Péter írt (lásd Tit 3:5-7; 1Pt 1:23)?

Jézus, Pál, Péter és Jakab is az újjászületéshez kapcsolja az üdvösséget. Isten-
nek az a célja a megváltási tervvel, hogy a bűntől megtépázott és összetört 
embereket újból összeköttetésbe vonja a mennyel. Olyan hatalmas, széles a 
szakadék, hogy az ember soha, semmilyen módon nem lett volna képes át-
hidalni azt. Egyedül az emberi testben megjelent Isten Igéje, Jézus állíthatta 
helyre a kapcsolatot a menny és a föld között. Az ihletett Ige (2Tim 3:16) kü-
lönleges módon képes lelki életet lehelni abba, aki kitárja szívét és elfogadja 
az ajándékot. 

Röviden, annyira szeret Atyánk, „a világosságok Atyja”, hogy még érdemte-
lenségünk dacára is megad minden jó ajándékot és tökéletes adományt (lásd  
Jak 1:17), amelyek közül a legjobb maga Jézus és az újjászületés, amit felkínál!

Milyen ajándékokat kaptunk „felülről”? Miért olyan fontos sokat gondol-
ni ezekre? Mi történik, ha nem ezt tesszük? 
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október 15.szerda

„KÉSEDELMES A SZÓLÁSRA”

Milyen fontos gondolatot fogalmaz meg az apostol Jak 1:19-20 verseiben? 

Isten Igéje hatalmas erővel bír, de az emberi szó is. Hányszor megesett már, 
hogy kimondtunk valamit, amit később szívesen visszavontunk volna! Sajnos 
még az sem segít jobban uralkodni magunkon, ha tisztában vagyunk vele, 
milyen bántóak lehetnek a csúnya szavak és mennyit árthat a harag. Külső 
segítség nélkül soha nem lennénk képesek igazán megváltozni. Éppen ezért 
kell többet hallgatnunk Istenre, és engedni, hogy munkálkodjon bennünk!

„Amikor minden más zaj elül, és elcsendesülten várunk az Úrra, a lélek ebben 
a csendben jobban megérti Isten szavát. Ezt mondja: ’Csendesedjetek és ismer-
jétek el, hogy én vagyok az Isten’ (Zsolt 46:11)!” (Ellen G. White: A Nagy Orvos 
lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó. 34. o.).

Viszont amikor nem figyelünk Istenre és egymásra, problémák adódnak. Akár 
otthon, akár a munkahelyen, akár a gyülekezetben vagyunk, ha nem hallgat-
juk meg egymást, abból viták keletkeznek. Ilyenkor egyre hevesebb lesz a szó, 
mind jobban elharapózik a düh. A bűnterhes kommunikáció sikamlós lejtője 
pedig nem vezet el Isten igazságához, mint ahogy a szabadjára engedett belső 
vágyak sem, amelyekre Jak 1:14-15 versei utalnak. Jakab pontosan ezért em-
líti itt Isten igazsága mellett az ember haragját. Ha arra hagyatkozunk, ami 
bűnös természetünkből természetes módon buzog fel, azzal elzárjuk az utat 
Isten Igéjének teremtő ereje előtt, és helyette csak a saját szavaink törnek elő, 
amelyek nem sokat segítenek vagy egyenesen ártanak. Ezért miután Jakab el-
mondja, mi mindent megtesz értünk „a világosságok Atyja” az új élet ajándéka 
által, figyelmeztet, hogy jól fontoljuk meg a szavainkat!

A következő szövegek mit árulnak el a szavak hatásáról? Péld 15:1;  
Ézs 50:4; Ef 4:29; 5:4; Kol 4:6

Idézzük fel azt az esetet, amikor legutóbb valaki egészen feldúlt a szava-
ival! Az érzések mélysége mutatja, hogy milyen ereje van a szónak, úgy 
jó, mint rossz értelemben. Mit tehetünk, hogy valóban képesek legyünk 
uralni a beszédünket? Miért olyan fontos gondolkozni, mielőtt bármit is 
mondanánk? 



27

október 16. csütörtök

AZ AJÁNDÉK, AMI MEGTART

Milyen szerepe van az „Igének” abban, amit Jak 1:21 verse megfogalmaz?

Ez a vers foglalja össze mindazt, ami eddig elhangzott a hittel és az üdvösség-
gel kapcsolatban. Az apostol kér, hogy tegyünk félre minden tisztátalanságot 
és forduljunk el a gonoszságtól. „Elvetvén” – ez a felszólítás kilencszer fordul 
elő az Újszövetségben, amiből hétszer az olyan rossz szokásoktól való elsza-
kadást jelöli, amelyeknek nincs helye a Krisztusnak átadott életben (Róm 
13:12; Ef 4:22, 25; Kol 3:8; Zsid 12:1; 1Pt 2:1). Kifejezheti még ruha levételét 
(ApCsel 7:58), ami kapcsolatba hozható a bűn „szennyes ruhájának” levételé-
vel (vö. Ézs 64:5, új prot. ford.). A szennyes szó megjelenik Jakabnál is: „a sze-
gény… szennyes ruhában” (Jak 2:2). Ezt állítja szembe a gazdagok ragyogóan 
tiszta öltözetével. Jézussal egybecsengően Jakab is elítélően szól arról, hogy 
az ember hajlamos főként a külső megjelenésre, látszatra adni, Isten azonban 
mindenekelőtt a szívbéli állapotra figyel. 

Az Ószövetség görög fordításában a szennyes (rüparosz) szó csak egy helyen 
fordul elő: Zak 3:3-4 versében, ahol Jósua főpap a bűnös Izráel népét jelké-
pezi. Isten elveszi a főpap szennyes ruháját, majd tiszta palástot ad rá, azt 
szimbolizálva, hogy megbocsát Izráelnek és megtisztítja. 

Ez a jelenet nagyon is eltér a bevett keresztény képtől, miszerint Jézus tisz-
ta, fehér palástot borít a bűnös rongyos, piszkos öltözetére. Ki tenne ilyet a 
valóságban? Senki nem vesz tiszta ruhát a koszosra! Mint Zakariásnál is, a 
szennyes ruhát leveszik, mielőtt a tiszta palástot feladnák. Ez nem jelenti azt, 
hogy teljesen bűntelenné kellene válnunk, mielőtt felöltözhetnénk Krisztus 
igazságát. Ebben az esetben vajon ki üdvözülhetne? De azt sem jelenti, hogy 
ha mégis visszaestünk a bűnbe, akkor már nem üdvözülhetünk, és nem tér-
hetünk vissza Jézushoz. Inkább azt fejezi ki ez a kép, hogy maradéktalanul 
át kell adnunk magunkat Istennek. Naponta el kell döntenünk, hogy megha-
lunk a régi, bűnös dolgainknak. Engednünk kell, hogy Isten a saját képére 
formáljon át, és akkor borul ránk Krisztus igazságának tökéletes palástja.

Olvassuk el újból Jak 1:21 versét! Milyen komolyan igyekszünk az éle-
tünkben megvalósítani azt, amire az apostol tanít? Mit jelent a szívbe 
„beoltott” Ige? Mit tehetünk azért, hogy ez megtörténjen? 
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október 17.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely. 
„Bűnbánat” c. fejezet, 18-28. o.

„A megváltási terv Sátán hatalmából történő teljes szabadulásunkat tűzi ki. 
Krisztus mindig különbséget tesz a megtört lélek és a bűn között. Azért jött, 
hogy lerombolja a gonosz munkáit, s a Szentlélek kiáradhasson minden bűn-
bánó lélekre, megőrizhesse őket a bűntől” (Ellen G. White: Jézus élete. Buda-
pest, 1989, Advent Kiadó. 255. o.). 

„Ha elfogadtad Krisztust személyes Megváltódnak, akkor igyekezz önmagadat 
elfelejtve másokon segíteni! Beszélj Krisztus szeretetéről és jóságáról! Végezz 
el minden kínálkozó feladatot! Érezz felelősséget másokért, és minden hatal-
madban álló eszközzel igyekezz megmenteni az elveszetteket! Ha befogadod 
Krisztus Lelkét – az önzetlen szeretet és másokért való szolgálat lelkét –, magad 
is növekszel és gyümölcsöt teremsz. A Lélek ajándékai beérnek jellemedben. 
Hited nő, meggyőződésed elmélyül, szereteted tökéletes lesz. Egyre jobban tük-
rözöd Krisztust mindenben, ami tiszta, nemes és szép” (Ellen G. White: Krisztus 
példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház. 40. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Gondolkodjunk még tovább a szavak erején! Miért bírnak olyan jelen-

tős erővel? Hogyan lehet a beszéddel könnyen manipulálni? Általában 
legalább annyira fontos, ha nem még fontosabb, ahogyan elmondunk 
vagy leírunk valamit, mint az, amit mondunk vagy írunk!

2.  Az összes „felülről” kapott ajándék közül melyik a legnagyobb? Miért?
3.  Olvassuk el megint Jak 1:12-21 szakaszát! Mi az üzenetének a lénye-

ge? Milyen reménységet és ígéretet találunk benne? 
4.  A megfogant kívánság bűnbe visz, a bűn pedig halált szül. Tudjuk, 

hogy milyen sok forog kockán, mégis miért nem nyerjük el a győzel-
meket, amelyeket meg kellene szereznünk? Hogyan mentegeti magá-
ban az ember a bűnt, és miért olyan veszélyes belemenni ebbe a gon-
dolati játszmába?

5.  Olvassuk el ismét az oldalon a második idézetet Ellen White-tól! 
Milyen lényeges tanácsot fogalmaz meg ez a rész, ami éppen akkor 
jelent a legtöbbet, amikor az ember hite meginog? 
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R. DÁNIEL IRÉN:
HA RÁM NÉZEL,

kérlek, 
áldd meg, 
mi megáldhatatlan;
bocsásd, 
mi megbocsáthatatlan; 
értsd meg, 
mi érthetetlen; 
nézd el, 
mi nézhetetlen; 
tűrd el, 
mi tűrhetetlen;
javítsd, 
mi javíthatatlan; 
gyógyítsd, 
mi gyógyíthatatlan; 
mosd le,
mi lemoshatatlan;
mentsed, 
mi menthetetlen – 
azt add, 
mi láthatatlan, 
örök, 
kifogyhatatlan!
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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

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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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.
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október 25–31. 

Szeretet és a törvény

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 19:17-18; Márk 2:16; János 12:48; 
Róma 13:8-10; Jakab 2:1-13

„Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot; és dicse-
kedik az irgalmasság az ítélet ellen” (Jak 2:13). 

Mindannyian jól ismerjük a történetet, csak az a kérdés: Mennyire értettük 
meg?

Először egy Jeruzsálemből Jerikó felé haladó pap, majd egy lévita észrevett 
egy férfit, aki félholtan feküdt az úton. Mindketten éppen azelőtt látták el val-
lási kötelezettségüket, de nyilván egyikük sem érezte úgy, hogy ennek bármi-
féle kapcsolata lenne a sebesült iránti felelősségükkel, tehát továbbment egyik 
is, másik is. Később történetesen arra járt egy félig pogány samaritánus, aki 
megszánta a szerencsétlen embert, bekötözte a sebeit, egy fogadóba vitte, sőt 
fizetett is, hogy a férfi addig maradhasson ott, amíg fel nem épül. Még azt is 
megígérte a fogadósnak, hogy a sebesült miatti esetleges további költségeit 
majd szintén megtéríti (lásd Lk 10:30-37).

Ezt a történetet válaszul mondta el Jézus, amikor egy törvénytudó az örök 
életről kérdezte. A cselekvő szeretet képét vázolta fel. Nem egyszerűen csak 
azt felelte neki, hogy „Próbálkozz komolyabban!”, vagy „Tégy többet!”. Vagyis 
még a potenciálisan veszélyes és kellemetlen helyzetekben is szeretetet kell 
tanúsítanunk, még azok iránt is, akik nem szeretnek minket.

Ez nem könnyű, általában homlokegyenest ellenkezik a természetünkkel, vi-
szont az őszinte szeretetben mindig is lényeges a kockázati elem. A szeretet 
arra késztet, hogy ledöntsük az emberek között meredő gátakat úgy kívül, 
mint (főképpen) az egyházon belül. Ezen a héten azt fogjuk megnézni, hogy 
mit mondott Jakab erről a fontos igazságról.

5. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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október 26. vasárnap

„ARANYGYŰRŰS FÉRFIÚ”

Olvassuk el Jak 2:1-4 verseit! Ez a szakasz többek közt az ellentétekkel is foglal-
kozik. Az egyik ember gazdag, jól öltözött és nyilván fontos személyiség, míg 
a másik szegény, elnyűtt ruházatú, minden valószínűség szerint „egy senki”. 
Az egyiket a legnagyobb udvariassággal köszöntik, a másikat megvetően. Az 
egyiket kényelmes hellyel kínálják, előre vezetik, míg a másiknak azt mondják, 
hogy álljon félre vagy keressen magának helyet a földön. Nem mutat kedvező 
képet ez a leírás, főként azért, mert (valószínűleg) egy istentiszteleti alkalomra 
utal. A 2. versben a gyülekezetnek fordított görög szó a szünagógé, ami feltehe-
tően egy korai utalás a zsidó-keresztény szombati istentiszteletre, amire több-
nyire magánházaknál került sor (lásd ApCsel 18:7-8). Az I. század görög-római 
kultúrájában roppant fontosnak tekintették az ember nyilvános megítélését, 
képét, pozícióját. A vagyonos, művelt, politikai befolyással bíróktól azt várták 
el, hogy hírnevükkel hasznára legyenek annak, ami a személyes érdeklődési 
körükbe tartozott. A köz javára vagy valamilyen vallási célra fordított minden-
nemű nagy ajándék kötelezte az adomány elfogadóját, hogy azt valamilyen for-
mában viszonozza. A kedvességet lojalitással „fizették meg”, a nagylelkűséget 
pedig köztisztelettel. Különleges bánásmódot kívánt tehát meg az a néhány 
előkelőség, aki a keresztények összejövetelein részt vett. Az ilyen elvárásoknak 
a figyelmen kívül hagyása szégyent hozott volna a gyülekezetre. Egyenesen tá-
madásnak fogták fel azt, ha nem „politikailag korrekt” módon jártak el vagy 
elutasították a társadalmi értékeket, és ez megoszláshoz is vezethetett. 

Milyen társadalmi elvárásokról értesülünk Mk 2:16 és Lk 11:43 verseit ol-
vasva? Hogyan ütköztek ezek az evangéliumi elvekkel?

Nem bűn sem gazdagnak, sem szegénynek lenni. Viszont az a saját keresz-
ténységünk egy „barométere”, hogyan bánunk azokkal, akik különböznek 
tőlünk korban, műveltségben vagy vallási meggyőződésüket tekintve. Az em-
ber általában hajlamos nagyobb tiszteletet tanúsítani azok iránt, akikről azt 
gondolja, hogy a társadalmi ranglétrán „fölötte” állnak, míg az „alatta” lévők 
felé kevesebb tiszteletet mutat. Isten azonban arra szólít, hogy mi legyünk 
mások (lásd Róm 12:2), ezért mindig észben kell tartanunk, milyen könnyen 
magával ránthatnak a szokások!

Nézzünk szembe vele: talán nem csináljuk olyan nyíltan és durván, mint 
a Jakab által leírt helyzetben megfigyelhető, de valóban nem jellemez 
minket a részrehajlás? Hogyan tanulhatjuk meg felfedezni ezt a hibát 
önmagunkban, és hogyan küszöbölhetjük ki? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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október 27.hétfő

TÁRSADALMI FESZÜLTSÉG

Minden könyvevangélista tudja, hogy a keresztény könyvek megvásárlásá-
ért gyakran azok vállalják a legnagyobb áldozatot, akiknek a legkevesebb van.  
A jómódú környékeken általában nehéz könyveket eladni, mert az ott élők 
talán elégedettek a körülményeikkel, és többnyire nem érzik úgy, hogy szük-
ségük lenne Istenre, mint akiknek kevesebb jutott. Ugyanez a jelenség megfi-
gyelhető jóval szélesebb körben is: az egyház főként a gazdasági és társadalmi 
nyomással jellemezhető helyeken és időszakokban növekszik a leggyorsab-
ban. Végtére is, vajon nem a nagy gondokkal küzdők fogadják nyitottabb 
szívvel a Jézus történetében feltáruló reménységet, mint akik úgy érzik, hogy 
számukra minden kedvezően alakul? 

Mit tesz még hozzá Jakab az előzőekben megfogalmazott gondolatokhoz 
(Jak 2:5-6)? 

Ebből a részből ítélve arra következtethetünk, hogy komoly feszültségek mu-
tatkozhattak az egyházban a szegények és a gazdagok között. Isten kiválasz-
totta a szegényeket, akiket a világ ugyan elvetett, de ők „gazdagok… hitben”, 
miközben a gazdagok a vagyonukkal „meggyalázták” a szegényeket. Valós, 
általános volt abban a korban a probléma, hogy a gazdagok kizsákmányolták 
a szegényeket. Sőt, a római jog törvénybe is foglalta a szegények hátrányos 
megkülönböztetését, ill. a gazdagok kiváltságos helyzetét. 

„Nem vádolhattak be felsőbb osztályba tartozó személyt az alsóbb néposztá-
lyokhoz tartozók, akikről az anyagi önérdekből való cselekvést feltételezték, 
és a törvény szigorúbb büntetéseket írt elő az alacsonyabb néprétegekhez 
tartozó vétkesek számára, mint azokra nézve, akik felsőbb rétegekhez tartoz-
tak” (Craig S. Keener: The IVP Bible Background Commentary: New Testament. 
Downers Grove, Ill., 1993, InterVarsity Press. 694. o.). 

Olvassuk el Jak 2:7 versét! Milyen fontos pontra hívja fel itt a figyelmet 
Jakab a helytelen magatartással kapcsolatban?

Helytelen viselkedésükkel valójában Jézus nevét „káromolják”. Ha valaki rosz-
szat tesz, az már önmagában is éppen elég baj, de csak ront a helyzeten, ha 
olyan valaki vét, aki Jézus követőjének vallja magát. Viszont még rosszabb 
lenne, ha Jézus nevében egyesek arra használnák vagyonukat vagy hatalmu-
kat, hogy kihasználjanak másokat a gyülekezetben, ami többnyire megoszlás-
hoz és vitákhoz vezet! Éppen ezért mennyeire kell vigyáznunk, hogy szavaink 
és tetteink összhangban legyenek a „szép névvel”, amelyről neveztetünk!
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október 28. kedd

AZ ELLENSÉG SZERETETE

Milyen meghatározó üzenetet találunk 3Móz 19:17-18, Mt 5:43-45 és  
Jak 2:8-9 verseiben? 

Isten törvényét Jakab úgy nevezi, hogy „királyi törvény” (Jak 2:8), mivel a 
KIRÁLYOK KIRÁLYÁNAK (lásd Jel 19:16) a törvénye. Országának törvényét 
részletesen kijelentette a Hegyi Beszédben (Máté 5-7. fejezetek). Az Újszövet-
ség összesen kilencszer tesz említést a felebarát szeretetéről, először éppen a 
Hegyi Beszédben. Jézus szavai Mt 5:43 versében sejtetik, hogyan is értették 
akkoriban 3Móz 19:18 parancsát. Például Mózes harmadik könyvében az ezt 
közvetlenül megelőző parancsokban egyértelműen a felebarát kifejezés szino-
nimái fordulnak elő: „ne gyűlöld a te atyádfiát” (3Móz 19:17) és „haragot ne 
tarts a te néped fiai ellen” (3Móz 19:18). Valószínűleg egyes magyarázatok sze-
rint e parancsolatok azt jelentették, hogy teljesen rendjén való arra haragudni 
vagy azt gyűlölni, aki nem izraelita, mivel más népek tagjait konkrétan nem 
említi Mózes harmadik könyvének szövege. Végtére is az idegeneket általában 
ellenségnek tartották. Tudjuk, megvolt ez a hozzáállás a kumráni közösség-
ben, a mélyen hívő zsidók egy csoportjában is, akik a nemzet többi részétől 
elkülönülten éltek. Arra tanították őket, hogy gyűlöljék „a sötétség gyermeke-
it” és „a kárhozat fiait” (The Community Rule. [A közösség szabályai.] 1QS 1:10; 
9:21-22), természetesen ezek a bélyegek nemcsak az idegenekre vonatkoztak, 
hanem még azokra az izraelitákra is, akik elutasították közösségük tanításait. 

„A bűn a lehető legrosszabb dolog, nekünk kell megszánnunk, segítenünk a 
bűnöst. Sokan tévelyegnek, átérzik szégyenüket, oktalanságukat. Éhesek a bá-
torító szóra. Hibáikon, tévedéseiken rágódnak, míg szinte teljesen kétségbe 
nem esnek. Nem szabad elhanyagolnunk ezeket a lelkeket. Ha keresztények 
vagyunk, nem mehetünk át az út másik oldalára, nem kerülhetjük ki a lehető 
legmesszebbről azokat, akiknek segítségre van szükségük. Ha látjuk, hogy egy 
ember bajban van – akár betegség, akár bűn miatt –, sohase mondjuk: nem tar-
tozik rám” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 425. o.). 

Jézus élete a legnagyszerűbb példa az érdemtelen iránt tanúsított önzet-
len, viszonzatlan szeretetre. Hogyan tanulhatunk meg ilyen szeretettel 
viseltetni azok iránt, akiket méltatlanoknak tartunk vagy akik nem sze-
retnek minket? Végeredményben miért csak úgy tehetjük ezt meg, ha 
maradéktalanul átadjuk magunkat Istennek és meghalunk énünknek? 
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október 29.szerda

AZ EGÉSZ TöRVÉNY

Olvassuk el Jak 2:10-11 verseit, majd pedig a táblázatban felsorolt igehelye-
ket! Osztályozzuk őket aszerint, hogy az „egész törvényt”, vagy a „szeretet 
törvényét” hangsúlyozzák, vagy mindkettőt!

Az egész törvény A szeretet törvénye

Mt 5:18-19

Mt 22:36-40
Róm 13:8-10
Gal 3:10
Gal 5:3

Gal 5:14

Nehezen tudjuk elképzelni, hogy mennyire gyökeresen új volt Jézus tanítása 
a törvényről. A mélyen hívő zsidók akkoriban (sokan ma is így vannak vele) 
nem mondhatták, hogy megtartják a törvényt, ha nem kötelezték el magu-
kat a Mózes könyveiben található összes törvény megtartása mellett. Végül 
is 613 külön törvényt neveztek meg (248 pozitív, azaz felszólító és 365 tiltó 
törvényt). Minden bizonnyal csapdát akartak állítani Jézusnak azzal a kérdés-
sel, hogy melyik a legfontosabb parancsolat (Mt 22:36). Noha Jézus minden 
„jótát” (a legkisebb héber betűt; Mt 5:18) fontosnak nevezett, mégis az Isten és 
a felebarát iránti szeretetet mondta a legfőbb parancsolatnak, mivel ez foglalja 
egybe az összes többit. Jézus tanítása arra is rámutat, hogy az engedelmesség 
nem légüres térben történik; mindig érinti a kapcsolatokat, különben értelmet-
len. Másként fogalmazva: Ha azért fizetek tizedet, mert félek a kárhozattól, ak-
kor ebben nincs szerepe a kapcsolatnak. Viszont ha azért adok tizedet, mert 
hálás vagyok Istennek mindazért, amit nekem adott, akkor a tettem alapját az 
Istennel való kapcsolatom képezi. Jézus említette még a törvény „nehezebb” 
dolgait: „az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget” (Mt 23:23), amelyek mind 
a kapcsolatok körül forognak – az Istennel és a többi emberrel való kapcso-
latok körül. Tehát Jakab semmi mást nem mond, mint amit Jézus és Pál is 
tanított: Isten törvényének áthágása minden esetben bizonyos fokig megront-
ja az Istennel és a többi emberrel való kapcsolatunkat. Eszerint itt nem az a 
kérdés, hogy a jó cselekedeteink meghaladják-e a rossz tetteink számát; ez 
lenne a légüres térben való engedelmesség, ha úgy járnánk el, mintha minden 
körülöttünk forogna. Ehelyett ha megismerjük Jézust, a figyelmünket kezdjük 
önmagunkról az Isten iránti tiszteletre és mások szolgálatára irányítani. 
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október 30. csütörtök

ÍTÉLET A TöRVÉNY ÁLTAL

Mit tanít a törvényről Jak 2:12-13 (lásd még Jn 12:48; Róm 2:12-13; 2Kor 
5:10; Jel 20:12-13)?

Egyértelmű tanítás, hogy Isten a törvény szerint ítél meg, annak alapján, amit 
tettünk, legyen az akár jó, akár rossz. Ugyanakkor a Biblia azt is világosan 
kijelenti, hogy ha hiszünk benne, Jézus betakar igazságával. 

Az igazsággal való befedezésnek két összetevője van: a bűnbocsánat (meg-
igazulás) és az engedelmesség (megszentelődés). „Azért, amiképpen vettétek 
a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Őbenne” (Kol 2:6). „Mert akik 
Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel” (Gal 3:27). 

Gyakran mondják, hogy Isten nemcsak annak alapján ítél majd meg, amit 
tettünk, hanem aszerint is, amit nem tettünk meg. Igaz, ám sokakban téves 
elképzelés él azzal kapcsolatban, hogy ez mit is jelent. Itt nem arról van szó, 
hogy több dolgot kellene tennünk, ugyanis ez a csüggedés és önmagunk elke-
serítésének legjobb receptje. Figyeljük meg, hogyan ír erről Jakab a 13. vers 
első felében: „az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot…” 
Tehát itt ismét a „cselekvés” kapcsolatokat érintő meghatározását találjuk.

Ha elég sokáig gondolkoznánk rajta, annyira betegessé válna az elképzelé-
sünk az ítélet kérdéséről, hogy kétségbeesnénk, feladnánk a reményt. Csak-
hogy nem ezt jelenti a felszólítás: „Féljétek az Istent… mert eljött az ő ítéletének 
órája” (Jel 14:7)! Inkább mindig bíznunk kell Jézus igazságában, akinek az 
érdemei jelentik egyedüli reményünket az ítéletben. Az igazságával bennün-
ket megmentő Isten iránti szeretet az, aminek arra kell sarkallnia, hogy meg-
tegyük mindazt, amire Urunk elhívott! 

Ugyanakkor a javunkra szolgálnak a Biblia figyelmeztetései az ítéletről, ne-
hogy hamis biztonságérzetbe ringassuk magunkat. Jakab elmondja: „az ir-
galmasság… diadalmaskodik az ítéleten” (Jak 2:13, új prot. ford.). Mindig em-
lékeznünk kell a szavaira, kiváltképp akkor, ha a legrosszabb bűnökbe esett 
emberekkel van dolgunk!

Előfordult már velünk, hogy valamit nagyon elrontottunk, és csak kár-
hoztatásra, ítéletre számítottunk, de megbocsátottak, megkegyelmeztek 
nekünk? Milyen érzés volt? Mit tehetünk, nehogy elfelejtsük ezt, amikor 
valaki más követ el igazán nagy hibát? 
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október 31.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó. „A vizsgálati 
ítélet” c. fejezet, 413-422. o.

„Isten téged emberek és angyalok előtt gyermekének ismert el, könyörögj te-
hát, hogy szégyent ne hozz ’arra a szép névre, amelyről neveztettek’ (Jak 2:7). 
Isten képviselőjeként küld téged e világba, nyilatkozzék meg tehát az Ő neve 
életed minden egyes mozzanatában… Mindezt pedig Krisztus kegyelmének és 
igazságának elfogadása által teheted meg” (Ellen G. White: Krisztus követése. 
Gondolatok a Hegyibeszédről. Budapest, 1987, H. N. Adventista Egyház. 95. o.). 

„Krisztus által az Igazság megbocsáthat anélkül, hogy fenséges szentségé-
ből egy jótányit is feláldozna” (Ellen G. White megjegyzése, The SDA Bible 
Commentary. 7. köt. 936. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Gandhi sokak gondolatait fejezte ki, amikor ezt mondta: „Szeretem a 

Krisztusotokat, de nem szeretem a keresztényeiteket. A keresztényei-
tek annyira különböznek Krisztustól!” Miért mondta ezt? (Sajnálatos 
módon miért nem nehéz megérteni az okát?) Természetesen igen 
könnyű meglátni, amit mások tettek Krisztus nevében, de miért kell 
inkább önmagunkra tekinteni, arra, amit mi követtünk el Jézus nevé-
ben? Mennyire tudjuk jól bemutatni Őt a világnak, a környezetünk-
nek?

2.  Vajon a saját gyülekezetünkben az emberek azt érzik, hogy értékelik 
és tisztelik őket, bármilyenek, bárhonnan valók legyenek is? Ha nem 
ez a helyzet, mit tehetnénk a változásért? 

3.  Az országunkban mely hagyományok és társadalmi normák állnak 
ellentétben a bibliai hit elveivel? Ezek közül melyek nyilvánvalóak és 
melyek burkoltabbak? Miután megneveztünk néhányat, gondolkod-
junk azon, hogyan tanulhatunk meg föléjük emelkedni, az evangéliu-
mi elveket gyakorolva, bemutatva, hogy mások is meglássák: Jézus 
jobb életet kínál!

4.  Egy dolog szeretni a felebarátainkat, de mit jelent Istent szeretni? 
Beszélgessünk erről a csoportban! Miért szeretjük Istent? Hogyan 
fejezzük ki a szeretetünket iránta? 

5.  „…az irgalmasság… diadalmaskodik az ítéleten” (Jak 2:13, új prot. 
ford.). Mit jelent ez a gyakorlatban, amikor például olyannal van dol-
gunk, aki bánt? Milyen egyensúly szükséges ilyen helyzetben?  
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R. DÁNIEL IRÉN:
SZÜRKÜLETKOR

Hajnali háromkor
találkozom Veled 
imában, Igédben,
hűséges Krisztusom!

Köszönöm a kedves 
ébresztő, meghívó,
hitemet újító, 
biztos ígéreted,

s hogy nem untad még meg 
vergődésem, mi sok,
mitől leblokkolok
kérdés-özönömben.

Köszönöm, mit üzen 
a szürkület folyton: 
a Napot nem látod, 
de bármikor jöhet!
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november 1–7.

A cselekvő hit

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Józsué 2:1-21; Róma 3:27-28; 4:1-5; 
2Korinthus 4:2; Titusz 2:14; Jakab 2:14-26

„Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, akképpen holt a hit is cselekedetek 
nélkül” (Jak 2:26). 

Sikeres orvos volt és egy nagy, több száz tagú gyülekezet presbitere. Adomá-
nyaival az egyház kiemelt tervei egyik fő támogatójának számított, nagylelkű-
sége másokat is komolyabb áldozatvállalásra ösztönzött. Remek prédikáció-
kat tartott. A lelkész távollétében általában ő szolgált, amit mindig vártak a 
tagok. Mély teológiai tartalmú beszédei szívből fakadóak, lelkiek voltak.

Aztán egy nap kiderült az igazság. A megelőző szombaton nem azért hiány-
zott a gyülekezetből, mert szabadságra ment volna, ahogy többen gondolták. 
Holtan találták a tengerparti lakásában, kábítószer-túladagolás miatt. 

Még rosszabb volt a megdöbbentő felfedezés, hogy a hálószobájában tucat-
szám sorakoztak a pornómagazinok és videók. Sokkolta a hír a gyülekezetet, 
főleg a fiatalokat, akik példaképként tekintettek fel rá. Istené az ítélet, de az 
biztos, hogy az orvos tettei miatt kérdésessé vált hitének valósága. 

És mi itt a lényeg? Igaz, hit által üdvözülünk, a keresztény viszont nem vá-
laszthatja el az életében a hitet a cselekedetektől. Jakab levele ezt a fontos, ám 
gyakran félreértett igazságot tárgyalja.

6. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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vasárnapnovember 2.

HALOTT HIT

„Mi haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig 
nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit” (Jak 2:14)? Hogyan értjük ezt a ver-
set a csakis hit által történő megváltással összefüggésben? Vö. Jak 2:15-17, 
Róm 3:27-28, Ef 2:8-9 verseit!

Hit cselekedetek nélkül: Jakab élénk ecsetvonásokkal vázolja fel előttünk a 
hamis hitet (Jak 2:15-16). Amint már láttuk, Jakab levelében az engedelmes-
ség mindig a kapcsolatokban mutatkozik meg. Vagyis, hogyan viszonyulunk 
mi a gyülekezetben a szükséget szenvedő testvérhez? A szó nem elég. Nem 
mondhatjuk egyszerűen azt, hogy „Menj el békével, Isten majd gondoskodik 
rólad”, amikor pedig Isten megadott nekünk mindent, amivel segíthetnénk a 
bajbajutott testvért! 

Természetesen a szükségletek végtelenek lehetnek, és mi nem elégíthetünk 
ki mindent. Viszont létezik egy elv, „az egy ereje”. Mi vagyunk Jézus „lábai 
és kezei”, segíthetünk másokon, egyszerre egy valakin. Általában Jézus is így 
munkálkodott. Mk 5:22-34 szakaszában egy férfi fordult hozzá segítségért, 
akinek a lánya haldoklott. Miközben hozzá igyekezett, egy asszony hátulról 
megérintette a ruháját. Utána Jézus folytathatta volna az útját, és az asszony 
is boldogan távozhatott volna. Jézus viszont tudta, hogy a nőnek a fizikai gyó- 
gyulásnál többre volt szüksége. Ezért megállt, időt szakított rá, hogy tanul-
hasson a gyógyult beteg és Jézus tanúja váljon belőle; adni is tudjon, ne csak 
kapjon. Majd a Mester azt mondta neki, mint amit Jak 2:16 versében szintén 
olvashatunk: „Eredj el békével” (Mk 5:34) – viszont az Ő szavai jelentettek is 
valamit!

Amikor észrevesszük, hogy valaki szükséget lát, mégsem teszünk semmit érte, 
elszalasztjuk az alkalmat hitünk gyakorlására. Így a hitünk egy kissé gyengül, 
kissé holtabb lesz, méghozzá azért, mert a cselekedetek nélküli hit elhal. Ja-
kab még ennél is keményebben fogalmaz: a hit már halott. Amikor a hit élő, 
tettek kísérik, máskülönben mi haszna? A 14. vers végén feltesz egy kérdést az 
ilyen cselekedetek nélküli, értéktelen hitről. A kérdés a görög nyelvben sokkal 
erőteljesebb, mint a legtöbb fordításban: „Avagy megtarthatja-é őt a hit?” Jakab 
egyértelműen nemleges választ vár kérdésére. 

Hogyan tanulhatjuk meg tetteinkkel jobban kifejezni a hitünket, miköz-
ben vigyázunk, nehogy abba a tévedésbe essünk, hogy a cselekedetek 
üdvözítenének?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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november 3.hétfő

ÜDVöZÍTŐ HIT

Mi a fő üzenete Jak 2:18 versének? Hogyan mutatjuk be a hitünket a tette-
inkkel?

Jakab egy bevett retorikai fordulattal él: mintha előlépne egy feltételezett vita-
partner. Ebben az esetben a vitázó fél a hit és a cselekedetek közé próbál éket 
verni, állítva, hogy az ember biztonságban tudhatja magát, ameddig vagy az 
egyik, vagy a másik megvan az életében. Jakab azt akarja megértetni ezzel, 
hogy a keresztény nem reménykedhet a hit általi üdvösségben, ha hite mellett 
nem jelentkeznek a tettek. „Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, 
és én meg fogom mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet” (Jak 2:18).

Itt az a legfontosabb pont, hogy nem minden hit üdvözít. Az őszinte hitet, 
az üdvözítő hitet a jó cselekedetek jellemzik. Hasonlóképpen a tettek is csak 
akkor számítanak jónak, ha hitből fakadnak. A hit és a cselekedet elválasztha-
tatlan egymástól, mint egy érme két oldala, amelyek nem létezhetnek egymás 
nélkül. Viszont az érmének egyik oldala a fej, a másik az írás, tehát van egy bi-
zonyos sorrend itt is: először jön a hit, ami aztán elvezet a vele járó tettekhez.

Figyeljük meg, mint mondott Pál a cselekedetekről Ef 2:10, 1Thessz 1:3, 
1Tim 5:25 és Tit 2:14 verseiben! Miért olyan fontosak a jó cselekedetek? 

Pál nem kifejezetten a jó cselekedetek ellen szólt, csak azt ellenezte, ha a tette-
ket az üdvösség elérése eszközének tekintették (lásd Gal 2:16). Valójában el-
mondta, hogy aki a törvény cselekedeteire hagyatkozva reméli az üdvösséget, 
azért átkozott, mert hiába próbálja betartani a törvényt az üdvösség elnyerése 
érdekében, az senkinek sem sikerülhet (Gal 3:10). Az engedelmesség csak a 
Szentlélek ajándéka által lehetséges!

„Ha az ember semmiféle jótettével nem érdemelheti ki a megváltást, akkor a 
megváltásnak teljes egészében kegyelemből kell történnie, amit a bűnös em-
ber kap, méghozzá azért, mert elfogadja Jézust és hisz benne. Az üdvösség 
egészében véve ingyen ajándék. A hit általi megigazulás vitathatatlan. Minden 
vitát lezár annak leszögezése, hogy a bűnös ember örök életét semmiképp 
sem biztosíthatják a jótettei” (Ellen G. White: Faith and Works. [Hit és cseleke-
detek.] 20. o.).

Ha tudjuk, hogy semmiképp sem dolgozhatunk meg a mennybejutásun-
kért, akkor ez miért késztet jótettekre, mégpedig Isten iránti szeretetből? 
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november 4. kedd

öRDöGöK „HITE”

Cselekedetek hiányában már csak egy mód van arra, hogy az ember „bizonyít-
sa” hite valódiságát: az ortodoxia, vagyis a hagyományokhoz való túlzott ra-
gaszkodás. Ha helyes hitelveket vallok, akkor bizonyára van hitem, nem igaz? 

Mit tudhatunk meg a következő versekből az igazság ismeretének fontossá-
gáról? 2Kor 4:2; 1Tim 2:4; Jak 5:19-20; 1Pt 1:22; 1Jn 3:18-19

Nem kérdés, megvan a helye az igazság elméleti ismeretének, méghozzá való-
ban igen fontos hely. Csakhogy ez a tudás önmagában nem bizonyítja, hogy 
az embernek üdvözítő hite volna! 

Milyen téves elképzelés alakulhat ki az igaz hitről? Milyen figyelmeztető 
üzenetet találunk erre vonatkozóan Jak 2:19 versében?

Az Ószövetség alapvető hitvallása 5Móz 6:4 versében található: „Halld Izráel: 
az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!” Úgy nevezik ezt a szakaszt, hogy sema (ezzel a 
héber szóval kezdődik), és jól összefoglalja az egy Istenbe vetett hit lényegét. 
Minden egyéb bibliai tanítás ebből a sarkalatos igazságból ered. 

Viszont ebben az igazságban még az ördögi lelkek is hisznek, sőt ezt tudják 
is! Mégis mi hasznuk belőle? Reszketnek Isten jelenlétében, ahogyan akkor is 
reszkettek, amikor Jézus kiűzte őket áldozataikból (Mk 3:11; 5:7).

Teljességgel haszontalan a csupán elméleti hit, aminek nincs hatása a tetteink-
re; olyan, mint a tévtanokkal és hazugságokkal megtéveszteni akaró ördögö-
ké, gonosz lelkeké. Ahogy Jézus korában Izráel népével tették, a gonosz lelkek 
ma is aszerint igyekeznek rávenni áldozataikat csalásaik elfogadására, hogy 
éppen milyen vágyak kötik őket a tisztátalan és bűnös viselkedéshez. „A Lélek 
pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető 
lelkekre és gonosz lelkek tanítására figyelmezvén” (1Tim 4:1).

A hitnek meg kell nyilvánulnia az életünkben, különben nem lehet megmentő 
hit, hanem csak „az ördögök hite”, ami persze rajtunk sem segíthet jobban, 
mint rajtuk. 
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november 5.szerda

ÁBRAHÁM HITE

Hogyan mutatják be Ábrahám hitét Róm 4:1-5, 22-24 és Jak 2:21-24 versei? 
Minek alapján történik a megigazítás? 

Érdekes, hogy 1Móz 15:6 versét idézi Jakab és Pál is, de mintha egymással 
ellentétes következtetésre jutnának. Jakab szerint Ábrahám a cselekedetei ál-
tal igazult meg, Pál pedig Róm 4:2 versében kereken tagadni látszik ennek a 
lehetőségét (vö. a 24. verssel).

Csakhogy a Római levél 4. fejezetének közvetlen szövegkörnyezete azzal fog-
lalkozik, hogy szükséges-e a megigazuláshoz a körülmetélés; vagyis zsidóvá 
kell-e lenni a pogányoknak ahhoz, hogy üdvözülhessenek (Róm 3:28-30). Pál 
rámutat, hogy Ábrahám hite, nem pedig a körülmetélés „cselekedete” volt a 
megigazulás alapja, mert Ábrahám már a körülmetélés előtt hitt, és a belső 
hite külső jeleként került sor a körülmetélésre (Róm 4:9-11). Viszont nem elég 
a megigazuláshoz maga a cselekedet (még a körülmetélés sem), mert csak 
azok igazulnak meg, akik „követik is a mi atyánknak, Ábrahámnak… hitének 
nyomdokait” (Róm 4:12).

Valóban annyira különbözne ez a megfogalmazás Jakabétól? A folytatásban 
Pál éppen azt a példát idézi Ábrahám hite bizonyítékaként, mint amire Ja-
kab is utal (lásd Róm 4:17-21). Ábrahám hitte, hogy Isten képes feltámasztani 
Izsákot, mert „a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólít-
ja mint meglevőket” (Róm 4:17; vö. Zsid 11:17-19). Pál a megmentő hitre ezt 
a meghatározást adja: „teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti” 
(Róm 4:21). Összefoglalva tehát elmondhatjuk: a megmentő hit bízik abban, 
hogy Isten megtartja az ígéreteit, és engedelmesen rábízza magát a szavára. 
Ezek nem „a törvény cselekedetei”, hanem „a hit cselekedetei”, vagy ahogy 
Jakab fogalmaz: „Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a 
cselekedetekből lett teljessé a hit” (Jak 2:22).

Sokan hangsúlyozzák a hit és a cselekedetek fontosságát, de még ez is elvá-
lasztja a kettőt, legalábbis egy bizonyos mértékig. Az igaz hit „a szeretet által 
munkálkodó hit” (Gal 5:6). A jótettek nem csupán külső jelei a hitünknek, 
hanem a képződményei. Ábrahámot a minden élő Teremtőjébe vetett hite kész-
tette arra, hogy engedelmeskedjen Istennek, kész legyen feláldozni egyetlen 
fiát, Izsákot. Jakab szerint a hitet az engedelmesség teszi tökéletessé.

Saját tapasztalatod szerint hogyan hat a hitre a cselekedet (vagy annak 
hiánya)?  
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november 6. csütörtök

RÁHÁB HITE

„Hasonlatosképpen pedig a tisztátalan Ráháb is, avagy nem cselekedetekből 
igazíttatott-é meg, amikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta 
ki” (Jak 2:25)? Olvassuk még el Józs 2:1-21 szakaszát! Hogyan értsük ezt a 
példát, megint csak az egyedül hit általi megváltás összefüggésében? 

Zsid 11:31 szerint Jerikó lakosai hitetlenek voltak. A legtöbb modern fordítás, 
így Károli is azt írja róluk, hogy „engedetlenek”. Jerikó népe tudott az izraeli-
ták jelentős győzelméről a midianiták és az emoreusok felett, tehát nagyon is 
tisztában voltak Izráel Istenének hatalmával. Isten Izráel feletti ítélete Baal-
Peórnál tanítás volt Jerikó népe számára is, hogy szent az Úr és iszonyodik 
a bálványimádástól, meg az erkölcstelenségtől: „Mindezeket az eseményeket 
ismerték Jerikó lakói. Sokan voltak, akik osztották Ráháb meggyőződését, 
amely szerint Jahve Izrael Istene, a menny és a föld Istene, de visszautasították 
az engedelmességet” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, 
Advent Kiadó. 458. o.). 

Ráháb nem a hazugsága miatt menekült meg, hanem annak ellenére. Hitt az 
igaz Istenben, és amikor a Józsué által kiküldött kémeket megmentette, hitből 
cselekedett. Voltak bizonyos feltételek: betartotta a kémek utasítását és vörös 
zsinórt kötött az ablakára, arra emlékeztetve, amikor az izraeliták házának aj-
tófélfájára vért hintettek a páska idején, a szabaduláskor (lásd 2Móz 12:21-24). 
Ráháb élete igencsak messze volt a tökéletestől, mégis például szolgál a hitre, 
bemutatva, hogy Isten valóban kész megbocsátani és kegyelmezni mindenki-
nek, aki hajlandó hittel elindulni és Istenre bízni az eredményt. 

Hogyan foglalja össze Jak 2:26 verse a hit és a cselekedetek közötti kapcso-
latot? 

Az élet lehelete nélkül a test csupán holttest, hasonlóképpen a hit is halott 
cselekedetek nélkül. Továbbá igaz hit nélkül mindennemű „engedelmesség”, 
amivel talán próbálkozunk, nem más, mint „holt cselekedet” (Zsid 6:1; 9:14), 
aminek pedig semmi értéke nincs Isten szemében.

A hit mentette meg a parázna nőt? Ha csupán ez a történet lenne az 
egyetlen példa a hit általi megváltásra, akkor milyen téves következtetés-
re juthatnák? És mi milyen reményt találunk a történetben? 
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november 7.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Ha énjét valóban félreteszi az ember, akkor új és gazdag tapasztalatot szerez. 
A kereszt tövéhez borulva észreveszi saját hibáit, és mialatt Krisztus tökéletes-
ségét szemléli, énje jelentéktelenné zsugorodik.

Krisztus a megnyerő kedvesség tökéletességében mutatkozik meg az őszinte 
szemlélő előtt, és akkor az Ő formájára idomul az elme és a szív, ami aztán 
megmutatkozik a jellemben. Az isteni gondolat lenyomatának ott kell lennie 
az ember szívén és meg kell nyilvánulnia az életében. Fordulj Jézushoz ínsé-
gedben, imádkozz élő hittel, kapaszkodj bele az isteni erőbe és higgy, csak 
higgy, és meglátod majd Isten üdvözítését! Ha hajlandó vagy tanulni, Isten 
tanítani fog; ha készségesen követed, elvezet majd az élő vizek forrásához” 
(Ellen G. White: Testimonies to Southern Africa. [Bizonyságtételek Dél-Afriká-
nak.] 26. o.)! 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Ismét fussuk át Jakab levelének 2. fejezetét! Alapjában véve milyen 

üzenet hangzik belőle annak, aki csakis Krisztus igazságának érde-
meitől várja az üdvösséget?

2.  Némelyek azzal érvelnek, hogy a hitről és a cselekedetekről szólva 
Jakab nem utal arra, amit Pál mondott a témáról, tehát a gondolatait 
attól függetlenül kell értelmeznünk. Mi a baj ezzel az elképzeléssel? 
Miért olyan fontos különösen ebben az esetben észben tartani mind-
azt, amit más szövegek tanítanak a hitről és a cselekedetekről?  
A reformáció idején a katolikus hitvédők gyakran folyamodtak Jakab 
leveléhez, amikor a Katolikus Egyház álláspontját védték a protestán-
sokkal szemben. Miért olyan fontos minden rendelkezésünkre álló 
szövegre építeni a tantételeinket?

3.  Gyakran mondják, hogy „egyensúlyban” kell tartani a hitet és a csele-
kedeteket. Egyetérthetünk ezzel a kijelentéssel a mostani tanulmány 
fényében? Beszélgessünk erről a csoportban!

4.  Miért nem említi Jakab (sem az Újszövetség többi része) azt, amikor 
Ábrahám megbotlott a hitben Ismáel esetében, vagy amikor Ráháb 
hazudott? Mi a tanulság ebből arról, hogy Krisztus igazsága befedez?
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BALOG MIKLÓS:
GYÜMöLCSTELEN ŐSZ

Ősz szele tépi a fákat,
űzi a fonnyadozó levelet,
látszik a légben a langy lehelet,
s gyötrik a szívem a vádak:
„Ittad a bort, prédikálva vizet,
nem cselekedte a jót a hited.
Hol van a lelki gyümölcsöd? 
Jaj, a kegyelmi időd ha lejár,
nem hívogat soha többet a nyár!
Vád ma gyümölcstelen őszöd.”
S bennem a hit szava így könyörög:
„Jöjjetek újra, ti, drága idők! 
– lelkem a bánatot issza –
úgy elaszott a virág, a haraszt…
Őszbe ti hozzatok újra tavaszt!
Jöjjetek újra ti vissza!”
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november 8–14.

A nyelv megzabolázása 

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:6-7; Példabeszédek 16:27; 
Máté 7:16-18; Lukács 9:51-56; Jakab 3:1-12

„Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamis-
nak” (Mt 12:37). 

Roppant erővel bírnak a szavak. Emberek életét alapvetően meghatározhat-
ja „a helyén mondott ige” (Péld 25:11), legyen az dicséret, vers vagy történet. 
Amit kimondunk, az napokra, sőt évekre is ottmaradhat az emberek fejében. 
A gyerekek például szivacsként szívják magukba a szavainkat. Éppen ezért 
tanulnak meg folyékonyan beszélni azon a nyelven, amit hallgatva nőnek fel. 
Ezért igaz, hogy a jövőbeli sikerük vagy kudarcuk árnyékát vetíti előre az, 
amit önmagukról hallanak. Akár jó, akár rossz legyen a szülők beszédstílusa, 
azt a gyerekeik lemásolják, sőt fel is erősítik.

Az írott szónak is van ereje, ami még maradandóbb, a legnagyobb erővel 
azonban Isten Igéje bír. Gondoljunk csak ezekre: „Az én lábamnak szövétneke 
a te igéd, és ösvényemnek világossága” (Zsolt 119:105); „Szívembe rejtettem a 
te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened” (Zsolt 119:11). Jézus a tanítványai 
figyelmét az ideig-óráig tartó áldásokról igyekezett a fontosabb dolgok felé 
terelni: „a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet” (Jn 6:63). 

A szavak csillapíthatnak, erősíthetnek, de mérgezhetnek és fertőzhetnek is. 
Milyen gyakran mondasz ki valamit, ami után azt kívánod, hogy bárcsak visz-
szavonhatnád?

Ezen a héten látni fogjuk, hogy Jakabnak fontos mondanivalója volt a szavak-
ról is. 

7. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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vasárnapnovember 9.

SZÁMADÁSSAL TARTOZUNK

Milyen fontos dolgot fogalmaz meg Jakab azzal kapcsolatban, hogy mind-
annyian számadással tartozunk (Jak 3:1)?

Különösen komoly a felelőssége a tanítóknak a gyülekezetekben és a keresz-
tény iskolákban, mert évekre kihat, ahogyan az emberek gondolatait és szívét 
formálják. Befolyásuk pedig továbbgyűrűzik még sokakra, a közvetlen környe-
zetükön túlra is. Minél többet tudunk, annál nagyobb felelősség terhel, hogy 
hasznosítsuk és át is adjuk ezt a tudást. Az angliai Cambridge-ben a Tyndale 
Ház könyvtárának bejáratánál egy tábla emlékeztet minden ott belépő tudóst: 
„A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme” (Péld 9:10). Nem az ember szabja meg 
a mértékét mindennek, hanem Isten; az igazi nevelés vele kezdődik és végző-
dik. Sajnos azonban minél több ismeretre tesz szert az ember, hajlamos annál 
kevésbé rábízni magát Istenre. Túl gyakori például az afféle tanítás és eljárás, 
miszerint a tudomány Istentől függetlenül működik. Teológiai tanárok néme-
lyike olyan módszerek alkalmazásával igyekszik hitelesebbnek tűnni, amelyek 
csak kevéssé vagy egyáltalán nem hagynak teret a hitnek. Ebből következően 
a hit fokozatosan kiszorulhat úgy a tanárok, mint a diákok gondolataiból, szí-
véből. Ameddig azonban nemcsak erre a világra, hanem az örökkévalóságra 
akarunk képezni, a tanárok és a diákok számára is az a legfontosabb, hogy a 
tanulás nagy értéknek tartott vállalkozás legyen, ösztönzően hasson! Szintén 
világosan látta ezt a felelősséget Pál, aki az általa alapított gyülekezetekben veze-
tőket képzett ki és szentelt fel (ApCsel 14:23; vö. Tit 1:5). Még arra is utasította 
Timóteust, hogy védje Isten nyáját a tapasztalatlan és bölcsnek nem mondha-
tó pásztoroktól (lásd 1Tim 1:3-7; 3:2-6; 6:2-5; 2Tim 2:14-15). Figyelmeztetett, 
hogy némelyek „mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem 
juthatnak” (2Tim 3:7). A szülőkre hatalmas felelősség hárul gyermekeik taní-
tásáért, akik majd szintén hatással lesznek másokra. Valójában a saját példánk 
révén mindannyiunk befolyása meghatározó a magunk környezetében. Milyen 
fontos tehát Isten bölcsességéért folyamodni, amit Ő meg is ígért (Jak 1:5), hogy 
valóban az Ő útjait mutathassuk be és hívői hatást árasszunk! Mert mindannyi-
an hatunk másokra, a befolyásunk pedig vagy jó, vagy rossz. 

Gondoljunk olyanokra, akik pozitív irányba terelték az életünket! Mit 
csináltak? Mivel és hogyan hatottak ránk? És ami a legfontosabb: hogyan 
válthatunk ki mi is jó hatást másokban? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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november 10.hétfő

A SZAVAK EREJE

„Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk” (Jak 3:2). Üdítő beismerés, főképpen 
azért, mert Jakab igen nagy hangsúlyt helyez a magatartásra! Viszont ha el-
ismerjük „ínségünket”, attól még nem halványul el bennünk az isteni ideál 
képe, amit elénk, földi képviselői elé állít. „Ha valaki beszédben nem vétkezik, 
az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni” (Jak 3:2). A görögben 
a feltételes mód alakja arra utal, hogy nagyon is lehetséges nem vétkezni a 
beszédben. Aligha mérjük fel eléggé szavaink jelentőségét! A gondolatok sza-
vakban fogalmazódnak meg, amelyek aztán tettekhez vezetnek. A szavaink 
hatására még inkább megerősödnek a gondolataink, nemcsak a saját tettein-
ket, hanem másokét is befolyásolva. Beszédünk révén megannyi szálon kap-
csolódunk egymáshoz.

E heti tanulmányunkban a nyelv erejének számos illusztrációjával találkozunk. 
Az első három azt hangsúlyozza, hogy egy kis dolog hogyan idézhet elő óriási 
következményeket: zablával és kantárral egy ló megfordítható, kormánylapáttal 
irányítják a hajót és egyetlen szikra egy egész erdőt lángba boríthat. 

A Szentírásban milyen pozitív példákat találunk a „szavak erejére”? Lásd 
5Móz 6:6-7; 23:23; Zsolt 40:4; Péld 10:20-21; 12:25; Mal 2:6-7; Lk 4:22; 
Róm 10:6-8!

A kisgyerekek formálhatók, de ahogy a fák folyamatosan keményednek, szi-
lárdulnak, úgy ők is egyre inkább ellenállnak a változásnak, ahogy növeksze-
nek. Bizonyos értelemben mindannyian tanárok vagyunk otthon és a gyüle-
kezetben is. Mivel szavainknak roppant nagy az ereje, különösen fontos Isten 
Igéjében füröszteni gondolatainkat a nap korai szakában. Végtére is miből 
táplálkoznak gondolataink és szavaink? Isten Lelkéből vagy más forrásból? 
Nem szabad alábecsülnünk, hogy egyéb forrásokkal szemben milyen óriási 
változások történhetnek Isten Igéje által (Zsolt 33:6; vö. 2Kor 4:6)!

Olyan potenciális erő rejlik a szavakban, hogy alig néhány mondattal egészen 
össze lehet törni egy embert, akár élete hátralévő részére is! Másrészt viszont 
a kedves szavak felemelhetnek – talán éppoly tartósan. 

Mennyire lennénk óvatosak, ha dinamitot tartanánk a kezünkben? Ezek 
szerint hogyan kellene bánnunk azzal, ami még a dinamitnál is nagyobb 
erővel robbanhat? 
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november 11. kedd

VALÓJÁBAN AZ A NAGY, AMI „KICSI” 

Olvassuk el Jak 3:3-5 verseit! Mi a közös a két példában, és hogyan kapcso-
lódik a nyelvhez mindkettő?

A ló szájában a zabla és a hajó kormánylapátja is kicsi ahhoz képest, amit irá-
nyít. Mégis gyengébb kézmozdulattal egészen megváltoztatható úgy a ló, mint 
a hajó útiránya. Így „a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát” (5. 
vers). Más szóval csekélységnek tűnhet egy szó, egy tekintet vagy egy mozdu-
lat, de mind képes arra, hogy a barátot ellenséggé tegye vagy a rossz helyzetet 
jóra fordítsa. „Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó 
beszéd pedig támaszt haragot” (Péld 15:1). Képzeljük el, hogy egy ló szélse-
besen vágtat, a hajó pedig teljes sebességgel szeli a habokat, de mindkettő 
rossz irányba tart! Minél gyorsabban halad, annál messzebb kerül a céljától. 
Ilyenkor a legjobb megállni és a lehető leghamarabb megfordulni. Ugyanez 
vonatkozik a szavainkra is. Ha a beszélgetés egyre rosszabbul alakul, minél 
hamarabb leállunk, annál jobb! 

Hogyan válaszolt Jézus a tanítványok felvetésére Lk 9:51-56 versei szerint? 
Mi történt utána? Milyen tanulságot szűrhetünk le ebből?

A tanítványok bibliai példát is idéztek javaslatuk alátámasztására (2Kir  
1:10, 12), de Jézus nem értett velük egyet. Feddő szavai alapvetően megváltoztat-
ták a helyzetet. A történet egyszerűen úgy végződik, hogy „Elmenének azért más 
faluba” (Lk 9:56). Amikor Jézust nem fogadták be egy samaritánus faluban, Ő 
tanulságot hozott ki ebből az esetből a tanítványai számára. A pillanat hevében, 
amikor a felkorbácsolódott érzések arra sarkallnak, hogy védjük magunkat, fel-
idézhetjük Jézus példáját, és képletesen szólva átmehetünk egy „más faluba”.

„Amint a folyót vízcseppek alkotják, úgy áll össze az élet is az apró dolgokból. 
Az élet olyan, mint egy folyó: lehet békés, nyugodt, kellemes vagy zavaros, ami 
felkavarja az iszapot és felhányja a koszt” (Ellen G. White: That I May Know 
Him. [Hogy megismerjem Őt.] 209. o.). 

Milyen „kis” dolgok vannak az életedben, amelyek, ha fennakadsz raj-
tuk, végül már nem is lesznek olyan „kicsik”?



58

november 12.szerda

MENTENI, AMI MENTHETŐ

Mindannyiunkkal megesett már, hogy valamit mondtunk, azt mások felnagyí-
tották, talán a felismerhetetlenségig eltúlozták. Amint Jakab fogalmaz: „Ímé 
csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt” (Jak 3:5)!

Olvassuk el Jak 3:6 versét úgy, hogy imádkozva mélyen elgondolkozunk 
rajta! Mit mond a nyelv vagy a szavaink erejéről? Mivel szeplősíti meg (Káro-
li) vagy szennyezi be (új prot. ford.) „az egész testet”? Ezek szerint miért jobb 
inkább remegni, mielőtt egy szót is szólnánk? 

Jelképes értelemben véve a tűz kifejezhet megtisztítást (Ézs 4:4; Zak 13:9), de 
gyakrabban utal a pusztításra (lásd pl. Józs 6:24; 11:9, 11; 1Sám 30:3; Mt 7:19), 
és ide tartozik még a gonosz tanácsból fakadó szavak romboló hatása is (Péld 
16:27; 26:21). Elég egy szikra és hatalmas tűz kerekedik, ami döbbenetes gyor-
sasággal emészt meg és pusztít el mindent. A szavaink is véget vethetnek barát-
ságnak, házasságnak, tönkretehetik emberek jó hírét. A szó a gyermek lelkébe 
ágyazódva leronthatja az énképét, gátolhatja fejlődését. A bűn a földön egy lát-
szólag ártatlan kérdéssel kezdődött el (1Móz 3:1), de a mennyben is hasonló-
an indult. Lucifer a „mennyei lényeket kormányzó törvényekkel kapcsolatban 
kezdett kételyeket sejtetni” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 
1993, Advent Kiadó. 11. o.). Nem túlzás tehát azt mondani, hogy a nyelv „meg a 
pokoltól fogott tüzet” (Jak 3:6, SZIT). Egyrészt igaz, hogy a kimondott szó örökre 
elszáll, és ami elhagyta az ajkunkat, azt nem tudjuk egészen visszavonni, mégis 
igyekeznünk kell enyhíteni, helyrehozni a kárt, amennyire csak lehet! Ha meg-
tesszük a szükséges lépéseket a csorba kiküszöbölése érdekében, ez nekünk 
is segít, hogy ne kövessük el újból ugyanazt a hibát. Nátán próféta például az 
Istentől jött újabb kinyilatkoztatást követően azonnal visszatért Dávidhoz, hogy 
kiigazítsa azt, amit korábban mondott (lásd 2Sám 7:1-17). Péter keservesen sírt, 
amiért megtagadta Krisztust, és bűnbánata őszinteségét később nagyobb nyil-
vánosság előtt is bizonyította (Jn 21:15-17).

Ugyan „a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg” (Jak 3:8), az Ige 
arra biztat, hogy „Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd 
beszédtől” (Zsolt 34:14). Csak Isten Lelke segítségével lehetünk képesek ural-
kodni a szavaink felett (lásd Ef 4:29-32)! 

Olvassuk el ismét Jak 3:6-8 szakaszát! E versek értelmében miért kell 
különösen meggondolnunk, hogy mit mondunk ki? Hogyan tanulhatjuk 
meg valóban felmérni, hogy milyen pozitív, de adott esetben negatív 
ereje is lehet a szavainknak?
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november 13. csütörtök

ÁLDÁS ÉS ÁTOK

Milyen igazságot szemléltet Jakab a forrás, a fügefa és a szőlőtő példájával 
Jak 3:9-12 verseiben?

A legkevesebb, amit elmondhatunk, hogy legalábbis zavaró, ha egy keresz-
tény ember szájából áldás és átok is elhangzik! Vagy mi a helyzet azzal, ha va-
laki hét közben profán tévéműsorokat, filmeket néz, szombaton pedig elmegy 
a gyülekezetbe Isten Igéjét hallgatni? Mit mondhatunk, ha valaki hirdeti az 
igazságot, csodálatosan beszél Jézusról, később pedig trágár vicceket hallanak 
tőle az emberek? Bántania kellene a lelkünket az ilyen képeknek, mivel el-
lentétesek mindazzal, amit helyesnek vallunk! Az Istent dicsőítő ember később 
trágár vicceket mesél? Mi a baj ezzel az ellentéttel? 

Jakab a forrás példáját használja. A víz minőségét a forrása határozza meg, 
a gyümölcsét pedig a növény gyökere (vö. Mt 7:16-18). Ha tehát Isten belénk 
plántálta Igéjét, a hatása nyilvánvaló lesz az életünkben. Ennek az igazságnak 
a megértése felszabadít attól a tehertől, hogy mindenképpen „bizonyítani” 
próbáljuk hitünket. Az igaz vallás a hitben gyökerezik, ami önmagát hitelesíti, 
hasonlóképpen a tisztavizű forrásnak sem kell más bizonyság, mint az abból 
természetes módon csörgedező víz.

Viszont felvetődhet a kérdés: „Ha látnánk néhány ’pillanatképet’ Isten őszinte 
követőiről életük mélypontján (Mózesről, amikor megölte az egyiptomit vagy 
Dávidról Betshabéval stb.), vajon nem joggal kételkednénk hitük őszintesé-
gében?”   

Természetesen Isten azt akarja, hogy ne kövessünk el bűnt (1Jn 2:1), de ha 
mégis előfordul, Ádám és Éva bűnesetétől fogva megadta a bűnbocsánat le-
hetőségét. A bűnbocsánat alapja pedig a megígért Áldozatban való hit (vö. 
Zsolt 32:1-2). Viszont tény, hogy a bűn szomorúságot hoz, az engedelmesség 
pedig áldást. Mózes negyven évet töltött a pusztában, juhokat pásztorolva, 
hogy mindazt elfelejtse, ami az addig tanultakból gyilkosságba vitte. Dávid 
szenvedett Betshabétól született gyermeke halála miatt, és háza népe megosz-
tottsága élete végéig veszélyeztette országát. Biztosan bocsánatot nyerhetünk 
elkövetett bűneinkre, viszont az a probléma, hogy a következmények gyakran 
megmaradnak, nemcsak nekünk, hanem másoknak is ártva. Mennyivel jobb, 
ha térden állva kérünk erőt a győzelemhez, mintha utána kellene bűnbocsá-
natért folyamodnunk, majd azért könyörögnünk, hogy az okozott kár kezel-
hető legyen!
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november 14.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Olvashatunk a szavak erejéről Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 
1983, H. N. Adventista Egyház. „A talentumok” c. fejezetében, „A beszéd” al-
cím alatt, 230-233. o.

„Minden családnak és minden kereszténynek kötelessége, hogy gátat vessen 
a romlott beszédnek. Ha jelenlétünkben haszontalan beszélgetés indul meg, 
váltsunk témát, ha lehet. A kegyelmes Isten segítségével ejtsünk el csendesen 
egy-egy olyan megjegyzést, vagy kezdjünk olyan témát, amely hasznos meder-
be terelheti a beszélgetést…

Sokkal többet kellene beszélnünk életünk értékes fejezeteiről! Beszélnünk 
kellene Isten irgalmáról és oltalmáról, a Megváltó határtalan szeretetéről! Sza-
vainknak a dicsőítés és hálaadás szavainak kellene lenniük. Ha gondolatvilá-
gunk és szívünk megtelik Isten szeretetével, ez társalgásunkban is kifejezésre 
jut. Arról nem nehéz beszélni, ami lelkünkben él. Emelkedett gondolataink, 
nemes törekvéseink, az igazságról kapott világos meglátásaink, önzetlen elha-
tározásaink, a kegyesség és szentség utáni sóvárgásunk olyan szavakban jut 
kifejezésre, amelyek szívünk kincseiről árulkodnak. Ha szavainkból Krisztus 
tűnik elő, akkor erő árad belőlük a lelkek megmentésére” (i. m. 232-233. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Legtöbbünknek gondot jelent, hogy szavaink túl könnyen kibuggyan-

nak, gyakran mielőtt megfontolhatnánk, mit is mondjunk. Hogyan 
tanulhatunk meg komolyan elgondolkozni, mielőtt kinyitnánk a 
szánkat? 

2.  Tudatosítsuk magunkban, hogy ránk is nagy hatása van a szavaknak! 
Végezzünk el egy kísérletet: kb. egy napig beszéljünk mindenkinek 
arról, hogy mit tett Isten az életünkben, hogyan áldott meg, hogyan 
segített át a nehézségeken stb.! Majd kérdezzük meg magunktól: 
Hogyan hatott ez a hitemre?

3.  Vajon mit árulnak el a szavaink arról, ami a szívünkben van? Talán 
jobban lelepleznek, mint gondolnánk? Mit tudnál meg önmagadról, 
ha felvennél minden szót, amit egy nap kimondasz, majd később 
lehallgatnád a felvételt? 
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BALOG MIKLÓS:
VAJON MINDENT JÓVÁTEHETSZ?

Mit embertársad ellen vétkezel te, 
azt véle tán mind jóváteheted; 
de van, mi sokszor semmiségnek látszó,
és jóvátenni többé nem lehet!

Bűnét megbánva, egyszer fölkeresi
egy pletykás asszony lelkipásztorát,
tanácsot kérni: hogy tehetné jóvá
a sok hamis hír végtelen sorát!

„Vegyen magához, kedvesem, egy párnát,
s a megbántottak küszöbére mind
tegyen belőle egy-egy tollat, aztán 
nagyon kérem, hogy jöjjön el megint!”

…Furcsa tanács… de nénink megfogadja,
s úgy jár, ahogy közülünk járna sok,
ha osztaná a tollat házról-házra,
hogy kiürül a degesz párnátok.

„Megtettem – szól a papnak –, rendben van hát?”
s dicséretet remélve rátekint…
„Sajnos, még nincs… Ez volt a könnyebb része.
Most menjen el, és szedje össze mind!”

Nagy-nagysokára visszamegy az asszony, 
s kezében az üres ciha beszél:
„Kerestem, testvér, óh, de mindhiába,
a tollakat elfújta már a szél…”

Mit embertársad ellen vétkezel te, 
azt véle tán mind jóváteheted,
de van, mi sokszor semmiségnek látszó,
és jóvátenni többé nem lehet…! 
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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.). 
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november 22–28.

Egy a Törvényadó és a Bíró

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Prédikátor 2:16-20; Lukács 12:13-21; 
Apostolok cselekedetei 17:11; Titusz 2:14; Zsidók 4:15-16; 
Jakab 4:11-17

„Egy a törvényhozó, aki hatalmas megtartani és elveszíteni: kicsoda vagy te, 
hogy kárhoztatod a másikat” (Jak 4:12). 

A törvényhez való hozzáállásunk – akár Istenéhez, akár emberekéhez – hat 
arra, ahogyan a többiekhez, sőt magához az Úrhoz viszonyulunk. Megfigyel-
tük már, hogy időnként úgy tesznek a gazdagok, híresek, mintha a törvény 
felett állnának? Megeshet, hogy a törvényhozók vagy a törvény őrei közül 
némelyek megpróbálják úgy értelmezni a rendelkezéseket, ahogy számukra 
előnyös. A társadalom előírásainak semmibevétele azt is magával hozhatja, 
hogy az ember a többiek iránt sem tanúsít tiszteletet, ugyanis az egymás közti 
viszonyt a törvények szabályozzák.

Másrészt azonban a törvényhez mereven, hajlíthatatlanul viszonyulóknak 
is akadhatnak gondjaik az emberi kapcsolatok terén. Mélyebb szinten a tör-
vényről alkotott nézetünk attól függ, hogy mennyire tiszteljük a törvényhozó-
kat és az általuk kibocsátott rendeletek tisztaságát. 

A héten először a törvénnyel foglalkozunk, majd rátérünk néhány olyan fon-
tos kifejezésre, ami az arrogancia és önteltség bizonyos formáit illeti. Talán 
észre sem vesszük, ám az Ige figyelmeztetése szerint az ilyesmi bűn, Isten 
törvényének áthágása. Jakab levele valójában más megközelítésből tekint a 
bűnre.   

9. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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november 23. vasárnap

BÍRÁLGATÁS VAGY HELYES ÍTÉLŐKÉPESSÉG?

„Ne szóljátok meg egymást atyámfiai. Aki megszólja atyjafiát, és aki kárhoz-
tatja atyjafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a 
törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek” (Jak 
4:11). Miért mondható a bírálgatás a törvény feletti ítélkezésnek?

A 11. versben szereplő görög kifejezés szó szerinti fordítása az, hogy „ellene 
beszélni”. Jelentésének körébe több olyan bűn is beletartozik, ami a beszéd-
del kapcsolatos: rágalmazás, hamis tanúzás és haragos szavak (lásd 3Móz 
19:15-18). Egyrészt úgy tűnik, hogy Jakab nyelvezete itt szelídebb, mint a 3. 
fejezetben, viszont komolyabb következményeket említ arra nézve, ha valaki 
a testvére ellen szól, ugyanis ezzel magát a törvényt kérdőjelezi meg. Ha ön-
magunkat tesszük meg ítélővé, akkor mintha mi a törvényen kívül vagy felette 
állnánk, szemet hunyunk saját gyengeségeink felett (lásd Mt 7:1-3), csak a 
másik helytelen tetteire összpontosítunk. Az ilyen megközelítésből hiányzik 
az, hogy úgy szeretnénk a felebarátunkat, mint önmagunkat (3Móz 19:18) – 
tehát nem tartjuk be a törvényt. 

Egyrészt nem szabad bírálgatnunk másokat, másrészt viszont fontos helyes 
lelki ítélőképességre szert tenni.

Mutassunk rá, hogy mely területeken szükséges a helyes lelki ítélőképes-
ség gyakorlása a következő igeszakaszok szerint! ApCsel 17:11; 1Kor 6:1-5; 
2Kor 13:5; Gal 6:1; Fil 1:9; 1Jn 4:1

Emberek tanításait és prédikációit Isten Igéjével kell összevetni. Amennyire 
lehet, arra kell bátorítanunk a gyülekezeti tagokat, hogy nézeteltéréseiket ma-
guk közt oldják meg, ne menjenek a bíróságra, ahol nem biztos, hogy a dön-
téseket Isten Igéje vezeti. Különösen fontos megvizsgálni önmagunkat, hogy 
egészséges-e a hitünk, és amivel foglalkozunk, az felemelő-e, helyes-e, vagy 
pedig inkább rombolja keresztényi életünket? 

Kritizálni és másokat bírálni igen könnyű, főleg, ha olyasmit tesznek, 
ami nekünk nem tetszik. Hogyan tanulhatjuk meg észrevenni, hogy 
mikor lépjük át a határt a helyes lelki ítélőképesség és Isten törvényének 
bírálása között? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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november 24.hétfő

A TöRVÉNYADÓ A BÍRÓ

Jézustól származik az Ószövetség minden törvénye, amelyeket időnként Mó-
zes törvényeinek is neveznek, ugyanis Isten neki adta át azokat (2Krón 33:8; 
Neh 10:29). De Jézus vezette az izraelitákat a pusztában és Ő jelentette ki a 
Tízparancsolatot a Sínai-hegyen (lásd 1Kor 10:1-4). Hegyi Beszédében Jézus 
még világosabban fejtette ki és erősítette meg a törvényt. Ő a testté lett Ige  
(Jn 1:14), és szava alapján ítéltetünk majd meg (Jn 12:48). 

„Egy a törvényadó és az ítélőbíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, 
hogy ítélkezel felebarátod felett” (Jak 4:12, új prot. ford.)? Mit mondanak a 
következő versek Ítélőbírónkról, Jézusról? Ézs 11:1-5; 33:22; Zsid 4:15-16; 
Jel 19:11-16

Csak az jogosult megítélni, hogy történt-e törvényszegés, aki jól ismeri a 
törvényt. Az ügyvédek évekig tanulnak, mielőtt letennék a szakvizsgát, ami 
azt mutatja, hogy felkészültek a jogi pálya gyakorlására. Jézus korában az 
írástudók (akik közül sokan a farizeusokhoz tartoztak) szintén szorgalma-
san tanultak, és nemcsak a mózesi törvényekkel ismerkedtek meg, hanem 
az összegyűjtött hagyományokkal, rendelkezésekkel is. Jézus e hagyományok 
többségével nem értett egyet, ami miatt rendre komoly összeütközésbe került 
a vezetőkkel. Mivel azonban a törvény tőle származik, kizárólag Ő jogosult 
magyarázni a jelentését és megítélni, hogy történt-e törvénysértés. Amikor te-
hát visszatér, magával hozza a jutalmat, amit mindenki a cselekedetei szerint 
kap meg (Jel 22:12). És mivel Jézus felvette az emberi természetet, bűntelen 
életet élt, meghalt helyettünk, és legyőzve a bűnt, meg a halált, feltámadt, ké-
pes meg is menteni a bűntől. 

„Isten egészen átadta az ítéletet a Fiúnak, aki vitathatatlanul a testben megje-
lent Isten. 

Isten úgy tervezte, hogy emberi alakban a szenvedők Fejedelme legyen az 
egész világ Bírája. Ő, aki a mennyből leszállt az örök haláltól megmenteni az 
embert… Ő, aki hagyta, hogy földi törvényszék ítélkezzen felette, majd szé-
gyenletes kereszthalált szenvedett, egyedül Ő mondhatja ki a jutalmat vagy 
büntetést hozó ítéletet” (Ellen G. White: Maranatha. 341. o.). Krisztus, a Tör-
vényadó és a Megváltó méltó egyedül arra, hogy a Bíránk is legyen!

Jutalom vagy büntetés: végül vagy az egyiket, vagy a másikat kapjuk csak 
meg. Egyedül mi adhat reményt arra, hogy majd jutalmat nyerünk?
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november 25. kedd

ELŐRE TERVEZNI

Hogyan egyeztethetjük össze a bölcs tervek készítését azzal, hogy a napjain-
kat Krisztus közeli visszatérését várva töltsük (Jak 4:13; vö. Lk 12:13-21)? 
Hogyan kerülhetjük el a vakvágányt, hogy csupán nagyobb „csűrök” építésé-
re gondoljunk? 

Logikusnak tűnhet egy évre vagy hosszabb időre is előre tervezni. A cégek-
nek, vállalatoknak általában vannak rövid-, közép- és hosszú távú tervei. Ma-
gánszemélyeknek, családoknak gondolni kell a jövőre megtakarítással, és 
gondoskodni kell váratlan kiadások fedezéséről. Másrészt viszont hisszük, 
hogy Jézus hamarosan visszatér, és minden földi javunkat majd a tűz emészti 
meg (lásd 2Pt 3:10-12).

E kétféle életszemlélet nem feltétlenül ütközik egymással. Valaki így fogalma-
zott: „Tervezzünk úgy, mintha Krisztus még évekig nem jönne vissza, de min-
dennap éljünk úgy, mintha már holnap megjönne!” Ez eddig rendben is van, 
bár a hosszú távra való tervezés megnehezítheti, hogy tudjunk napról napra 
élni. Jézus sok hallgatója (és kétségkívül számos mai keresztény) arra gondol-
hatott, hogy a nagyobb csűröket tervező gazdag ember azért bővelkedett, mert 
Isten megáldotta. Jézus azonban bemutatta a férfi gondolatait: „Én lelkem, 
sok javaid vannak sok esztendőre eltéve; tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, 
gyönyörködjél” (Lk 12:19). Vagyis leginkább az foglalkoztatta, hogy magának 
gyűjtsön. 

A túlzottan meghatározott saját tervek lefektetése helyett különösen fontos 
inkább ezt mondani: „Ha az Úr akarja és élünk, ím ezt, vagy amazt fogjuk cse-
lekedni” (Jak 4:15). Ez több puszta szófordulatnál, amikor a jövőbeli tervein-
ket ecseteljük. Azt jelenti, hogy minden tervünket Isten kezébe tesszük. Így 
imádkozhatunk: „Istenem! Szeretném megtudni, hogy mi az akaratod! Ha 
nem tetszenek Neked a terveim, kérlek, mutasd meg!” Amennyiben nem jó, 
amit elterveztünk, Isten meg fogja mutatni – amíg odafigyelünk rá és készen 
állunk igazítani elképzelésünkön vagy teljesen megváltoztatni azt.

Olvassuk el ismét Jak 4:13 versét! Felszínesen nézve talán semmi rosszat 
nem látunk abban, ami itt elhangzik, nyilván mégis van valami problé-
ma, nem azzal, amit tenni akarnak, inkább a hozzáállásukkal. Mit tehe-
tünk, nehogy észrevétlenül behálózzon ez a magatartás? 
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november 26.szerda

PÁRA

Milyen lényeges pontot emel ki Jak 4:14 verse? 

Az élet bizonytalan, ajándék minden lélegzetvétel. Jak 4:14 versében egy igen 
ritka görög szóval találkozunk (atmisz), amit úgy fordíthatunk, hogy „füst” 
vagy „pára”. Az élet átmeneti voltát hangsúlyozza, mint a hebel héber szó 
(„lélegzet”, „pára”). Ez a kifejezés harmincnyolcszor fordul elő A prédikátor 
könyvében, és gyakran úgy fordítják, hogy „hiábavalóság”. Ugyan ki nem ta-
pasztalta már, főként az idősebbek, hogy hamar véget ér az élet?! Az ismert 
evangelizátor, Billy Graham már igen idős volt, amikor megjegyezte: „Észre 
sem vettem, hogy milyen gyorsan elszállt az élet!”

Úgy is mondhatjuk, hogy a halál mindig lesben áll, csak egy szívverésnyire 
van tőlünk. Azonnal meghalhatna bármelyikünk, akármelyik pillanatban, 
méghozzá számos okból. Jól mondja Jakab: „nem tudjátok mit hoz a holnap” 
(Jak 4:14), beleértve a halált is.

„Nem akarok itt sokat beszélni az emberi élet rövidségéről és bizonytalanságá-
ról, de van egy borzalmas veszedelem, amire fel kell hívnom a figyelmet. Sajnos, 
sokan nem fogják fel, milyen nagy veszélyt jelent, ha késlekednek meghallgatni 
a Szentlélek kérlelését, és tovább folytatják bűnös életüket” (Ellen G. White: 
Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely. 25. o.). 

Ráadásul azon túl, hogy rövid az élet, nem is feltétlenül ad megelégedettséget. 

Mit tesz még Salamon hozzá Préd 2:16-20, 4:4, 5:10, 9:13-14 verseiben ah-
hoz, amit eddig Jakabnál olvastunk?

Rengeteg igazságtalanság történik, annyi az értelmetlenség az életben! Nem 
csoda, hogy mind vágyódunk az örök élet ígérete után, amit Jézus által kapunk. 
Máskülönben létünk csak pára volna, ami eloszlik, örökre feledésbe merül. 

Vessünk számot az életünkkel! Mennyire tart a markában ez a világ? 
Hogyan lehetünk folyton tudatában annak, hogy minden mulandó? 
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november 27. csütörtök

TUDNI ÉS TENNI IS A JÓT

Olvassuk el Jak 4:15-17 szakaszát a megelőző versekkel összefüggésben! 
Milyen fontos dologra hívja fel a figyelmet itt Jakab? 

Jakab most az önteltséget érinti, egyenesen „fennhéjázásnak” nevezve azt, 
amikor az ember „dicsekszik”. Azt mondja erre, hogy „minden ilyen dicsekedés 
gonosz” (Jak 4:16). Ebből is látszik, hogy mennyire fontos a keresztény helyes 
hozzáállása!

Olvassuk el a 17. verset! A Biblia kétféleképpen határozza meg a bűn jelenté-
sét: 1) amikor valaki helytelenül cselekszik; 2) amikor valaki nem teszi azt, 
ami helyes. Az első meghatározást Jánosnál találjuk: „a bűn törvényszegés” 
(1Jn 3:4, új prot. ford.), vagy ahogy Károli írja: „a bűn pedig a törvénytelenség.” 
Viszont az anomia görög szó konkrét törvénysértésre utal, nem a szokásossá 
vált törvénytelen magatartásra (figyeljük meg a szó használatát: Róm 4:7; Tit 
2:14; Zsid 10:17). A második meghatározást Jak 4:17 verse adja: „Aki azért tud-
na jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak.” Tehát tovább kell mennünk 
annál, hogy pusztán ellenállunk a rosszra csábító kísértésnek. Isten arra hív, 
hogy legyünk a „világosságnak fiai” (Ef 5:8)! „Úgy fényljék a ti világosságtok 
az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat” (Mt 5:16, a kiemelés a szerzőtől). 

Természetesen az ember könnyen elcsüggedhet, mert ugyan ki tesz meg min-
den elképzelhető jótettet minden egyes nap? Csakhogy nem ez a kérdés! Még 
Jézus élete sem volt a szünet nélküli tevékenységek folyamatos köre. Alkal-
manként visszavonult imádkozni vagy egyszerűen csak pihenni (Mk 6:31;  
Lk 5:16). Az a lényeg, hogy Jézus minden tettében az Atya akaratát kereste 
(Jn 5:30). Isten szándékának végrehajtását egyenesen az evéshez hasonlította: 
„Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az 
ő dolgát elvégezzem” (Jn 4:34). Mértéke van annak is, hogy egy ültő helyünk-
ben mennyit eszünk, és igaz ez az elvégzendő tevékenységekre is. Ezért mond-
ja Jézus, hogy lesznek, akik vetnek, mások aratnak, de „mind a vető, mind az 
arató együtt örvendezzen” (Jn 4:36-38). Az Ige nagyobb aktivitásra bátorít, mi-
közben az Úrért munkálkodunk, mi pedig azért imádkozunk, hogy minden 
lehetséges módon készségesebb eszközei lehessünk.

Hogyan segít meghalni énünknek és Istennek engedelmeskedni, ha 
imádkozunk? Valóban hajlandóak vagyunk letenni a terveinket az Úr 
elé?  
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november 28.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Olvassunk az idő értékéről! Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 
1983, H. N. Adventista Egyház, „A talentumok” c. fejezetéből, 236-239. o.  

„Senki ne kérkedjen többé közületek az igazsággal szemben azzal, hogy ez 
a lelkület [mások rossz szándékának észlelése] annak lenne a természetes 
következménye, hogy hűséggel eljárnak a helytelenül cselekvőkkel szemben 
és kiállnak az igazság védelmében! Számos csodálója van az efféle bölcses-
ségnek, ami azonban különösen megtévesztő és veszélyes. Nem felülről jön, 
hanem a meg nem újult szív gyümölcse. A szerzője maga Sátán. Egyetlen vá-
daskodó se tulajdonítson magának helyes ítélőképességet, mert ha ezt teszi, 
a sátáni jellemzőkre próbálja ráhúzni az igazság ruháit” (Ellen G. White meg-
jegyzése, The SDA Bible Commentary. 7. köt. 936-937. o.)!

„Aki igazságtalanságot követ el, rendszerint az első, aki másokat jogtalanság-
gal gyanúsít, s embertársa kárhoztatásával igyekszik önszívének hibáit fedez-
ni vagy önmagát mentegetni. A bűn által jutott az ember a gonosz ismeretére; 
mihelyt az első emberpár vétkezett, egymást kezdték vádolni. Így cselekszik 
az ember, akit nem hat át Krisztus kegyelme” (Ellen G. White: Krisztus köve-
tése. Gondolatok a Hegyibeszédről. Budapest, 1987, H. N. Adventista Egyház. 
111. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Olvassuk el újra a második idézetet Ellen White-tól! Mit tegyünk, 

nehogy mi is másokat bírálgatva és vádaskodva akarjuk jobb színben 
feltüntetni magunkat, meg a hiányosságainkat?

2) Mivel az élet gyorsan elrepül, hogyan állítsuk fel a fontossági sorren-
dünket? A relativitás elmélete szerint maga az idő is változhat, attól 
függően, hogy egy meghatározott időkereten belül milyen gyors a 
mozgás. Egy dolog viszont biztos, akármilyen gyorsan vagy lassan 
telik is az idő: ha egy pillanat elmúlt, az örökre elszállt. Hogyan kelle-
ne hatnia az időbeosztásunkra ennek a kijózanító gondolatnak? 

3) Hogyan járunk el azokkal, akiknek a bűneivel foglalkozni kell? Mit 
tegyünk, nehogy beleessünk abba a csapdába, amitől Jakab is óva 
intett?   
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SÚLYOS KöVETKEZMÉNYEKKEL JÁRÓ BŰN

„A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az 
ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből 
szól az ő szája” (Lk 6:45)?

„A legsúlyosabb következményekkel járó bűn a rideg, kritizáló és en-
gesztelhetetlen lelkület, mely a farizeusok rendjét jellemzi. Ahol a sze-
retet és a hit nem tanyázik, ott Krisztus sincs jelen; s ha az Ő jelenlé-
tének napsugarai hiányzanak, semmiféle tevékenység vagy buzgalom 
nem helyettesítheti ezt a szeretetet. Csodálatos képességünk lehet azon 
a téren, hogy mások hibáit felfedezzük; ámde akiket ez a lelkület ural, 
azoknak mondja Jézus: ’Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te sze-
medből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának 
szeméből’ (Mt 7:5)!…

Ha az emberek a kárhoztatásnak ezt a szellemét ápolják, akkor nem 
elégszenek meg azzal, hogy embertársukat az általuk vélt hibákra fi-
gyelmeztessék, hanem ha szelíd eszközökkel nem bírhatják rá őket, 
hogy az ő felfogásukat kövessék, erőszakhoz folyamodnak. Amennyire 
csak lehet, kényszerítik felebarátaikat, hogy az ő felfogásukat fogadják 
el. Így tettek Krisztus kortársai is; így tett az egyház is, ha kiveszett 
belőle Krisztus kegyelme. Ha a szeretet ereje eltűnt, az állam hatalmas 
karját vette igénybe alapelveinek megerősítésére, és hittételeinek elfo-
gadtatására… Krisztus nem hajtja, hanem vonzza magához az embere-
ket. Az egyetlen kényszer, amit alkalmaz: a késztető szeretet…

A baj gyökere az egyes emberekben rejlik, a gyógyulásnak tehát itt kell 
megkezdődnie. Krisztus megparancsolja a vádlónak, hogy először a 
saját szeméből vegye ki a gerendát, szabaduljon meg a vádaskodó szel-
lemtől, ismerje be és hagyja el saját bűneit, mielőtt másokat akar meg-
javítani. ’Nem jó fa az, amely romlott gyümölcsöt terem’ (Lk 6:43). A vá-
daskodásnak ez a szelleme rothadt gyümölcs, amely arról tanúskodik, 
hogy az egész fa romlott. Hasztalan önigazultságunkban jónak tartani 
önmagunkat, mert előbb szívünknek kell átalakulnia. Ezt tapasztalnunk 
kell, mielőtt másokat akarunk megjavítani, mert ’a szívnek teljességéből 
szól a száj’ (Mt 12:34)” (Ellen G. White: Krisztus követése. Gondolatok a 
Hegyibeszédről. Budapest, 1987, H. N. Adventista Egyház. 111-112. o.).
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november 29–december 5.

Sírjatok és jajgassatok! 

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 19:13; 1Sámuel 25:2-11; 
Zsoltár 73:3-19; Máté 5:39; Lukács 16:19-31; Jakab 5:1-6

„Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is” (Mt 6:21). 

Világszerte népszerűek a „Legyen Ön is milliomos!” televíziós kvízjátékhoz 
hasonló programok. A nézők közül bizonyára sokan örömmel eljátszanak a 
gondolattal, hogy valaki hirtelen meggazdagodhat – és talán reménykednek, 
hogy egy nap ez velük is megtörténik.

Csakhogy a vagyon nem adja meg mindazt, amit sokan várnak tőle. Tanul-
mányok kimutatták, hogy a bevételek gyarapodása esetén is megfigyelhető a 
csökkenő hozadék elve. Azon túl ugyanis, ami az embernek kényelmes meg-
élhetést biztosít, a többlet vagyon nem tesz boldogabbá. Általában inkább 
boldogítanak a tartalmas emberi kapcsolatok, a munka, amiben kiteljesedik 
az ember és az élet, aminek célja van, mint a gazdagság. A legjobb dolgokat 
ingyen kapjuk: egy kedves szót, egy mosolyt, azt, ha valaki meghallgat, az egy-
szerű kedvességet, elfogadást, tiszteletet, együtt érző simogatást és az őszinte 
barátságot. 

És még nagyobb az értéke mindannak, ami Istentől jövő ajándék: hit, remény, 
bölcsesség, türelem, szeretet, megelégedettség és még számos egyéb áldás, 
amit elnyerhetünk, ha Isten Lelke a szívünkben él. A helyzet iróniája viszont, 
hogy míg sok keresztény látszólag egyetért e gondolattal, a hétköznapi életük 
mégis azt mutatja: többnyire az önzés uralma alatt állnak. Amint a héten látni 
fogjuk, a kapzsiság nagy hiba, és szörnyűséges következményeket von maga 
után. 

10. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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november 30. vasárnap

NEM MARAD EL AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS! 

Jakab levelének 5. fejezete csattanós mondattal kezdődik: „Nosza immár ti 
gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek 
reátok” (Jak 5:1). E szavak minden kétséget kizáróan felkelthették az olvasók 
figyelmét!

Jak 1:10-11 versei a vagyon mulandóságára emlékeztetik a gazdagokat. Az 
5. fejezetben viszont Jakab egyenesen felszólítja azokat, akik makacsul ka-
paszkodnak az anyagiakba, hogy „sírjatok, jajgatván”. Mintha máris kezde-
nék kiszabni rájuk a fenyegető ítéletet. Az élénk ecsetvonásokkal felvázolt kép 
folytatódik a heti szakasz egészében, emlékeztetve rá, hogy nagy lesz az isteni 
megtorlás a gonoszok felett. Bemutatja a Krisztus visszatérését közvetlenül 
megelőző időt (lásd Lk 17:27-29; 2Tim 3:1-2; Jel 18:3, 7). Hasonló lelkület 
hatja át Isten végidei egyházát (Jel 3:17). Érdemes felfigyelni rá, hogy Jak 5:1 
versében az a görög szó, aminek a fordítása „nyomorúság” és Jel 3:17 ver-
sében a Laodicea „nyomorult” voltára utaló kifejezés ugyanabból a gyökből 
származik.

Rengeteg igazságtalanság történik a világon, főleg az anyagiak terén. Nehéz 
megérteni, hogyan gazdagodhatnak meg egyesek a szegényeket kiszipo-
lyozva, méghozzá büntetlenül! Olvassuk el Zsolt 73:3-19 szakaszát! Milyen 
reményt találunk e részben erre az állandó problémára?

Az ószövetségi próféták könyvei mind érintik az igazság kérdését, kilátásba 
helyezve, hogy Isten majd igazságot tesz. Viszont a reménység állandó, követ-
kezetes észben tartása nem könnyíti meg az Isten fellépésére való várakozás 
kényelmetlen és elbizonytalanító időszakát. Habakuk például a kiválasztott 
nép általános hitehagyásának idején írt, akkor, amikor Babilon a büszkeség-
től dagadt, a hatalmát és virágzását ünnepelte. A próféta szúrós kérdéseket zá-
porozott Isten felé (lásd Hab 1:2-4, 13-14). Rövid válaszában azonban az Úr 
arra bátorította, hogy továbbra is csak bízzon benne és várjon még (Hab 2:2-4).  
Habakuk úgy is tett (Hab 3:17-18).

Miféle igazságtalanságok láttán forr bennünk a méreg és a düh? (És 
mennyi minden történik még, amiről nem is hallunk!) Ami tőlünk telik, 
azt meg kell tennünk az igazságtalanságok enyhítése érdekében. Mégis 
hogyan nyugodhatunk meg az ígéretben, hogy végül Isten valóban igaz-
ságot szolgáltat?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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december 1.hétfő

AMIKOR A VAGYON ÉRTÉKÉT VESZTI

Milyen figyelmeztetést találunk Jak 5:2-3 verseiben? Milyen vagyonról be-
szél itt Jakab – kétségtelenül erős kifejezéseket használva? Szavainak mi az 
alapvető üzenete? 

Megrothadt gazdagság, molyette ruhák, rozsdamarta arany meg ezüst – ko-
molyan el kell gondolkodnunk ezekről a képekről, miközben bolygónk bol-
dogan forog tovább, mind gyorsabban, gyorsabban sodródva a pusztulás felé.

Mintha az egyik világgazdasági válság a másikat érné. Amikor „jó” időszakok 
köszöntenek is be, nem tartósak, és utánuk mindig hanyatlás jön. A globális 
piac kínálta gazdasági stabilitás és nyugalom minden látszata tünékeny és több-
nyire csak elképzelés. A szegények és a gazdagok közötti szakadék szélesedésé-
vel nő az elégedetlenség és a bizonytalanság. Ilyen volt a helyzet, amikor Jakab 
leírta, hogy a szegények egyre elkeseredettebbé válnak, a gazdagok pedig még 
érzéketlenebbül hunynak szemet az ínségben élők sanyarú helyzete felett.

Gondolkozzunk el az alábbi bibliai szereplők életéről! Beszéljük meg, ho-
gyan hatott rájuk a gazdagság (vagy éppen annak hiánya)!  

1) Nábál (1Sám 25:2-11)  

2) Ezékiás (2Kir 20:12-19)  

3) Péter (ApCsel 3:1-10)  

Előbb-utóbb mindannyiunk szemében elveszíti vonzerejét a világi gazdagság. 
Megismerjük a korlátait, sőt talán még az árnyoldalát is. A pénznek megvan a 
maga helye, és abból van a baj, ha az ember rossz helyre teszi.

Jakab elmondja, hogy a pénz „bizonyság” lesz azok ellen, akik helytelenül 
élnek vele (Jak 5:3). A végidő összefüggésében olvasható Jakab figyelmezte-
tő üzenete, de a lényeg világos: számít, hogyan használjuk fel a pénzünket!  
A testeket megemésztő tűz képével akarta Jakab ráébreszteni olvasóit arra, 
hogy milyen nagy a súlya az anyagiakat illető napi döntéseinknek. Vajon 
olyan kincseket halmozunk fel magunknak, amelyek végül a tűzben hamvad-
nak el vagy inkább az örökkévalóságra gyűjtünk (lásd Lk 12:33-34)?

Mérlegeljük alaposan, hogyan is viszonyulunk a pénzhez, és ez miként 
befolyásolja emberi kapcsolatainkat! Ezek szerint hogyan használjuk fel 
azt, amink van? 
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december 2. kedd

A SZEGÉNYEK KIÁLTÁSAI

Jakab levelét olvasva felfigyelhettünk rá, hogy említi a gazdagok különféle cso-
portjait, köztük a vagyonos kereskedőket, akik útjuk közepén „elsorvadnak” 
(Jak 1:11); üzletembereket, akik befektetéseiket védelmezve a törvényszék elé 
hurcolják az embereket (Jak 2:6); és földbirtokosokat, akik munkásaik bérét 
visszatartják (Jak 5:4). A gazdagok e versekben múltbeli tetteik, jelenlegi hoz-
záállásuk és jövőbeli büntetésük alapján rossz fényben tűnnek fel. Lényegé-
ben a szegények kárán halmozták fel kincseiket – maguknak (Jak 5:3). 

„Íme a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált” (Jak 5:4; 
vö. 3Móz 19:13; 5Móz 24:14-15; Jer 22:13). Milyen fontos elvet látunk itt, 
nemcsak a mai témánkkal kapcsolatban, hanem arra vonatkozóan is, hogy 
általában miként bánunk az emberekkel?

A bibliai idők Izráelében amint megkapta valaki a bérét, annak nagy részéből, 
ha nem az egészből ételt vásárolt, hogy a családjának enni adhasson. A fizet-
ség visszatartása általában azt jelentette, hogy a család éhezett, tehát súlyos 
kérdés volt az, amit Jakab szóba hozott. 

Nem csoda, hogy kemény szavakkal illette a dolgozóik jussát visszatartókat! 
Minden csalás, megkárosítás rossz, de amikor tehetős emberek a nincstelene-
ket meglopva gyarapítják a vagyonukat, az bűn, nemcsak a szegények, hanem 
a menny ellen is! És amint Jakab írja, a maga idejében Isten mindenképpen 
igazságot szolgáltat.

„A gazdagsággal nagy felelősség jár. Végül majd az ihletett apostol által bemuta-
tott igazságos megtorlásra számíthat az, aki hamis úton szerezte vagyonát, csalt 
az üzletben, elnyomta az özvegyet és az árvát, halmozta a kincseket, nem törőd-
ve a szegények sanyarú sorsával: ’Nosza immár ti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti 
nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek reátok’ (Jak 5:1)” (Ellen G. White: 
Testimonies for the Church. [Bizonyságtételek az egyháznak.] 2. köt. 682. o.). 

Hogyan járunk el pénzügyeinkben? Ezek szerint mennyire nevezhető 
valóban keresztényinek az életünk? Mennyire tükröződik bennünk 
Krisztus jelleme?  
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december 3.szerda

KöVÉREN ÉS BOLDOGAN (EGYELŐRE)

„Dőzsöltetek a földön és tobzódtatok, hizlaltátok a szíveteket, mint az áldozati 
állat levágásának napján” (Jak 5:5, új prot. ford.; vö. Ez 16:49; Ám 4:1). Mit 
kapcsolnak össze ezek az igehelyek a dőzsöléssel?

Az ókori világban elterjedt nézet volt, hogy összességében egy meghatározott 
megnnyiségű gazdagság létezik, tehát ha egyesek vagyona nőtt, másoké szük-
ségszerűen csökkent. Más szóval a gazdagok csak úgy gazdagodhattak, ha a 
szegényeket még nagyobb nyomorba döntötték. Viszonylag modern elképze-
lésnek tűnik a mások anyagi helyzetének károsítása nélküli „vagyonosodás”. 
Ma még azt is mondják, hogy a vagyonukat gyarapító gazdagok segíthetnek 
a szegényeknek is gazdagabbá válni. Másrészt viszont, tekintettel az egyre 
apadó természeti erőforrások megszerzéséért folytatott versenyre a fejlett és 
a fejlődő országok között, nyomósabb érvnek tűnik, hogy a gazdagság meg-
teremtésének valóban vannak korlátai. Tehát a vagyonegyenlőtlenség ma is 
éppen annyira elevenünkbe vágó kérdés.  

Az egyenlőtlen helyzettel kapcsolatban Jézus egyik leghíresebb példázata a 
gazdag ember és Lázár története (lásd Lk 16:19-31). Abban a korban a leg-
többen szerencsésnek mondhatták magukat, ha két öltözet ruhájuk is volt, 
nem csak egy, és örültek, ha évente egyszer ünnepet tarthattak. A történetbeli 
gazdag viszont „bíborba és patyolatba öltözött (a legdrágább ruhákba), és nap 
mint nap fényes lakomát rendezett” (19. vers, új prot. ford.). Szegény Lázárnak, 
akit úgy vittek oda a gazdag ember házának kapujához, kéregetnie kellett, 
hogy néhány morzsa neki is jusson.

Az általános nézettel ellentétben ennek a példázatnak a fókuszában nem a 
túlvilág, hanem ez az élet van. Sőt, az eredeti görög szöveg egyáltalán nem is 
említ sem „mennyet”, sem „poklot”, a gazdag embert és Lázárt is ugyanazon 
a helyen, a sírban (hádész) jeleníti meg (23. vers). Az őket elválasztó „közbe-
vetés” (Károli) vagy „szakadék” (új prot. ford.) azt jelképezi, hogy az ember 
halálakor örökre eldől a sorsa. Éppen ezért rendkívül fontos, hogyan bánunk 
az emberekkel ebben az életben (amint Mózes és a próféták leírták, lásd 29. 
és 31. vers). Nincs következő élet, amiben bepótolhatnánk, amit ebben az élet-
ben elszalasztottunk: „aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szerethe-
ti az Istent, akit nem lát” (1Jn 4:20)?

Mit tettünk, amit aztán megbántunk és most még helyrehozhatnánk, 
viszont később már nem lesz rá lehetőségünk?   
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december 4. csütörtök

AZ ÁLDOZAT HIBÁZTATÁSA 

Amikor valaki rosszat tesz, a természetes hajlamai arra késztetik, hogy pró-
báljon meg kibújni a felelősség alól. Általában ilyenkor igyekszik valaki másra 
hárítani a felelősséget – akár még arra is, akinek ártott. Gyilkosok azzal véde-
keznek, hogy tettüket önvédelemből követték el vagy nehéz gyerekkorukra hi-
vatkoznak. Nemi erőszak elkövetői az áldozatot hibáztatják, mondván, hogy 
csábította őket. A válófélben lévő házastársak jellemzően egymást okolják a 
házasság zátonyra futásáért. Akiket a keresztény mártírok meggyilkolásának 
vétke terhel, a mártírok felelősségét emlegetik, az úgymond eretnek tanaik mi-
att. Jézus figyelmeztette is tanítványait: „jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind 
azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik” (Jn 16:2). Úgy hisszük, hogy magát 
Jakabot is a hite miatt ölték meg. 

Mindennek fényében még nagyobb a súlya a következő kijelentésnek: „El-
ítéltétek, megöltétek az igazat, s ő nem állt ellen nektek” (Jak 5:6, új prot. 
ford.). Hányszor fordult elő, hogy te ítéltél el valaki mást, majd később 
rádöbbentél: valójában te vétettél? Gondoljunk most főleg a vers második 
felére! Engednünk kellene, hogy bárki végiggázolhasson rajtunk? Másrészt 
viszont hány olyan vitán vagyunk túl, amire nem került volna sor, ha nem 
ellenkezünk? Mit értett Jézus azon, hogy „fordítsd felé a másik orcádat is” 
(Mt 5:39)? Hogyan kell ezt a gyakorlatban megtenni (vagy az a probléma, 
hogy „gyakorlati” módon képzelünk el valamit, aminek önmagában nem 
kell annak lennie)?

Amint láttuk, Jakabnak igencsak bőven akadt mondanivalója a gazdagokról 
és a szegényekről. Nem szabad viszont elfelejtenünk, hogy Jakab sosem ítélte 
el a tehetőseket egyszerűen a vagyonuk miatt. Isten szemében a hozzáállásuk 
és a tetteik számítottak. Hasonlóképpen az anyagi téren való szegénység pusz-
ta ténye sem teszi kedvesebbé az embert Isten előtt. A „lelki szegények”, akik 
„gazdagok… hitben” lesznek az „örökösei az országnak” (Mt 5:3; Jak 2:5). E 
belső tulajdonságoknak talán semmi közük nincs a tényleges anyagi helyzet-
hez, bár ennek is fennáll a lehetősége. Aki az mondja, hogy „gazdag vagyok, 
és meggazdagodtam” (Jel 3:17), lelki téren talán nagyobb ínséget lát, mint gon-
dolná. Isten figyelmeztette Izráelt: nagyon vigyázzanak az ígéret földje elfog-
lalása után, amikor jól megy majd a soruk, nehogy elfelejtsék, hogy tőle kap-
ták mindazt, amit élvezhetnek, így „az erőt… a gazdagságnak megszerzésére” 
(5Móz 8:11-18). 
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december 5.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„A pénznek nagy értéke van, mert sok jót lehet vele tenni. Isten gyermekeinek 
kezében a pénz táplálék az éhezőnek, ital a szomjazónak és ruha a mezítelen-
nek; eszköz az elnyomottak megvédésére és a betegek gyógyítására. De a pénz 
csak akkor ér többet a homoknál, ha életszükségletek megteremtésére, mások 
áldására és Krisztus ügye előbbrevitelére használjuk fel. 

A felhalmozott vagyon nemcsak haszontalan dolog, de átok is; a lélek számára 
állított csapda, amely kiöli az emberből a mennyei kincsekhez való ragaszko-
dást…

Akik felismerik, hogy a pénz Istentől kapott talentum, azok beosztással fog-
nak élni vele. Érzik: kötelességük takarékoskodni, hogy adakozhassanak”  
(Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház. 
243-244. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Gondolkozzunk el a következő mondatokon: „A gazdag a szegényeken 

uralkodik, és szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak” (Péld 22:7). „Sok 
család azért szegény, mivel azonnal elkölti pénzét, mihelyt megkap-
ja… Ha valaki adósságba keveredik, akkor Sátán egyik hálójába esett, 
amit a lelkekre vet ki” (Ellen G. White: Boldog otthon. Budapest, 1998, 
Advent Kiadó. 331. o.). Vajon része annak, hogy „a szegényeknek az 
evangéliumot” hirdetjük (Lk 4:18), ha segítünk az embereknek kikeve-
redni az adósságból vagy elkerülni kölcsönök felvételét? Miért vagy 
miért nem?

2) Hogyan dönthetjük el, hogy a pénz a szolgálatunkra van vagy inkább 
mi szolgáljuk a pénzt (lásd Lk 16:10-13)?

3) Mindenütt létezik vagyonegyenlőtlenség. Némelyek két, három, négy 
vagy akár több luxus ingatlannal is rendelkeznek, míg mások örül-
nek, ha néhány fadarabot találnak, amit összeeszkábálnak, hogy 
meghúzódhassanak alatta. És mi a helyzet azokkal, akik zsíros fala-
tokkal hizlalják magukat, miközben a világ minden táján sok gyerek 
éhesen fekszik le? Egyesek szerint, ha elveszünk a gazdagoktól, többet 
adhatunk a szegényeknek. Mások arra hivatkoznak, hogy aki meggaz-
dagszik, segíthet kiemelni a szegényeket a nélkülözésből. 
Keresztényként hogyan segíthetünk enyhíteni a mélyszegénység prob-
lémáját? Mit kell megtennünk a segítség érdekében, és mit ne tegyünk?   
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
AZ ÉKSZER

Ti boldog gazdagok,
nem tudjátok,
mi az igazi ékszer.
A könnyek fájó ragyogásával
a gyémánt szépsége nem ér fel.
A könny a szív fájdalmában
érik, csiszolódik,
mint kagylóban
az igaz gyöngy, kiformálódik.
– Amit magunkban hordozunk,
az az érték csupán.
A felülről kapott ajándék
csillogása egy szempár sugarán,
ha meglát nyomorultat, árvát,
s kinyújtott kézzel bekötöz
fájó, sajgó sebet, és imára
kulcsolódik egy síró ember fölött.

– Ez az ékszer, ez az érték,
amit nem mér meg
semmilyen mérték.
Csak ott fönn Valaki, aki
azért jött, hogy megértsék,
mi a mulandó, s mi az, mi megmarad,
mikor felettünk az idő elszalad.
– Állunk a lét, a nemlét küszöbén:
csak azt visszük el magunkkal,
ami lelkünkben él.
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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

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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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.
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december 13–19.

Ima, gyógyítás és helyreállítás

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 10:12; János 8:43-45; 
1Korinthus 15:54; Zsidók 12:12-13; Jakab 5:13-20; 1János 5:14

„Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meg-
gyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése” (Jak 5:16). 

Az embereket teljesen lenyűgözi, ami csodálatos, varázslatos; általában tö-
megesen tódulnak megnézni a csupán látványos, ritka érdekességeket. Tehát 
amikor Jézust arra kérték: tegyen csodát pusztán a szórakoztatás kedvéért (Lk 
23:8-9), vagy Messiás volta jeleként (Mt 12:38-41), vagy csak azért, hogy saját 
valós szükségletét kielégítse (Mt 4:2-4), Ő ezt elutasította. A Lélek, ami által 
Jézus hatalommal tanított és csodás gyógyításokat vitt végbe, nem csupán egy 
erő, amit bármikor használni lehet. Nekünk kell eszközként lennünk az Ő ke-
zében. Isten örömmel meggyógyítana minden beteget, de komolyabb, tartós 
gyógyításban érdekelt.

Tehát ebben az összefüggésben vizsgálunk majd meg néhány döntő kérdést: 
hogyan értsük Jakab szavait a betegek gyógyítását illetően? Van kapcsolat az 
ima hatására történt gyógyulás és a bűnbocsánat között? A széleskörű hiteha-
gyás időszakában úgy áll előttünk Illés, mint az imádság egy kiemelkedő pél-
daképe. Mit tanulhatunk imával áthatott életéből és munkásságából, aminek 
az volt a célja, hogy Istenhez és az igaz istentisztelethez hívja vissza Izráelt?

12. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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december 14. vasárnap

A KERESZTÉNY LEGFONTOSABB „SZERSZÁMKÉSZLETE”

Milyen érdekes ellentétet állít elénk Jak 5:13 verse? Hogyan gyakorolhatjuk 
a saját életünkben azt, amit Jakab itt tanácsol?

Itt ugyan két különböző dologról (a szenvedésről és az örömről) van szó, az 
imával és a dicsérő énekkel Jakab mégis összekapcsolja őket: imádkozz, amikor 
szenvedsz és énekelj, amikor örülsz. Ám ez a két tevékenység nem is annyi-
ra különbözik egymástól, hiszen a Bibliában számos hálaadó zsoltár egyben 
imádság is. Jakab pedig a levelét azzal kezdi, hogy „Teljes örömnek tartsátok… 
amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása 
kitartást szerez” (Jak 1:2-3). Az ima és a dicséret ideje jobban összefonódik, mint 
azt általában gondoljuk. A szenvedést jelölő szó Jak 5:13 versében ugyanabból 
a gyökből származik, mint a korábban, a próféták szenvedéseire használt szó 
a 10. versben. Fizikai és lelki gyötrelmet is kifejez, „elsősorban és leginkább a 
háború veszélye és fáradságai miatt” (Ceslas Spicq: Theological Lexicon of the 
New Testament. 2. köt. Hendrickson Publishers. 239. o.), vagy pedig a kimerítő 
fizikai munka és a komoly erőfeszítés miatt. 2Tim 2:9 és 4:5 versében is elő-
fordul, bemutatva „az apostolok fáradságos munkáját, amitől nem térítette el 
őket semmiféle nehézség vagy szenvedés” (i. m. 240. o.). Keresztényként ösztö-
nösen Istenhez fordulunk, amikor valami baj ér. Az imádság különösen fontos 
a nehézségek között, de az is segít, ha szent énekeket éneklünk vagy játszunk 
hangszeren (itt a pszalló szó szerepel, ami mindkettőt jelentheti).

„Az ének mint az istentisztelet szerves része, ugyanolyan fontos tényezője a val-
lásos szolgálatnak, mint az ima” (Ellen G. White: Előtted az élet. Nevelés. Buda-
pest, 1992, Advent Kiadó. 168. o.). Hányan elmondhatjuk, hogy elcsüggedtünk 
vagy magányosnak éreztük magunkat, de amikor egy ének szavai eszünkbe 
jutottak, azonnal jobb kedvre derítettek! Sokan vannak közöttünk, akik szen-
vednek vagy bátorításra volna szükségük, és megvidámítaná őket egy látogatás, 
amikor valakivel együtt imádkoznak, énekelnek. „Örüljetek az örülőkkel, és sírja-
tok a sírókkal” (Róm 12:15). A mi kedvünket is minden másnál jobban felderíti 
az ének és az ima. Kiváltképp A zsoltárok könyve tekinthető olyan imádságok és 
énekek kincsestárának, amelyek ösztönöznek, bátorítanak és irányt mutatnak, 
amikor nem is tudjuk, hová fordulhatnánk segítségért. 

Tisztában vagyunk vele, hogyan vihet közelebb az Úrhoz a szenvedés, 
hogyan késztethet imádkozásra. Viszont milyen lelki veszélyekkel kell 
számolnunk, amikor jól mennek a dolgaink? Miért annyira fontosak 
ilyenkor a hálaadó énekek? Mire emlékeztetnek folyamatosan? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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december 15.hétfő

IMÁDSÁG A BETEGEKÉRT

Olvassuk el Jak 5:14-15 versét! Milyen lényeges elemeit említi meg Jakab a 
betegek megkenésének? Milyen fontos lelki tényezőkre hívja fel a figyelmet 
ez a szöveg? 

A beteg a gyülekezet „véneit” hívja, hogy kenjék meg „olajjal az Úrnak nevé-
ben” (14. vers) és imádkozzanak érte. Már ezzel kifejezésre juttatja a saját 
lelki vágyát, meg a hívők kollektív meggyőződést, hogy a gyógyuláshoz Isten 
közbelépésére van szükség (Mk 6:13). A bűnbocsánatra tett utalás mutatja, 
hogy Isten nem fogja ilyen szertartás által fizikai értelemben meggyógyítani 
azt, aki nem vágyódik lelki gyógyulásra is.

„Akik azt kívánják, hogy imádkozzunk gyógyulásukért, azok előtt világossá 
kell tenni, hogy Isten törvényének – a természetinek és a lelkinek is – áthá-
gása bűn, amelynek megvallása és elhagyása nélkül nem részesülhetnek ál-
dásaiban” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent 
Kiadó. 157. o.). 

Arra következtethetünk az isteni közbelépésért való folyamodásból és a gyü-
lekezet vezetőinek meghívásából, hogy a kór egészen ledöntötte a lábáról a 
beteget, és talán olyan sürgető helyzet állt elő, ami nem várhatott a rendszeres 
gyülekezeti összejövetelig. A betegségre két görög szót is használ a szöveg: 
az első (asztheneó, 14. vers) Tábitha, azaz Dorkás történetében is megjelenik: 
„megbetegedvén, meghala” (ApCsel 9:37). A második (kamnó, 15. vers) általá-
ban a betegekre vonatkozik, de arra is mondják, aki haldoklik, fizikailag tel-
jesen legyengült. Ha valaki gyógyulásra vágyik, fenntartások nélkül meg kell 
hajolnia Isten akarata előtt (1Jn 5:14). Ha összevetjük a beteg megtartására és 
felsegítésére tett utalást (Jak 5:15) a „ment meg a haláltól” (20. vers) szókap-
csolattal, ez félreérthetetlenül a feltámadásra mutat előre, ugyanis csak akkor 
történik meg a teljes gyógyulás, amikor „ez a romlandó test romolhatatlanságba 
öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik” (1Kor 15:54). 

Bizonyára hallottunk már olyan szertartásról, amikor olajjal kenték meg 
a beteget vagy talán részt is vettünk ilyen alkalmon, de nem történt 
gyógyulás, meghalt a beteg. Ezek szerint miért a feltámadás az egyetlen 
biztos reménységünk, amint az idézett szövegben is olvastuk? 
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december 16. kedd

A LÉLEK GYÓGYULÁSA

A testi gyógyulásnál fontosabb a lélek gyógyulása. Végtére is nem az a cé-
lunk, hogy egészségesebbé tegyük a bűnösöket, inkább a Jézusban található 
örök élet felé vezető utat akarjuk megmutatni nekik! Talán éppen ezért van 
az, hogy az e heti szakaszunkban az egyetlen világos utalás a gyógyulásra az 
alapigében, a 16. versben található, ami a 13-15. versek általános, feltétele-
zett helyzeteinél továbbhalad. Ebben a versben a gyógyulásra használt szó 
(iaomai) túlmutat a testi betegség meggyógyításán (lásd pl. Mt 13:15). Mivel 
már a 15. vers is célzott a gyógyulás szélesebb értelemben vett jelentésére (a 
feltámadásra), Jakab összekapcsolja a betegséget és a bűnt, hiszen az utóbbi 
a gyökere az összes problémánknak. Nem mintha minden egyes betegséget 
vissza lehetne vezetni valamilyen konkrét bűnhöz, de a betegség és a halál 
annak a következménye, hogy bűnösök vagyunk.

Milyen gyógyulásról számolnak be a következő igehelyek, és minden eset-
ben mi volt az alapja? Mk 2:1-12; vö. Zsid 12:12-13; 1Pt 2:24-25

A Jézusba vetett hit kigyógyít a lelki gyengeségből és a bűnből. Bizonyos ér-
telemben Jézus minden gyógyítása egy példázat volt, amivel a figyelmet egy 
mélyebb dologra, a megváltás szükségességére akarta felhívni. Márk evangé-
liuma 2. fejezetében a gutaütött leghőbb vágya valóban a lelki gyógyulás volt, 
éppen ezért biztosította Jézus azonnal, hogy megbocsáttattak a bűnei. „…nem 
is annyira a testi gyógyulásra vágyakozott, mint inkább a bűn terhétől való 
szabadulásra. Ha megláthatná Jézust, és megbizonyosodhatna a menny meg-
bocsátásáról és békéjéről, megelégedne akár az élettel, akár a halállal, Isten 
akarata szerint” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 
215. o.). Isten mai gyógyítóinak minden elérhető orvosi eszközt fel kell hasz-
nálniuk a betegségek kezelésére, de arra kell törekedni, hogy az egész ember 
helyrejöjjön, nemcsak erre az életre, hanem az örökkévalóságra nézve is!

A gyógyuláshoz tartozik a kapcsolatok helyreállítása is, és éppen ezért szólít 
fel Jakab: „Valljátok meg bűneiteket egymásnak” (Jak 5:16), ami azt jelenti, hogy 
annak, akit megbántottunk (Mt 18:15, 21-22). Vagyis ha ártottunk valakinek 
vagy megsértettünk valakit, akkor ezt valljuk meg neki. Akkor az Úr áldása 
megnyugszik rajtunk, mert a bűn megvallása folyamatának része, hogy az em-
ber meghal énjének. Krisztus képmása csakis úgy rajzolódhat ki bennünk, ha 
énünk meghal.
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december 17.szerda

PÉLDA AZ IMÁDSÁGBAN

Mit tudhatunk meg az imáról Illés példájából (Jak 5:17-18)? Hogyan kap-
csolódik ez a gyógyulás, a bűnbocsánat és a helyreállítás kérdésköréhez?

E versek is például szolgálnak a Jak 5:16 végén olvasható állítás bizonyosságá-
ra: „igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” Illés „igaz” ember volt, aki 
a mennybe ragadtatott, de nem volt természetfeletti lény! Ugyanolyan vágyak 
és érzések lehettek benne is, mint bennünk. Isten meghallgatta az imáját, és 
ez arra bátorít, hogy a miénket is meghallgatja. Jakab szerint Illés „buzgón 
imádkozott” (17. vers, új prot. ford.), hogy ne essen az eső (ezt a részletet nem 
említi az Ószövetség). Nyilván 5Móz 11:13-17 ígéretének teljesedéséért fo-
hászkodott (amire utal is Jak 5:18).

Tekintettel Mózes ötödik könyvének próféciájára, nem folyhatott tovább Izráel-
ben zavartalanul Baálnak, a vihar és a villámlás pogány istenének a kultusza. 
Nem tudni, milyen hosszan imádkozott Illés, mielőtt választ kapott volna, de az 
biztos, hogy az adott körülmények fényében alaposan tanulmányozta az Igét, 
elmélkedett rajta, és ennek alapján könyörgött Istenhez. Imájában talán idézte 
is Mózes ötödik könyvének próféciáját, hasonlóan ahhoz, hogy Dániel Jeremiás 
próféciájának tanulmányozása nyomán fohászkodott Jeruzsálemért (lásd Dán 
9:2-3). A mi imáink is eredményesebbek lesznek, ha az Ige fényében alaposan 
elgondolkodunk a helyzetünkről, majd ennek hatására fordulunk Istenhez.

Három és fél évig nem esett eső (amit Lk 4:25 szintén megemlít). Az Írásban ez 
a megpróbáltatás nevezetes időszakának számít (hasonlóan a fél hét prófétai 
időszakához, vagy Dán 9:27 versében Jézus három és fél éves szolgálatához, 
vagy a Dán 7:25 és Jel 12:14 versében említett „ideig, időkig és fél időig” [Károli], 
„egy időszakra, meg két időszakra és egy fél időszakra” [új prot. ford.] időtarta-
mához. Az nevezett periódus leteltével Isten arra használta fel Illést, hogy az 
ébredés és reformáció munkáját indítsa el, felrázza Izráelt, és így az emberek 
felmérjék hitehagyásuk mélységét. Illés feladata előképezte azt a munkát, amit 
Keresztelő Jánosnak kellett elvégeznie az I. századi Izráelben, amikor Krisztus 
első adventje útját készítette elő. Ma pedig Isten azt bízta a maradék egyházra, 
hogy utat készítsen a második adventnek (lásd Mal 4:5-6; Mt 11:13-14). 

Egyházunk az ébredésre és a reformációra törekszik, aminek a saját 
életünkben, személyesen mibennünk kell elkezdődnie, méghozzá napon-
ta. Milyen döntéseket hozhatunk meg csak mi magunk, amelyek megha-
tározzák az életünk irányát és végül az örök sorsát is? 
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december 18. csütörtök

HELYREÁLLÍTÁS ÉS BŰNBOCSÁNAT

Isten Lelke Illés által munkálkodott, hogy helyreálljon a kapcsolat közte 
és Izráel között. Illés munkájának a túlnyomó többségére azonban nem a 
Kármelen került sor, ott csak elkezdte, majd folytatta kis falvakban és ottho-
nokban, valamint a jövő lelki vezetőit képezve a prófétaiskolákban, hogy meg-
sokszorozza az ébredésért és a reformációért végzett munkájának az erejét. 

Hogyan viszonyul a Jak 5:19-20 verseiben bemutatott munka ahhoz, amit 
Illés, Keresztelő János és mások tevékenységéről tudhatunk (lásd még  
Lk 1:16-17; ApCsel 3:19)?

Gyakran megfeledkezünk arról, hogy Illés éveken át milyen szelíden és türel-
mesen dolgozott. Keresztelő János is arra összpontosított, hogy visszavezesse 
az embereket az igazsághoz, megtérésre, keresztségre ösztönözze őket, egyé-
nenként. Jézus igen hasonló módon mutatta be a saját munkáját is: hogy az em-
bereket a tévedésből visszavezesse az igazsághoz (Jn 8:43-45). Jak 5:19-20 ver-
seinek általánosított helyzete olyan feltételes módban jelenik meg a görögben, 
amiből világosan kitűnik, hogy nem áll fenn kimondott hitehagyás, de lehetsé-
ges. Az igazságtól való eltávolodás nemcsak a tantételek terén visz hitehagyás-
ba, hanem az életmódban is, mert igen gyakran előfordul, hogy az első elvezet a 
másodikhoz. Kételyek fogalmazódnak meg a hitelveinket illetően, majd a visel-
kedés ingataggá válik és végül nyilvánvalóvá lesz a hitehagyás. Aki visszafordít 
egy „bűnöst… az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól” (Jak 5:20). Az előző-
ekben elhangzottakat összefoglalva Jakab azt kéri hittestvéreitől, hogy hasonló 
munkát végezzenek, mint Illés, vezessék vissza az embereket Istenhez. Ehhez a 
munkához sok türelem, együttérzés, kedvesség és alázat kell: „Atyámfiai, még ha 
előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek 
lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is” (Gal 6:1).

Az volt Illés munkája, hogy az emberek szívét Isten és a népe felé fordítsa, 
nem az, hogy eltávolítsa őket! Általában nagyon is tisztában vagyunk a saját 
bűnünkkel, nem kell arra másoknak külön rámutatni. Amire nagyobb szük-
ség van, az a Jézus által bemutatott és halála árán lehetővé tett bűnbocsánat.  
A lelkeknek a haláltól való megmentése csak a bűnök „elfedezése” (Péld 
10:12) útján lehetséges, ha a saját életünkbe átültetjük az evangéliumi elveket 
és a kegyelem eszközeivé válunk.

Gondoljunk most valakire, aki nagyon rosszat tett, és ezzel tisztában is 
van! Mit tehetünk, mit mondhatunk neki, amivel közelebb hozhatnánk 
az Úrhoz?
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december 19.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó. „Ima 
a betegekért” c. fejezet, 155-161. o.; A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent 
Kiadó. „Sátán csapdái” c. fejezetből, 447-451. o.

„Krisztus… kér, hogy legyünk egyek Vele az emberiség megmentésében. ’In-
gyen vettétek – mondja –, ingyen adjátok’ (Mt 10:8). A bűn a lehető legrosszabb 
dolog, nekünk kell megszánnunk, segítenünk a bűnöst. Sokan tévelyegnek, 
átérzik szégyenüket, oktalanságukat. Éhesek a bátorító szóra. Hibáikon, té-
vedéseiken rágódnak, míg szinte teljesen kétségbe nem esnek. Nem szabad 
elhanyagolnunk ezeket a lelkeket…

A hit és bátorság szavait szóld, ezek gyógyító balzsamként hatnak a megtör-
tekre, megsebzettekre” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent 
Kiadó. 425. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Idézzünk fel egy esetet, amikor nagyon elrontottunk valamit, fájdal-

mat okozva önmagunknak, másoknak és az Úrnak is a bűnünkkel! 
Milyen sokat jelentett akkor, hogy voltak emberek, akik ugyan nem 
helyeselték a tettünket (talán joggal meg is döbbentette őket), mégis 
igyekeztek bátorítani és erősíteni? Mi az, amire leginkább emlékszel 
mindebből? Erre gondolva hogyan tudnál te is éppen így viszonyulni 
másokhoz, akik szintén nagy hibát követtek el?

2) Milyen fontos lelki tanulsággal találkozunk Jak 5:16 versében? Ezek 
szerint milyen ereje van az imának, és mennyire fontos a lelki életünk-
re nézve? Noha az ima különösen bensőséges, meghitt tapasztalat, 
mégis beszélgessünk a csoportban arról, hogyan hat ránk és milyen 
imatapasztalataink voltak! Hogyan tanultunk meg bízni akkor is az 
Úrban, amikor nem azt a választ kaptuk imánkra, amit szerettünk 
volna? Mi a legfontosabb gyakorlati haszna „az igazak buzgóságos 
könyörgésé”-nek?
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
INGYEN, KEGYELEMBŐL

Légy bölcs és légy állhatatos!
Légy meggondolt, és kívánatos
legyen beszéded azoknak,
akik gyengébbek a hitben,
nem értik, hogy az erő itt benn
felülről adatik: nincsen kivétel;
aki kéri, annak bőséggel
adatik ingyen, kegyelemből árad,
mint melege a Nap sugarának.
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december 20–26.

Az örökkévaló evangélium

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Zsoltár 130:3-4 Lukács 15:11-32; 
Róma 3:24-26; Zsidók 4:2; 10:1-4; Jelenések 14:12

„Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek 
téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat” (Jer 31:3). 

Jakab levelének tanulmányozása során megvizsgáltunk számos kérdést az 
evangéliummal kapcsolatban, és összevetettük más bibliai írók gondolatai-
val. Nem mindig könnyű világosan megérteni, hogyan illenek Jakab írásai a 
Szentírás egyéb gondolataihoz, kiváltképp olyan lényeges dolog tekintetében, 
mint amilyen maga az evangélium, de amint láttuk, mégis illeszkednek. Ez 
pedig különösen fontos, mert az evangélium az alapja az utolsó időre szóló 
megbízatásunknak, hogy hirdessük „az örökkévaló” evangéliumot „minden 
nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek” (Jel 14:6). 

A negyedév utolsó hetében azokat az alapvető kérdéseket járjuk majd körül, 
amelyek kapcsolatosak az „örökkévaló evangéliummal”, ami a hit általi meg-
váltás – ezt a hitelvet tanítja az egész Biblia, így Jakab is.

Fontos pont, amit feltétlenül észben kell tartanunk, hogy a Szentírás nem 
mond ellent önmagának, főleg olyan meghatározó kérdésben nem, mint az 
üdvösség. A negyedévi tanulmányunk befejezéseként tehát azt nézzük meg, 
hogyan jelenik meg az evangélium a Bibliában, és így jobban megérthetjük, 
hogyan is illeszkedik Jakab levele a megváltási terv szélesebb képébe.  

13. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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december 21. vasárnap

EVANGÉLIUM AZ ÓSZöVETSÉGBEN

„Mert nékünk is hirdettetett az evangélium, miképpen azoknak: de nem hasz-
nált nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották” 
(Zsid 4:2). 

Ebből a versből meglepő következtetéseket vonhatunk le. Először is az evan-
gélium nem csupán „jó hír”, hanem a jó hír, amit az Ószövetség korában is 
prédikáltak. Másodszor, akkor is éppúgy hirdették, mint az újszövetségi idő-
ben. Semmi nem utal arra, hogy az üzenetben bármiféle különbség lett volna. 
A probléma tehát nem magával az üzenettel volt, hanem azzal, ahogyan azt 
hallották. Ma is megesik, hogy különböző emberek nagyon is másképpen ér-
telmezik ugyanazt az evangéliumi gondolatot. Döntően fontos tehát maradék-
talanul átadni magunkat, méghozzá az Ige tanítása iránti abszolút hittel, hogy 
helyesen értsük az evangélium hirdetését!
Tanulmányozzuk a következő igeszakaszokat, majd foglaljuk össze mind-
egyikben az evangélium üzenetét!

1Móz 3:15  

2Móz 19:4-6  

Zsolt 32:1-5; 130:3-4  

Ézs 53:4-11  

Jer 31:31-34  

Felfigyeltünk rá? Mindegyikben szinte refrénszerűen hangzik, hogy Isten köz-
belép és megszabadít. Megbocsátja a bűneinket és „ellenségeskedést” (lásd 1Móz 
3:15) ébreszt bennünk a bűnnel szemben, hogy „készséggel” engedelmesked-
jünk (Ézs 1:19, SZIT). Egy valaki (Jézus) meghalt sokakért, magára vette bű-
neinket, hogy megigazítsa a méltatlanokat. Az új szövetség abban különbözik 
a régi szövetségtől, hogy Isten a szívünkbe írja a törvényt, és a bűnökről nem 
emlékezik meg (lásd Zsid 8:12). Összegezve: a bűnbocsánat és az újjászületés 
egy csomagban jelenik meg: a megigazulás és a megszentelődés jelenti az Isten 
által biztosított megoldást a bűn problémájára. Még több ilyen szakaszt meg-
említhetnénk, de az egész Bibliának egybehangzó az üzenete: Isten a bűneink 
ellenére szeret bennünket és minden lehetőt megtett megmentésünkért. 

Hogyan védheti meg magát közösségünk (mi, akik hiszünk a törvény 
betartásának fontosságában) attól, hogy a törvények betartásától vár-
nánk a megigazulást? Miért nem mindig könnyű ezt elkerülni? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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december 22.hétfő

A TESTET öLTöTT EVANGÉLIUM

Vannak, akik az evangéliumokban igen nehezen találják meg az evangéliumot! 
Jézus tanításai törvényeskedőnek tűnhetnek, de csak akkor, ha a történet többi 
részét nem halljuk meg. Jézus korában a legtöbb izraelita úgy gondolta, hogy 
kiváltságos helyzetet élvez Isten előtt. Támogatták a templomot az előírt adó 
és adományok befizetésével, áldozatokat mutattak be. Tartózkodtak a tisztáta-
lan ételektől, körülmetélték fiaikat, megtartották az ünnepeket és a szombato-
kat, és általánosságban véve igyekeztek a vallási vezetők által tanított módon 
betartani a törvényt. Majd fellépett Keresztelő János, és hangos szóval hívta az 
embereket megtérésre, keresztelkedésre. Jézus még arról is beszélt, hogy újjá 
kell születni (Jn 3:3, 5), és „ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farize-
usok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába” (Mt 
5:20). Másként fogalmazva, mintha Jézus azt mondta volna, hogy „Szüksége-
tek van valamire, amivel nem rendelkeztek. Nem elegendőek a cselekedetek!”

Olvassuk el Lk 15:11-32 és 18:9-17 szakaszait! Hogyan világít rá ez a két 
példázat az evangélium lényegére? 

A tékozló fiú példázatában a fiú elveszett, bár nem is tudta. Idővel más szem-
szögből kezdte látni az apja szeretetét, és hazavágyott. Büszkesége elszállt. 
Remélte, hogy szolgaként befogadják, és megdöbbentette az atya bőkezű, tisz-
teletet adó köszöntése. Kettejük kapcsolata nemcsak egyszerűen helyreállt, 
hanem átalakult, egészen más lett. A másik példázatban is pontosan a fordí-
tottja történik annak, amit vártunk. Az „igaz” farizeusra nem tekint rá Isten, 
míg a „bűnös” vámszedőt nemcsak elfogadja, hanem megigazítja, megbocsát 
neki és felszabadítja a bűnteher alól. 

Mindkét történet segít tisztább képet látni Istenről mint Atyánkról, aki meg-
igazítja a bűnösöket. Amikor a pohár szőlőléről ezt mondja Jézus: „ez az én 
vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára”, 
tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy mint igazi Páskabárány, úgy szenvedi el 
azt a halált, ami bennünket illetne meg (Mt 26:28; vö. Mk 10:45). Mivel Jézus 
megfizette üdvösségünk teljes árát, ezért mi azt ingyen kapjuk. 

Milyen reményt kínálnak ezek a példázatok? Tudunk-e azonosulni a 
szereplők valamelyikével, és ha igen, milyen szempontból? A válaszunk 
alapján vajon milyen változtatásra lehet szükség a lelki életükben? 
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december 23. kedd

AZ EVANGÉLIUM PÁL ÍRÁSAIBAN

Számos honfitársához hasonlóan Pál is úgy hitte, hogy igen jól áll lelki téren. 
Majd felismerte, hogy Jézus az Isten Fia, „aki szeretett engem és önmagát adta 
érettem” (Gal 2:20). Hirtelen meglátta, hogy nincs üdvössége, hanem elve-
szett; nem Isten szolgája, inkább az ellensége; nem igaz ember, hanem első a 
bűnösök között. A hályog lehullott a szeméről, vagyis arról, ahogyan az Ószö-
vetséget értelmezte. Egészen átformálta a szívét az a kinyilatkoztatás, amit Is-
ten személyesen neki adott a Szentíráson keresztül, örökre megváltoztatva az 
életét. Addig nem fogjuk megérteni Pál leveleit, amíg rá nem ismerünk azokra 
az alapvető tényekre, amelyek a megírásukra késztették.

Az előző bekezdés fényében olvassuk el 2Kor 3:14-16 verseit, majd pedig a 
2-6. verseket! Mit nevez Pál döntő lépésnek e szakaszokban? 

A régi szövetség jelentése csak akkor válik világossá, amikor az ember „megtér 
az Úrhoz” (16. vers). Jézus az üdvösség útja, minden vele kezdődik és végző-
dik. Izráel népe a saját engedelmességében bízott, mint ahogy Pál is a megté-
rése előtt, ezért számukra a régi szövetség a halál eszköze volt. Miért? „Mert 
mindnyájan vétkeztek” (Róm 3:23), beleértve Izráel népét is, tehát a parancso-
latok csak kárhoztathatták őket (2Kor 3:7). Ezzel szemben viszont a korinthu-
si hívők Krisztus „levele” voltak, „nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével… fel-
írva; és nem kőtáblára, hanem az szívek hústábláira” (2Kor 3:3, új prot. ford.).

Hogyan határozza meg az evangélium jelentését Pál (Róm 1:16-17; 3:24-26)? 
Mi az, amit mindannyian kapunk Krisztustól hit által? 

Az evangélium „Istennek hatalma minden hívőnek idvességére” (Róm 1:16). 
A megigazulás alapját nem a saját cselekedeteink képezik, hanem az, amit 
Krisztus tett értünk, és hit által tarthatunk igényt rá. Ez a hitünk növekszik 
„hitből hitbe” (17. vers). Pál a Római levél többi részében fejti ki, hogy mit is 
ért ez alatt, és a lényegét a 3. fejezet végén találjuk. Krisztus által megváltást 
nyertünk (Isten visszavásárolt bennünket, amikor megfizette bűneink bünte-
tését), megigazíttattunk (felszabadít a bűnteher alól és kegyelem által megtisz-
tít), valamint bűnbocsánatot is adott (Isten visszafogad bennünket és „elfelejti” 
múltbeli bűneinket). Csodálatra méltó az, hogy Krisztus áldozata révén Isten 
bebizonyítja: igazságos, amikor megigazítja a Jézus hitét elfogadó bűnösöket!
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december 24.szerda

AZ „ÚJ” SZöVETSÉG

A zsidókhoz írt levél azt írja az új szövetségről, hogy „jobb” a régi szövetségnél 
(Zsid 8:1-2, 6). Tehát a nyilvánvaló kérdés: Miért alapította Isten a régi szövet-
séget, ha probléma volt vele? Csakhogy a baj soha nem a szövetséggel, hanem 
azzal volt, ahogyan a nép viszonyult hozzá!

A régi szövetséggel kapcsolatban milyen gondokat említ meg az Ige (Zsid 
7:19; 8:9; 10:1-4)?

Az emberek „nem maradtak meg abban” a szövetségben, hanem engedetlenek 
lettek, lázadtak. Ehhez még hozzájárult, hogy az ószövetségi állatáldozatok sem-
miképp nem törölhették el a bűnöket (Zsid 10:4), vagyis továbbra is megmaradt 
a bűn problémája. A bűnökért semmi más nem szerezhetett engesztelést, még 
a régi szövetség keretein belül bemutatott áldozatok sem, csak „Jézus Krisztus 
testének megáldozása” (Zsid 10:10; vö. 9:15). Ennek pedig az az oka, hogy „a 
törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, amely által 
közeledünk az Istenhez” (Zsid 7:19), vagyis az új szövetség ígérete által.

Az új szövetség bizonyos értelemben egyáltalán nem új – attól kezdve, hogy az 
Édenben elhangzott az ígéret a Magról, aki rátapos a kígyó fejére. A megváltási 
terv mindig is Krisztus halálán alapult, aki a Bárány, „aki megöletett, e világ 
alapítása óta” (Jel 13:8; lásd még Jer 32:40; Jn 13:34; Zsid 13:20-21).

„A kegyelem szövetsége nem új igazság, mert Isten gondolatában létezett az 
örökkévalóságtól fogva. Ezért is nevezik úgy, hogy örök szövetség” (Ellen G. 
White: The Faith I Live By. [A hit, ami által élek.] 77. o.). 

Másrészt viszont, amint Pál esetében is láttuk, különleges dolog történik, ami-
kor az Úrhoz fordulunk. Az örök szövetséggel összefüggésben Isten megígéri: 
„az én félelmemet adom az ő szívökbe, hogy el ne távozzanak tőlem” (Jer 32:40). 
Hit nélkül állatáldozatot vinni szinte olyan volt, mintha fizetni akartak volna 
a bűneikért. Viszont Jézusra nézve, aki „megvetve a gyalázatot, keresztet szen-
vedett” és „ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől” (Zsid 12:2-3), 
meglátjuk a bűn felmérhetetlenül nagy árát, és megértjük a jó hírt, hogy Vala-
ki más fizette meg azt, „örök szövetség vére által” (Zsid 13:20). Ez az „új” szö-
vetség megváltoztatja, ahogyan mindent látunk, mint pl. azt a parancsolatot, 
hogy egymást szeressük. Valójában nincs benne új (3Móz 19:18), hacsak nem 
az, hogy nem egyszerűen szeretnünk kell a felebarátainkat, mint magunkat, 
hanem „amint én [Jézus] szerettelek titeket” (Jn 13:34). 

Hogyan tanulhatjuk meg valaha is jézusi módon szeretni az embereket?



107

december 25. csütörtök

AZ EVANGÉLIUM CSÚCSPONTJA

„Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor 
elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak a próféták-
nak” (Jel 10:7). 

Érdekes, hogy Jel 14:6 versén kívül még 10:7 az az igehely A jelenések könyvé-
ben, ami konkrétan utal az evangélium hirdetésére (itt a görög euaggelidzó szó 
szerepel, a jelentése: „örömhírt mond”). Ez a két fejezet különlegesen fontos 
a hetednapi adventisták számára, mivel bennük találjuk elhívásunkat és meg-
bízatásunkat. Vagyis Isten konkrétan ránk bízta az „örökkévaló evangélium” 
hirdetését, úgy, mint azt egyetlen más csoportra sem. Amint tehát láttuk, az 
evangélium ugyanaz maradt Mózes első könyvétől kezdve A jelenések könyvé-
ig. A törvény is változatlan, mint ahogy a szövetség is az. Jézus, Pál és Jakab 
egyaránt megerősíti, hogy az evangélium nem más, mint amiben Ábrahám 
hitt (Jn 8:56; Róm 4:13; Jak 2:21-23). Némelyek azért küzdenek ennek az állí-
tásnak a megértésével, mert szűkebb értelemben veszik az evangélium jelen-
tését, mint maga a Szentírás. Ábrahám engedelmes hite viszont abból fakadt, 
hogy előre tekintett Jézus áldozatára. Nem kell egyensúlyba hoznunk a hitet a 
cselekedetekkel ahhoz, hogy üdvözüljünk. Elegendő egyedül a hit, csakhogy 
ez nem lehet pusztán elméleti hit, amilyen az ördögöké, sem elbizakodott, 
ami számot tartana Isten ígéreteire, anélkül, hogy alkalmazkodna a megváltás 
feltételeihez. Munkálkodó hitre van szükségünk!

Miért fontosak az örökkévaló evangélium összefüggésében Jel 12:17 és 14:12 
utalásai a parancsolatok megtartására és Jézus bizonyságtételére, hitére? 

Az idők végén az lesz a döntő kérdés, hogy kinek engedelmeskedtünk, kit 
imádtunk. Istent, „aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek 
forrásait” (Jel 14:7)? Vagy pedig inkább a fenevadat és annak képét? Akik 
mindvégig kitartanak, azokat jellemzi a parancsolatok megtartása (köztük 
a szombaté), méghozzá a Jézusba vetett hit által. Az igaz valláshoz egyaránt 
elengedhetetlen a hit és az engedelmesség. „Sokszor gyalázat és üldözés kö-
zepette, de állandóan hangzott a bizonyságtevés Isten törvényének örökérvé-
nyűségéről és a teremtés szombatjához fűződő szent kötelességéről.

Ezekről az igazságokról – amelyeket a Jelenések 14. fejezetében található 
’örökkévaló evangélium’ rejt – lehet felismerni Krisztus egyházát az advent ide-
jén. A hármas üzenet gyümölcse ez: ’Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt 
akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét’ (Jel 14:12)” (Ellen G. 
White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó. 391. o.). 
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december 26.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Az utolsó napok eseményei. Budapest, 1993, Advent Kiadó.  
„A hangos kiáltás” c. fejezetből, 139-143. o.

„Magasabb szintre kell felérnünk, előre kell haladnunk, nagy kiváltságainkra 
igényt tartva! Járjunk alázatosan Istennel, és ne dicsekedjünk büszkén azzal, 
hogy tökéletes volna a jellemünk! Egyszerű hittel igényeljük Isten Igéjének 
minden ígéretét, mert ezek az engedelmeseké, nem Isten törvényének meg-
szegőié. Egyszerűen hinnünk kell Isten bizonyságtételében, egészen rá kell 
bíznunk magunkat, és akkor teljesen eltűnik az öndicsőítés és büszkeség 
minden lehetősége. Isten valóban hit által üdvözít, de nem a passzív hit által, 
hanem a szeretet által munkálkodó és a lelket megtisztító hit által. Krisztus 
keze elérheti a leggonoszabb bűnöst és a törvényszegésből az engedelmes-
ségre vezetheti. Viszont a kereszténység soha nem emelheti az embert Isten 
szent törvényének előírásai fölé. Ez nem áll Krisztus hatalmában, ellentétes 
volna tanításaival és példájával, hiszen Ő maga ezt mondta: ’megtartottam az 
én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében’ (Jn 15:10). Te-
hát aki követi Krisztust, az engedelmeskedni fog szent törvényének” (Ellen G. 
White cikke, Signs of the Times. 1890. márc. 31.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Beszélgessünk arról, hogy milyen eltérő hangsúllyal jelentkeznek az 

evangéliumi tanítások Jézus, Jakab és Pál szavaiban! Mutassunk rá a 
hasonlóságokra és a különbségekre is közöttük! Hogyan védhetjük 
meg magunkat úgy a törvényeskedéstől, mint az olcsó kegyelem gon-
dolatától, ha az egész kérdést együtt szemléljük?

2) Amikor elcsüggedünk lelkünk állapota miatt, milyen evangéliumi 
ígéreteket tudunk felidézni, amelyek megerősítenek? Miért nem sza-
bad soha, még a legsötétebb órákban sem feladnunk? Miért az védhet 
meg leginkább a kétségbeeséstől, hogy az érdemtelen bűnös ajándék-
ba kapja Krisztus igazságát?

3) A hármas angyali üzenet szorosan összekapcsolja a teremtést a meg-
váltással és az üdvösséggel, mint ahogy Jn 1:1-14 szakasza is. Miért 
különösen erős e két téma összefüggése? Ezek szerint miért olyan 
lényeges része Isten törvényének a szombat? Az utolsó idők küzdel-
mében a szombatnak központi szerepe lesz. Hogyan világít rá ennek 
az okára ez a szoros kapcsolat?
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KRISZTUSI ÉLET

„Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyu-
galmat találtok a ti lelkeiteknek” (Mt 11:29).

„Be kell iratkoznunk Krisztus iskolájába, hogy szelídséget és alázatot 
tanuljunk Tőle. A megváltás folyamán készül föl a lélek a mennyre. Ez a 
felkészülés Krisztus ismeretét jelenti. Felülemelkedést jelent a sötétség 
fejedelmének iskolájában tanult eszméken, szokásokon, gyakorlaton. 
A léleknek meg kell szabadulnia mindentől, ami ellenkezik az Isten 
iránti hűséggel.

Krisztus szívében tökéletes harmónia honolt Istennel, és a béke is tö-
kéletes volt. Sohasem kábította el a dicséret, nem törte le sem a bírálat, 
sem a csalódás. A leghevesebb ellenállás és a legkegyetlenebb bánás-
mód mellett is megőrizte rettenthetetlen bátorságát. Állítólagos követői 
közül azonban sokak szíve aggódik, remeg, mert félnek Istenre bíz-
ni magukat. Nem vetik alá magukat teljesen, mert visszarettennek az 
ilyen mérvű alárendelés következményeitől. Pedig ha ezt nem teszik 
meg, nem találhatnak békességet. Az önszeretet hoz békétlenséget. Ha 
odafentről születünk, ugyanaz a gondolkodás hat át bennünket is, ami 
Jézust – ez késztette, hogy megalázza magát és megmentsen minket. 
Ekkor nem keressük a legmagasabb polcot. Arra vágyunk, hogy Jézus 
lábainál ülhessünk, Tőle tanulhassunk. Megértjük: munkánk érté-
két nem az szabja meg, hogy mekkora port verünk fel, mekkora zajt 
csapunk a világban, vagy milyen aktívak, buzgók vagyunk a magunk 
erejéből. Munkánk értéke azzal arányos, amilyen mértékben a Szentlé-
lekből részesülünk. Az Istenben való bizalom szentebb magasságokba 
emeli az elmét, úgyhogy nyugalomban őrizhetjük meg a lelkünket.

Az igát azért helyezik a baromra, hogy segítsen a súlyt húzni, könnyítse 
a terhet. Így van ez Krisztus igájával is. Ha akaratunk beleolvad Isten 
akaratába, ajándékait mások áldására használjuk, meglátjuk, hogy az 
élet terhe könnyű. Aki Isten parancsolatainak útján jár, az Krisztussal 
jár, s az Ő szeretetében megnyugszik a szív” (Ellen G. White: Jézus élete. 
Budapest, 1989, Advent Kiadó. 273-274. o.). 
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2014. október

„…milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben” (2Pt 3:11)

   1. Sz. Ézs 51:6 A szabadítás ígérete
   2. Cs. Zsolt 145:18-19 Isten közelségében
   3. P. Mt 7:13-14 Bölcs választás
   4. Sz. 1Tim 2:1 Közbenjáró imádság

 Naplemente: Budapest: 18:20 Debrecen: 18:11

   5. V. Péld 11:27 Jó szándék vezéreljen
   6. H. Fil 4:7 Isten békessége véd
   7. K. 5Móz 31:6 Bátorságunk forrása
   8. Sz. Jel 3:18-19 A mennyből hangzó tanács
   9. Cs. Fil 2:12 Szüntelen engedelmesség
10. P. 1Thessz 5:11 Vigasztalás, építés
11.  Sz. 2Thessz 3:3-5 Bízni az Úr hűségében

 Naplemente: Budapest: 18:06 Debrecen: 17:57

12.  V. Gal 3:26-29 Egység Krisztusban
13.  H. Zsolt 46:2-3 Oltalmunk és erősségünk
14.  K. Róm 12:3 Józan gondolkodás
15.  Sz. Jn 18:37 Jézus küldetése
16.  Cs. Jak 2:26 Hit és cselekedetek
17.  P. Kol 3:17 Jézus nevében
18. Sz. Jn 21:6 Az engedelmesség jutalma

 Naplemente: Budapest: 17:53 Debrecen: 17:44

19.  V. Jak 1:5-6 Hittel kérni a bölcsességet
20.  H. Jel 21:4 Bánat nélkül, örökké élni
21.  K. 2Pt 1:5-8 A hitélet lépcsőfokai
22.  Sz. 1Pt 4:10-11 Jézus dicsőítése az életünkkel
23.  Cs. Jer 38:20 Isten engedelmességre szólít 
24.  P. Zsolt 37:25 Isten nem hagy el
25.  Sz. Ez 33:11 Ami öröm az Úrnak

 Naplemente: Budapest: 17:40 Debrecen: 17:31

26.  V. 1Kor 10:13 Nem kell engedni a kísértésnek!
27.  H. 1Kor 15:54-58 Mozdíthatatlanul állni a reménységben
28.  K. Péld 13:18 Megszívlelni a feddő szót
29.  Sz. Jóel 2:12-13 Őszinte megtérés
30.  Cs. Hós 14:10 Az Úr igaz útjai
31.*  P.   1Jn 3:1-2 Isten nagy szeretete

Reggeli dicséret
* 

A
dv

en
tis

ta
 fé

ló
ra

 a
 K

os
su

th
 r

ád
ió

ba
n 

13
.3

0-
ko

r



111

2014. november

„…nem személyválogató az Isten” (ApCsel 10:34)

   1. Sz. 1Jn 1:7 Testvéri közösségben
 Naplemente: Budapest: 16:28 Debrecen: 16:20

   2. V. Jak 4:7-8 Ellenállás és közeledés
   3. H. Mt 26:41 Készség és gyengeség
   4. K. Zsolt 97:1-6 Fenséges Urunk
   5. Sz. 1Krón 16:8-10 Dicsérjétek az Urat!
   6. Cs. Mt 6:31-34 Ne aggódj!
   7. P.  Mt 20:28 Az ember Fia szolgálni jött
   8. Sz. Ézs 58:13-14 Gyönyörűség az Úrban

 Naplemente: Budapest: 16:18 Debrecen: 16:09

   9.    V.    1Kor 1:20-21 Isten bölcsessége
10.  H. 2Kir 6:16-17 A láthatatlan túlerő
11.  K. Lk 6:45 Szívünk kincse: jó vagy gonosz?
12.  Sz.   Mk 6:51 Jézus csodájának hatása
13.  Cs. Gal 5:22-23 A Lélek gyümölcse
14.  P. 1Kor 13:4-7 A szeretet jellemzői
15.  Sz. 1Kor 14:8-9 Érthető legyen az üzenet!

 Naplemente:  Budapest: 16:09 Debrecen: 16:00

16.  V. Ézs 26:19 A feltámadás ígérete
17.  H. Jn 7:24 Igaz ítélet
18.  K. Jer 33:3 Bátran forduljunk Istenhez!
19.  Sz. Mk 6:31 Csak ti magatok…
20.  Cs.   2Kor 3:17 Tiszta tanítás
21.  P. 1Kor 2:9 Minden képzeletet felülmúl
22.  Sz. Jer 32:39-41 Örök szövetség ígérete

 Naplemente: Budapest: 16:02 Debrecen: 15:52

23.  V. 1Kor 4:9 A világ látványossága
24.  H. 1Kor 4:5 Isten mindent megmutat
25.  K. Neh 8:10 Öröm és erő
26.  Sz. 1Kor 6:12 A szabadság szempontjai
27.  Cs. Mt 7:7-8 Kérni, keresni, zörgetni
28.  P. Péld 28:20 Tisztességes élet
29.  Sz. Gal 2:20 A bennünk élő Krisztus 

 Naplemente: Budapest: 15:57 Debrecen: 15:46

30.  V.    1Thessz 5:16-18 Folyamatos öröm, ima és hála

Reggeli dicséret
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2014. december

„Jó dolog dicsérni az Urat…” (Zsolt 92:2)

   1.    H. Fil 2:4 Önzetlenül
   2.    K. Jel 21:11 Isten dicsősége
   3.    Sz. Zsolt 1:1-3 A boldog ember
   4.    Cs.   Zsolt 4:9 Béke az Úrban
   5.    P.  Zsolt 71:9 Idősek fohásza
   6.    Sz. Zsolt 73:21-26 Nincs ok a kesergésre

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

   7.    V. Ézs 43:19 Isten különös tettei
   8.    H. Ézs 57:15 A magasságos Isten közelsége
   9.    K. Gal 1:10 Embernek vagy Istennek engedni?
10.  Sz. Jn 12:32-36 Jézus a szenvedéséről
11.  Cs. Zsolt 5:12-13 Az Istenben bízók öröme
12.  P. Lk 21:28 Közeleg a váltság!
13.  Sz.   ApCsel 2:38 Megtérés, keresztség

 Naplemente: Budapest: 15:53 Debrecen: 15:42

14.  V. ApCsel 5:29 Péter válasza
15.  H. Jn 1:3-4 A teremtő Ige
16.  K.  Róm 5:8 Krisztus meghalt a bűnösökért
17.  Sz. 1Kor 6:19-20 A váltságdíj kötelez
18.  Cs. Ézs 54:13 Békesség fiaidnak
19.*  P.   Ézs 57:1-2 Nyugalom a halálban 
20.  Sz. Lk 24:46 Prófécia Krisztusról

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

21.  V. Jn 14:27 Jézus békessége
22.  H. 5Móz 32:4 Tökéletes Istenünk
23.  K. Mt 6:24 Elkerülhetetlen választás
24.  Sz. Ézs 65:17 Új teremtés
25.  Cs. Ef 4:7-8 Kegyelem
26.  P. Ef 4:14-15 Érettség és az igazság követése
27.  Sz. Gal 5:25-26 Lélek szerint járni

 Naplemente: Budapest: 15:58 Debrecen: 15:46

28.  V. Ef 2:19-20 Megváltozott élet
29.  H. Fil 1:9-10 Fontos különbséget tenni
30.  K. Kol 2:2-3 Megtalálható kincsek
31.  Sz.   Zsolt 90:12 Bölcsen töltött élet
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