
Szabadulás a szenvedélyektől

SZOM BAT DÉL UTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 23:29-35; Máté 25:14-30; 
Márk 10:17-27; 1Korinthus 7:2-5; 1Péter 3:3-4

„Azért ha a Fiú meg sza ba dít ti te ket, va ló ság gal sza ba dok lesz tek” (Jn 8:36).

Az el múlt évek ben szá mos or szág meg sza ba dult a po li ti kai ön kény ura lom és
le igá zott ság bék lyó i tól. Lé te zik azon ban egé szen más ter mé sze tû fog ság is, ami
épp olyan rossz, sõt még ros  szabb is le het, mint a po li ti kai rab ság: ha va la kit a
szen ve dé lyei kö töz nek meg. Mil li ó kat tart fog sá gá ban az al ko hol, a do hány és
még sok fé le egyéb szer. Emel ke dõ ten den ci át mu tat az igen erõs, nem ké mi ai
jel le gû szen ve dé lyek ará nya is, mint pl. a szexfüggõség, a por no grá fia, a kü lön -
fé le sze ren cse já ték ok (vagy koc ká za tos be fek te té sek), va la mint a pénz, ill.
anya gi ja vak fel hal mo zá sa. 

A szen ve dély füg gõ sé get okoz (az em ber ké nyel met le nül ér zi ma gát, amíg hoz -
zá nem jut ah hoz a bi zo nyos szer hez, vagy nem tud ja meg ten ni, ami re kény sze -
res vá gyat érez). Eze ket va la mi lyen mér té kig meg szok ja a szer ve zet (min dig
egy ki csit töb bet igé nyel a ko ráb bi ak ban ta pasz talt ha tás el éré sé hez). Eb bõl kö -
vet ke zõ en a szen ve dé lyek rab jai csak rend kí vü li küz del mek árán tör het nek ki
az ör dö gi kör bõl. A sza ba du lás hoz szük sé gük van a csa lád, a gyü le ke zet és ba -
rá ta ik tá mo ga tá sá ra. Elõ for dul hat, hogy or vo si, ta nács adói se gít ség re is szo rul -
nak, de leg fõ kép pen Is ten ben nük mun kál ko dó ere je ad hat ne kik olyan sza bad -
sá got, amit az Úr Jé zus meg ígért.
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MÁRCIUS 5–11.11. tanulmány



SZESZES ITALOK

A nyu ga ti vi lág ban em lé ke ze tes, öröm te li al kal mak hoz, ün ne pek hez és fon tos
üz le ti szer zõ dé sek hez kap cso ló dik a bor, a sör és egyéb al ko hol tar tal mú ita lok
fo gyasz tá sa. Az al ko hol lát szat ra tisz ta és von zó le het. Nem csak el fo ga dott nak,
ha nem bi zo nyos kö rül mé nyek kö zött a tár sa dal mi élet „szük sé ges” ve le já ró já -
nak te kin tik. A szesz nek azon ban van egy egé szen más ol da la is, amit az elõ ál -
lí tá sá ból és for gal ma zá sá ból élõk nem kí ván nak a le het sé ges vá sár lók elé tár ni. 

Mit mond Péld 23:29-35 sza ka sza az al ko hol ve szé lye i rõl? Mi lyen pusz tí -
tó, rom bo ló ha tá sát lát tuk a kör nye ze tünk ben? 

Igen ha tá sos kép, hogy a tet sze tõs bor mér ges kí gyó ként meg mar. Az al ko hol
ké mi ai ös  sze te võ it az em be ri szer ve zet nem étel ként, ha nem mér ge zõ anyag -
ként ke ze li. A gyo mor ban fel szí vó dik, és a vér áram mal mind ös  sze né hány perc
alatt el jut az agy ba, a tü dõk be, a ve sék be és a szív be. A má jat kü lö nö sen meg -
ter he li a szer le bon tá sá nak fo lya ma ta, ami hos  szú órák ke mény mun ká ját
igény li. Az al ko hol kró ni kus, tar tós je len lé te ron csol ja a szer ve ket, és kö vet -
kez té ben több fé le be teg ség is fel lép het. 

Az al ko hol ha tá sa saj ná la tos mó don nem csak azo kat érin ti, akik fo gyaszt ják, a tár -
sa da lom is ret te ne tes árat fi zet mi at ta. A köz le ke dé si és mun ka he lyi bal ese tek fe -
lé ben sze re pet ját szik az ital. Sok bûn tényt al ko ho los be fo lyá solt ság alatt kö vet nek
el. A köz vet le nül az ita lo zás ál tal ki vál tott be teg sé gek ke ze lé sét köz- és ma gán -
pénz bõl egy aránt fi nan szí roz zák. Csa lá di kör ben pe dig a szen ve dély be teg há zas -
tár sa és gyer me kei vál nak gyak ran a szó be li és fi zi kai bán tal ma zás ál do za ta i vá. 

A szesz a töb bi tu dat mó do sí tó szer hez ha son ló an be fo lyá sol ja az em ber ké pes -
sé gét a he lyes er köl csi dön té sek meg ho za ta lá ban, ha tá sa alatt min den ki haj la -
mos egy re mé lyebb re sül  lyed ni a bûn ben. Aki va la mi lyen szer fog lya lett, an -
nak fel kell is mer nie prob lé má ját; fon tos, hogy fel fog ja: szük sé ge van egy ha -
tal ma sabb erõ se gít sé gé re – Is ten ke gyel mé re. Emel lett azon ban nagy a sze re -
pe a csa lád és a gyü le ke zet tá mo ga tá sá nak, va la mint az ar ra hi va tott egész ség -
ügyi szak em be rek ál tal elõ írt ke ze lé sek nek is (ha van rá le he tõ ség).

He ted na pi ad ven tis ta ként ha tá ro zot tan ál lást fog la lunk az al ko hol fo -
gyasz tás sal szem ben. Ho gyan se gít he tünk azok nak – per sze ítél ke zés
nél kül –, akik so ra ink kö zött ez zel a prob lé má val küz de nek?

87

március 6.
VASÁRNAP



SZEXFÜGGŐSÉG

Mit ta lá lunk a Bib li á ban az zal kap cso lat ban, hogy a há zas élet öröm for rás,
ami a há zas fe lek kap cso la tát erõ sí ti? Péld 5:18-19; 1Kor 7:2-5

A ne mi élet Is ten örö möt nyúj tó aján dé ka i nak egyi ke. Az Úr ter ve sze rint nem -
csak az utó dok nem zé se a cél ja, ha nem öröm for rás is, a meg hitt, ben sõ sé ges
együtt lét al kal ma, de csak egy fér fi és egy nõ há zas sá gon be lü li kap cso la tá ban
(1Móz 1:27-28; 1Kor 7:2). Az Is ten ál tal meg ha tá ro zott ke re ten kí vül azon ban
már nem aján dék, ha nem bûn, még hoz zá olyan bûn, ami gyak ran pusz tí tó kö -
vet kez mé nye ket von ma ga után (lásd 1Kor 6:18-19). Csak Is ten a tu dó ja, meny-
nyi bajt zú dí tott már az em be ri ség re az er kölcs te len élet mód! A ne mi vágy igen
erõs kész te tés, so kan el is buk nak e té ren. Kön  nyen vál hat fék te len kény szer ré,
amit na gyon ne héz kor dá ban tar ta ni. Mi nél job ban be le me rül va la ki, an nál töb -
bet igé nyel, hogy a ko ráb bi meg elé ge dett sé get érez ze.

A pros ti tú ció és a há zas ság tö rés ha gyo má nyo san az er kölcs te len ség és a szen -
ve dély út já ra ve zet (lásd Péld 5:3-14; 9:13-18). A szexfüggõségnek egyéb for -
mái is lé tez nek. Az internetes por no grá fia azért óri á si prob lé ma, mert né hány
kat tin tás sal akár ott hon, akár a mun ka he lyen a leg csú nyább és leg in kább le ala -
cso nyí tó je le ne te ket lát hat ja az em ber. Az ef fé le dol gok ki fe je zet ten erõs füg gõ -
sé get, kény sze res sé get vál ta nak ki, és há zas sá gok, csa lá di kö te lé kek fel bom lá -
sá hoz is ve zet nek. Le he tet len fel be csül ni, hogy csak a há zas ság tö rés men  nyi
kárt oko zott már a vi lá gon. Kön  nyû az er kölcs te len ség út já ra lép ni, és aki még
nem esett be le eb be a csap dá ba, jól te szi, ha a le he tõ leg tá vo labb tart ja ma gát tõ -
le. Rend kí vül fon tos, hogy aki a há zas ság szent kö rén kí vül kí sér tés be üt kö zik,
Jó zsef hez ha son ló an vi sel ked jen (lásd 1Móz 39:7-12). Is ten kész meg bo csá ta ni
és sza bad sá got ad ni bár ki nek, aki a szexfüggõség há ló já ba ke ve re dett. A leg fon -
to sabb, hogy az em ber kész le gyen en ge del mes ked ni az Úr nak (Jak 4:7). A szen -
ve dély me cha niz mu sa azon ban olyan bo nyo lult, hogy akár or vos, ill. ta nács adó
se gít sé gé re is szük ség le het. Hasz nos, ha van a kör nyé ken olyan tá mo ga tó cso -
port, ame lyik Is tent tart ja a leg na gyobb erõ for rá sá nak, emel lett azon ban a prob -
lé ma ke ze lé sé re spe ci a li zá ló dott szak em be rek se gít sé gét is biz to sí ta ni tud ja. 

Mit te he tünk azért, aki ezen a té ren esett bûn be, és Is ten bo csá na tát,
gyó gyí tá sát ké ri? Ho gyan bi zo nyo sod hat meg ar ról, hogy mind ad dig
van re mény szá má ra, amíg ön ma ga esélyt ad rá? Jé zus meg bo csát és
meg gyó gyít!
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JÁTÉKSZENVEDÉLY

No ha a Bib lia nem szól ki fe je zet ten a sze ren cse já ték el len, ne héz len ne el kép zel ni
Jé zust vagy Pál apos tolt Las Vegas sze ren cse bar lang ja i ban, nem igaz? Pál apos tol
óva int „a pénz sze rel me” el len, ezt ne ve zi min den rossz gyö ke ré nek, ami mi att az
em be rek el for dul nak a hit tõl (1Tim 6:10). A gaz dag ság után áhí to zók szá má ra a
sze ren cse já ték csap dá vá vál hat, ami vel Sá tán tönk re akar ja ten ni az éle tü ket. 

Ho gyan vo nat koz tat hat juk a Mt 25:14-30 sza ka szá ban ol vas ha tó pél dá zat
ta ní tá sát a sze ren cse já ték prob lé má já ra? Ne fe led jük, az em be rek túl nyo -
mó több sé ge ve szít a já ték ban!

A sze ren cse já té ko kat a vesz te sek tart ják fenn. Azért vi rág zik ez az ipar ág, mert
min dig sok kal több pénzt ve szí te nek, mint amen  nyit meg nyer nek. Mek ko ra az
esé lye pél dá ul, hogy nyer jünk a lot tón? Meg döb ben tõ en ki csi! Va ló szí nûbb,
hogy vil lám csap be lénk, mint hogy ki húz zuk a fõ nye re ményt. A jó zan ész is
ar ra kész tet het ne, hogy egyet len fil lért, egyet len pil la na tot se vesz te ges sünk ha -
zárd já ték ok ra (vég té re is a sze ren cse já ték-ipar csak azért ma rad hat fenn, mert
min dig töb ben és töb bet ve szí te nek, mint ahá nyan és amen  nyit nyer nek). Az
em be rek még is koc káz tat nak, elõ ször csak szó ra ko zás ból, majd idõ vel ál lan dó
kény szert érez ve. Mi ért? Úgy tû nik, hogy a prob lé ma gyö ke re az ön ér té ke lés -
sel kap cso la tos. So kak nak kü lö nös örö met je lent, ha a nye rés rõl fan tá zi ál nak.
Akik nem nyer nek, re mény ked nek, hogy leg kö ze lebb majd sze ren csé vel jár -
nak, ezért új ból és új ból koc káz tat nak. Mi u tán az ös  szes pén zü ket fel tet ték, köl -
csön kér nek, ha zud nak, sõt so kan még lop nak is, hogy újabb „adag hoz” jut has -
sa nak e nem ké mi ai jel le gû „ká bí tó szer bõl”. Azt gon dol hat nánk, hogy gyü le ke -
ze te ink tag ja it nem ke rít he ti ha tal má ba a já ték szen ve dély, El len White azon ban
már az õ ko rá ban írt er rõl a prob lé má ról. Ne hogy azt hig  gyük, hogy ma, ami -
kor a sze ren cse já ték min de nütt el ér he tõ, gyü le ke ze ti tag ja in kat el ke rü li a ve -
szé lye, hi szen pl. az internet akár az ott ho nunk ba is be hoz hat ja a ka szi nót.

A já ték szen ve dély tõl va ló sza ba du lás hoz több lép csõn át ve zet az út. Elõ ször is
be kell is mer nie az em ber nek, hogy sú lyos prob lé má val küzd. Majd azon na li
ha tál  lyal tel je sen fel kell hagy nia a já ték kal, ugyan ak kor (ha le het sé ges) egy tá -
mo ga tó cso port ban kell me ne dé ket ke res nie, ne hogy vis  sza es sen. Na gyon fon -
tos az ál lan dó éber ség és min den olyan ha tás ke rü lé se, ami is mét já ték ra kész -
tet né. A vis  sza esés el ke rü lé se ér de ké ben az ön be csü lést is erõ sí te ni kell. A leg -
fon to sabb azon ban ál lan dó kap cso la tot tar ta ni Is ten nel. Ami kor kí sér té sek kel
küz dünk, ka pasz kod junk a gyó gyí tás ra vo nat ko zó ígé re tek be!
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„A PÉNZ SZERELME”

„A hi á ba va ló sá got és a ha zug sá got mes  sze tá voz tasd tõ lem; sze gény sé get vagy
gaz dag sá got ne adj né kem; táp lálj en gem hoz zám il len dõ ele del lel. Hogy meg elé -
ged vén, meg ne ta gad ja lak, és azt ne mond jam: ki cso da az Úr? Se pe dig meg sze -
gé nyed vén, ne lop jak, és go no szul ne él jek az én Is te nem ne vé vel” (Péld 30:8-9)!

A Bib lia nem szól a meg sze rez he tõ va gyon fel sõ ha tá rá ról, vi szont fi gyel mez tet
a pénz hez és az anya gi ja vak hoz va ló hely te len vi szo nyu lás ve szé lye i re, pél dá ul
a pénz só vár ság ra és a kap zsi ság ra. A hely te len szem lé let rög esz mé vé me re ved -
het, kény sze re sen kész tet het a pénz haj há szás ra vagy a ja vak fel hal mo zá sá ra, any  -
nyi idõt és ener gi át igé nyel ve, hogy már-már ez vál hat az em ber bál vá nyá vá. A
szá mí tó gép meg kön  nyí ti az éle tet, ugyan ak kor na gyobb koc ká za tot is je lent
azok nak, akik haj la mo sak va la mi lyen szen ve dély re. Pél dá ul tõzs dei ma gán be fek -
te tõk az interneten köz vet le nül köt het nek üz le te ket. Ezért so kan szin te oda ra gad -
nak a kom pu ter elé, mert hajt ja õket a pénz szer zés vá gya. Ez azon ban egész más,
mint ami kor va la ki jól gaz dál ko dik, böl csen és meg fon tol tan be fek tet ve a pén zét. 

Mi lyen fi gyel mez te tést ta lá lunk a kö vet ke zõ ver sek ben? Mk 10:17-27; Lk
12:15; 1Tim 6:10

„El bo rult az em ber ar ca, és szo mo rú an tá vo zott” (Mk 10:22, új prot. ford.) –
az ilyen és eh hez ha son ló ki fe je zé sek el árul ják, hogy a gaz dag if jú job ban sze -
ret te va gyo nát, mint a Mes tert. A pénz vagy egyéb anya gi ja vak gyûj té se ön -
ma gá ban nem ne vez he tõ sem jó nak, sem rossz nak. Min den at tól függ, hogy hol
van az em ber szí ve (Mt 6:21). Ak kor vá lik ve szé lyes sé, ha út ját áll ja az el sõd -
le ges cél nak, hogy Is ten or szá gát és az Õ igaz sá gát ke res sük (33. vers).

A Chanunga ne vû ha jó Li ver pool ból in dult Ame ri ká ba, út köz ben azon ban ösz  -
sze üt kö zött egy ki sebb ha jó val, ami Ham burg ból fu tott ki. A több mint két száz
utast szál lí tó jár mû az üt kö zés után fél órá val el sül  lyedt. Bár a Chanunga men -
tõ csó nak ja it le eresz tet ték, hogy ki ment sék a ha jó tö röt te ket, mind ös  sze har -
minc né gyen me ne kül tek meg. Mi ért olyan ke ve sen? Sok utas seb té ben a de re -
ká ra kö töt te arany és ezüst öve it. Nem akar ták el ve szí te ni a pén zü ket, ezért az
éle tük kel fi zet tek (per sze a pén zük is oda lett). 

Ugyan ki ne sze ret né a pénzt? Fel kell azon ban ten nünk a kér dést: Va -
jon ké pes va gyok ural kod ni a pénz utá ni vá gya mon, vagy az ural en gem?

90

március 9.
SZERDA



KÜLSŐNK

Men  nyi ben tér el a tár sa dal mi szo kás tól az, amit 1Pt 3:3-4 sza ka szá ban ta -
ná csol az apos tol? 

A tár sa da lom kü lö nös hang súlyt fek tet a kül sõ sé gek re. Ez olyan gyen ge ség,
ami a tör té ne lem so rán vé gig kí sér te az em be ri sé get. Ko runk ban a szép ség ápo -
lás és tes tünk kar ban tar tá sa te rén meg le põ túl zá sok kal ta lál koz ha tunk. Vi lág vi -
szony lat ban a koz me ti kai ipar for gal ma a glo bá lis élel mi szer pi ac for gal má nak
több mint fe lét te szi ki. A koz me ti ku mok mel lett so kan és so kat köl te nek test -
épí tés re, plasz ti kai mû té tek re, haj be ül te tés re, kü lön le ges di é ták ra stb., csak
azért, hogy a ki né zet ükön ja vít sa nak. 

Szen ve dél  lyé vál hat az az erõs vágy is, hogy va la ki min dig szebb és szebb akar
len ni. Van nak, akik nek a test edzés lesz a szen ve dé lye, má sok nak pe dig az,
hogy egy re ke ve seb bet esz nek, míg vé gül az éle tük is ve szély be ke rül. Má sok
a ha juk és bõ rük szép sé gét õr zik kény sze re sen, a leg újabb, mé reg drá ga és so ha
vé get nem érõ ke ze lé sek nek vet ve alá ma gu kat. 

Ho gyan ma gya ráz nánk Mt 6:19-21 ver se it ez zel ös  sze füg gés ben? Mi lyen
szem pont ból al kal maz ha tók ugyan azok az el vek? 

Nincs sem mi rossz ab ban, ha ener gi ku sak, tisz ták aka runk len ni, sze ret nénk jól
ki néz ni. Vi szont ha szün te len ilyes mi vel fog lal ko zunk, ezek a dol gok egé szen
ha tal muk ba ke rít he tik a szí vün ket, míg nem a bál vá nya ink ká vál nak. Jé zus fi -
gyel mez te tett, hogy ne föl di kin cset gyûjt sünk, ami nem ma ra dan dó, és el té rít -
het Is ten or szá gá tól is, ha nem igye kez zünk men  nyei kin csek re szert ten ni. A ki -
né ze tünk kel kap cso lat ban egyet biz tos ra ve he tünk: elõbb-utóbb meg mu tat ko -
zik raj tunk az idõ mú lá sa. 

Az anya gi ja vak hoz ha son ló an tes tünk is kincs, amit Is ten ránk bí zott, de ha túl -
zott fi gyel met szen te lünk ne ki, a bál vá nyunk ká vál hat. Nem min dig kön  nyû
fel is mer ni, ha már át lép tünk egy ha tárt, ép pen ezért le gyünk óva to sak e té ren!

Mi lyen üze ne tet köz ve tí tünk gyü le ke ze tünk fi a tal ja i nak? Mit szok tunk
ki emel ni? Rej tet ten bár, de mi lyen té ves üze ne tet is küld he tünk?
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Sza va ink kal és tet te ink kel egy ér tel mû en be mu tat juk, hogy mit rejt a szí vünk.
Aki nek szí vét a hi ú ság és a büsz ke ség, ön ma ga és az öl tö zé kek sze re te te töl ti
be, a di vat ról, a ru hák ról, a kül sõ rõl fog be szél ni, nem pe dig Krisz tus ról és a
men  nyek or szá gá ról. Aki nek irigy ség la kik a szí vé ben, azt el árul ják sza vai és
tet tei. Aki má sok hoz mé ri ma gát, úgy tesz, mint má sok, nem tö rek szik több re,
ma gát má sok hi bá i val és té ve dé se i vel men te ge ti. Mi vel csak pely vát eszik, lel -
ki ér te lem ben tör pe ma rad, Sá tán ked vé re tesz, mi köz ben sa ját szent ség te len
kí ván sá ga it elé gí ti ki. Van nak, akik ál lan dó an az zal fog lal koz nak, hogy mit
egye nek-igya nak, mi be öl töz ze nek. Gon do la ta ik szí vük bõl ered nek, mint ha az
élet nagy cél ját, a leg na gyobb vív mányt ezek az ide ig-órá ig tar tó dol gok je len -
te nék. Aki így tesz, el fe led ke zik Krisz tus ta ná csá ról: ’Hanem ke res sé tek elõ -
ször Is ten nek or szá gát, és az õ igaz sá gát; és ezek mind meg adat nak nék tek’ (Mt
6:33)” (El len G. White: Testimonies for the Church. 1. köt. 500. o.).

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. Mi ért olyan fon tos, hogy ne ítél jük el azt, aki va la mi fé le szen ve dély  -

lyel küzd? Ítél kez ni ter mé sze te sen kön  nyû, de mi ért kell et tõl õriz -
ked nünk? 

2. Bi zo nyos szen ve dé lye ket a tár sa da lom job ban el fo gad, mint má so -
kat, ami még in kább meg té veszt he ti az em bert. Va jon há nyan sze -
ret nék ke zel tet ni ma gu kat a pénz só vár ság és a ha ta lom vágy mi att?
Ho gyan ta nul hat juk meg füg get le ní te ni ma gun kat az ál ta lá nos tár -
sa dal mi meg íté lés tõl ezen a té ren?

3. Bár mi lyen erõs is le gyen va la mi lyen szen ve dély egy em ber éle té ben,
lé te zik olyan, ami tõl az Úr ne tud na meg sza ba dí ta ni? Ép pen ezért
nem sza bad úgy be le me rül ni egyet len szen ve dély be sem, mint ha le -
he tet len vol na sza ba dul ni tõ le. Ho gyan gyõz he tünk? Ho gyan ala kít -
hat ja át Krisz tus az éle tün ket? Mit te he tünk, hogy ezt le he tõ vé te -
gyük? Lásd Lk 9:23!

4. Mi lyen prog ra mo kat szer vez gyü le ke ze tünk a szen ve dé lyek kel küz -
dõk tá mo ga tá sá ra? Mit te het kö zös sé günk azért, hogy se gít sen a tá -
mo ga tás ra szo ru lók nak? Mi ért le het nek nagy sze rû mis  szi ós esz kö -
zök is az ilyen prog ra mok? 
Mit üzen az Úr 1Pt 4:1-2 ver sé ben a bû nös szen ve dé lyek le küz dé sé -
vel kap cso lat ban? 
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TÚRMEZEI ERZSÉBET:
ÜRESEN

Este, reggel, késõn, korán
járok a koldusok során.
S kísér a panaszos zene:
„Egy kis reménység kellene!”
S vacogják kicsinyek, nagyok:
„Szeretetet, mert megfagyok!”
„Hitet!” „Erõt!” „Fényt!” „Örömöt!”
S koldus a koldusok között,
néhány fillért se lelek én
piros erszényem fenekén.

Ne vihetném Atyám elé?
Tudom, újra megtöltené!
Hisz felhõbõl süt kenyeret,
és az erszény üres lehet,
Õ, hogyha hozzá viszik el,
elõszámlálja, ami kell,
még az üres erszénybõl is!

Itt a szívem. Atyám, segíts!
Nincs egy árva fillérje sem.
Kezedbe teszem üresen.
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