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Isteni Tanítónk 

A legtöbben bizonyára őrizzük egy-egy kiváló tanárunk emlékét, aki hatott 
az életünkre, akit csodáltunk, nagyra értékeltünk. Némelyik tanító befolyása 
jelentős a maga korán túl, a további generációk életében is. Kiemelkedő pe-
dagógusok meghatározzák emberek életét és gondolkodását, és gyakran álta-
lános elismerésben részesülnek. Természetesen Jézus a legnagyobb Tanító. 

Kortársai tanítóként ismerték el, mert megmutatkoztak benne az I. száza-
di rabbik általános jellemzői. Ő is leült tanítani, amint az megszokott volt. 
Gyakran idézett a Szentírásból, majd magyarázatot fűzött a tárgyalt részek-
hez. Volt tanítványi köre, emberek, akik figyelemmel hallgatták szavát, kö-
vették és szolgálták. Alapvetően ezek jellemezték az akkori tanítókat azon 
a tájon.

Viszont látunk jelentős különbségeket is Jézus és a többi tanító között. Míg 
az utóbbiak az érintett kérdéseknek leginkább csak az intellektuális vetülete-
ire koncentráltak, Jézus a hallgatói egész lényét megszólította, és hívta őket, 
hogy döntsenek Isten mellett. Akik hallották Jézust, „elálmélkodának az ő ta-
nításán; mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy mint 
az írástudók” (Mk 1:22). Krisztust az tette hitelessé, hogy gyakorolta is, amit 
tanított, persze tekintélyének elsődleges forrása saját személye volt. Az igaz-
ságot tanította, mert Ő „az igazság”. Testet öltött Istenként mondta, hogy „Így 
szól az Úr”, majd hozzátette: „Én pedig azt mondom néktek…”  

Ebben a negyedévben Jézusnak az evangéliumokban lejegyzett főbb taní-
tásait vesszük sorra. Megváltónk sok, a lelki és gyakorlati életünket érintő 
dologról beszélt. Tanításait különböző hallgatóságok előtt mondta el, mód-
szerét mindig gondosan megválogatva, személyre szabva. Időnként prédikált, 
máskor beszédbe elegyedett egyes emberekkel vagy csoportokkal. Volt, hogy 
nyíltan szólt, máskor burkoltan fejezte ki gondolatát, de minden esetben az 
igazságot közvetítette Istenről és a megváltásról.

Jézus tanításait sokféleképpen lehetne csoportosítani, fejtegetni. Tanulmá-
nyozhatnánk a példázatait vagy elemezhetnénk a prédikációit. Másik meg-
közelítési mód az volna, ha mérlegelnénk a beszélgetéseit egyes emberekkel, 
csoportokkal, vagy átgondolnánk az ellenfeleivel folytatott vitáit. Az szintén 
érdekes lenne, ha főképpen a tetteire, a hozzáállására, a csodáira figyelnénk, 
amelyekkel szintén fontos tanításokat adott. Mindegyik út gyümölcsöző vol-
na, de mivel Jézus tanításairól átfogó képet szeretnénk kapni, negyedévi ta-
nulmányunkban többféle megközelítési módot is vegyítünk. Így még inkább 
rendszerbe fogottan vesszük sorra a Mester tanításait. Megfigyeljük, hogy kü-



5

lönböző alkalmakkor mennyire másként tanított bizonyos témákról, és köz-
ben jól megérthetjük tanításai zömét. 

Miközben a negyedév során kinyitjuk a Bibliát és Jézus szavait olvassuk, 
képzeljük magunkat figyelmes hallgatósága sorai közé, akik a tó partján, a 
hegyoldalon vagy éppen a zsinagógában ültek! Imádkozzunk lelki látásért, 
hogy megérthessük üzenetét és felfoghatatlan szeretetét, amit a kereszten 
bizonyított! Amint halljuk kedves hangját, ahogy kér, hogy kövessük, újból 
kötelezzük el magunkat mellette! Hittel, engedelmesen járjunk vele nap mint 
nap! Minél több időt töltünk mellette, annál inkább elmondhatjuk mi is, mint 
a két emmausi tanítvány: „Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mibennünk, mi-
kor nékünk szóla az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat” (Lk 24:32)?

Carlos A. Steger lelkészként, tanárként, szerkesztőként és vezetőként is dolgo-
zott. Jelenleg a River Plate Adventista Egyetem Teológiai Tanszékének dékánja. 
A feleségének, Ethelnek és neki három gyermeke és három unokája van. 

 Clifford R. Goldstein
szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz
Szombatiskolai tanulmányunkban a bibliai idézeteket általában a Károli-féle for-

dításban közöljük. Amikor máshonnan idézünk, zárójelben olvasható a forrás meg-
jelölése. A bibliai könyvek neve és rövidítése a Magyar Bibliatársulat megbízásából, a 
Magyarországi 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.

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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június 28–július 4.1. tanulmány

Szerető Mennyei Atyánk

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 6:25-34; 7:9-11; Lukács 15:11-24; 
János 14:8-10; Zsidók 9:14

„Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak ne-
veztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt” (1Jn 3:1). 

Jézus szerette Atyának nevezni Istent, az evangéliumok szerint százharminc-
nál is többször utalt rá az Atya elnevezéssel. Különböző alkalmakkor más és 
más jelzőt használt: „mennyei Atyátok” (Mt 6:14), „élő Atya” (Jn 6:57), „Szent 
Atyám” (Jn 17:11) és „Igazságos Atyám” (Jn 17:25). Ez a név mutat rá a meghitt 
kötelékre, amelynek Urunkhoz kell fűznie. 

Tradicionálisan az „apa” jelenti a családban a szeretetet, a védelmet, a bizton-
ságot, a létfenntartást és az identitást. Az apa ad nevet a családnak és tartja 
össze a tagjait. Ezek mellett még sok egyéb áldást is élvezhetünk, amikor elfo-
gadjuk Mennyei Atyánknak Istent.

Lényeges, hogy megismerjük az Atyát, de nem csupán értelmi, elméleti isme-
retre kell törekednünk. A Bibliában a megismerés személyes, meghitt kapcso-
latot jelent. Mennyivel inkább igaz ez a Mennyei Atya esetében!

Ezen a héten annak járunk utána, hogy mit tanított Jézus az Atyáról és irán-
tunk való végtelen szeretetéről. Látni fogjuk az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
közötti szoros kapcsolatot is.

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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június 29. vasárnap

ATYÁNK A MENNYEKBEN

Az Atya nem új neve Istennek, hiszen alkalmanként már az Ószövetség is így 
nevezi (Ézs 63:16; 64:7; vö. Jer 3:4, 19; Zsolt 103:13), még ha nem is ezt az 
elnevezést használták a leggyakrabban rá vonatkozóan. Izráel népe körében 
Isten személyneve JHVH (valószínűleg úgy ejtették, hogy Jahve), ami az Ószö-
vetségben hatezernyolcszáznál is többször fordul elő. Jézus nem azért jött, 
hogy más Istent mutasson be, mint JHVH. Pontosan az volt a küldetése, hogy 
teljessé tegye Istennek az Ószövetségben adott önkinyilatkoztatását. Istenről 
mint Mennyei Atyánkról beszélt.

Jézus világossá tette, hogy az Atya a „mennyben” van. Fontos emlékezetünk-
ben tartani ezt az igazságot, hogy megfelelő módon viszonyuljunk Istenhez. 
Szerető Atyánk törődik gyermekei szükségleteivel. Ugyanakkor tudjuk, hogy 
gondviselő Atyánk a „mennyekben” van, ahol angyalok milliói imádják, hiszen 
Ő a világmindenség egyetlen Ura, szent és mindenható. Isten az Atyánk, ami 
arra bátorít, hogy gyermeki bizalommal forduljunk hozzá. Másrészt viszont 
a mennyben van, ami természetfeletti voltára és arra emlékeztet, hogy tiszte-
lettel kell imádnunk. Ha bármelyik oldalt a másik kárára hangsúlyoznánk, 
torzulna az Istenről alkotott fogalmunk, ami messze ható következményekkel 
járna a gyakorlati, hétköznapi életünkre nézve. 

Hogyan tükröződhet a földi apákban Mennyei Atyánk jelleme? Mit tudunk 
meg erről Mt 7:9-11 verseiből?

Nem mindenkinek szerető, gondoskodó az édesapja, és vannak, akik külön-
böző okok miatt nem is ismerik az apjukat. Aki ilyen helyzetben van, talán 
nem érzi nagy jelentőségét annak, hogy Atyánknak nevezhetjük Istent. Mégis 
mindannyiunkban él egy kép arról, hogy milyen a jó apa, és talán ismerünk is 
olyanokat, akikben tükröződnek a jó apa jellemzői. 

Tudjuk, hogy még ha az apák nem is tökéletesek, általában szeretik a gyere-
keiket, és a hibáik ellenére igyekszenek a lehető legtöbbet megadni nekik. 
Képzeljük hát el, hogy mit tehet értünk Mennyei Atyánk!

Mit jelent személyesen neked, hogy Isten a Mennyei Atyánk? Mit kell 
ennek jelentenie?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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 június 30. hétfő

KINYILATKOZTATÁS A FIÚ ÁLTAL

János ezt mondta az Atyáról: „Az Istent soha senki nem látta” (Jn 1:18). Ádám 
és Éva bukása óta a bűn akadályozza, hogy megismerhessük Istent. Mózes 
szerette volna látni az Urat, aki így szólt hozzá: „Orcámat azonban nem lát-
hatod – mondta –, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon” 
(2Móz 33:20, új prot. ford.). Mégis törekednünk kell Isten megismerésére, 
mert az az örök élet, hogy megismerjük az Atyát (Jn 17:3).

Mi az, amit különösen meg kell tudnunk Istenről (lásd Jer 9:23-24)? Miért 
fontos mindez? 

A nagy küzdelem alatt Sátán főként Isten jellemét támadja. Hatalmas erőfeszí-
téseket téve igyekszik mindenkit meggyőzni arról, hogy Isten önző, szigorú, 
zsarnok. E vádak kivédésének legjobb módja az volt, hogy Jézus eljött a földre, 
bemutatva az állítások valótlanságát, Isten természetét és jellemét, ezzel kiiga-
zítva a Szentháromságról sokak fejében kialakult torz képet: „az egyszülött Fiú, 
aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt” (Jn 1:18). 

Olvassuk el Jn 14:8-10 verseit! Figyeljük meg, milyen keveset tudtak az 
Atyáról a tanítványok, pedig már több mint három éve Jézussal voltak! Mi-
lyen következtetésre juthatunk önmagunkról, ha a tanítványok lassú felfo-
gására gondolunk?

Jézus elszomorodott, megdöbbent Fülöp kérését hallva. Szelíd, feddő szava 
valójában bemutatja türelmes szeretetét nehézkes tanítványai iránt. Mintha 
válaszával Jézus ezt mondta volna: Lehetséges, hogy a tanítványaim vagytok, 
a szavaimat hallgatjátok, láttátok a csodáimat, amikor enni adtam a tömegnek, 
meggyógyítottam a betegeket, feltámasztottam a halottakat és mégsem ismertek 
engem? Lehetséges, hogy nem ismeritek fel az Atyát az általam végbevitt tetteiből? 

Nem azért nem ismerték fel az Atyát a tanítványok, mintha Jézus nem jól mu-
tatta volna be. Ellenkezőleg! Jézus biztosan tudta, hogy teljesítette küldetését: 
még teljesebben nyilatkoztatta ki az Atyát, mint ahogy azelőtt bárki láthatta. 
Ezért is mondta Jézus a tanítványainak: „Ha megismertetek volna engem, meg-
ismertétek volna az én Atyámat is… aki engem látott, látta az Atyát” (Jn 14:7-9).
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július 1. kedd

MENNYEI ATYÁNK SZERETETE

Eljövetelével Jézus azt hangsúlyozta, amit az Ószövetség már kijelentett: az Atya 
páratlan szeretettel tekint ránk (Jer 31:3; Zsolt 103:13). „Lássátok milyen nagy 
szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk” (1Jn 3:1)! Léleg-
zetelállító gondolat: a Mindenható Isten, a végtelen világegyetem Ura engedi, 
hogy mi, a galaxisok milliárdjainak egyik parányi bolygóján élő jelentéktelen, 
szegény bűnösök Atyánknak nevezzük! Azért teszi ezt, mert annyira szeret. 

Mi volt az Atya szeretetének legfőbb bizonyítéka (Jn 3:16-17)?

Nem azért szegezték Krisztust a keresztre, hogy ez ébresszen szeretetet az 
Atya szívében az emberiség iránt. Nem Jézus engesztelő halála vette rá az 
Atyát, hogy szeressen bennünket. Azért halt meg Krisztus, mert az Atya már 
a világ megalapítása előtt szeretett minket. És mi bizonyítaná, bizonyíthatná 
jobban szeretetét, mint Jézus kereszthalála?

„Isten nem a nagy engesztelőáldozat következtében szeret minket, hanem el-
lenkezőleg; azért hozta az áldozatot, mert szeret bennünket” (Ellen G. White: 
Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely. 10. o.). 

Némelyek hajlamosak azt gondolni: az Atya csak nehezen vehető rá arra, 
hogy szeressen bennünket. Jézus valóban a Közbenjárónk, ez azonban nem 
jelenti azt, hogy neki kellene rávennie az Atyát a szeretetre irántunk. Ezt a 
téves nézetet maga Krisztus cáfolta, amikor kijelentette: „Mert maga az Atya 
szeret titeket” (Jn 16:27).

Olvassuk el Lk 15:11-24 szakaszát és gondolkodjunk el a tékozló fiú apjá-
nak szeretetéről! Soroljuk fel, hogy hány és hány bizonyítékát láthatta a fiú 
az apa szeretetének!

Milyen szempontból hasonlítunk mindannyian a tékozló fiúhoz, termé-
szetesen a magunk módján? Milyen formában tapasztaltunk mi is vala-
mi hasonlót, mint ő? 



MENNYEI ATYÁNK IRGALMAS GONDOSKODÁSA

Fontos tudni, hogy Isten törődik velünk. Még ha van is, aki közömbös vagy 
nemtörődöm módon viszonyul hozzánk, Jézus szavai szerint Mennyei Atyánk 
minden lehetséges módon gondoskodik rólunk. Kegyelmére és jóságára nem 
jellemző az emberi természet gyakori ingadozása. Isten szeretete állandó és 
változatlan, függetlenül a körülményektől. 

Milyen bátorító üzenetet találunk Mt 6:25-34 verseiben? Hogyan tanulha-
tunk meg még jobban bízni Istenben, annak alapján, amit ebből a szakasz-
ból megtudhatunk róla? 

„Élettapasztalatunk egyetlen fejezete sem annyira homályos, hogy el ne ol-
vasná; nem lehet olyan nehéz helyzetünk, hogy meg ne oldhatná. Legkisebb 
tanítványait sem érheti kár, nem kínozhatja gond a szívüket, nem érhet öröm, 
és őszinte ima nem hagyhatja el ajkunkat, amely iránt ne viseltetne közvet-
len érdeklődéssel. ’Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket’ (Zsolt 
147:3). Isten és minden egyes lélek között oly gyengéd és bensőséges a vi-
szony, mintha kívüle más lélek nem volna, akiért szeretett Fiának életét ál-
dozta” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi 
Műhely. 74-75. o.). 

A sok bátorító szó mellett nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy valóban 
ér bennünket tragédia és szenvedés is. A mai igei részben Jézus elmondta, 
hogy „elég minden napnak a maga baja” (Mt 6:34). Arra utalt ezzel, hogy nem 
alakul mindig minden jól. Valóban a gonoszság és fájdalmas következményei 
között kell élnünk, de az a fő, hogy az Atya biztosít a szeretetéről, amit olyan 
sokféle formában tanúsít, legfőképpen a kereszt által. Éppen ezért különö-
sen fontos, hogy soha ne feledkezzünk meg Mennyei Atyánk ajándékairól és 
áldásairól! Máskülönben könnyen elcsüggednénk, ha valami rossz ér – ami 
időnként elkerülhetetlenül meg is történik. 

Válsághelyzetben hogyan tapasztaltad már Isten szeretetét? Mit tanultál 
abból az esetből, amit elmondhatsz annak, aki éppen nehézségekkel 
küzd és emiatt elbizonytalanodott Isten szeretetét illetően? 

10

július 2.szerda
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július 3. csütörtök

AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK

Jézus számos módon tanította és bemutatta, hogy az Istenséget három Sze-
mély alkotja: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Erre nem tudunk racionális ma-
gyarázatot, csak hittel elfogadjuk (mint ahogy a Szentírásban kinyilatkozta-
tott számos egyéb igazságot is). Pállal együtt szintén igyekszünk eljutni „az 
Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére” (Kol 2:2). Vagyis, 
még ha sok mindent nem is értünk egészen, igyekezhetünk hittel, engedelme-
sen, imádkozva és tanulva mind többet és többet megtudni. 

Jézus életének döntő pillanataiban a Szentháromság mindhárom Személye 
cselekedett. Foglaljuk össze, hogy mi volt a szerepük a következő esemé-
nyekben!

Születés: Lk 1:26-35 

Keresztség: Lk 3:21-22 

Kereszthalál: Zsid 9:14 

Amikor földi szolgálata a végéhez közeledett, Jézus megígérte szomorkodó 
tanítványainak, hogy elküldi a Szentlelket. Itt ismét a Szentháromság három 
Személyének együttműködését látjuk. „És én kérem az Atyát – biztosította ta-
nítványait Jézus –, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mind-
örökké. Az igazságnak ama Lelkét” (Jn 14:16-17, lásd még 26. vers).

Jézus elmondta, hogy a megváltási tervben tökéletes az összhang és az együtt-
működés a három isteni Személy között. Amiképpen a Fiú dicsőítette az Atyát, 
bemutatva szeretetét (Jn 17:4), úgy a Szentlélek is dicsőíti a Fiút, megmutatva 
kegyelmét (és szeretetét) a világnak (Jn 16:14). 

Gondoljunk még olyan kinyilatkoztatott igazságokra, amelyeket szintén 
nehéz kizárólag racionális módon megérteni! Ugyanakkor nevezzünk 
meg a természet világából is olyan dolgokat, amelyeket hasonlóan nehéz 
felfogni! Mit mutatnak ezek a titokzatos dolgok a racionális gondolat 
korlátairól? Miért fontos hittel élni? Beszélgessünk a válaszainkról 
szombaton a csoportban!
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július 4.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Krisztus, hogy Isten iránti bizalmunkat erősítse, arra tanít, hogy új néven 
szólítsuk meg Istent. Olyan néven, amely az emberi szív legdrágább kapcso-
lataival fonódik egybe. Abban a kiváltságban részesít, hogy a végtelen Istent 
Atyánknak szólíthatjuk. Ez a név, ha neki és róla mondjuk, iránta érzett sze-
retetünk és bizalmunk jele, velünk való kapcsolatának és törődésének záloga. 
Az Atya szívesen hallja e nevet, ha segítségét és áldását kérve mondjuk. Azt 
akarja, hogy bátran szólítsuk Atyánknak, és szokjuk meg ezt a szólítást. Ezért 
Krisztus újra meg újra elismételte. 

Isten úgy tekint ránk, mint gyermekeire. Kiemelt a felszínes világból, kiválasz-
tott, hogy a királyi család tagjai, a mennyei király fiai és leányai legyünk. Arra 
kér, hogy bízzunk benne jobban, mint a gyermek földi atyjában. A szülők 
szeretik gyermekeiket, de Isten szeretete nagyobb és mélyebb az emberi szere-
tetnél. Isten szeretete végtelen” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 
1983, H. N. Adventista Egyház. 93. o.). 

„Mennyei Atyánk személyesen irántunk tanúsított szeretetét fejezte ki a golgo-
tai kereszten. Az Atya szeret bennünket, könyörületes és irgalmas” (Ellen G. 
White cikke, The Signs of the Times. 1889. szeptember 30.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Tegyük fel, valaki elmondja, hogy az édesapjával szerzett rossz tapasz-

talatai miatt nehezére esik szeretni Istent és Mennyei Atyjaként bízni 
benne. Hogyan segíthetnénk neki, hogy képes legyen szeretni Istent és 
megbízni benne? 

2.  Tudjuk, hogy Isten szeret. Akkor miért van mégis szenvedés? 
3.  A csoportban térjünk vissza a csütörtöki rész utolsó kérdéséhez!
4.  Gondoljunk a világmindenség hatalmas voltára! Majd pedig gondol-

junk arra, hogy a világegyetemet megteremtő Jézus volt az, aki a 
kereszten meghalt értünk! Hogyan foghatnánk fel ezt a gondolatot, 
ami a legnagyobb reménységet közvetíti? Hogyan tanulhatunk meg 
percről percre örülni Isten szeretete bizonyítékának?  
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KEGYESSÉG, TESTVÉRI SZERETET, JÓTÉKONYSÁG

„De te, óh Istennek embere… kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, 
a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget” (1Tim 6:11).  

„Szoros, meghitt kapcsolatot kell tartanunk a mennyel ahhoz, hogy megmu-
tatkozzon bennünk az istenfélelem kegyelme. Jézus legyen a házunk vendé-
ge, családunk tagja, ha tükrözni szeretnénk a képét és be akarjuk mutatni, 
hogy a Magasságos gyermekei vagyunk. Gyönyörű, ha az otthont a hit jel-
lemzi. Ha az Úr közöttünk lakozik, érezni fogjuk, hogy Krisztus mennyei 
családjához tartozunk. Tisztában leszünk vele, hogy az angyalok figyelnek, 
ezért szelíden és türelmesen viselkedünk. Az udvariasság és az istenfélelem 
gyakorlásával készülünk fel a mennyei udvarba való belépésre…

Énókh Istennel járt, az élete minden dolgában Istent dicsőítette. Otthon és 
munkája végzése közben is megkérdezte: ’Vajon ez elfogadható az Úr előtt?’ 
Miközben Istenre gondolt és követte tanácsát, jelleme átalakult és olyan hívő 
lett, akinek a dolgai Isten tetszésére voltak. Az apostol azt tanácsolja, hogy a 
kegyességhez adjunk testvéri szeretetet. Milyen nagy szükségünk van erre a 
lépésre, hogy a jellemünk ezzel a tulajdonsággal is gazdagodjon!… Úgy kell 
szeretnünk az embereket, ahogyan Krisztus szeret bennünket. Az ember iga-
zi értékét a menny Ura ismeri igazán. Aki a földi otthonában nem kedves, az 
nem készült fel a mennyei otthonra. Ha csakis a saját akaratát követi, bárkit 
is szomorít meg vele, nem érezné jól magát a mennyben, ha nem uralkod-
hatna ott. A szívünket Krisztus szeretetének kell irányítania… Keressük Istent 
töredelmes, bűnbánó lélekkel, és akkor könyörületre fogunk indulni a test-
véreink iránt! Készségesek leszünk a testvéri szeretetre, a jótékonyságra és a 
szeretetre…” (Ellen G. White: My Life Today. 103. o.).
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július 5–11. 

A Fiú

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; 
Lukács 5:17-26; János 8:58 

„Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő 
szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért” (Mk 10:45). 

Több mint két éves nyilvános szolgálat után Jézus megkérdezte a tanítványait: 
„Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek” (Mt 16:13)? Erre nem 
volt nehéz elmondaniuk, amit Jézusra vonatkozóan hallottak. A Mester kö-
vetkező kérdése azonban fogósabbnak bizonyult: „Ti pedig kinek mondotok 
engem” (Mt 16:15)? Ez már személyes kérdés volt. Jézus nem a külső megjele-
néséről vagy a jellemtulajdonságairól tudakolta a véleményüket; ez a kérdése 
közvetlenül a lényére irányult. A tanítványoknak ekkor egyéni meggyőződé-
süket és hitüket kellett kifejezniük. 

Előbb-utóbb mindenkinek választ kell adnia ugyanerre a kérdésre. Mindenki-
nek egyénileg el kell döntenie, hogy kinek tartja Jézust. Nem segít, ha csupán 
azt ismételjük el, amit mások mondanak vagy hisznek; a válasznak őszintén 
kell kifejeznie a személyes hitünket. És természetesen minden ember végső 
sorsa ettől a felelettől függ.

A héten Jézus saját szavai és tettei alapján keressük a választ. Az lesz a célunk, 
hogy hit által ugyanazt tudjuk felelni, mint Péter: „Te vagy a Krisztus, az élő 
Istennek Fia” (16. vers).

2. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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július 6. vasárnap

„AZ EMBERNEK FIA”

Jézus az „embernek Fia” elnevezéssel szeretett legjobban önmagára utalni, 
nyolcvannál is többször használta. Mások soha nem szólították így. Jézus ter-
mészetesen határozott céllal választotta ezt a kifejezést. 

Az Ószövetségben megszokott volt ez az ízes megfogalmazás, ami egy kivétel-
lel minden esetben emberre utalt. Jézus tehát azért nevezte így magát, mert 
emberi természetét kívánta hangsúlyozni.

A Szentírás valóságos emberként mutatja be Jézust. Megszületett mint kis-
gyermek, majd növekedett a gyermekkor fázisain át: „gyarapodék bölcsesség-
ben és testének állapotjában” (Lk 2:40, 52). Voltak testvérei (Mt 13:55-56), 
evett (Mt 9:11), aludt (Lk 8:23), elfáradt (Jn 4:6), megéhezett és megszomja-
zott (Mt 4:2; Jn 19:28), elszomorodott és gyötrődött is (Mt 26:37).

Felületesen nézve Jézus átlagosnak tűnt, aki úgy járt-kelt, mint bárki más a 
tömegben. Kortársai közül sokan nem láttak benne többet egy embernél (Jn 
7:46), közülük valóként viszonyultak hozzá. Előfordult, hogy kinevették (Lk 
8:53), bírálták (Mt 11:19), sőt még csúfolták és meg is verték (Lk 22:63). Szá-
mukra Jézus csupán egy volt az emberek közül.

Sajnálatos módon nem fogták fel, hogy ez a cím gazdagabb jelentéstartalom-
mal bír. Dán 7:13-14 szerint „valami emberfia” ment „az öreg korúhoz”, aki 
örök „hatalmat, dicsőséget és országot” adott neki. A zsidók ezt az emberfiát a 
Messiással azonosították. Amikor tehát Jézus ezt a címet használta, félig bur-
koltan kijelentette, hogy Ő a megígért Messiás, a testet öltött Krisztus.

Olvassuk el Mt 24:30, 25:31 és 26:64 verseit! Jézus szavaiból mi emlékeztet 
Dán 7:13-14 szakaszára? 

Miért fontos tudni, hogy Jézus valóságos ember volt? Mi minden követ-
kezik emberi természetéből a megváltásunkra nézve? Mit jelent a hét-
köznapi életünkben, főként pedig a bűnnel való küzdelmünkben, hogy 
Jézus valóban ember volt? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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július 7.hétfő

ISTEN FIA

Jézusra vonatkozóan az „Isten Fia” címet nem csak Gábriel angyal használta 
(Lk 1:35), hanem még sokan mások is (Mt 14:33; Mk 15:39; Jn 1:50; 11:27). 
Jézus elfogadta ezt a megszólítást, de ügyelt rá, hogy ne alkalmazza közvetle-
nül önmagára, nehogy megkövezzék érte. A Biblia viszont többféleképpen is 
bemutatja, hogy milyen különleges kapcsolatban állt az Atyával. 

Keresztségekor az Atya kijelentette, hogy Jézus a Fia (Mt 3:17), és ugyanez 
történt Jézus megdicsőülésekor (Mt 17:5) is.

Az apa-fiú kapcsolat egészen sajátos. Az egész világegyetemben Krisztus az 
egyetlen, aki ilyen viszonyban van az Atyával, mert a természetük megegye-
zik. Hívőként Isten megadja nekünk azt a kiváltságot, hogy a gyermekei lehe-
tünk. Jézus azonban mindig is Isten Fia volt és örökké az is marad.

Mit tudhatunk meg a következő versekből az Atya és a Fiú tökéletes egysé-
géről? Mt 11:27; Jn 3:35; 5:17; 10:30

Jézus és az Atya teljes egységéhez tartozik, hogy tökéletesen ismerik egymást: 
egy az akaratuk, szándékuk és egyeznek a céljaik. Ezen felül még a természe-
tük is egységben van. A Fiú és az Atya két külön személy („én és az Atya”), de 
a természetük ugyanaz („egy vagyunk”), aminek a tényét az eredeti nyelvben a 
semleges nemű névmás teszi hangsúlyossá (vö. 1Kor 3:8). 

Azzal viszont tisztában kell lennünk, hogy mivel Krisztus emberként jött a 
földre, önként alárendelte magát az Atyának (Fil 2:6-8). Ez a korlátozás a tevé-
kenységre vonatkozott, de Jézus lényét, valóját nem érintette. Jézus meghatá-
rozott szándékkal, meghatározott céllal vetette magát alá az Atyának. 

Erre a fogalomra gondolva érthetjük meg, hogy miért mondta Jézus: „a Fiú 
semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát” (Jn 5:19), „mert 
nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az 
Atyáét” (30. vers). Tehát ilyen funkcionális szempontból mondhatta: „az én 
Atyám nagyobb nálamnál” (Jn 14:28).

Jézus tökéletes Isten és tökéletes ember volt. Mit árul el ez a nagyszerű 
igazság a menny és a föld közötti szoros kapcsolatról? Miért vigasztaló, 
ha tudunk erről a szoros kapcsolatról? 
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július 8. kedd

KRISZTUS ISTENI TERMÉSZETE, 1. RÉSZ

Hitünk alapját képezi, hogy Krisztus Isten. Ember nem lehetne a Megváltónk, 
bármilyen különleges is volna az élete. Az egész Újszövetségben bizonyítéko-
kat találunk Jézus istenségére vonatkozóan. Most arra összpontosítunk, amit 
Ő maga mondott erről a kérdésről. 

Először is, nem volt egyszerű Jézus számára elmagyarázni, hogy ki is volt va-
lójában. Küldetése megkövetelte, hogy tudassa magáról: Ő a Messiás, a test-
ben megjelent Isten. Viszont nincs olyan feljegyzés, amelyben nyilvánosan azt 
mondta volna magáról, hogy Isten vagyok vagy én vagyok a Messiás. Amennyi-
ben ezt megteszi, azonnal az életére törhettek volna. Ezért Jézus inkább csak 
célzott isteni természetére és közvetett módon vezette rá hallgatóságát, hogy 
megismerjék isteni természetét. Miközben Jézus fokozatosan felfedte istensé-
gét, hallgatóinak többsége ezt megértette, de nem volt hajlandó elfogadni ál-
lítását, mivel nem illett a Messiásról alkotott elképzelésükhöz. Ez is kiviláglik 
a kérésükből: „Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a 
Krisztus, mondd meg nékünk nyilván” (Jn 10:24)! Sajnos a szövegkörnyezetből 
világos, hogy nem őszintén beszéltek. 

Amint a tegnapi részben is láttuk, Jézus számos utalást tett az Atyával való 
különleges kapcsolatára. Ez volt az egyik módszere arra, hogy isteni termé-
szetét bemutassa. Sokan jól értették, hogy amikor Atyjának nevezte Istent, 
valójában egyenlőnek mondta magát Istennel (Jn 5:18). 

Hogyan mutatta be Jézus isteni természetét Lk 5:17-26 szakaszában anél-
kül, hogy nyíltan beszélt volna róla?

„Nem másra, mint teremtő erőre van szükség a bomló test egészségének hely-
reállításához. Az a hang, amely életre szólította a föld porából teremtett em-
bert, ugyanaz adott életet a haldokló gutaütöttnek is” (Ellen G. White: Jézus 
élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 217. o.). 

Jézus magának tulajdonította a bűnök megbocsátásának isteni előjogát. Azt is 
mondta, hogy Ő maga fog beülni „az ő dicsőségének királyiszékébe” (Mt 25:31), 
megítéli a népeket, mindenki örök sorsát eldöntve, amire szintén csak Isten-
nek van hatalma. Még mi mást tehetett volna, hogy jobban bemutassa, ki is 
Ő valójában? 

Gondoljunk arra, hogy mennyire keményszívűek voltak Jézussal a veze-
tők közül sokan! Ők voltak Isten népének lelki őrei? Hogyan győződhe-
tünk meg arról, hogy a mi szívünk nem keményedik meg?  
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július 9.szerda

KRISZTUS ISTENI TERMÉSZETE, 2. RÉSZ

Jézus kijelentette és be is mutatta, hogy rendelkezik a halál legyőzéséhez kellő 
erővel, épp úgy, mint az Atya. „Mert amint az Atya feltámasztja a halottakat 
és megeleveníti, úgy a Fiú is akiket akar, megelevenít” (Jn 5:21). Egyedül Isten 
mondhatja, hogy „Én vagyok a feltámadás és az élet” (Jn 11:25). 

Isteni természetére szintén világosan utalt, amikor testet öltése előtti létezé-
séről szólt. Jézus elmondta, hogy „a mennyből szállott alá” (Jn 3:13), mert az 
Atya elküldte (Jn 5:23). Majd pedig ismét megerősítette, hogy földre jövetele 
előtt is létezett: „És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a di-
csőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt” (Jn 17:5). 

Miért számít Jn 8:58 verse Jézus egyik legközvetlenebb és legmeghatározóbb 
kijelentésének, amiben isteni természetére utal? Lásd még 2Móz 3:13-14!

Ábrahámmal ellentétben, aki lett (a görög gínomai gyök szó szerinti jelen-
tése), Jézus kijelentette magáról, hogy Ő az, aki önmagától létezik (az élete 
nem származik mástól). Nem csupán Ábrahám születése előtt létezett, hanem 
örökké. A vagyok kifejezés folyamatos létezésre utal. Továbbá a VAGYOK ma-
gának Jahvénak a neve (2Móz 3:14). A vezetők félreérthetetlenül felfogták: 
Jézus azt állította, hogy Ő az égő csipkebokornál megnyilatkozó VAGYOK. 
Ezért istenkáromlással vádolták. „Köveket ragadának azért, hogy reá hajigál-
ják” (Jn 8:59).

Az evangéliumokból kitűnik, hogy Jézus ellenkezés nélkül elfogadta az embe-
rek imádatát. Jól tudta, hogy a Szentírás szerint egyedül Isten méltó az ember 
imádatára, amint azt Sátánnak is kijelentette: „meg van írva: Az Urat, a te Istene-
det imádd, és csak néki szolgálj” (Mt 4:10). Ezért amikor Jézus elfogadta az embe-
rek imádatát, istenségét mutatta be. Egyértelműen imádattal, isteni természetét 
elismerve fordultak hozzá a tanítványok a tengeren (Mt 14:33), mint ahogy a 
meggyógyított vak ember (Jn 9:38), az asszonyok a sírnál (Mt 28:9) és a tanít-
ványok Galileában (Mt 28:17). „Én Uram és én Istenem!” (Jn 20:28)  – mondta 
Tamás, pedig ilyen kijelentés nem hagyta volna el egy zsidó ember ajkát abban 
a korban, ha nem lett volna szilárd meggyőződése, hogy Istennel beszél.

Olvassuk el Jn 20:29 versét! Melyek azok a dolgok, amelyeket elhiszünk, 
még ha nem is láttuk? Mi minden következik abból, ahogy a hit egész 
kérdésköréhez viszonyulunk? 
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július 10. csütörtök

KRISZTUS KÜLDETÉSE

Miután elgondolkodtunk arról, hogy ki is volt Jézus, jobban megérthetjük, 
miért kellett eljönnie. Sátán vádakat koholt Isten ellen, Jézus pedig ezeket 
cáfolta, bemutatva az Atya jellemét és kiigazítva a sokak fejében Istennel kap-
csolatban kialakult téves nézeteket. Jézus azt akarta, hogy megismerjük Is-
tent, mert ez az örök élet elengedhetetlen feltétele (Jn 17:3). 

Persze az üdvösséghez az ismereteknél több kell. Istennek gondoskodnia kellett 
egy Megváltóról. A Jézus név jelentése pontosan ez: Jahve megment (Mt 1:21). 
Jézus egyértelműen bemutatta küldetése lényegét: „Mert azért jött az embernek 
Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett” (Lk 19:10). Az Édenben az em-
ber elveszítette a kapcsolatát Istennel, elveszítette a szentségét, otthonát és az 
örök életet. Jézus azért jött, hogy mindezt visszaadja: megújítja az Atyával való 
kapcsolatunkat (Jn 1:52); megbocsátja bűneinket (Mt 26:28); példát mutat 
arra, hogyan kell élni (1Pt 2:21); és természetesen örök életet ad (Jn 3:16). 

Hogyan foglalta össze Jézus a küldetése lényegét? Mt 20:28; Jn 10:11

Miért kellett Jézusnak meghalnia? Azért, mert önként lépett a helyünkre, hogy 
magára vegye bűneink büntetését. Mindannyian bűnösök vagyunk (Róm 
3:10-12), amiért örök halált érdemelnénk (Róm 6:23). Megváltásunk ára 
olyan nagy volt, hogy csak az Isten Fia fizethette meg – az életével. 

„Isten megszegett törvénye a bűnös életét követelte. Az egész világegyetemben 
csak egy lény volt, aki az ember érdekében ki tudta elégíteni a törvény követel-
ményeit. Mivel Isten törvénye olyan szent, mint Isten maga, csak vele egyenlő 
lény tehette jóvá áthágását. Senki más, csak Krisztus menthette meg az el-
bukott embert a törvény átkától, és hozhatta ismét összhangba a mennyel” 
(Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 37. o.). 

Nézzünk körül a világban, hogy milyen sorsra jut minden és mindenki! 
Ha valóban a sír lenne a végállomás, vajon mi reményünk lenne? 
Semmiben nem reménykedhetnénk, ha Istennek nem lenne megváltási 
terve. Hogyan mutathatjuk ki tehát a hálánkat Istennek mindazért, amit 
Krisztusban tett értünk? 
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július 11.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Miközben Isten Szava beszél Krisztusról, aki emberi testben e földön élt, ha-
tározottan szól a földi születése előtti létéről is. Az Ige isteni személyként lé-
tezett az Atya mellett, vele egységben… A világ általa lett, ’és nála nélkül semmi 
sem lett, ami lett’ (Jn 1:3). Ha Krisztus teremtett mindent, akkor léteznie kellett 
a teremtett dolgok megléte előtt. Az erre vonatkozó szavak oly határozottak, 
hogy senkinek sem kell kétségben maradnia felőlük. Krisztus Istentől volt, a 
szó legkomolyabb értelmében. Az örökkévalóság óta Istennel volt, mindenek 
fölötti, örökké áldott Isten. Az Úr Jézus Krisztus, Isten szent Fia, öröktől fogva 
különálló személyként létezett, mégis egy volt az Atyával” (Szemelvények Ellen 
G. White írásaiból. 1. köt. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 234. o.). 

„Krisztusban van az eredeti, nem kölcsönvett, nem mástól származó élet. ’Akié 
a Fiú, azé az élet’ (1Jn 5:12). Krisztus istensége az örök élet biztosítéka a hívő 
számára” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 447. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  A démoni lelkek tudták és ki is mondták, hogy Jézus „az Istennek 

Szentje” (Mk 1:24), „Te vagy az Istennek a Fia” (Mk 3:11), „a magassá-
gos Istennek Fia” (Mk 5:7), lásd még Jak 2:19! Az üdvösséghez miért 
nem elég pusztán ezt elismerni? Mit tehetünk, nehogy megelégedjünk 
azzal, hogy csupán elméletileg fogadjuk el Jézust? 

2.  A római százados ott állt a keresztnél, amikor Jézus meghalt és ezt 
mondta: „Bizony, ez az ember Isten Fia vala” (Mk 15:39)! A kereszt 
lábánál lehet a legjobban megérteni Jézust. Milyen gyakran fordulsz 
oda? Mikor időztél ott gondolatban utoljára? Miért nem szánsz rá 
most egy percet, hogy elgondolkozz a megváltásodért hozott, felmér-
hetetlen áldozaton?

3.  Jézust azért nem fogadta el számos kortársa, mert téves elképzeléseik 
voltak a Messiásról. Sajnos ma is sokan nem adják át az életüket 
Jézusnak, mert előítéletek fogságában élnek vagy helytelen elképzelé-
seik vannak róla. Hogyan segíthetünk nekik valós képet látni Jézusról? 
Mi az, amivel hetednapi adventistaként különösen hozzájárulhatunk 
ehhez?  
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SZIGETI JENŐ:
A KERESZT BENNEM

Jézus,
a velünk szolidáris Isten
megtalált engem is,
és elfogadott.
Tudom, már benne élek,
de érte élni még nem tudok.
Tanítom, hogy Urunk keresztje
az új világom közepe,
de szívemben a keresztet
eltakarja még
hiábavaló életem
cifra szemete.
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július 12–18. 

A Szentlélek

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 12:31-32; Lukács 11:9-13; 
János 3:5-8; 14:16-18, 26; 15:26; 16:8 

„És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon 
mindörökké” (Jn 14:16). 

A Szentháromság személyei közül a legkevésbé a Szentlelket értjük. Különös, 
hogy éppen a hozzánk legközelebb állóról tudunk a legkevesebbet, arról, aki 
az újjászületésünket munkálja, aki bennünk lakozik és átformál.

Miért? Először is, a Szentlélekre vonatkozóan a Biblia kevésbé fogalmaz egy-
értelműen, mint az Atyát vagy a Fiút illetően. Az Írásban számos utalást ta-
lálunk a Lélekre, ám ezek közül a legtöbb átvitt értelmű vagy szimbolikus.  
A Biblia elegendő információt ad a Lélek működéséről, de a természetéről 
nem sokat árul el.

A másik ok a Szentlélek szolgálatából következik. A figyelmünket folyamato-
san Krisztusra, nem pedig a saját személyére akarja irányítani. A megváltási 
tervben a Lélek alárendelt szerepet játszik, szolgálja az Atyát és a Fiút, persze 
ez a feladata nem jelenti azt, hogy náluk alsóbbrendű volna. 

Miközben a héten Jézus tanítását hallgatjuk a Lélekről, komolyan imádkoz-
zunk átalakító jelenlétéért!

3. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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július 13. vasárnap

KRISZTUST KÉPVISELI

A tanítványok félelemmel és szomorúan hallgatták Jézust, aki közelgő halálá-
ról beszélt. Jelenlététől megfosztva ki lesz a Tanítójuk, Barátjuk, Tanácsadó-
juk? Krisztus tisztában volt vele, milyen égető szükségben vannak, ezért meg-
ígérte, hogy elküld valakit hozzájuk, aki majd Őt képviseli. 

Milyen névvel illette Krisztus azt, akit képviselőjeként küld el (lásd  
Jn 14:16-18)? Miért különösen találó ez az elnevezés (lásd még Jn 14:26)?

Segítő, tanácsadó és vigasztaló – így lehet fordítani a görög paraklétos szót, 
ami a para („mellé”) prepozícióból és a klétos („elhívott) melléknévből tevődik 
össze. Szó szerint azt jelenti, hogy „akit elhívtak valaki mellé”. A kifejezés által 
közvetített gondolat pedig az, hogy „valakinek a segítségére rendelt személy”. 
Utalhat közbenjáróra, segítőre, tanácsadóra vagy éppen jogi képviselőre, ügy-
védre, szószólóra. 

Az Újszövetségben csak János használja a paraklétos szót, amit érdekes mó-
don Jézusra is vonatkoztat (1Jn 2:1). 

Földi szolgálata idején Krisztus volt a tanítványok Tanácsadója, Segítője, 
Vigasztalója. Éppen ezért nagyon is helyénvaló, hogy utódja szintén ezt a 
nevet kapja. A Szentlelket az Atya küldte el, a Fiú kérésére és a Fiú nevében 
(Jn 14:16, 26). A Lélek folytatja Krisztus munkáját a földön. 

A Szentlélek által a tanítványok élvezhették Jézus társaságát. „Nem hagylak ti-
teket árvákul; eljövök tihozzátok” (Jn 14:18)  – mondta az Úr. Nem arról beszélt, 
hogy időnként majd felkeresi őket, ami nem jelentett volna nagy vigasztalást a 
gyámoltalan „árváknak”. Azt jelentette ki, hogy állandó, szoros kapcsolatban 
lesz majd velük: „én ti bennetek” (Jn 14:20). Ez csak a Szentlélek által lehetséges. 

Természetesen emberi természete akadályozta Krisztust abban, hogy sze-
mélyesen mindenütt jelen legyen egyszerre. A Szentlélek viszont mindenütt 
jelenvaló (Zsolt 139:7). A Lélek által bárki közeledhet a Megváltóhoz, függet-
lenül attól, hogy éppel hol van, nem számítva a távolságot, ami Krisztustól 
elválasztja.

Hogyan tapasztaltad már a Szentlélek valóságát, még ha nem is könnyű 
megérteni, milyen a természete és hogyan munkálkodik az életünkben?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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július 14.hétfő

A SZENTLÉLEK SZEMÉLY

„A Szentlélek természete titok. Emberek nem tudják megmagyarázni, mert 
Isten nem nyilatkoztatta ki nekik… Az emberi értelem számára túl mély titko-
kat illetően hallgatni arany” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 
2001, Advent Kiadó. 34. o.).

White azt is megerősítette, hogy „A Szentlélek személy: mert lelkünkkel 
együtt tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk… Isteni személy-
nek kell lennie, mert másként nem kutathatná ki azokat a titkokat, amelyek 
Isten gondolataiban rejlenek” (Ellen G. White: Evangelizálás. Budapest, 2007, 
Advent Irodalmi Műhely. Felfedezések Alapítvány. 401. o.). Ez a kijelentés a 
Biblián alapszik (Róm 8:16; 1Kor 2:10-11). Tehát még emberi természetünk 
korlátai között is tudhatunk annyit a Szentírásból, hogy a Szentlélek isteni 
személy. Ezt a következtetést szintén alátámasztja, amit Jézus mondott róla. 

A Szentlélek mely tettei mutatják, hogy valóságos személy (Jn 14:26; 15:26; 
16:7-14)?

Jézus a Szentlélek több feladatát is megemlíti, amelyek mind arra utalnak, hogy 
önálló személy. Hiszen ki más taníthatna meg a legjobban, ki idézhetné emlé-
kezetünkbe azt, amit Krisztus mondott (Jn 14:26)? Ha nem egy személy, akkor 
ki tehetne bizonyságot Jézusról (Jn 15:26), feddhetné meg a világot (Jn 16:8), 
vezethetne el minden igazságra, lenne képes a hallásra és a szólásra (Jn 16:13)? 
És csak egy intelligens személy dicsőítheti Krisztust (Jn 16:14). 

Jézus tanításait követve az Újszövetség írói világossá tették, hogy a Szentlélek-
ben megvannak azok a jellemzők, amelyek meghatároznak egy személyt: az 
akarat (1Kor 12:11), az értelem (ApCsel 15:28; Róm 8:27) és az érzelem (Róm 
15:30; Ef 4:30). 

Mivel a Szentlélek isteni Személy, alázattal meg kell hajolnunk akarata 
és vezetése előtt. Kérjük, hogy lakjon a szívünkben (Róm 8:9), formálja át 
az életünket (Tit 3:5) és teremje meg a jellemünkben a Lélek gyümölcsét  
(Gal 5:22-23). Egyedül reménytelen helyzetben volnánk, csak a Lélek ben-
nünk munkálkodó hatalma által válhatunk azzá, amit Jézus megígért. 

A Szentlélek ajándék, és mint a legtöbb ajándék, vissza is utasítható. 
Hogyan győződhetünk meg róla nap mint nap, hogy nem fordulunk el 
attól, amit a Szentlélek akar véghezvinni az életünkben?
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július 15. kedd

A SZENTLÉLEK ISTEN

Amikor Jézus a Szentlélekről beszélt a tanítványoknak, úgy nevezte, hogy 
„más vigasztaló” (Jn 14:16). A görög szó, amit itt Jézus a más kifejezésére 
használt az allos, és azt jelenti, hogy „egy másik abból a fajtából”, szemben a 
heteros szóval, aminek a jelentése: „egy másik egy más fajtából”. Az Atya és a 
Fiú természetének hasonlósága megmutatkozik a Fiú és a Szentlélek kapcso-
latában is. 

Jézus elmondta, hogy a Szentlélek „a bekövetkezendőket megjelenti néktek” 
(Jn 16:13). A jövőt csak Isten képes előre megmondani (Ézs 46:9-10).

Szintén a Szentlélek istensége mellett szól, hogy Ő ihlette a Szentírás író-
it, amiről Jézus is említést tett: „Dávid maga mondotta a Szentlélek által”  
(Mk 12:36), így utalt arra, amit Zsolt 110:1 versében találunk. 

Míg Jézus a földön járt, állandóan a Szentlélek útmutatását követte. Miután 
keresztségekor a Szentlélek felkente (Mt 3:16-17), „viteték a Lélektől a pusztá-
ba” (Lk 4:1). Győzött a kísértő felett, majd „megtére a Léleknek erejével Galile-
ába” (Lk 4:14), hogy szolgálatát végezze. Csodáit a Szentlélek által vitte végbe 
(Mt 12:28). Szintén a Lélek isteni voltát mutatja, hogy Isten Fia rábízta magát, 
hiszen nehéz lenne elképzelni, hogy nem Istenre, hanem másra hagyatkozott 
volna. 

A Lélek isteni természetének további bizonyítéka, hogy a Szentháromság sze-
mélyeit együtt, egyenlőként bemutató versekben is szerepel. Jézus meghagyta 
az apostoloknak, hogy az új tanítványokat „az Atyának, a Fiúnak és a Szentlé-
leknek nevében” kereszteljék meg (Mt 28:19).  

Hogyan érzékeltetik a következő versek a Szentlélek isteni természetét? Mt 
12:31-32

Ebből az összehasonlításból is kitűnik, hogy a Szentlélek nem átlagos. Ugyan-
is aki az ember Fia ellen szól, bocsánatot nyerhet, de aki a Szentlélek ellen 
szól, megbocsáthatatlan bűnt követ el. Az istenkáromlás közvetlenül Isten 
ellen elkövetett bűn. Ezek alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a 
Szentlélek a Szentháromság egyik Személye. Sokat írtak már a „megbocsátha-
tatlan bűnről”, de a közvetlen szövegkörnyezet szerint itt arról van szó, hogy 
a Lélekkel és a megváltásban betöltött szerepével szemben megkeményedett 
emberek a Lélek munkáját az ördögnek tulajdonították.
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július 16.szerda

A SZENTLÉLEK MUNKÁJA

Azt már említettük, hogy milyen fontos szerepe volt a Szentléleknek a testet 
öltött Krisztus életében és a Szentírás ihletésében. Most pedig összpontosít-
suk a figyelmünket arra, amit Jézus a Szentléleknek a megváltásunk érdeké-
ben végzett munkájáról mondott!

Milyen nélkülözhetetlen feladatot lát el a Szentlélek, amikor felkészít arra, 
hogy elfogadjuk a Megváltót (Jn 16:8)?

Ugyan ki venne be gyógyszert, ha nem tudná, hogy beteg? Hasonlóképpen 
nem nyerhetünk megváltást, amíg el nem ismerjük bűnösségünket. A Szentlé-
lek halkan, de folyamatosan rámutat, hogy bűnösök, vétkesek vagyunk, ami-
ért Isten igaz ítélete alá esünk. Majd Krisztushoz irányít, róla tesz bizonyságot 
(Jn 15:26), aki egyedül képes arra, hogy üdvözítsen. Mivel Jézus az igazság (Jn 
14:6), a Lélek „minden igazságra” elvezet (Jn 16:13), amikor Jézushoz fordít. 
Másként nem is lehetne, ezért nevezte így Jézus: „Az igazságnak ama Lelke” 
(Jn 14:17). Miután a Lélek meggyőz a bűnről (ami a bűnből való megtérést 
jelenti), Jézushoz és igazságához vezet, készen állunk arra, hogy a Szentlélek 
elvégezze legnagyobb munkáját. 

Miért olyan fontos „Lélektől” születni (lásd Jn 3:5-8)?

Aki megpróbálta már önmaga megreformálni az életét, tudja, hogy végered-
ményben hiábavalók az erőfeszítései. Isteni közbelépés nélkül nem változtat-
hatnánk meg széthulló, bűnös életünket, nem újulhatnánk meg. Olyan teremtő 
erő szükséges a bűnös újjászületéséhez, amit csak a Szentlélek Isten adhat meg. 
Az „újjászületésnek fürdője és a Szentlélek megújítása által” (Tit 3:5) jutunk üd-
vösségre. A Szentlélek nem egy kicsit változtat a régi életünkön, nem javítgatja, 
hanem átformálja a természetünket, új életet teremt. Az ilyen csoda eredményei 
jól láthatóak, cáfolhatatlan bizonyítékot szolgáltatva az evangélium mellett.

A Szentlélek nem csak a keresztényi életünk kezdetén munkálkodik bennünk, 
hiszen folyamatosan szükségünk van rá. Lelki fejlődésünket erősítve tanácsol 
és emlékeztet Jézus minden tanítására (Jn 14:26). Ha engedjük, örökre ben-
nünk marad mint Segítőnk, Vigasztalónk és Tanácsadónk (Jn 14:16). 

A rossz jellemtulajdonságokon bizony nehéz változtatni. És ha még sike-
rül is megfékeznünk valamit, ha nem állunk résen, az a bizonyos dolog 
újból legyőzhet. Gyengék vagyunk, bűnre hajlamosak. Miért szükséges 
tehát állandóan a Szentlélek vezetését követnünk?
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július 17. csütörtök

BETELVE SZENTLÉLEKKEL 

Természetesen fontos tudni, ki is a Szentlélek, de pusztán az ismeret mit sem 
használ, ha nem vezet rá arra, hogy kitárjuk előtte az életünket és betöltekez-
zünk vele. Jézus világossá tette: ha nem kérjük naponta, hogy a mennyei kül-
dött lakjon bennünk, egy másik lélek készen áll betörni üres életünkbe, lelki 
katasztrófát okozva (Mt 12:43-45). Jézus maga is betelt a Szentlélekkel (lásd  
Lk 4:1). „Naponta részesült a Szentlélek keresztségében” (Ellen G. White: Krisz-
tus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház. 91. o.). 

Mit tudunk meg Lk 11:9-13 szakaszából arról, hogy miként részesülhetünk 
a Szentlélekben? E versek szerint mennyire készséges az Atya arra, hogy 
ránk árassza a Szentlelket? 

Az utolsó vacsorán Jézus megígérte a tanítványainak, hogy elküldi a Szentlel-
ket. A Lélek vigasztaló és tanító szolgálatát hangsúlyozta, amivel azt akarta 
megadni, amire akkor szükségük volt. Krisztus mennybemenetele után vi-
szont már megváltozott a helyzet, és a tanítványoknak új kihívásokkal kellett 
szembenézni. 

Elsősorban mire összpontosított Jézus, amikor a feltámadása után megígér-
te a Szentlélek ajándékát (ApCsel 1:4-8)?

ApCsel 1:5 versében találjuk az egyetlen feljegyzést arról, amikor Jézus a 
Szentlélek általi keresztségről beszélt. Keresztelő János hirdette ezt a kereszt-
séget (Mt 3:11; Jn 1:33), amire azonban Krisztus mennybemeneteléig várni 
kellett. Mit jelent a Lélek keresztsége? 

Az apostolok cselekedetei 1. fejezetében Jézus egy párhuzamos kifejezéssel ma-
gyarázza ezt: „ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni” (ApCsel 1:5), 
„minekutána a Szentlélek eljő reátok” (ApCsel 1:8). A megkeresztelkedés azt 
jelenti, hogy az ember teljesen belemerül valamibe, általában vízbe. Az egész 
embert érinti a cselekmény. A Szentlélek általi keresztség azt jelenti, hogy az 
ember egészen a Lélek befolyása alá kerül, beteljesedik „Szentlélekkel” (Ef 5:18), 
ami nem „egyszer és mindenkorra” történő tapasztalat, hanem folyamatosan 
meg kell újítani. 

Mit válaszolnál, ha valaki megkérdezné: „Beteltél-e Szentlélekkel?” Mivel 
indokolnád a válaszod?
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július 18.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó. „A Lélek 
adománya” c. fejezet, 31-37. o.

„Minden időben és minden helyen, minden szomorúságban és nyomorúságban, 
mikor a kilátások sötétnek látszanak, s a jövendő zavarosnak; tehetetlennek és 
magányosnak érezzük magunkat, Krisztus elküldi hozzánk a Vigasztalót, vála-
szul a hitből fakadó imádságunkra. A körülmények elválaszthatnak bennünket 
minden földi barátunktól, de nincs az a körülmény, nincs az a távolság, amely 
elválaszthatna bennünket mennyei Vigasztalónktól. Bárhol vagyunk, bárhová 
megyünk, Vigasztalónk mindig a jobb kezünknél áll, hogy támogasson, fenn-
tartson, erősítsen és megvidámítson bennünket” (i. m. 576. o.). 

„Az összes ajándék közül a Szentlélek volt a legmagasabb rendű ajándék, 
Akiért az Atyához népe felemelése érdekében könyörgött. Krisztus azért adta 
nekünk Lelkét, hogy megújító erőforrásunk legyen. Nélküle Krisztus áldo-
zata nem jelentett volna számunkra semmi segítséget. A gonosz hatalma év-
századok óta erősödik, és bámulatos, ahogy az emberek alávetették magukat 
ennek a sátáni fogságnak. Csak az Istenség harmadik személyének a hatalmas 
erejével tudunk ellenállni a bűnnek és tudjuk azt legyőzni. A Szentlélek nem 
korlátozott erővel jön el hozzánk, hanem isteni hatalmának, erejének teljes-
ségével. A Lélek az, Aki eredményessé teszi mindazt, amit a világ Megváltója 
vitt véghez” (i. m. 578. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Tekintettel arra, hogy az ember hajlamos önmagát magasztalni, 

milyen tanulságot szűrhetünk le abból, amilyen alázattal, önmagát 
alárendelve végzi a Szentlélek a munkáját?

2.  Amikor Jézus Nikodémussal beszélgetett, a Szentlelket a szélhez 
hasonlította. Milyen lelki tanulságokat találunk ebben a hasonlat-
ban? 

3.  Némelyek szerint az bizonyítja „a Lélekkel való betöltekezést”, ha az 
ember képes „nyelveken szólni”. Mit válaszoljunk egy ilyen állításra? 

4.  Hajlamosak vagyunk a Szentlélek munkájára csak egyéni szinten gon-
dolni. Ugyanakkor hogyan tapasztalhatjuk jelenlétét az egyházunk-
ban közösségi szinten is? 
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
ÓH, ISTEN LELKE, VEZESS

Tudom, hogy sokat adtál,
Általad létezem.
Hűséged, szerelmed kísért
végig az életen.

Küszködök önmagammal:
vallomást hogy tegyek
arról, hogy lelkem őre,
Lelkem miként vezet.

Kevés a szó, az érzés,
kevés az értelem
beszélni arról, mit nem látok,
de benne létezem.

– Mert a Lélek útjait csak a lélek érti,
megvizsgálja a szívet, gondolatát méri.
És a titkok útja előtte nyitva van,
tudja gondolataim, jobban, mint én magam.

– Óh, Isten Lelke, vezess,
rád bízom életem!
Amit nem érthetek meg,
azt tanítsd meg velem.

Taníts hinni, remélni,
és taníts meg sírni,
ha vétkeztem, a vétkemet
megbánásra hívni.

Legyen minden az enyém, 
mit Isten küld nekem,
a reád bízott munkát
végezd el szívemben.
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július 19–25.

Megváltás

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 20:28; Lukács 15:3-10; 18:9-14; 
János 6:35, 44, 47-51; 8:34-36 

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki 
hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:16). 

Gyakran mondjuk, hogy a halál az élet része, pedig nem az, hanem valójá-
ban az élet tagadása. Már annyira megszokottá vált, hogy másnak nevezzük, 
pontosan az ellenkezőjének mondjuk, mint ami. Az viszont biztos, hogy Isten 
segítsége nélkül mindannyiunk örök sorsa a halál lenne. 

Szerencsénkre Isten a segítségünkre jött: végtelen szeretetéből felajánlja a 
megváltást Krisztus által. Amikor az angyal bejelentette a Messiás születését, 
elmondta róla, hogy Jézus a neve, ami héberül éppen a megszabadításra utal: 
„mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből” (Mt 1:21). 

Ezen a héten Jézus megmentő munkájáról fogunk elgondolkodni. Először a 
megváltás alapjára összpontosítjuk a figyelmünket, azután pedig a következ-
ményeire. 

A Biblia érthetően fogalmaz. Bűneinkkel kapcsolatban csak két választási le-
hetőségünk van: vagy a tűz tavában fizetünk meg vétkeinkért, vagy elfogadjuk, 
hogy Krisztus váltságot fizetett értük a kereszten. Miközben Isten kegyelmé-
nek felbecsülhetetlen ajándékát fontolgatjuk, amit Krisztus által kaphatunk 
meg, alázattal erősítsük meg a Jézusba mint személyes Megváltónkba vetett 
hitünket!

4. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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július 20. vasárnap

A MEGVÁLTÁS ISTEN AJÁNDÉKA

Jn 3:16 versében két ige mutatja be, hogy mit tett Isten a megváltásunkért. 
Hogyan viszonyulnak ezek az igék egymáshoz? Mit tudhatunk meg belőlük 
megváltásunk eredetéről?

A szeret ige különösen a mai általános, felszínes értelemben véve nem adja 
vissza kellőképpen azt a mély, féltő gondoskodást, amit a görög agapaó ige 
kifejez. Az Újszövetségben ez a szó és a belőle képzett főnév, az agapé jelzi Is-
ten mélységes és állandó szeretetét a teremtményei iránt, akik erre teljességgel 
méltatlanok. A szeretet Isten kimagasló jellemtulajdonsága, nemcsak szeret 
bennünket, hanem Ő maga a szeretet (1Jn 4:8). 

Isten szeretete nem ösztönös érzés, az érzelmek vagy az előnyben részesítés 
alapján, nem személyválogató és nem is a tetteinktől függ. Isten szereti a vilá-
got, azaz minden embert, még azokat is, akik Őt nem szeretik. 

Az igazi szeretet az abból fakadó tettekből ismerhető meg. Embereknél meg-
esik, hogy szóban elmondjuk: szeretünk valakit, miközben a tetteink az ellen-
kezőjét bizonyítják (1Jn 3:17-18). Istennél viszont ez nem fordul elő. Szere-
tetét tükrözik a tettei. Szeretetből adta oda egyszülött Fiát megváltásunkért. 
Ezzel mindenét, Önmagát adta értünk. 

Lk 18:9-14 története alapján hogyan kell viszonyulnunk Istenhez és a ke-
gyelméhez? 

Sokszor olvashattuk ezt a példázatot, úgyhogy valószínűleg nem lepődünk 
meg Jézus kijelentésén: „Mondom néktek, ez (a vámszedő) megigazulva méne 
alá az ő házához, inkább hogynem amaz” (Lk 18:14). Viszont akik Jézus szájá-
ból hallották ezt a történetet, bizonyára megdöbbentek. Nem volt igazságtalan 
a döntése? 

Igen, a vámszedő egyáltalán nem hivatkozhatott érdemekre. Ilyen a megvál-
tás: Istentől kapott ajándék. Az ajándékért nem dolgozik meg az ember, csak 
egyszerűen elfogadja. Az üdvösséget nem vásárolhatjuk meg, de megkaphat-
juk. Jézus ugyan ritkán használta a kegyelem szót, ám félreérthetetlenül azt 
tanította, hogy a megváltás kegyelemből történik. A kegyelem azt jelenti, hogy 
az ember megkapja azt, amit nem érdemel meg. 

Mit kapnál, ha Isten azt adná, amit valóban megérdemelsz? Miért? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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július 21.hétfő

ISTEN KEZDEMÉNYEZTE A MEGVÁLTÁST

Ha egyszerűen elolvassuk az evangéliumokat, látjuk, hogy teljes egészében 
Istentől kapjuk a megváltást. Jézus nem azért jött a földre, mert mi hívtuk, 
hanem azért, mert irántunk való szeretetből az Atya elküldte. Az Atya kez-
deményező szerepét Krisztus is megerősítette, mert gyakran használta azt a 
kifejezést, hogy „aki engem elküldött” vagy „aki küldött engem” (lásd Jn 7:28; 
8:29; 12:49).

Még mit tesz az Atya az üdvösségünkért Jn 6:44 szerint?

Bűnösként nem szerettük Istent, Ő mégis szeretett és módot adott arra, hogy 
Fia által bűneinkre bocsánatot nyerhessünk (1Jn 4:10). Ez a csodálatos szere-
tet vonz Istenhez. 

Nem csupán az Atya része a tervnek, mert a Fiú is tevékeny szerepet vállalt üd-
vösségünk biztosításából. Meghatározott céllal érkezett a földre: „Mert azért 
jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett” (Lk 19:10). 
Amikor arról gondolkodunk, hogyan emeltetett fel a földről, magához vonz 
bennünket (Jn 12:32). 

Milyen messze kész elmenni az Úr a megváltásunk érdekében? Lásd  
Lk 15:3-10!

Ezek az ikerpéldázatok is mutatják: Isten nem várja tétlenül, hogy hozzá for-
duljunk, hanem elindult a keresésünkre. Istenünk keres! Nem tesz le rólunk, 
amikor eltérünk tőle, messzi, veszélyes helyre megyünk, mint ahogy akkor 
sem, ha otthon veszünk el. Az Úr fáradhatatlanul keres egészen addig, amíg 
ránk nem talál. 

„Mihelyt a juh eltéved, a pásztor szívét elfogja a bánat és az aggodalom. Újra 
meg újra megszámolja a nyáját. Amikor meggyőződik arról, hogy egy juh el-
veszett, nincs nyugalma többé. Az akolban hagyja a kilencvenkilencet, és el-
megy, hogy megkeresse az eltévedtet. Minél sötétebb és viharosabb az éjszaka, 
minél veszélyesebb az út, a pásztor annál jobban aggódik, és annál nagyobb 
igyekezettel keres. Mindent megtesz, hogy megtalálja az elveszett juhot. 

Hogy fellélegzik, amikor a távolból meghallja az erőtlen sírást! A hangot követve 
megmássza a legmeredekebb csúcsot is, elmegy saját életét kockáztatva egészen 
a szakadék széléig. Így keres, és az egyre halkuló sírásból tudja, hogy juha hal-
doklik. Igyekezetét végül siker koronázza. Megtalálja az elveszettet” (Ellen G. 
White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház. 125. o.). 
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július 22. kedd

HALÁL NÉLKÜL NEM LEHET

Keresztelő János úgy mutatta be Jézust, hogy „Ímé az Istennek ama báránya, 
aki elveszi a világ bűneit” (Jn 1:29). Könnyen érthető kép volt ez az izraeli-
ták számára, akik jól ismerték a templomban bemutatott áldozatokat és az 
Ószövetség szent történelmét. „Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való 
bárányról” (1Móz 22:8) – fejezte ki hitét Ábrahám, és az Úr valóban kirendelt 
egy állatot, amit azután Izsák helyett feláldozott a pátriárka (13. vers). Egyip-
tomban az izraeliták bárányt öltek le a bűn fogságából való szabadulás szim-
bólumaként (2Móz 12:1-13). A későbbiekben, miután már elindult a szentély-
szolgálat, minden nap két bárányt áldoztak fel az oltáron: egyet reggel, egyet 
alkonyatkor (2Móz 29:38-39). Ezek az áldozatok mind az eljövendő Messiást 
jelképezték, aki „mint bárány… mészárszékre vitetik” (Ézs 53:7). „Az Úr mind-
nyájunk vétkét őreá veté” (6. vers). Amikor tehát Keresztelő János kijelentette 
Jézusról: „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit” (Jn 1:29), 
engesztelő halálának helyettesítő voltára utalt. 

Szolgálata során Jézus többször is beszélt közelgő haláláról, még ha nehezen 
is értették a tanítványai, hogy miért kell meghalnia (Mt 16:22). Fokozatosan 
magyarázta el, hogy halála milyen fontos célt szolgál.  

Milyen példákkal érzékeltette Jézus, hogy helyettünk vállalta a halált (Mt 
20:28; Jn 10:11)?

„Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő baráta-
iért” (Jn 15:13), és ez akkor is igaz, ha a másik fél nem érti vagy nem fogadja 
el az áldozatot. A kereszten Jézus sokakért ontotta vérét, „bűnöknek bocsána-
tára” (Mt 26:28). 

Fontos megjegyezni, hogy Jézus önként vállalta a halált. Amint az Atya oda-
adta egyszülött Fiát, úgy adta a Fiú a saját életét az emberiség megváltásáért. 
Senki nem kényszerítette erre. „Senki sem veszi azt el éntőlem, hanem én teszem 
le azt én magamtól” (Jn 10:18), jelentette ki Jézus. 

Még Kajafás is önkéntelenül elismerte Jézus halálának helyettesítő voltát (Jn 
11:49-51), pedig ő nemcsak nyíltan elutasította Jézust, hanem egyenesen az 
életére tört.

Vegyük számba, hogy milyen hálátlan is az ember Isten iránt, Ő mégis 
mennyi mindent ad nekünk Krisztusban! Mit tehetünk, nehogy a hálát-
lanság csapdájában rekedjünk? Miért olyan könnyű megfeledkezni a 
hálaadásról, különösen a nehéz időkben? 
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szerda július 23.

NEM KÖVETETT EL BŰNT

Krisztus nélkül a bűn szolgái voltunk, a bűnös emberi természet gonosz ösz-
töneinek fogságában vergődtünk. Önző módon éltünk, csak a saját örömünk-
re gondoltunk, nem akartunk Isten dicsőségére élni. A lelki szolgaság elkerül-
hetetlen következménye a halál, mivel a bűn zsoldja a halál (lásd Róm 6:23). 

Jézus eljött, „hogy a foglyoknak szabadulást” hirdessen és szabadon bocsássa a 
lesújtottakat (Lk 4:18). Itt nem szó szerinti szolgákról, hanem Sátán foglyairól 
van szó, lelki értelemben véve (lásd Mk 5:1-20; Lk 8:1-2). Jézus nem szabadí-
totta ki Keresztelő Jánost Heródes börtönéből, viszont szabaddá tette azokat, 
akiket bűnös életük láncai kötöztek meg, felszabadította őket a bűntudat és az 
örök kárhozat nehéz terhe alól. 

Milyen ígéretet találunk a következő versekben: Jn 8:34-36?

A 36. versben a valósággal szó arra utal, hogy létezik hamis szabadság is, ami 
éppenséggel az Isten iránti további engedetlenség béklyóiba veri az embert. 
Jézus hallgatói Ábrahám leszármazottaiként természetesnek vették, hogy bíz-
hattak a szabadságban. Nekünk is számolnunk kell hasonló veszéllyel! Az 
ellenség azt akarja, hogy hagyatkozzunk bármire  – például a tantételek is-
meretére, istenfélő életünkre vagy Istenért végzett jó cselekedeteinkre –, csak 
ne Krisztustól várjuk a megváltást. Bármilyen fontosak is mindezek a maguk 
helyén, nem szabadíthatnak meg a bűntől és annak kárhoztatásától. A Fiú az 
egyetlen, aki valóban szabaddá tehet, aki sosem volt szolgája a bűnnek.

Jézus örömét lelte a bűnök megbocsátásában. Amikor négy férfi vitt hozzá egy 
lebénult embert, tudta, hogy a beteg a kicsapongó életmódja miatt került ilyen 
helyzetbe, de a bűnbánatáról is tudott. Az Úr meglátta kérlelő tekintetében, 
hogy tiszta szívből vágyik a bűnbocsánatra. Hitte, hogy egyedül Jézus segíthet 
rajta. Szeretettel mondta a szenvedőnek: „Fiam, megbocsáttattak néked a te 
bűneid” (Mk 2:5). A férfi számára ezek voltak a legkedvesebb szavak. Gondo-
lataiból eltűnt a kétségbeesés terhe, lelkét betöltötte a bűnbocsánat békéje. 
Krisztusban lelki és fizikai gyógyulást talált. 

Egy farizeus házában a bűnös asszony a könnyeivel mosta meg Jézus lábát, 
majd illatos kenetet tett rá (Lk 7:37-38). A farizeus nemtetszését látva Jézus így 
szólt: „Néki sok bűne bocsáttatott meg” (Lk 7:47), majd az asszonyhoz fordult: 
„Megbocsáttattak néked a te bűneid” (48. vers). 

Miért az a legjobb hír mindannyiunk számára, hogy „Megbocsáttattak 
néked a te bűneid”?
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csütörtökjúlius 24.

KRISZTUS ÖRÖK ÉLETET AD

Bűnösségünk miatt halált érdemlünk, de Krisztus helyettünk vállalta a ha-
lált a kereszten, elszenvedve a halálbüntetést, ami máskülönben bennünket 
sújtana. Ártatlan volt, de magára vette vétkeink terhét, elszenvedve értük a 
büntetést, hogy bennünket, bűnösöket ártatlannak nyilváníthasson. Általa a 
kárhozat helyett örök életet kapunk. Jn 3:15 versében találjuk ezt a nagyszerű 
ígéretet: „Hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” És 
az ígéret megismétlődik a 16. vers végén is. 

Némelyek úgy gondolják, hogy még ha valaki el is fogadja Krisztust Megvál-
tójának, az örök élet ígérete csak a második advent után válik valósággá. Vi-
szont az üdvösség ígéretét jelen időben olvashatjuk: „Aki hisz a Fiúban, örök 
élete van” (Jn 3:36). Tehát aki hisz Krisztusban, annak már most „örök élete 
van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre” (Jn 5:24). 
Ezek szerint ha meghalunk és pihenünk a sírban, ez az átmeneti nyugalom 
akkor sem foszt meg az örök élet valóságától. 

Amikor Jézus lesz a Megváltónk, életünk egészen új értelmet nyer, gazdagabb 
és teljesebb lesz. „Én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek” (Jn 
10:10) – jelentette ki Jézus. Az ideig-óráig tartó világi örömök helyett, amelyek 
igazi megelégedettséget nem nyújtanak, de eltelhet velük az ember élete, Jé-
zus egy egészen más életet kínál, kimeríthetetlen megelégedettséggel teljeset. 
Ez az új, bővölködő élet az egész lényünket érinti. Jézus számos csodát tett, 
visszaadva sok ember fizikai egészségét, legfőképpen azonban a lelki életet 
akarja megújítani, megtisztítani a bűntől, a belé és az üdvösség valóságába 
vetett hittel betölteni.

Milyen következményekkel jár, ha az ember elfogadja Jézust? Milyen hason-
lattal érzékeltette ezt Jézus? Mit jelent ez a hétköznapokban, a gyakorlat-
ban? Lásd Jn 6:35, 47-51!

Gondolkozzunk el az örök élet fogalmáról! A létezésnek nem egyszerűen 
elmúlhatatlan állapotát jelenti, hanem maradéktalanul boldog, megelé-
gedettséget adó, örömteli életet, amit Isten közelségében, szeretetben 
élvezhetünk az új földön. Hogyan kezdhetjük el itt a földön már most 
élvezni az új életet, még ha csak részlegesen is?  
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július 25.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely. 
„A bűnösnek Krisztusra van szüksége” c. fejezet, 13-17. o.; Szemelvények Ellen 
G. White írásaiból. 1. köt. Budapest, 1999, Advent Kiadó. „Az 1883. évi téma-
kör” c. fejezet, 322-325. o.
„A megfeszített Megváltóra tekintve még teljesebben fogjuk fel annak az áldo-
zatnak a nagyságát és értelmét, amelyet a mennyei Fenség hozott a világért. 
Az üdvözítés terve előttünk dicsőül meg, és a Golgota gondolata eleven és 
szent érzelmeket ébreszt fel szívünkben. Szívünkben és az ajkunkon Isten-
nek és a Báránynak szóló dicséret zendül. Igen, mert gőg és önimádat nem 
burjánozhat többé a lelkünkben, ha frissen tartjuk meg abban a Golgotán 
lejátszódó események emlékét. Akik Üdvözítőnk összehasonlíthatatlan sze-
retetére tekintenek, azoknak gondolataik megnemesednek, szívük megtisztul 
és jellemük átalakul. Elindulnak, hogy világosság legyenek a világ számára, 
és hogy bizonyos mértékben visszatükrözzék Istennek ezt az irántunk való 
titokzatos szeretetét. Minél többet elmélkedünk Krisztus keresztjéről, annál 
teljesebben elfogadjuk majd az apostol beszédét, amikor azt mondja: ’Nékem 
pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus kereszt-
jében, aki által nékem megfeszíttetett a világ és én is a világnak’ (Gal 6:14)” (Ellen 
G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 568. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Az üdvösség ajándék, ami azt jelenti, hogy nem kell érte fizetni. 

Ugyanakkor nem kerül mégis valamibe? Mi az ára annak, ha valaki 
elfogadja? Miért éri meg mindenképpen, bármibe is kerüljön? 

2.  A hétfői részben olvasott igék szerint Isten kezdeményezte a megvál-
tásunkat, mindent megtesz érte. Viszont Jézus arról is beszélt, hogy 
keresnünk kell „Istennek országát, és az ő igazságát” (Mt 6:33); és 
„Igyekezzetek bemenni a szoros kapun” (Lk 13:24). Szavai arra utalnak, 
hogy keresnünk kell az üdvösséget. Hogyan magyarázzuk ezt meg? 

3.  Hogyan mutatta be Krisztus kereszthalála Isten igazságosságát? 
Hogyan mutatkozott meg ugyanakkor a kegyelme is a kereszten? 

4.  Mit árulna el a bűn súlyáról, ha erőfeszítéseinkkel, jó cselekedeteink-
kel, a törvény betartásával megdolgozhatnánk az örök életért? Ezzel 
szemben, gondoljunk bele, hogy milyen rettenetes a bűn, hiszen egye-
dül Jézus halála szerezhetett engesztelést érte!

5.  A vallásos zsidók annak az előízét látják a szombatban, hogy milyen 
lesz az örök élet. Milyen szempontból érthető a gondolat, hogy a 
szombat előrevetíti az örök életet? 
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TÚRMEZEI ERZSÉBET:
MEGREPEDT NÁD

Amint indultam a kapu felé,
– a munka sürgetett, a perc szaladt –,
nádszál roppant meg a talpam alatt.

Visszanéztem. Ki ejtette oda
jelnek utamba a „megrepedt nádat”,
hogy azt hirdesse némán: „Bűnbocsánat!”?

S odavigyen az Ő színe elé,
Aki megrepedt nádat nem tör el,
s a mélységből is magához emel.
 
Bár úgy segítene mindenkinek
megrepedezett nádszál életem,
ahogy az az elejtett nád nekem.
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július 26–augusztus 1.

Az üdvösség útja

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 3:1-5; Máté 22:2-14; Lukács 5:27-32; 
13:1-5; 14:25-27; János 8:30-31 

„És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember 
Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen” (Jn 3:14-15). 

Amikor a kígyók megtámadták a pusztában az izraelitákat, Isten megparan-
csolta Mózesnek, hogy készítsen egy rézkígyót, amit egy oszlopra állítson fel, 
és aki felnéz arra, miután megmarta a kígyó, megmenekül.

Miféle gyógyító erővel rendelkezhetett a rézkígyó? Semmilyennel! A gyó- 
gyulás csak Istentől jöhet. Amikor azonban az izraeliták feltekintettek a szo-
borra, bizonyították hitüket, hogy Istenben látják az élet és a szabadulás 
egyetlen reményét. 

Az Úr egy lelki tanulságra akarta őket rávezetni. A halál szimbólumát az élet 
jelképévé tette. A rézkígyó Krisztust jelképezte, aki azért vette magára bűne-
ink terhét, hogy megmentse az embereket. Hit által feltekinthetünk a keresztre 
szegezett Krisztusra, és így gyógyulást találhatunk a régi kígyó, Sátán halálos 
marására. Máskülönben bűneinkben kell meghalnunk. Isten Igéje kimondja, 
aminek fájdalmasan világosnak kellene lennie, hogy emberként kegyelemre 
szoruló bűnösök vagyunk. Isten ezt a kegyelmet kínálja fel nekünk Krisztus 
Jézusban. 

A héten az üdvösséghez kellő egyszerű, gyakorlati lépéseket vesszük sorra 
Jézus tanításaiból.   

5. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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július 27. vasárnap

RÁUTALTSÁGUNK ELISMERÉSE

Olvassuk el Lk 5:27-32 szakaszát! Honnan tudhatjuk, hogy melyik csoport-
ban vagyunk? 

Sok ember egészséges fizikailag, „nincs szükségük orvosra” (Lk 5:31). De vajon 
ki az, aki lelkileg igazán egészséges? Az összes ember között „nincs, aki jót cse-
lekedjék, nincsen csak egy sem” (Zsolt 14:3), senki nem igaz önmagában (Róm 
3:10). Lehetnek erkölcsileg jó tetteink, de Isten előtt nem tehetjük magunkat 
igazzá. Amikor tehát Jézus azt mondta: „Nem azért jöttem, hogy az igazakat 
hívjam” (Lk 5:32), a farizeusokra utalt, akik igaznak gondolták magukat, pe-
dig nem voltak azok. Sajnos, még ha igaznak is hitték magukat Isten előtt, 
valójában lelki vakságban szenvedtek (Jn 9:40-41). 

A bűn ellenszerének elfogadása felé tett első lépés tehát az, ha elismerjük bű-
nösségünket. Be kell látnunk, hogy képtelenek vagyunk meggyógyítani ön-
magunkat. Viszont vakságunkban hogyan láthatnánk meg, milyen nagy szük-
ségben vagyunk? Hogyan ismerhetjük el bűnösségünket, ha éppen a bűneink 
akadályozzák, hogy meglássuk valós állapotunkat? 

Hogyan nyílhat meg lelki szemünk, hogy felismerjük, milyen kétségbeejtő 
szükségünk van a Megváltóra (Jn 16:8)?

A Szentlélek az egyedüli szemgyógyító ír, ami megláttathatja velünk valós lelki 
állapotunkat. Mielőtt bármit tehetne értünk, meg kell győznie a bűnösségünk-
ről. Kitartóan szól a lelkiismeretünkhöz, hogy tudatára ébresszen bűnössé-
günknek, mély bűntudatot keltsen bennünk, ami következtében vágyódunk 
a Megváltó után. Amikor meghalljuk a hívását, hallgatnunk kell rá, engedve 
neki, máskülönben előbb-utóbb annyira megkeményedünk a Szentlélekkel 
szemben, hogy már semmit nem tehet értünk. Ijesztő gondolat!

A bűntudat lehet rossz is, de hogyan tudta az életünkben a Szentlélek 
arra felhasználni, hogy felnyissa lelki szemünket? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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július 28.hétfő

TÉRJ MEG!

Ha felismerjük bűneinket, az még nem elég. Ezt követnie kell a megtérésnek 
is. Bibliai értelemben a megtérés három részből áll: az ember elismeri bűnös-
ségét, sajnálja a bűn elkövetését és vágyódik rá, hogy többet ne vétkezzen. 
Ha ezek egyike is hiányzik, a megtérés nem őszinte. Júdás például beismerte 
bűnét, de nem fájlalta, hogy elárulta a Mestert (Mt 27:3-4). Teljesen leverte a 
bűntudat, de megtérés nélkül. Bűnvallását a következményektől való félelem 
váltotta ki, nem a Krisztus iránti szeretet.

A megtérés fontosságát mutatja az is, hogy Keresztelő János és Jézus is ezt 
hirdetve kezdte el szolgálatát: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek 
országa” (Mt 3:2; 4:17). Majd később, amikor Jézus elküldte tizenkét tanítvá-
nyát az első missziós útjukra, elindultak és hirdették az embereknek, hogy 
„térjenek meg” (Mk 6:12). Pünkösd után pedig Péter szintén erre szólította fel 
a tömeget (ApCsel 2:38; 3:19). 

Figyeljük meg, milyen erős kifejezésekkel érzékeltette Jézus, hogy az üdvös-
séghez mindenkinek meg kell térnie! Mi az üzenete Lk 13:1-5 szakaszának?

 

Jézus leszögezte, hogy minden ember bűnös, ezért mondta hallgatóinak: „ha 
meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek” (5. vers). Megtérés nél-
kül nem lehet megváltás, mivel a megtérés hiánya azt bizonyítja, hogy az em-
ber nem hajlandó átadni magát az Úrnak. 

Azt olvassuk, hogy „az Istennek jósága téged megtérésre indít” (Róm 2:4). Mit 
jelent ez? Ha egy jégdarabot összetörnek, a jég kisebb részecskéi megmarad-
nak. Viszont ha egy jégdarabot egy hősugárzó mellé helyeznek, megolvad, 
vízzé válik. Büszkeségünk jege csak Isten jóságának és szeretetének melegétől 
olvad el. Éppen ezért olyan fontos a lehető legtöbbet gondolkodni Isten szere-
tetének bizonyságairól!

„Nem azért térünk meg, hogy Isten szeressen minket, hanem Isten kinyilat-
koztatta irántunk való szeretetét azért, hogy megtérjünk” (Ellen G. White: 
Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház. 126. o.). 

Mi minden bizonyítja Isten szeretetét? Mit láttunk, tapasztaltunk és 
tanultunk, ami nyomós ok arra, hogy bízzunk jóságában? Miért annyira 
fontos a tapasztalatainkra gondolni, főleg a nehezebb időkben? 
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július 29. kedd

HIGGY JÉZUSBAN!

Az igazi megtérés kéz a kézben jár a hittel, hogy Jézus a Megváltó. Jézus gyak-
ran említette, hogy hinni kell benne, ha szeretnénk megkapni áldásait. „Ha hi-
heted azt, minden lehetséges a hívőnek” (Mk 9:23). Ha üdvözülni akarunk, a hit 
lényeges. Sátán tudja ezt, éppen ezért igyekszik távol tartani a hittől (Lk 8:12). 

Jézus szerint mit jelent „hinni”? A hit nem csupán egy ködös érzés, hogy majd 
csak történik valami; több pusztán mentális gyakorlatnál is. Az üdvözítő hit-
ből nem hiányzik a tartalom. Ellenkezőleg! A hitnek van konkrét tárgya: Jé-
zus Krisztus. Nemcsak valamiben, hanem Valakiben hiszünk. Azt jelenti a hit, 
hogy bízunk Jézusban és értünk vállalt halálában. Jézusban hinni azt jelenti, 
hogy ismerjük Őt, tudjuk, ki valójában (Jn 6:69) és elfogadjuk (Jn 1:12). 

Isten a világ iránti szeretetből odaadta Jézust, hogy mindenki, aki igazán hisz 
benne, örök életet kapjon. Jézus halála viszont nem jelenti azt, hogy végül 
mindenki üdvözülni fog. Szükséges, hogy az embert betakarja Krisztus igaz-
sága. Ha hiszünk Jézusban, igazságot, bizonyosságot nyerünk, mint ahogy azt 
a nagyszerű ígéretet is, hogy feltámaszt majd az utolsó napon (Jn 6:40). 

Jézus így bátorított egy asszonyt, aki azelőtt bűnös életet élt: „Megbocsáttat-
tak néked a te bűneid… A te hited megtartott téged” (Lk 7:48, 50). Mit jelent 
ez? Vajon a hit üdvözít? 

Az evangéliumok szerint amikor Jézus meggyógyított valakit, azt mondta: „a 
te hited megtartott téged” (Mt 9:22; Mk 10:52; Lk 17:19). Ezzel nem tulajdoní-
tott gyógyító erőt a hitnek. Ezek az emberek fenntartás nélkül bíztak abban, 
hogy Jézusnak van hatalma meggyógyítani őket. A hit ereje nem magából a 
hívőből származik, hanem Istentől jön, akiben az ember hisz. 

Miért legyünk igen óvatosak, amikor arra gondolunk, hogy mi a hit sze-
repe az imával kapcsolatban, főként ha gyógyulásért imádkozunk? Ha 
mégsem történik meg a gyógyulás, miért helytelen arra a következtetésre 
jutni az iménti versek alapján, hogy biztosan nincs elég hitünk?   
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július 30.szerda

A MENYEGZŐI RUHA

Bizonyára megdöbbentették az embereket Jézus szavai, amikor ezt mondta: 
„ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmi-
képpen sem mehettek be a mennyeknek országába” (Mt 5:20). Kevesen ragasz-
kodtak a farizeusoknál jobban a törvény betűjének betartásához. A kudarcu-
kat viszont az okozta, hogy sokkal inkább az emberek dicséretére vágytak, 
mint az Isten kedve szerint való életre. Jézus figyelmeztet, nehogy mi is úgy 
tegyünk, mint ők (Mt 6:1). 

Hogyan válhatunk tehát igazzá Isten előtt? A menyegzői lakomáról szóló pél-
dabeszédből sejthetjük, hogy hol van a valódi igazság forrása.

Olvassuk el Mt 22:2-14 szakaszát! Miért akarta a király, hogy minden ven-
dégnek legyen menyegzői ruhája? Mit jelképezett ez az öltözék? Lásd Ézs 
61:10; Zak 3:1-5!

A király ingyen adta a vendégeknek a menyegzői ruhát, hiszen váratlanul érte 
őket a meghívás, amikor éppen utaztak és valószínűleg nem volt alkalmi öl-
tözetük, sem pénzük rá, hogy új ruhát vegyenek. A meghívás és a ruha is a 
király ajándéka volt. Az ünnepségen való részvételhez a király mindössze azt 
az egy feltételt támasztotta, hogy elfogadják mindkét ajándékát.

Az édenkerti bűneset óta lelki értelemben véve minden ember mezítelen. 
Engedetlenségük után Ádám és Éva azonnal mezítelennek érezte magát, és 
pőreségüket úgy próbálták eltakarni, hogy fügefaleveleket kötözgettek ösz-
sze, ami nemcsak kényelmetlen volt, hanem hiábavaló is (1Móz 3:7). Még 
a legnagyobb emberi erőfeszítéssel megszerezhető igazság sem más, mint 
„megfertéztetett ruha” (Ézs 64:5).  

Mint a példázatban, a valóságban is Isten biztosítja a szükséges öltözetet. Ő 
készített Ádámnak és Évának ruhát, felöltöztette őket (1Móz 3:21), a bűnöst 
betakaró igazsága szimbólumaként. Az Úr egyházának is megadja Krisztus 
igazságának palástját, „hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba” (Jel 
19:8), „hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle” (Ef 5:27). 
Ez az öltözet „Krisztus igazsága, hibátlan jelleme, amelyben hit által mindenki 
részesül, aki elfogadja Krisztust személyes Megváltójaként” (Ellen G. White: 
Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház. 212. o.). 

Miért különösen fontos megérteni, hogy üdvösségünket kizárólag 
Krisztus igazsága palástjának köszönhetjük, ajándékként kapjuk tőle? 
Miért kell mindig emlékeznünk erre? 
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július 31. csütörtök

KÖVESD JÉZUST!

Amikor hittel elismerjük, hogy szükségünk van Krisztusra, megtérünk, meg-
valljuk bűneinket és kérjük az Urat: részesítsen igazságában, akkor a tanítvá-
nyai leszünk. Szolgálata során Jézus különböző embereket hívott el tanítvá-
nyainak, mint például Pétert, Jakabot és Jánost. Hívásában benne foglaltatott, 
hogy a meghívottaknak mindent hátrahagyva kellett követni a Mestert (Mt 
4:20, 22; Mk 10:28; Lk 5:28). Az evangéliumokban a követést kifejező ige 
lényegében a „tanítvány” szinonimájává vált.

Milyen két dologra van feltétlenül szüksége annak, aki Jézus tanítványa 
akar lenni (Jn 8:30-31)?

Vannak, akik a Jézusba vetett hitet külön akarják választani a tanításai követésé-
től, mintha az első fontosabb lenne a másodiknál. Jézus viszont nem különítette 
el őket, mert a két aspektust egymással kapcsolatosnak és az igazi tanítványság 
szempontjából alapvetőnek tekintette. Jézus tanítványa elkötelezte magát egy-
részt a Mester, de a tanításai iránt is. Valóban megvan a veszélye annak, hogy az 
ember csak a tantételekkel és a hitélet formaságaival van elfoglalva, ezért szem 
elől téveszti Jézust. Viszont óvakodnunk kell attól a veszélytől is az Úrral való 
kapcsolatunkban, hogy azt gondoljuk, csak a hit számít. 

Milyen komoly ára is lehet annak, ha valaki Jézus tanítványa akar lenni  
(Lk 14:25-27)?

Jézus a gyűlöl igével itt azt akarta kifejezni, hogy kevésbé szeret. A párhuzamos 
igeszakaszban, Máté evangéliumában világosan láthatjuk, hogy mit is akart 
kifejezni: „Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hoz-
zám; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám” (Mt 
10:37, új prot. ford.). Jézus álljon az első helyen az életünkben, ha a tanítvá-
nyai szeretnénk lenni!

Neked mibe került, hogy követed Krisztust és a tanítványa vagy? Mit árul 
el a válaszod az Úrral való kapcsolatodról?
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augusztus 1.péntek

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

„Miként Krisztus Lelke nélkül, aki lelkiismeretünket felébreszti, nincs őszin-
te bűnbánat, úgy Krisztus nélkül nincs bűnbocsánat… Ha Isten Bárányát a 
Golgota keresztjén szemléljük, kibontakozik előttünk a megváltás titka, és 
Isten szeretete bűnbánatra vezet bennünket. Krisztus, szenvedése és halála 
által, hozzánk, bűnösökhöz való felfoghatatlan szeretetéről tett bizonyságot; 
s miközben a bűnös szemléli ezt a szeretetet, szíve érzővé, elméje fogékonnyá 
lesz, s lelke töredelmes vallomást tesz” (i. m. 21. o.). 

„Csak az őszinte bűnbánattal teljes, alázatos és megtört szív tudja Isten sze-
retetét és a golgotai áldozat nagyságát valamennyire értékelni. Ahogyan a 
gyermek szerető atyja előtt beismeri bűnét, ugyanígy ismeri be az őszintén 
bánkódó lélek is vétkeit Isten előtt. Meg van írva: ’Ha megvalljuk bűneinket, hű 
és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól’ 
(1Jn 1:9)” (i. m. 32. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Sokan megpróbálják alkoholba fojtani bűntudatukat, vagy kábítósze-

rekhez nyúlnak, világi örömöket hajszolnak, vagy felpörgetik az éle-
tük tempóját. Miért nem igazán eredményes e módszerek egyike sem? 
Hogyan segíthetünk a bűntudat valódi megoldását megtalálni annak, 
aki küzd vele? 

2.  Lehetséges, hogy az ember felismeri bűneit, mégsem igazi a bűnbána-
ta. Hogyan történhet ez meg? Mi jelzi az őszinte bűnbánatot? És 
milyen eredményre vezet? Talán a jótettek a jelzői, amelyekkel Isten 
kegyelmét próbálja elnyerni az ember? Indokoljuk meg a válaszunkat!

3.  Gondolkozzunk el azon, hogy Krisztus igazságában ingyen részesül-
hetünk, de nem olcsón! Nekünk ugyan nem kell fizetni érte, viszont 
Krisztus végtelen árat adott érte a kereszten. Gondoljunk saját bűnös-
ségünkre és a bűn súlyára, amiért Isten Fiának kellett az életét áldoz-
nia, mert csak így menthetett meg a bűn következményeitől! 
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REMÉNYIK SÁNDOR:
BÉKESSÉG ISTENTŐL

Nincs nyugalom, nincs nyugalom – a szív, 
Amíg ver, mindörökre nyugtalan.
De mindörökké nyughatatlanul,
Istentől mégis Békessége van.
Nyugalma nincs, de Békessége van.
Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom – vihar,
Örök hullámzás a víz felszíne.
De lent a mélyben háborítatlanul
Pihen a tenger s az ember szíve.
Hadd hullámozzék a víz felszíne.
Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom – s ez a
Nyugtalanság, mint járvány, ragad.
Te sugarazd szét békességedet,
És szóval, kézfogással másnak add.
Az Isten Békessége is ragad.
Békesség Istentől.

Reggel mondd, délben mondd és este mondd,
A feltámadott első, szép szavát.
És ragyogóbbá lesz a reggeled,
És csillaghímesebb az éjszakád.
És békességesebb az éjszakád.
Békesség Istentől.

Békesség Istentől: mi így köszönjünk, 
Hogy köszöntésünkben lélek legyen –
Vihartépett fák – ágaikon mégis
Vadgalamb búg és Békesség terem.
Békesség: köszöntésünk ez legyen.
Békesség Istentől.
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augusztus 2–8.

Növekedés Krisztusban

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 6:9-13; 13:33; Lukács 9:23-24; 
János 3:1-15; 15:4-10; 2Korinthus 5:17

„Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan 
nem születik, nem láthatja az Isten országát” (Jn 3:3). 

Nikodémust vonzotta Krisztus személye és tanítása, mégsem merte felkeresni 
úgy, hogy mások is lássák. Udvariasan köszöntötte Jézust, elismerte, hogy 
Isten küldötte tanító. A Mester előtt világos volt, hogy a tisztelettudó üdvözlés 
olyan ember szájából hangzott el, aki őszintén kereste az igazságot. Ezért nem 
vesztegette az időt, azonnal rá akarta vezetni Nikodémust, hogy nem annyira 
elméleti ismeretre, mint lelki megújulásra, újjászületésre van szüksége. 

Nikodémus számára nehéz lehetett felfogni ezt a gondolatot. Ábrahám leszár-
mazottjaként biztosra vette, hogy helye van Isten országában. Ráadásul szi-
gorú farizeus lévén úgy gondolta, hogy bizonyára elnyerte Isten jótetszését. 
Akkor miért is lenne ilyen radikális változásra szüksége?  

Jézus türelmesen elmagyarázta, hogy a lelki átalakulás a Szentlélek termé-
szetfeletti munkájának köszönhető. Nem látjuk, sőt nem is értjük, hogyan 
megy végbe, csak az eredménye mutatkozik meg. Ezt nevezzük megtérésnek, 
új életnek Krisztusban. 

Mindig emlékeznünk kell rá, hogyan hívott el és formált át az Úr bennünket, 
viszont az a feladat áll előttünk, hogy kitartóan, naponta megmaradjunk ben-
ne, és így Jézus mindinkább a saját képéhez igazíthasson.

6. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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vasárnapaugusztus 3.

ÚJJÁSZÜLETNI

Egy buzgó keresztény kérdőre vont egy politikus asszonyt: „Újjászületett 
már?” „Köszönöm, nekem már sikerült elsőre!” – válaszolta a felbőszült poli-
tikus a személyeskedőnek vélt kérdésre. 

Lehetséges, viszont ha természetünk bűnösségére gondolunk, egyszer szület-
ni nem elég, legalábbis az örökkévalóság nézőpontjából nem; elengedhetetlen 
az újjászületés!

Olvassuk el Jézus és Nikodémus beszélgetését Jn 3:1-15 verseiben! Hogyan 
mutatta be Jézus az újjászületés jelentőségét? 

Nikodémus Izráel tanítójaként minden bizonnyal jól ismerte az Ószövetsé-
get, amelyben olvashatunk arról, hogy „új szívre” van szükségünk, amit Isten 
kész is megteremteni bennünk (Zsolt 51:12; Ez 36:26). Jézus elmagyarázta 
Nikodémusnak ezt az igazságot, és bemutatta, hogyan is megy végbe. 

A János feljegyzésében megörökített beszélgetés Jézus szavaival zárul, 
Nikodémus nem felelt. Bizonyára erősen belemélyedt a gondolataiba hazafelé 
menet. A Szentlélek csendben munkálkodott a szívében, és három évvel ké-
sőbb Nikodémus már készen állt arra, hogy nyíltan Jézus tanítványa legyen. 

Újjá kell születnünk, ami minden kétséget kizáróan arra mutat, hogy lelki 
szempontból nézve a természetes születésünk nem elég. Az újjászületésnek 
kettősnek kell lennie: víztől és Lélektől. Keresztelő János szolgálatának fé-
nyében Nikodémus könnyen felmérte, hogy a víztől való születés a víz általi 
keresztségre utal. Ezenkívül azt is meg kellett értenie, hogy a Lélektől való 
születés a szív megújulását jelenti, amit a Szentlélek végez el.

A fizikai és a lelki születés között vannak hasonlóságok. Mindkettő egy új 
élet kezdetét jelzi. Egyik születést sem válthatjuk ki mi magunk: megtörténik 
velünk – értünk. Ám van egy jelentős különbség is a kettő között: arról nem 
dönthettünk, hogy meg akarunk-e születni, viszont az újjászületés kérdésé-
ben van döntési jogunk. Csak az születik újjá, aki szabadon döntve engedi, 
hogy a Szentlélek új lelki életet teremtsen benne. Isten tiszteletben tartja a sza-
badságunkat, és még ha vágyik is rá, hogy átformálhasson, erőszakkal nem 
változtat rajtunk. 

Gondolkodjunk el azon, ahogyan az Úr a megtérésünket munkálta! Nem 
az számít, hogy drámai események váltották ki, vagy az átalakulás hosz-
szú idő alatt, szinte észrevétlenül történt. Te hogyan születtél újjá?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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augusztus 4.hétfő

ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN

Az újjászületés csakis a Szentlélek munkája által lehetséges. Jézus élt a lehe-
tőséggel, hogy a görög pneuma szó egyaránt jelenti azt, hogy „lélek” és „szél”, 
amikor a megtérés folyamatát kívánta érzékeltetni (Jn 3:8). A szél fúj – nem 
indíthatjuk el, nem irányíthatjuk és nem is állíthatjuk le. Nagy erejét ember 
nem uralhatja, csak reagálhatunk rá valahogy. Vagy ellenállunk neki, vagy a 
hasznunkra fordítjuk.

A Szentlélek folyamatosan munkálkodik minden ember szívében, Krisztus-
hoz vonzza. Senki nem befolyásolhatja hatalmas üdvözítő és átformáló erejét, 
csak ellenállhatunk vagy engedhetünk neki. Amikor meghajlunk meggyőző 
befolyása előtt, a Szentlélek új életet kelt bennünk. 

Megtudhatjuk valamilyen módon, hogy valóban újjászülettünk-e? Igen. A 
Lélek munkája láthatatlan, de az eredménye látható! A környezetünk tudni 
fogja, ha Jézus új szívet teremtett bennünk. A Lélek mindig láthatóvá teszi a 
belső átalakulást, amit végbevitt bennünk, ahogyan Jézus mondta: „az ő gyü-
mölcseikről ismeritek meg őket” (Mt 7:20). 

A Krisztusban nyert új élet nem foltozást jelent, néhány külső reformáció mel-
lett. Nem a régi élet módosítása vagy javítgatása, hanem teljes átalakulás. 

Mit tudhatunk meg a következő szövegekből az újjászületés következmé-
nyeiről? 2Kor 5:17; Gal 6:15; Tit 3:5-7

A Szentlélek által Krisztus új gondolatokat, érzéseket ültet el bennünk, vala-
mint új indítékokat. Felébreszti lelkiismeretünket, megváltoztatja gondolko-
dásunkat, megfékez minden olyan vágyat, ami nem szent és betölt a menny-
ből származó édes békességgel. A változás persze nem egy szempillantás alatt 
megy végbe, idővel mégis új teremtéssé válunk Krisztusban. Ez szükséges, 
hiszen természetes születése folytán az ember nincs békében Istennel. 

Gondolkodjunk el az életünk legutóbbi huszonnégy órájáról! Mennyire 
láthatták Krisztust a tetteinkben, magatartásunkban, szavainkban azok, 
akikkel kapcsolatba kerültünk?
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augusztus 5. kedd

KRISZTUSBAN MARADNI

Csak úgy lehet egészséges lelki életünk, ha folyamatosan Krisztusra hagyat-
kozunk. Jézus a szőlő példájával tanította, hogyan érhető ez el: „Én vagyok a 
szőlőtő, ti a szőlővesszők” (Jn 15:5). Az Ószövetségben találkozunk a hasonlat-
tal, hogy Izráel a szőlő, amit az Úr plántált (Zsolt 80:9-10; Ézs 5:1-7; Jer 2:21). 
Jézus viszont önmagáról mondja, hogy „Én vagyok az igazi szőlőtő” (Jn 15:1). 
Felszólítja a követőit, hogy maradjanak meg benne, amint a szőlővesszők is 
megmaradnak a szőlőtőben.

Mit tanít Jn 15:4-10 szakasza arról, hogy szünet nélkül Krisztusban kell 
maradnunk?

A levágott szőlővessző egy darabig még élőnek tűnik, de hamarosan elszá-
rad, elhal, mivel elszakították az élet forrásától. Hasonlóképpen mi is csak 
a Krisztussal való kapcsolat révén nyerhetünk életet. Ezt az egységet őrizni 
kell ahhoz, hogy hathatós legyen. Fontos a reggeli áhítat, de az Úrral való 
kapcsolatunknak egész nap tartania kell. Ezt jelenti Krisztusban maradni: 
folyamatosan keressük, várjuk útmutatását, imában erőt kérünk akaratának 
teljesítéséhez, kérjük, hogy töltsön be szeretetével. 

Az egyik legveszélyesebb csapda, ha Krisztus nélkül akarjuk élni a keresztényi 
életünket. „…nálam nélkül semmit sem cselekedhettek” (Jn 15:5) – figyelmezte-
tett Jézus. Nélküle egyetlen kísértésnek sem tudnánk ellenállni, nem győzhet-
nénk a bűn felett, nem hasonulhatna hozzá a jellemünk. Az új lelki élet csakis 
a Krisztussal való töretlen kapcsolat folytán növekedhet.

Az Igét olvasva és azon elmélkedve lelki táplálékot nyerünk, erősödünk: „a 
beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet” (Jn 6:63) – mondta Jézus. 
Szavai, ha szívünkbe és elménkbe rejtjük őket, imára késztetnek, hogy kap-
csolatban maradhassunk az Úrral. Könnyű elfordulni Jézustól „a világi gon-
dok” (Mk 4:19) miatt, ezért határozott erőfeszítést kell tennünk, hogy meg 
tudjunk maradni benne.

Mi akadályozza különösen, hogy folyamatosan megmaradjunk Krisztus- 
ban? Milyen lépéseket tehetünk azért, hogy eltávolítsuk vagy legyűrjük 
az akadályokat?
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augusztus 6.szerda

IMÁDSÁG

A Biblia tanulmányozása mellett az imádság is elengedhetetlen feltétele a 
Krisztusban való megmaradásnak és a lelki fejlődésnek. Jézusnak is kellett 
imádkoznia ahhoz, hogy meg legyen az Atyával való egysége. Az imaélet pél-
dáját hagyta ránk. Élete meghatározó pillanatait az ima jellemezte. Imádko-
zott keresztségekor, gyakorta még napfelkelte előtt magányos helyeken vagy 
naplemente után a hegyen. Időnként egész éjszakán át imádkozott, mint ami-
kor kiválasztotta tizenkét apostolát. Lázár is az imájára támadt fel. Még a ke-
reszt sem térítette el az imádságtól. 

Ha „jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle” (Mt 6:8), 
miért kell elé vinni kéréseinket? Azért, mert az ima által megtanuljuk megüre-
síteni magunkat előtte, hogy még jobban rá tudjunk hagyatkozni. 

„Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik nék-
tek” (Mt 7:7) – hangzik Jézus ígérete. Nem kell elnyernünk a tetszését azzal, 
hogy vég nélkül, feleslegesen ismételgetjük imáinkat (Mt 6:5-9), de kitartónak 
kell lennünk az imádságban, minden körülmények között az ígéretekbe ka-
paszkodva (Jn 15:7; 16:24).

Az Úr imádságának részei hogyan segíthetik a Krisztusban való növekedé-
sünket (Mt 6:9-13)? 

Jézus a Közbenjárónk a mennyben, ezért tanított arra, hogy az Ő nevében 
imádkozzunk az Atyához: „Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni 
fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek” (Jn 16:23). Krisztus tanítása 
szerint bizonyos feltételei vannak e különleges ígéret teljesedésének. Hinnünk 
kell, hogy Isten képes válaszolni nekünk (Mt 21:22). Megkívánja még azt is, 
hogy megbocsátó lelkület legyen bennünk felebarátaink iránt (Mk 11:25).  
A legfontosabb pedig az, hogy az akaratunkat mindig alárendeljük az Atyáé-
nak (Mt 6:10; Lk 22:42). Ne keserítsen el, ha a felelet „késik”! Ellenkezőleg! 
Fontos mindig csüggedés nélkül imádkozni (Lk 18:1). 

„Uram, taníts minket imádkozni” (Lk 11:1) – mindig időszerű ez a kérdés, 
függetlenül attól, hogy éppen mikor fogadtuk el Krisztust Megváltónknak. 
Imaéletünk mely részének kell tovább erősödnie Isten kegyelméből?
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augusztus 7. csütörtök

NAPONTA MEGHALNI ÉNÜNKNEK

Érdekes módon csak akkor élhetünk igazán, ha meghalunk. Amikor megkeresz-
telkedtünk, (ideális esetben) meghalt az „óemberünk”, régi énünk, és új életre 
támadtunk fel. Csodálatos lett volna, ha a bűn óembere egyszer és mindenkorra 
meghal, amikor a „hullámsír” eltemetett minket a keresztségkor. Előbb-utóbb 
azonban mindannyian felfedezzük, hogy régi szokásaink és hajlamaink még 
életben vannak, és igyekeznek ismét átvenni az uralmat az életünk felett. Ke-
resztségünk után újból és újból „meg kell öldökölnünk” régi természetünket. 
Ezért hasonlította Jézus a keresztény életet a kereszt hordozásához. 
Mi a jelentése Lk 9:23-24 verseinek?

Sokan úgy gondolják, hogy a hordozandó kereszt valamilyen súlyos betegség, 
kellemetlen életkörülmény vagy maradandó fogyatékosság, amelyek valóban 
nehéz helyzetek, de Jézus szavainak jelentése még mélyebbre megy. Keresztünk 
felvétele azt jelenti, hogy naponta meghalunk énünknek. Nem csupán egyszer-
egyszer, hanem minden egyes nap, nemcsak részben, hanem egész lényünkben. 

A keresztény élete keresztet hordozó élet: „Krisztussal együtt megfeszíttettem. 
Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus” (Gal 2:20). A keresztre 
feszítettek nem haltak meg azonnal, haláltusájuk többnyire órákon át tartott, 
néha akár napokig is. Régi természetünk, ami megfeszíttetett ugyan, de küzd 
a túlélésért, le akar szállni a keresztről. 

Nem könnyű az embernek megtagadni magát. Óemberünk kísért, nem akar 
meghalni, ráadásul mi nem is szegezhetjük magunkat a keresztre. „A maga ere-
jével senki sem szabadulhat meg énjétől; csupán hozzájárulhatunk ahhoz, hogy 
Krisztus elvégezze bennünk ezt a munkát. Mondjuk el hát szívünk mélyéből: 
Uram, vedd a szívemet, mert én magam nem tudom odaadni! A szívem a Tied, 
tartsd meg tisztán, mert én nem tudom megőrizni! Ments meg akkor is, ha el-
lenállok, ha gyenge vagyok, ha Téged nem tükrözlek! Alakíts, formálj, emelj fel 
abba a tiszta, szent légkörbe, ahol szereteted gazdag árja átjárhatja lelkem!

Énünket nemcsak keresztényi életünk kezdetén kell megtagadnunk. A menny 
felé tett minden lépésünkkor újra és újra meg kell ezt tennünk… Csak akkor 
lehetünk biztonságban, ha énünket megtagadjuk, és Krisztusra támaszko-
dunk” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista 
Egyház. 106. o.). Naponta alá kell rendelnünk akaratunkat az Úrnak. 

Mikor tagadtuk meg valóban énünket utoljára? Milyen következtetésre 
juthatunk a válaszunk alapján, különösképpen a mai igék fényében?
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augusztus 8.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely. 
„Odaadás” c. fejezet, 33-37. o.; Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 
„Nikodémus” c. fejezet, 131-139. o.

„A saját énünk elleni küzdelem a leghatalmasabb harc, amelyet meg kell vív-
nunk. Énünket átengedni, alárendelni mindent Isten akaratának, küzdelembe 
kerül, de a lélek kénytelen engedelmeskedni Istennek, mielőtt szentségben 
megújulhatna” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent 
Irodalmi Műhely. 33. o.).

„Úgy nem töltekezhetünk be teljesen Istennel, ha megtartjuk régi énünket. 
Meg kell üresítenünk magunkat. Csak úgy juthatunk végül a mennybe, ha 
megtagadjuk magunkat és elfogadjuk Krisztus Jézus lelkét, akaratát és gon-
dolatát” (Ellen G. White: In Heavenly Places. 155. o.). 

„Amikor Isten Lelke átveszi az uralmat a szív felett, átalakítja az életet. Az em-
ber elveti a bűnös gondolatokat, lemond a gonosz cselekedetekről; szeretet, 
alázatosság és béke lép a harag, irigység és összeférhetetlenség helyébe. A bá-
natból öröm lesz, az arcon égi fény tükröződik… Az áldás akkor jön, amikor a 
lélek hittel aláveti magát Istennek. Ekkor az emberi szem számára nem látható 
hatalom új lényt hoz létre Isten képmására” (Ellen G. White: Jézus élete. Buda-
pest, 1989, Advent Kiadó. 135. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Tapasztalatod szerint mit jelent Krisztusban maradni? Mi történik, 

amikor az ember Krisztussal kapcsolatba lép? És mi történik, ha ezt 
nem teszi meg? 

2.  Ugyan ki az, akinek nem jelent küzdelmet, ha az imádságunkra nem 
találunk választ, vagy nem olyan feleletet kapunk, amilyet szeret-
nénk? Hogyan őrizhetjük meg az Istenbe, az ígéreteibe vetett hitünket, 
ha imánk után nem az történik, amire vágyunk? Mi az, amit mindig 
szem előtt kell tartanunk ilyen esetben? 

3.  Pontosan mi az az énünkben, a természetünkben, amit naponta meg 
kell tagadnunk? Közelítsük meg innen: Milyen lenne az életünk, ha 
nem tagadnánk meg magunkat, ha engednénk, hogy énünk határozza 
meg minden gondolatunkat és tettünket? Mutatnánk bármilyen 
hasonlóságot is a Mesterhez? A válaszunk alapján tehát milyen lenne 
az életünk Krisztus nélkül? 
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REMÉNYIK SÁNDOR:
GYÓGYÍTS MEG!

Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Nézd: elszárad a fám,
A testem-lelkem fája…
De épek még a gyökerek talán.
A tompa, tunya tespedés alatt,
Gyökereimben: érzem magamat,
És ott zsong millió melódiám.

Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Hiszen – nem is éltem igazában.
Csak úgy éltem, mint lepke a bábban,
Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben:
Rólam gondolt roppant gondolatod
Torz árnyékaképpen.

Egy kóbor szellő néha-néha
Valami balzsamillatot hozott.
Akkor megéreztem: ez az élet,
S megéreztem a Te közelléted –
S maradtam mégis torz és átkozott.

Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Én szeretni és adni akarok:
Egy harmatcseppért is – tengereket.
S most tengereket látok felém jönni,
És nem maradt egy könnyem – megköszönni.
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augusztus 9–15.

Krisztusi élet

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36; 25:31-46; Márk 10:21; 
Lukács 6:32-35; 10:30-37; János 15:4-12

„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek 
titeket, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 13:34). 

Szemben azzal, ahogy sokan gondolják, nem új tanítás az Újszövetségben, 
hogy szeretnünk kell a felebarátainkat. Isten már az Ószövetségben megpa-
rancsolta népének, hogy „szeressed felebarátodat, mint magadat” (3Móz 19:18) 
és „szeressed (az idegent)… mint magadat” (34. vers). 

Akkor miért mondta Jézus, hogy „Új parancsolatot adok néktek”? Az utasítás 
újdonsága a mértékében rejlett: „amint én szerettelek titeket”. Krisztus testet 
öltése előtt az emberek nem ismerhették Isten szeretetének teljes kinyilatkoz-
tatását. Amikor Jézus eljött, önzetlen életével és halálával bemutatta a szeretet 
igazi és legmélyebb jelentését. 

„A szeretet volt az az elem, amiben Krisztus mozgott, járt és munkálkodott. 
Azért jött, hogy szeretete karjába ölelje a világot… Követnünk kell Krisztus 
példáját. Legyen Ő a példaképünk, amíg ugyanolyan szeretettel nem visel-
tetünk mások iránt, mint amit Ő tanúsított irántunk” (Ellen G. White: Our 
Father Cares. 27. o.)! 

Miközben a héten Jézus kedves, együtt érző, megértő és könyörületes életéről 
elmélkedünk, érintse és formálja a szívünket szeretetének isteni hajtóereje, 
ami az igazi kereszténység vízjegye!  

7. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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vasárnapaugusztus 10.

AHOGY JÉZUS ÉLT

Jézus a szeretet szolgálatának önzetlen életét élte, pedig állandóan Sátán he-
ves támadásainak kereszttüzében volt. Fontossági sorrendjében mindig maga 
elé vett másokat. Gyerekkorától kezdve egészen a keresztig állandóan szere-
tettel szolgálta az embereket. Folyton készen állt rá, hogy enyhítsen minden 
szenvedést, amivel találkozott. Szeretettel gondoskodott például gyerekek-
ről, asszonyokról, idegenekről, leprásokról és vámszedőkről, olyanokról, 
akikben a társadalom nem látott nagy értéket. „…az embernek Fia nem azért 
jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon” (Mt 20:28). Ezért „széj-
jeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak”  
(ApCsel 10:38). Fontosabb volt számára a könyörület és az együttérzés, mint 
saját fizikai szükségleteinek a kielégítése, mint az evés vagy a pihenés. Még a 
kereszten is inkább az édesanyjával, mint a saját szenvedésével törődött (Jn 
19:25-27). 

Hogyan tekintett az emberekre Jézus? Mit tudhatunk meg erről Mt 9:36, 
14:14 és 15:32 verséből?

Jézus odafigyelt az emberek szükségleteire, őszintén törődött velük. Megesett 
a szíve az elcsigázott, szétszéledt tömegen. Megszánta a gyámoltalan embere-
ket, mint a két jerikói vakot (Mt 20:34), a könyörgő leprást (Mk 1:40-41) és az 
özvegyasszonyt, akinek meghalt az egyetlen fia (Lk 7:12-13). 

Mi volt Jézus vezérelve, amikor bárkivel találkozott? Lásd Mk 10:21; Jn 11:5!

Jézus minden irgalmas tettét, minden csodáját és minden szavát végtelen sze-
retete motiválta, ami változatlan és állandó. Élete végén mutatta be tanítvá-
nyainak a legerősebben, hogy kezdettől fogva szerette őket, „mindvégig szerette 
őket” (Jn 13:1). Kereszthalálával az egész világmindenség előtt bizonyította, 
hogy az önzetlen szeretet diadalmaskodik az önzésen. A Golgota fényében 
világossá vált, hogy az élet egyetlen érvényes alapja égen-földön az önmegta-
gadó szeretet elve. 

„Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő 
barátaiért” (Jn 15:13). Véleményed szerint mit jelent ez a hétköznapi 
életben, a gyakorlatban? Hogyan tehetünk így nap mint nap? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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augusztus 11.hétfő

SZERESD FELEBARÁTODAT!

A jézusi élet azt jelenti, hogy olyan szeretetet tanúsítunk, mint Ő. Egy törvény-
tudóval beszélgetve Jézus az irgalmas samaritánus példázatával (Lk 10:30-37) 
mutatta be, milyen is ez a szeretet. A törvénytudó így összegezte Isten és em-
bertársaink iránti kötelességünket: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíved-
ből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, 
mint magadat” (Lk 10:27). Jól ismerte a Szentírást (kívülről idézte 5Móz 6:5 
és 3Móz 19:18 verseit), de bűntudata lehetett, amiért nem szerette eléggé az 
embereket. Önmagát igazolandó, megkérdezte Jézustól: „De ki az én felebará-
tom” (Lk 10:29)?

Hogyan világított rá Jézus, hogy ki a felebarátunk? Mi minden következik 
az irgalmas samaritánus példázatából ránk nézve (Lk 10:30-37)? Hogyan 
viszonyul az aranyszabályhoz (Mt 7:12) az, hogy szeresd „a te felebarátodat, 
mint magadat”?

„De ki az én felebarátom?” – erre a kérdésre alapjában véve Jézus azt vála-
szolta, hogy felebarátunk mindenki, akinek szüksége van a segítségünkre. 
Ahelyett tehát, hogy azt kérdeznénk: „Mit tehet értem a másik ember?”, azt 
tudakoljuk: „Én mit tehetek a felebarátomért?”

Jézus messze túlment azon, ahogy abban a korban – általában a tiltás olda-
láról közelítve – értelmezték ezt a szabályt: „ne tedd mással azt, amit te nem 
szeretnél!” Pozitív oldalról megvilágítva nemcsak arra mutatott rá, hogy mit 
kell elkerülnünk, hanem főként arra, amit tennünk kell. Ne feledjük, ez az 
elv nem arra szólít, hogy úgy bánjunk másokkal, ahogy ők bánnak velünk! 
Hiszen könnyű kedvesnek lenni a kedves emberekkel és kellemetlenkedni a 
rosszindulatúakkal – a legtöbben képesek erre. A felebarát iránti szeretetünk-
nek függetlennek kell lennie attól, ahogy velünk bánnak. 

Gondoljunk valakire, aki ártott, fájdalmat okozott nekünk! Milyen reak-
ciót váltott ki belőlünk? Hogyan bánhatnánk jobban az ellenséges embe-
rekkel? Mire tanít Krisztus példája, ahogyan Ő viszonyult az ellene for-
dulókhoz?
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augusztus 12. kedd

SZERETETTEL SZOLGÁLNI

Mi az alapvető üzenete Mt 25:31-46 szakaszának? 

Az utolsó napon sok lesz a meglepetés. Az ember Fia jobb keze felől állók 
soha nem gondolták, hogy önzetlen szeretetből fakadó tetteik ennyire meg-
határozónak bizonyulnak. Krisztus nem ékesszóló prédikációikért, az általuk 
elvégzett fontos munkáért és nem is nagylelkű adományaikért dicséri őket. 
Azért léphetnek be a mennybe, mert a gondoskodás apró jeleit tanúsították 
Jézus legkisebb testvérei iránt. 

A Király bal keze felől állók is meglepődnek, amikor meghallják az ítélet in-
doklását, néhányan még meg is kérdezik: „Uram! Uram! nem a te nevedben 
prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é 
sok hatalmas dolgot a te nevedben” (Mt 7:22)? Még ha mindezek kívánatos tet-
teknek is számítanak, szeretet nélkül értéktelenek. Hangoztatták, hogy Krisz-
tust szolgálták, az Úr azonban nem ismerte őket (Mt 7:23), mivel valójában 
sosem szerették sem Őt, sem testvéreiket. Nem gyakorolták az igazi vallás 
elveit (lásd Jak 1:27). 

A különböző kommentárokban sokféle magyarázatot találni arra, hogy kikre 
értendő a megfogalmazás: „az én legkisebb atyámfiai” (Mt 25:40). Fontos meg-
határozni, kiket értsünk e kifejezés alatt, hogy tisztában legyünk keresztényi 
felelősségünk kiterjedésével. Egyes magyarázók szerint a „legkisebb atyámfi-
ai” az apostolokra és a keresztény misszionáriusokra vonatkozik. Nézetüket 
Mt 10:40-42 verseivel támasztják alá, és arra a következtetésre jutnak, hogy 
minden ember végső sorsa attól függ, hogyan viszonyul a keresztény misszi-
onáriusokhoz. Más teológusok pedig Mt 12:48-50 alapján azt állítják, hogy 
Jézus „legkisebb” atyjafiai, testvérei általánosságban véve a követői. Nem két-
séges, hogy Jézus minden tanítványa a testvérének számít, de e szavak még 
szélesebb körre terjednek ki. „Krisztus az emberi nemzetség minden egyes 
gyermekével azonosítja magát… Krisztus az embernek Fia, és így testvére 
Ádám minden egyes fiának és leányának” (Ellen G. White: Jézus élete. Buda-
pest, 1989, Advent Kiadó. 543-544. o.).

Idézzünk fel egy olyan esetet, amikor igen nagy szükségünk volt valami-
re, és volt, aki a segítségünkre sietett. Mit jelentett ez nekünk a fájdalom 
és szenvedés idején? A saját tapasztalatunk szerint tehát miért olyan 
fontos, hogy készségesen segítsünk a szükségben lévőknek?
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augusztus 13.szerda

SZERESD AZ ELLENSÉGEIDET! 

Az őszinte kereszténység legfőbb bizonyítéka az ellenség szeretete. Jézus tet-
te ilyen magasra a mércét, szemben kora uralkodó nézeteivel. Sokan olyan 
következtetést vontak le a parancsolatból: „szeressed felebarátodat, mint maga-
dat” (3Móz 19:18), amit az Úr soha nem mondott vagy tervezett, hogy gyűlöld 
az ellenségedet. Természetesen erre nem utalt a szöveg.

Krisztus szerint milyen gyakorlati úton-módon mutatkozik meg az ellenség 
szeretete (Lk 6:27-28)?

Az ellenség háromféleképpen is kinyilváníthatja szándékát: rosszindulatú ma-
gatartással (gyűlölet), bántó szavakkal (átkozódás) és bántalmazással (hábor-
gatás, üldözés) – amint Mt 5:44 versében utal rá Jézus. Ő pedig arra tanít, hogy 
a rosszindulat háromszoros kinyilvánítására a szeretet három formájával vála-
szoljunk: tegyünk jót velük (jó cselekedetek), beszéljünk szépen róluk (áldás), 
járjunk közben értük Istennél (ima). A keresztény válasza az ellenségeskedésre 
és a szembenállásra az, hogy „a gonoszt jóval győzd meg” (Róm 12:21).     

Figyeljük meg: Jézus először is azt kéri, hogy szeressük ellenségeinket, majd 
pedig ebből következően mutassuk be szeretetünket jótetteinkkel, kedves sza-
vainkkal és közbenjáró imánkkal. A mennyei eredetű szeretet nélkül ezek a 
tettek, szavak és imádságok inkább támadó jellegűek lennének, képmutató 
hamisítványai az igazi kereszténységnek. 

Mivel indokolta Jézus, hogy szeretnünk kell ellenségeinket (Lk 6:32-35)?

Az Úr három érvet sorakoztatott fel, hogy segítsen megértenünk ezt a ma-
gas elvárást. Először is, a világénál magasabbra kell tennünk a mércét. Még a 
bűnben élők is szeretik egymást, sőt a bűnözők is segítenek egymásnak. Ha 
Krisztus követése nem emelne fel bennünket a világ gyermekeinek szintjénél 
magasabb fokra az életben és a szeretetben, akkor ugyan milyen értéke lenne? 
Másodszor, Isten meg fog jutalmazni azért, ha szeretjük az ellenségeinket. 
Még ha nem is a jutalomért szeretünk, Ő kegyelmesen jutalmat tartogat. Har-
madszor pedig ez a fajta szeretet bizonyítja, hogy szoros kapcsolatban állunk 
Mennyei Atyánkkal, aki „jóltévő a háládatlanokkal és gonoszokkal” (Lk 6:35).
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augusztus 14. csütörtök

JÉZUSI ÉLET

Tanításaiban Jézus az önzetlen, szeretettel teljes élet magas normáját ál-
lítja elénk, ami a legtöbbünket teljesen elcsüggeszthet. Miként érhető el, 
hogy természetünkből adódóan önző létünkre tudjuk önzetlenül szeretni a 
felebarátainkat? És egyáltalán képesek volnánk valóban szeretni az ellensé-
geinket? Emberi szemszögből nézve teljességgel lehetetlen. Csakhogy az Úr 
soha nem kérné, hogy szeressük a gyűlölködő, szeretetre méltatlan embereket, 
ha nem biztosítaná számunkra a megvalósításhoz szükséges eszközöket. „Ez 
a norma nem elérhetetlen. Isten minden egyes parancsolata és minden megbí-
zása határozott ígéreten alapszik. Isten előkészületeket tett, hogy hozzá hason-
lókká lehessünk, sőt mi több, Ő akarja ezt az átalakulást mindazokban vég-
hezvinni, akik visszás akaratukkal ellene nem szegülnek, ami által kegyelmét 
visszautasítják” (Ellen G. White: Krisztus követése. Gondolatok a Hegyibeszédről. 
Budapest, 1987, H. N. Adventista Egyház. 70. o.). 

És milyen ígéret húzódik meg az ellenség szeretetére való felszólítás mö-
gött? Az, hogy Isten jó és kegyelmes azokkal is, akik hálátlanok, gonoszok  
(Lk 6:35-36) – köztük velünk is. Azért lehetünk képesek szeretni az ellensé-
geinket, mert Isten előbb szeretett bennünket, már akkor, amikor az ellensé-
gei voltunk (Róm 5:10). Ha naponta megerősítjük, hogy elfogadjuk értünk, 
szeretetből vállalt keresztáldozatát, Krisztus önmegtagadó szeretete átjárja 
életünket. Minél inkább felismerjük és tapasztaljuk az Úr szeretetét, annál 
jobban árad szeretete belőlünk mások – még az ellenségeink felé is.  

Mi a kapcsolat a Krisztusban és szeretetében való megmaradás és feleba- 
rátaink szeretete között (Jn 15:4-12)?

Nemcsak arra van szükségünk naponta, hogy elfogadjuk Krisztus értünk 
vállalt halálát, hanem az akaratunkat is folyamatosan alá kell rendelni neki, 
benne kell maradnunk. Amint Jézus sem a saját akaratát kereste, hanem az 
Atyáét (Jn 5:30), nekünk is rá és az akaratára kell hagyatkoznunk, mert nélkü-
le semmit sem tehetünk. Ha mindennap a választásunkkal meghajlunk Jézus 
előtt, akkor Ő bennünk és általunk él. Amint Pál apostol fogalmazott: „Élek 
pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus” (Gal 2:20). Ettől változik meg 
az ember egocentrikus magatartása, így képes lesz önzetlenül, szeretettel élni.

Olvassuk el ismét Jn 15:4-12 szakaszát! Milyen örömről beszél itt Jézus? 
Hogyan tapasztalhatjuk mi magunk is a Jézus szolgálatából fakadó örö-
met még akkor is, ha a közvetlen körülményeink nem feltétlenül adnak 
okot a boldogságra? 
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augusztus 15.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „Az irgalmas 
samaritánus” c. fejezet, 420-425. o.; „Legkisebb atyámfiai” c. fejezet, 542-547. o.

„Környezetünkben élnek nyomorult, megpróbált emberek, akiknek szük-
ségük van megértő szavakra és tettekre. Mindenütt vannak özvegyek, akik 
segítségre és együttérzésre szorulnak; árvák, akikért Krisztus felelőssé teszi 
követőit… Ők is Isten nagy családjához tartoznak, és a keresztények Isten 
sáfáraiként felelősek értük. ’Vérüket a te kezedből kívánom meg’ – mondja 
Isten” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista 
Egyház. 269. o.). 

„Nem az általunk elvégzett munka nagy volta nyeri el a Megváltó tetszését, ha-
nem az, amilyen szeretettel és hűséggel tesszük dolgainkat” (Ellen G. White: 
In Heavenly Places. 325. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Első látásra azt mondhatnánk, hogy a juhok és kecskék példázata a 

cselekedetek általi megváltást tanítja, vagyis minél több jót teszünk, 
annál nagyobb az esélyünk bejutni Isten országába. Viszont a megvál-
tottak meglepetése azt mutatja, hogy a szeretetükkel nem érdemeket 
akartak szerezni. Jézus egyértelmű tanítása szerint az örök életet úgy 
nyerhetjük el, ha hiszünk benne (Jn 3:15; 6:40, 47; 11:25-26). Őszinte 
szeretetből fakadó tettekre a hit és Isten szeretete késztet (Gal 5:6). Az 
ilyen cselekedetek nem szereznek üdvösséget, csak annak bizonyíté-
kai, hogy megváltást nyertünk. Hogyan törekedhetünk a szeretetteljes 
életre, kikerülve a csapdát, hogy tetteinket az érdemszerzés eszközei-
nek tartanánk? Miért kell mindig különbséget tenni a megváltás gyü-
mölcse és eszköze között? 

2.  Egy dolog szeretni az ellenséget, ha csak bosszantó, barátságtalan, 
mint pl. egy nehéz természetű munkatárs, faragatlan ismerős vagy 
hálátlan szomszéd, még ha ez sem könnyű. Viszont mi a helyzet az 
igazi ellenségekkel, ártó szándékú emberekkel, akik ellenünk vagy a 
családunk ellen törnek? Hogyan szeressük őket? 

3.  Mások vitathatják teológiai felfogásunkat, tantételeinket, életmódun-
kat, gyakorlatilag szinte bármit. Ám ki vitatkozhatna az önzetlen, 
nem érdekből fakadó szeretettel? A racionális, logikus magyarázaton 
túlmutató erő mutatkozik meg az önzetlen szeretetben. Hogyan tanul-
hatunk meg ilyen szeretettel élni, bármi legyen is az ára? 
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REMÉNYIK SÁNDOR:
ISTENARC

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Tán lételőtti létem emlékképe!
Fölibe ezer réteg tornyosul,
De érzem ezer rétegen alul, 
Csak nem tudom, miképp került a mélybe.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Néha magamban látom, néha másban.
Néha állok, mint fosztott ág, szegényen.
Ha rossz órámban eltűnik egészen
Alteregóm az örök vándorlásban.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
A rárakódott világ-szenny alatt.
A rám rakódott világ-szenny alól,
Kihűlt csillagok hamuja alól
Akarom kibányászni magamat.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
S most ásót, kapát, csákányt ragadok,
Testvéreim, jertek, segítsetek,
Egy kapavágást ti is tegyetek,
Mert az az arc igazán én vagyok.

Egy istenarc van eltemetve bennem:
Antik szobor, tiszta nyugodt erő.
Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.
S bár világ-szennye rakódott reája,
Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.
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augusztus 16–22.

Az egyház

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 32:4; Zsoltár 28:1; Máté 5:23-24; 7:1-5; 
18:15-18; János 15:1-5; 17

„De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédökre hisz-
nek majd énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, 
Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a 
világ, hogy te küldtél engem” (Jn 17:20-21). 

A keresztény egyház gyökerei visszavezethetők egészen Ádámig, Ábrahámig 
és Izráel népéig. Az Úr elhívta Ábrahámot, majd pedig később az izraelitákat, 
hogy szövetséges kapcsolatba lépjenek vele, mert meg akarta áldani a világot 
általuk. A szent történelem során ez a szövetséges kapcsolat az egyházban 
folytatódott.

Az egyház nem az apostolok vagy más emberek „találmánya” volt. Szolgálata 
során maga Krisztus jelentette ki, hogy meg akarja alapítani egyházát (lásd Mt 
16:18). Létezése Jézus Krisztusnak köszönhető, tőle ered.

Az evangéliumok szerint összesen csak három ízben hangzott el Jézus szájá-
ból az a szó, amit úgy fordítunk, hogy egyház, ill. gyülekezet (Mt 16:18; 18:17). 
Ez viszont korántsem jelenti azt, hogy Jézus nem foglalkozott volna e témával, 
sőt nagyon is fontos elveket tanított az egyházzal kapcsolatban. E heti tanul-
mányunk két fő gondolatra összpontosít: az egyház alapjára és egységére.

8. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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augusztus 17. vasárnap

AZ EGYHÁZ ALAPJA

Jézus kijelentette: „ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat” (Mt 
16:18). Ki az a kőszikla (görögül petra), akire az egyház felépült? Bizonyos 
igemagyarázók szerint Péter. Érvelésük szerint az Úr élt a nyelvi lehetőséggel, 
ami az eredetiben a Péter és a szikla (görögül Petros és petra) szavak hasonló-
ságában rejlett. A szójáték még érthetőbb lehetett arámul, ahogyan Jézus való-
színűleg beszélt. Ám valójában senki nem tudja teljes bizonyossággal, hogyan 
is hangzott pontosan Jézus kijelentése arámul. Csak a görög szöveget jegyezte 
fel Máté, különbséget téve a Petros (kő) és petra (szikla) között, és e megkülön-
böztetés felett nem szabad figyelmetlenül átsiklani.

Jó okunk van azt állítani, hogy a petra szó Krisztusra utal. Jézus kijelentésé-
nek közvetlen szövegkörnyezete (Mt 16:13-20) Krisztus lényére és küldetésé-
re, nem pedig Péterére összpontosít. Továbbá Jézus korábban már használta 
a sziklára építés motívumát, amiben egyértelműen Önmagát és a tanításait 
nevezte sziklának (Mt 7:24-25). 

Mi a jelképes jelentése a „sziklának” az Ószövetségben (5Móz 32:4; Zsolt 
28:1; 31:3-4; 42:10; 62:3; Ézs 17:10)?

Amikor Péter és a többi apostol hallotta Jézustól, hogy egyházát sziklára épí-
ti, bizonyára az ószövetségi értelemben elevenedett fel bennük a kép, Istenre 
utaló jelképként. 

Péter is említette, hogy Krisztus „ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett 
a szegletnek fejévé” (ApCsel 4:11), Őt nevezte az egyház alapjának (1Pt 2:4-8), a 
keresztényeket pedig általánosságban élő kövekhez hasonlította. A szikla (petra) 
szóval egyedül Krisztusra utalt. A Biblia Jézuson kívül emberre nem használja 
a petra szót.

Pál apostol is Krisztusra vonatkoztatta a petra szót (Róm 9:33; 1Kor 10:4), és 
határozottan kijelentette: „más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, amely 
vettetett, mely a Jézus Krisztus” (1Kor 3:11). Ezért arra a következtetésre jutunk, 
hogy az apostoli egyház egyöntetűen Jézus Krisztust tekintette annak a kősziklá-
nak (petra), amelyen felépült az egyház, és az egyház lelki épületében a próféták, 
apostolok (köztük Péter) képezik az élő kövek első sorát (Ef 2:20). 

Miért fontos tudni, hogy maga Krisztus az alapja az egyháznak, még ha 
az időnként igencsak gyengének is tűnik? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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augusztus 18.hétfő

KRISZTUS IMÁDSÁGA AZ EGYSÉGÉRT
 

Csütörtök esete volt. Az utolsó vacsora után Jézus a tanítványaival az Olaj-
fák hegye felé tartott. Mielőtt a Gecsemáné-kertbe értek, Jézus megállt, hogy 
imádkozzon önmagáért, a tanítványaiért és mindazokért, akik az apostolok 
prédikációi nyomán a későbbiekben hisznek majd benne. A kereszt gyötrel-
mei előtt állt, mégsem önmagával foglalkozott leginkább, hanem követőire 
gondolt. A Bibliában János evangéliuma 17. fejezetében találjuk a leghosszabb 
közbenjáró imádságot. Bátorító arra gondolni, hogy az Úr minden hívőért 
imádkozott, így értünk is!

Olvassuk el János evangéliuma 17. fejezetét! Mi volt Jézus fő kérése az Atyá-
tól a hívőkre vonatkozóan (lásd a 21-23. verseket)?  

Az egyház életében döntő az egység, fontosságát az is mutatja, hogy Krisztus 
négyszer is megismételte, mennyire vágyik követői egységére (Jn 17:11, 21-23). 
Utolsó óráiban az Úr annyi más fontos, szükséges dologért könyöröghetett vol-
na, Ő viszont mégis követői egységéért imádkozott. Tisztában volt vele, hogy 
az az egyházára leselkedő legnagyobb veszély, ha a rivalizálás és a megoszlás 
lelkülete nehezedik rá. 

Jézus nem a teljes egyformaságért, uniformitásért imádkozott, inkább olyan 
egységért, ami emlékeztet arra, amilyen az Ő kapcsolata az Atyával. Jézus és 
az Atya két külön személy, akik eltérő feladatokat látnak el, de természetük-
ben és szándékukban egyek. Hasonlóképpen nekünk is más és más a tempe-
ramentumunk, a hátterünk, különböznek a képességeink, a feladatköreink, 
mégis egységesnek kell lennünk Jézus Krisztusban.

Az ilyen egység nem jön létre spontán módon. Akkor alakulhat ki, ha mara-
déktalanul elfogadjuk Krisztus uralmát az életünkben. Neki kell a jellemün-
ket formálnia, és fontos, hogy az akaratunkat alávessük az Övének!   

Az egység nem végcél, hanem bizonyság, ami arra készteti a világot, hogy 
higgyenek Krisztusban, az Atya által elküldött Megváltóban. A különböző ter-
mészetű, tulajdonságú emberek közti összhang és egység a lehető legnagyobb 
erővel ható bizonysága annak, hogy Isten elküldte a Fiát a bűnösök megmen-
téséért. Ez adja a megkérdőjelezhetetlen bizonyítékát Krisztus üdvözítő és át-
formáló erejének.

Az egység általában az ember önzése miatt kerül veszélybe. Hogyan győ-
ződhetünk meg arról, hogy bennünket nem terhel az egység akadályozá-
sának vétke (méghozzá nyomós ok nélkül)?
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augusztus 19. kedd

AMIT KRISZTUS AZ EGYSÉGÉRT TETT

Mi az alapja az egységnek, amiért Jézus imádkozott egyházára gondolva 
(lásd Jn 15:1-5; 17:23)?

„…ti énbennem, és én tibennetek” (Jn 14:20) – ez a megfogalmazás fejezi ki a benső-
séges kapcsolatot, amit Jézussal kell fenntartanunk. Az teremti meg az egységet, 
ha Jézus a szívünkben van. Az életünkbe behozza az egység elengedhetetlen felté-
telének két elemét: az isteni Igét és az isteni szeretetet. Ha Jézus bennünk él, „be-
szédei” is meglesznek bennünk, amelyek valójában az Atya „beszédei” (Jn 14:24; 
17:8, 14). Jézus „az igazság” (Jn 14:6), és az Atya igéje is „igazság” (Jn 17:17).  
A Jézusban való egység az Isten Igéjében való egységet jelenti. Az egység feltétele, 
hogy egyetértés legyen közöttünk Isten Igéjének igazságtartalmát illetően, tehát 
kudarcra ítéltetett minden olyan egységtörekvés, amelyből hiányzik a bibliai hit-
pontokhoz való ragaszkodás. Az Úr azt kívánja, hogy követőit az igazi szeretet 
is összekösse. Ha Jézus bennünk él, betölt az a tökéletes szeretet, amivel az Atya 
viseltetik a Fiú iránt (Jn 17:26). Ez a fajta szeretet nem mulandó érzés, hanem 
élő és állandó cselekvési elv. Ha igazi szeretetre vágyunk, kevesebb teret kell en-
gednünk énünknek és többet Jézusnak. Meg kell halnia önző büszkeségünknek, 
hogy Jézus élhessen bennünk. Akkor fogjuk igazán és őszintén szeretni egymást, 
és így válhat valóra az az egység, amiért Jézus imádkozott. 

„Amikor az igazság megszenteli azokat, akik vallják, hogy hisznek benne, 
amikor megismerik Krisztust, alázatát, szerénységét, akkor az egyházban 
teljes és tökéletes egység lesz” (Ellen G. White cikke, The Signs of the Times. 
1900. szept. 19.).

Nem mindig könnyű megőrizni az igazságot úgy, hogy közben mélységes sze-
retettel is tudunk viseltetni egymás iránt. Megvan annak a kockázata, hogy az 
egyiket a másik kárára jobban hangsúlyozzuk. Volt idő, amikor egyházunk-
ban a tantételeket tartották az egység legfontosabb elemének. Szerencsére fo-
kozatosan kiigazították az egyensúly hiányát. Ma inkább az a veszély fenyeget, 
hogy a másik végletbe esünk: ha azt gondoljuk, hogy az egység szempontjából 
a szeretet fontosabb az igazságnál. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 
a szeretet igazság nélkül vak, míg az igazság szeretet nélkül gyümölcstelen.  
A szívnek és az értelemnek együtt kell működnie!

Az apostolok korában az egyházban megvolt az egység, amiért Krisztus imád-
kozott: „Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban [igazság], a kö-
zösségben [szeretet]” (ApCsel 2:42, új prot. ford.).
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augusztus 20.szerda

AZ EGYSÉG NAGY AKADÁLYA

Hogyan segíthetnek Jézus szavai elkerülni az egyházban a megoszlást, az 
összeütközéseket (Mt 7:1-5)?

Sokkal könnyebb másokban meglátni a hibát, mint magunkban. Aki kritizál, 
azon eluralkodik a téves érzés, hogy különb a másiknál. A bírálgató máshoz 
hasonlítja magát, akiről azt gondolja, hogy még rosszabb helyzetben van, mint 
ő. Viszont arra kell törekednünk, hogy ne egymáshoz, hanem Jézushoz hason-
lítsuk magunkat! Mennyi problémát elkerülhetnénk, ha mindannyian engedel-
meskednénk az isteni parancsnak: „Ne járj rágalmazóként a te néped között” 
(3Móz 19:16). Fájdalmasan igaz, hogy „Az álnok ember viszályt támaszt, a rágal-
mazó szétválasztja a barátokat is” (Péld 16:28, új prot. ford.). Persze előfordulnak 
olyan körülmények is, amikor szükséges egy másik emberről beszélni. Mielőtt 
azonban ezt megtennénk, három kérdést mindig fel kell tennünk magunknak!
1. Igaz-e, amit mondani akarok? „Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbi-

zonyságot” (2Móz 20:16). Előfordulhat, hogy az ember valamit tényként 
közöl, pedig valójában csak feltételez vagy találgat. Emellett a saját ítéletét 
is belefűzheti, még ha nem is szándékosan, ami azzal a veszéllyel jár, hogy 
tévesen ítéli meg mások szándékait.

2. Építő-e, amit mondani akarok? Segítségére lesz annak, aki hallja? Pál azt 
tanácsolja, hogy csak olyasmiről beszéljünk, „mely hasznos a szükséges épí-
tésre” (Ef 4:29). Ha valami igaz, de nem építő, vajon nem lenne jobb nem 
elmondani? 

3. Lehetséges szeretettel, kedvesen elmondani? Éppen olyan fontos, ahogyan 
mondunk valamit, mint az, amit mondunk (lásd Péld 25:11). Ha igaz és 
építő, amiről beszélünk, akkor is ügyeljünk rá, nehogy megbántsunk em-
bereket azzal, ahogyan elmondjuk!

Jakab a nyelvet a tűzhöz hasonlítja, ami képes hatalmas erdőket is felgyújtani 
(Jak 3:5-6). Ha meghallunk valami szóbeszédet, ne tegyünk „még több fát a 
tűzre”, mert „Ha a fa elfogy, kialuszik a tűz; ha nincs súsárló (rágalmazó, új prot. 
ford.), megszűnik a háborgás (viszály, új prot. ford.)” (Péld 26:20). A pletyka 
csak addig kering tovább, amíg van, aki továbbadja. Megállíthatjuk a lánco-
latot, ha egyszerűen nem vagyunk hajlandóak meghallgatni a rágalmat, vagy 
pedig ha már hallottuk, nem ismételjük el. „A helytelen pletykálkodás helyett 
beszéljünk inkább Krisztus mindennél nagyobb hatalmáról, az Ő dicsőségé-
ről” (Ellen G. White: The Upward Look. 306. o.).

Mi a helyzet, ha Jézushoz hasonlítjuk magunkat, és nem emberekhez?
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augusztus 21. csütörtök

AZ EGYSÉG HELYREÁLLÍTÁSA

Miért nevezte Jézus az elfogadható istentisztelet előfeltételének azt, hogy 
rendezni kell a kapcsolatot a megbántott testvérrel (lásd Mt 5:23-24)?

Az áldozatok különféle fajtáit vitték az oltárra, de Jézus valószínűleg az ál-
dozati állat felajánlására utalhatott, amivel Isten bocsánatát kereste a bűnös. 
Ám mielőtt Isten megbocsáthatna, egymással kell rendeznünk a dolgokat. A 
megbékéléshez az kell, hogy alázattal elismerjük a hibáinkat. Ilyen hozzáállás 
nélkül hogyan is kérhetnénk Isten bocsánatát?

Milyen három lépést kell megtennünk, ha valaki ártott nekünk vagy meg-
bántott (lásd Mt 18:15-18)?

Jézus tanítása szerint ahelyett, hogy másokkal beszélnénk a sérelemről, fordul-
junk közvetlenül ahhoz, aki vétkezett. Ne bíráljuk, csak mutassunk rá a hibára, 
majd pedig kérjük az illetőt, hogy forduljon el attól a rossztól (3Móz 19:17)! Alá-
zattal, kedvesen, szeretettel tegyünk meg mindent azért, hogy belássa hibáját; 
adjunk lehetőséget a változásra, bocsánatkérésre. Fontos, hogy ne szégyenítsük 
meg, a vétkét nagy dobra verve, ami a gyógyulást különösen megnehezítené.

Ideális esetben a magánjellegű beszélgetés elvezet a bűnbánathoz, majd pedig 
a megbékéléshez. Ám ha a vétkes fél nem hajlandó elismerni hibáját és nem 
is akarja azt helyrehozni, a következő lépés az lesz, hogy el kell hívni egy-két 
tanút (5Móz 19:15), akik szintén próbálják jobb belátásra téríteni. Ne foglalja-
nak személyesen állást az esettel kapcsolatban, mert így könnyebben kérhetik 
a vétkezőt arra, hogy gyakoroljon bűnbánatot. Amennyiben az ő tanácsukat 
sem hajlandó meghallgatni, tanúsíthatják a megtett lépéseket. 

Végül, és csak akkor, ha az első két próbálkozás kudarcba fulladt, „mondd 
meg a gyülekezetnek” (Mt 18:17), de még mindig nem fegyelmezésként, hanem 
utoljára kérve a vétkezőt, hogy bánja meg tettét. Kezdettől fogva az egész fo-
lyamatban a megmentés célja vezessen (Gal 6:1)! 

Ne feledjük, hogy a megmentő lelkülettel lehet a leginkább előmozdítani 
a vitában érintettek gyógyulását! Miért van az, hogy gyakran nem követ-
jük a Jézus által előírt utat, amikor valaki megbánt? Hogyan juthatunk 
el oda, hogy ne homályosítsa el a gondolatainkat a bosszúvágy? 
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augusztus 22.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Az egység erő, a megosztottság gyengeség. Jelentős befolyást árasztanak, akik 
hisznek a jelenvaló igazságban, ha egységben állnak. Sátán ezt igen jól tudja. 
Még soha nem volt annyira eltökélt, mint most, hogy az Úr népe között keserű 
szembenállást munkálva Isten igazságának hatását közömbösítse” (Ellen G. 
White: Testimonies for the Church. 5. köt. 236. o.). 

„Igyekeznünk kell jót gondolni minden emberről, kiváltképp a testvéreink-
ről, amíg arra nem kényszerülünk, hogy mást gondoljunk. Nem szabad el-
hamarkodottan hitelt adni rossz híreknek, amelyek gyakran irigységből vagy 
félreértésből fakadnak, vagy túlzóak, esetleg a tényeket csak részben közlik” 
(i. m. 58l. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Hogyan bánunk azokkal, akik téves tanokat követnek ugyan, de a 

nézetkülönbség ellenére is kedvesek, elfogadóak, szeretetteljesek? 
Hogyan kell viszonyulni hozzájuk? És mi a helyzet azokkal, akikkel 
teológiai kérdésekben egyetértünk, de nyersek, bírálgatóak és nem 
tudnak szeretettel fordulni azokhoz, akik nem látnak mindent ponto-
san úgy, mint ők? 

2.  A keresztény egyházban különösen fontos az egység, de mennyire 
sikerült ezt megőrizni? Vajon mit mondhat az általános „keresztény 
egység” gondolatáról egy más hitű vagy felfogású ember? 

3.  Jézus arra kér, hogy bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek. Viszont 
mi a helyzet azokkal, akik nem bánják meg a tetteiket, szavaikat, sőt 
nem is kérik a bocsánatunkat? Hogyan viszonyuljunk hozzájuk?

4.  Hogyan viszonyul egymáshoz a szeretet és a fegyelem?
5.  Némelyek úgy gondolják, hogy az ökumenikus mozgalommal teremt-

hető meg az az egység, amiért Krisztus imádkozott. A legnagyobb jó 
szándék mellett is milyen problémák merülhetnek fel az ökumenikus 
mozgalommal kapcsolatban, még ha nem is említjük a legnyilvánva-
lóbb kérdéseket, a végidei eseményeket? 

6.  „Igyekeznünk kell jót gondolni minden emberről, kiváltképp a testvé-
reinkről, amíg arra nem kényszerülünk, hogy mást gondoljunk.” 
Hogyan értsük ezt a mondatot, tekintettel arra, hogy minden ember 
bűnös? 
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
SÉTA A SZENT MÁRTON TEMPLOMNÁL BOGÁCSON

A kopott, lépcsős feljáróhoz érve
nővérem jutott eszembe;
apró lányka korában
Szent Antalnak kellett volna
adományt bedobnia a perselybe, de
visszahozta a pénzt azzal, hogy a Szent
„kőbű vót”.
Hol folytatódhat a kép?
Hol folytatódhat a csoda,
ha ugyan szerte nem foszlik
a ránk szabott idő
üres térségeibe tartva,
ahol a mi szívünk is
kőbű van?
Vagy egy más minőség
hangját hisszük fel
a felszínre;
a megtermékenyült reményét,
hogy életet leheljen
minden mozdulatlanba,
hol a találkozás
új testet épít.
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augusztus 23–29.

Küldetésünk

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 5:14-16; 28:19-20; Lukács 24:48-49; 
János 20:21; Jelenések 14:6-12

„És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, 
bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég” (Mt 24:14). 

Jézus már szolgálata elején elhívta tanítványának Pétert és Andrást, azért, 
hogy majd másokat is hozzá vezessenek. „És monda nékik: Kövessetek engem, 
és azt mívelem, hogy embereket halásszatok” (Mt 4:19). A későbbiekben kivá-
lasztott tizenkét tanítványt, hogy „vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikál-
ni” (Mk 3:14). Krisztus elküldte apostolait, majd később a hetven tanítványt 
is, hogy hirdessék az evangéliumot (Mt 10:5-15; Lk 10:1-12). A feltámadása 
utáni negyven nap során többször is megjelent tanítványainak (1Kor 15:3-8), 
és rájuk bízta az evangélium hirdetésének felelősségét (ApCsel 1:2-3). Újból és 
újból elmondta nekik a misszióparancsot. Az evangéliumok írói közül egyik 
sem jegyezte le Jézus minden egyes szavát, de az Úr tanításaiból mindannyi-
an közzé tettek mondatokat, a misszióparancs más-más oldalát kiemelve. Így 
jobban ráláthatunk, hogy mi is volt a feladat célja, módszere és kiterjedése. 

Ezen a héten a misszióparancsot fogjuk tanulmányozni, ahogyan maga Jézus 
mondta el. 

9. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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augusztus 24. vasárnap

VILÁGOSSÁGKÉNT A VILÁGBAN

Olvassuk el Mt 5:14-16 verseit! Mire szólítja fel Jézus minden követőjét, így 
személy szerint bennünket is – egyénileg és közösségileg is?

Az egész Bibliában szorosan kapcsolódik Istenhez a világosság. „Az Úr az én 
világosságom” (Zsolt 27:1), énekelte Dávid, János pedig kijelentette: „az Isten 
világosság és nincsen őbenne semmi sötétség” (1Jn 1:5). Isten a világosság forrá-
sa. Elsőként éppen a világosságot teremtette meg, mert az élethez nélkülözhe-
tetlen a fény. A világosság és Isten közötti szoros kapcsolat miatt a Szentírás 
gyakran használja a világosságot az igazság, a tudás és az istenfélelem szim-
bólumaként. Világosságban járni azt jelenti, hogy az ember jelleme Istenéhez 
hasonul (Ef 5:8; 1Jn 1:7). A fény Istent jelképezi, míg a sötétség Sátánt. Éppen 
ezért követnek el olyan súlyos bűnt, „akik a sötétséget világossággá s a világos-
ságot sötétséggé teszik” (Ézs 5:20). Jézus Krisztus, Isten örök Fia „az emberek vi-
lágossága”, „az igaz világosság… amely megvilágosít minden embert” (Jn 1:4, 9). 
Egyedül Ő az a világosság, aki ráragyoghat a bűn sötétségébe borult világra. Ő 
gyújthat „világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének” 
(2Kor 4:6), vagyis a jellemének ismerete. Amikor elfogadjuk Krisztust Megvál-
tónknak, „a világosság” gyermekei (Jn 12:36; 1Thessz 5:5) leszünk, de önma-
gunkból eredően nincs világosságunk. Mi is csak úgy tehetünk, mint a hold, 
csak tükrözhetjük a ránk sugárzó fényt. Ha engedjük, hogy Jézus átragyogjon 
rajtunk, nem azért fogunk jót tenni, hogy saját érdemeinkkel hivalkodjunk, 
hanem mert Isten dicsőítésére akarjuk elvezetni az embereket. 

„Ha Krisztus szívünkben lakozik, lehetetlen elrejtenünk jelenlétének fényét. 
Ha azok, akik Krisztus követőinek vallják magukat… nem árasztanak vilá-
gosságot, annak oka, hogy nincsenek összeköttetésben a világosság forrásá-
val” (Ellen G. White: Krisztus követése. Gondolatok a Hegyibeszédről. Budapest, 
1987, H. N. Adventista Egyház. 41. o.). 

Nem volna képtelenség a meggyújtott gyertyát „véka alá… vagy az ágy alá” rej-
teni (Mk 4:21)? Akkor miért teszünk mégis néha így Krisztus világosságával? 
A rejtőzködő tanítványnak nincs több haszna, mint egy sötét éjszakán a véka 
alá rejtett lámpának! Éppen ezért „Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, 
és az Úr dicsősége rajtad feltámadt” (Ézs 60:1). 

Maga a fény láthatatlan, valamiről vissza kell verődnie, máskülönben 
nem láthatnánk. Milyen lelki tanulságot vonhatunk le tehát ebből arra 
vonatkozóan, hogyan is kell megmutatkoznia a hívők világosságának? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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augusztus 25.hétfő

BIZONYSÁGTEVŐ ÉLET

Nagy jelentősége volt annak, amikor a feltámadás után Jézus először talál-
kozott a tanítványaival. A tanítványok féltek, elcsigázottak, csüggedtek vol-
tak, összezavarodtak. Rettegve bezárkóztak, és egyszer csak Jézus megjelent 
közöttük. Tiszta, kedves hangon szólította meg őket: „Békesség néktek” (Jn 
20:19)! Megdöbbenésükben, halálra rémült állapotukban alig hittek a sze-
müknek és fülüknek. Az Úr szeretettel megmutatta nekik kezét és lábát, és el-
magyarázott nekik mindent, amit a Szentírás róla mondott. Azon az éjszakán 
Jézus jelenléte és szavai hatására drámai erejű átalakulás ment végbe a tanít-
ványokon, elűzve félelmüket, hitetlenségüket és betöltve őket a feltámadása 
bizonyosságából eredő békével és örömmel.

Majd Krisztus elkezdte ismertetni a küldetésüket, fokozatosan segített ne-
kik, hogy felmérjék, milyen felelősségük van, hiszen tanúi voltak halálának, 
feltámadásának, bűnöket megbocsátó és életeket átformáló hatalmának  
(Lk 24:46-48). Valóban látták a Mestert meghalni, de látták azt is, hogy ismét 
életre kelt. Ezért tehettek bizonyságot arról, hogy Ő a világ Megváltója. 

Tanú az, aki látja, amint valami megtörténik. Bárki lehet tanú, feltéve, hogy 
személyesen megfigyel egy esetet. Hallomásból nem tanúskodhat az ember, 
csak a saját tapasztalata alapján, más elmondására nem hagyatkozhat. Meg-
mentett bűnösként kiváltságunk, hogy elmondjuk az embereknek, mit tett 
értünk Jézus. 

Milyen kapcsolatban áll egymással a Szentlélekkel való betöltekezés és a 
bizonyságtétel? Lásd Ézs 43:10, 12; 44:8; Lk 24:48-49; ApCsel 1:8!

Az apostolok cselekedeteiben azt láthatjuk, hogy csak azért lehetett meggyőző 
ereje a hívők bizonyságtételének, mert a Szentlélek betöltötte a szívüket. Mi-
után elnyerték a Szentlelket, „az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot 
az Úr Jézus feltámadásáról” (ApCsel 4:33). Vagyis képesek voltak nyíltan és 
erővel szólni arról, amit láttak és tapasztaltak. Krisztusról való bizonyságtéte-
lünkben tehát benne kell lennie a vele szerzett személyes tapasztalatunknak! 

Milyen tapasztalatod volt az Úrral? Mit tett Isten az életedben, amit első 
kézből jövő beszámolóként adhatsz tovább? Beszélgessünk erről szom-
baton a csoportban!
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augusztus 26. kedd

„ÉN IS AKKÉPPEN KÜLDELEK TITEKET” 

János evangéliuma szintén beszámol arról az esetről, amikor Jézus először ta-
lálkozott a tanítványokkal a felházban, de megemlít még olyan részleteket is, 
amelyek Lukács evangéliumából hiányoznak. 

János szerint Jézus miként határozta meg a hívőkre váró missziót (Jn 20:21)?

Néhány nappal korábban Jézus már elmondta imájában: „Amiképpen te küld-
tél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra” (Jn 17:18). Az elküldésben 
benne foglaltatik a gondolat, hogy a küldő nagyobb hatalommal rendelkezik, 
mint a küldött. Céljának is kell lennie, mivel bizonyos küldetés teljesítését 
várják attól, akit elküldenek. Jézust az Atya küldte el a világot megmenteni 
(Jn 3:17), bennünket pedig Jézus küld el azért, hogy hirdessük az üdvösséget, 
amit általa nyerhetünk. A megbízatásunk egyértelműen arra szól, hogy foly-
tassuk Krisztus munkáját, ami minden emberre kiterjedő, teljes körű szolgá-
lat (Mt 9:35). Krisztus nemcsak azt várja el tőlünk, hogy folytassuk, amit Ő 
elkezdett, hanem még tovább kell mennünk: „Aki hisz énbennem – mondta 
az Úr – az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és 
nagyobbakat is cselekszik azoknál” (Jn 14:12). 

Jézus azért adta a Szentlelket, hogy Ő tegye képessé a tanítványokat külde-
tésük végzésére. A teremtéskor Isten Ádám orrába lehelte „az élet leheletét” 
(1Móz 2:7), most pedig Jézus a tanítványokra „lehele, és monda nékik: Vegyetek 
Szentlelket” (Jn 20:22). Amint az élet lehelete élőlénnyé változtatta át az élet-
telen port, úgy a Szentlélek is a rettegő, csüggedt tanítványokat erőteljes, élő 
bizonysággá tette, akik azután folytatták Jézus munkáját. Ugyanilyen felkene-
tés ma is elengedhetetlen feltétele annak, hogy teljesíteni tudjuk a ránk bízott 
küldetést.

Jézus elhívott, hogy tanúi legyünk. Miről tehetünk bizonyságot? Vagyis, 
mit láttunk, mit tapasztaltunk, amit másoknak is elmondhatunk Jézusról?
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augusztus 27.szerda

MÁSOKAT IS TANÍTVÁNNYÁ TENNI

Feltámadása után Jézus Galileában, a hegyen találkozott a tanítványaival, 
„ahová Jézus rendelte vala őket” (Mt 28:16). Nemcsak tizenegyen, hanem öt-
száznál is többen gyűltek oda, hogy találkozzanak a feltámadt Úrral (1Kor 
15:6). Aki legyőzte a halált, azt mondta nekik: „Nékem adatott minden hata-
lom mennyen és földön” (Mt 28:18). Erejét és hatalmát nem korlátozza többé 
önként úgy, ahogy földi szolgálata idején tette. Hatalma, miként testet öltése 
előtt, ismét kiterjed az egész világegyetemre. Jézus vitathatatlan erejével bíz-
ta a küldetést követőire. Máté beszámolója szerint, amikor Jézus elmondta a 
nagy misszióparancsot, négy igét használt: elmenni, tanítvánnyá tenni, meg-
keresztelni és tanítani. Sajnálatos módon több bibliafordítás nem érzékelteti 
azt a tényt, hogy a görögben csupán a tanítvánnyá tenni szerepel felszólító 
módban, míg a másik három melléknévi igenév. Ez azt jelenti, hogy a hang-
súly a tanítvánnyá tételen van, a másik három tevékenység pedig attól függ. 

Mi a szerepe az elmenésnek, a megkeresztelésnek és a tanításnak, ami-
kor teljesíteni akarjuk a tanítvánnyá tételre vonatkozó parancsot (lásd  
Mt 28:19-20)?

A Jézustól kapott feladat arra utal, hogy a tanítvánnyá tétel folyamatában három 
tevékenységnek van szerepe, amelyeknek nem kell feltétlenül meghatározott 
sorrendben történnie, inkább csak kiegészítik egymást. Miközben különböző 
helyekre elmegyünk, végül az egész világra, tanítanunk kell mindazt, amit Jézus 
tanított, megkeresztelve azokat, akik elfogadják Megváltójuknak és hajlandóak 
megtartani minden parancsát. Örülünk, amikor valaki megkeresztelkedik, ám 
a keresztséggel még nem ér véget a történet, ez csupán egy része a tanítvánnyá 
tétel egész folyamatának. A mi feladatunk, hogy hívjuk az embereket: kövessék 
Jézust, ami azt jelenti, hogy hisznek benne, ragaszkodnak tanításaihoz, átveszik 
a jézusi életformát, ezek után pedig ők is elhívnak másokat Jézus követőiül. 

Ebben a versben jellemző a minden szó. Jézusnak adatott „minden hatalom”, 
tanítvánnyá kell tennünk „minden népeket”, megtanítva őket arra, hogy „meg-
tartsák mindazt”, ami az evangéliumhoz tartozik. Közben bizonyosak lehe-
tünk benne, hogy Krisztus „minden napon” velünk van, „a világ végezetéig.”

Most gondoljunk a saját gyülekezetünkre! Mit teszünk az új hívők lelki 
erősítéséért, tanításáért? Mit tehetnénk még? Gondolkodjunk el azon is, 
hogy milyen talentumaink vannak, amelyeket kamatoztathatnánk a 
nagy misszióparancs teljesítésének fontos feladata közben? 
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augusztus 28. csütörtök

HIRDETNI AZ EVANGÉLIUMOT

Jellegzetes tömörségével és világos megfogalmazásával Márk evangéliuma egyet-
len rövid mondatban foglalja össze a misszióparancsot: „Elmenvén e széles világ-
ra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek” (Mk 16:15). Mint Máténál, 
úgy Márknál is a görögben az elmenni szó melléknévi igenévi alakjában nem 
magát a feladatot jelöli mint az elvégzéséhez szükséges folyamatot. Konkré-
tan a küldetést a görög kerusso ige fejezi ki, ami itt felszólító módban szerepel.  
A kerusso azt jelenti, hogy „hangosan hirdetni”, „bejelenteni”, „prédikálni”. Ez 
a kifejezés Márknál tizennégyszer szerepel, többször, mint a többi evangélium-
ban. Az egyháznak hirdetnie kell az evangéliumot. Amíg tartott Jézus szolgá-
lata, nem küldte el tizenkét tanítványát a pogányokhoz, csak „Izráel házának 
eltévelyedett juhaihoz” (Mt 10:6). Ekkor viszont már „e széles világra” elküldte 
őket, minden teremtéshez. Tizenegyen nem tudták volna az egész világra, min-
denkihez eljuttatni az evangéliumot. Egy ilyen, világszéles dimenziójú feladat 
az egész egyház részvételét szükségessé teszi. Jézus minden korban, minden kö-
vetőjének adta a megbízást, és ebbe a körbe természetesen mi is beletartozunk.
Olvassuk el Jel 14:6-12 verseit! Hogyan öleli fel ez a szakasz az egyháznak 
az egész világra kiterjedő misszióját?

Még ha minden teremtésnek hirdetjük is az evangéliumot, ez nem jelenti au-
tomatikusan azt, hogy mindenki el fogja fogadni. Csak „aki hiszen és megke-
resztelkedik, idvezül” (Mk 16:16). Fontos lelkesen hirdetni az evangéliumot, 
abban a reményben, hogy minden hallgató válaszol a hívásra. Ugyanakkor 
tisztában kell lennünk vele, hogy sokan nem fogadják el az Igét, amint a szo-
ros kapu hasonlata félreérthetetlenül érzékelteti (Mt 7:13-14). 
Milyen bizonyosságot kapunk arra, hogy be lehet tölteni ezt az egész világ-
ra kiterjedő küldetést, és ez meg is fog történni (Mt 24:14)?

Bátorít a párhuzam, amit Mk 16:15 és Mt 24:14 között láthatunk. Mindkét 
szöveg arra utal, hogy az evangéliumot az egész világon hirdetni fogják. Míg 
az első szakaszban Jézus felszólít a hirdetésre, a másodikban annak az ígéretét 
találjuk, hogy a küldetés célba is ér. 

Krisztus „gondoskodott a munka folytatásához szükséges ellátásról és 
felszerelésről, s magára vállalta a felelősséget a munka sikeréért. Amíg 
tanítványai engedelmeskedtek szavának és vele együtt munkálkodtak, 
addig nem szenvedhettek kudarcot” (Ellen G. White: Jézus élete. 
Budapest, 1989, Advent Kiadó. 726. o.). Mennyire állok készen arra, hogy 
Krisztus engem is felhasználjon ebben a fontos munkában?
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augusztus 29.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „Menjetek el és tanít-
satok minden népeket!” c. fejezet, 722-734. o.; Az apostolok története. Budapest, 
2001, Advent Kiadó. „A nagy megbízás” c. fejezet, 17-22. o.

„Minden igaz tanítvány misszionáriusként születik Isten országába. Aki az 
élet vizéből iszik, az élet kútfejévé válik. Krisztus kegyelme olyan a léleknek, 
mint a forrás a pusztának: azért buzog, hogy mindenkit felüdítsen, és vágyat 
ébresszen az elveszendőben az élet vize után” (Ellen G. White: Jézus élete. Bu-
dapest, 1989, Advent Kiadó. 154. o.). 

„Az Üdvözítő tanítványainak adott megbízása kiterjed minden hívő ember-
re. Magába foglal minden Krisztusban hívő embert az idő végéig. Végzetes 
tévedést követnénk el, ha azt feltételeznénk, hogy a lelkek megmentésének a 
munkája egyedül csak a felszentelt lelkészektől függ… Krisztus mindazokat 
felavatja, felszenteli arra, hogy munkálkodjanak embertársaik üdvösségéért, 
akik már megkapták és magukban hordják életét. Az egyházat ennek a mun-
kának a végzésére alapították, és mindazok, akik ünnepélyes és szent fogadal-
mat tettek az egyháznak, arra kötelezik el magukat, hogy együtt munkálkod-
janak Krisztussal” (i. m. 726-727. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Nem mindenki képes körbejárni a világot az evangéliumot hirdetve. 

Mégis milyen formában, módon kapcsolódhatunk be mindannnyian 
az evangélium hirdetésébe a hármas angyali üzenet értelmében? 

2.  Hogyan folytatja gyülekezetünk a környezetében a szolgálatot, amit 
Jézus elkezdett? Egyénileg hogyan segíthetünk a gyülekezet missziós 
szolgálatának erősítésében?

3.  Jézus azt mondta, hogy az evangélium eljut az egész világra. Miután 
ezt kijelentette, az emberiség történelmének túlnyomó részében alig 
változtak valamit a kommunikációs módszerek. Kétszáz éve az infor-
mációátadás sebessége nem sokkal haladta meg a kétezer évvel 
ezelőttit, amikor Jézustól elhangzott a nagy misszióparancs. Majd 
különösen az elmúlt ötven évben óriási változás történt, az újabbnál 
újabb kommunikációs módszerek létrejöttével. Hogyan tanulhatjuk 
meg mind jobban alkalmazni a modern technikát a munkában, ami 
Jézus ígérete szerint mindenképpen végbemegy? 

4.  Aki kész rá, beszéljen a Jézussal szerzett személyes tapasztalatáról a 
csoportban, a hétfői rész utolsó kérdése alapján! Szavaink hogyan vál-
hatnak bizonyságtétellé? Miért fontos beszélni a tapasztalatainkról?  
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
MONDD EL!

Ember! Ki megismerted Istent,
tovább hallgatni nem szabad!
Mondd testvérnek, barátnak,
mondd el az egész világnak!

Messze-messze szálljon a szavad!
Mondd el hatalmát, szeretetét,
jósága végtelen sorát!
Mondd, hogy Ő teremtette
az embert; általa áll fenn a világ!

– Mondd el, hogy bűneink miatt
Szent Fiát áldozta értünk,
mert a kosok és bárányok vére
nem moshatta le a vétkünk!

Új törvény, új idő kezdődött:
az a kárpit kettéhasadt.
Azóta a törvény Krisztus lett,
az egyetlenegy áldozat.

– Világot betöltő erő,
a szeretet törvénye: áll!
A beteljesült ígéret fénye
sugárzik ránk a Golgotán.
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augusztus 30–szeptember 5.

Isten törvénye 

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 5:17-19, 21-44; 19:16-22; Márk 7:9-13

„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok” (Jn 14:15). 

Izráel vezetői közül sokan különösen tisztelték a törvényt, némelyek azonban 
tévesen értelmezték annak célját. Azt hitték, hogy ha betartják, igazzá válhat-
nak. Amint Pálnak is le kellett írnia: „Mert az Isten igazságát nem ismervén, 
és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem 
engedelmeskedtek” (Róm 10:3). 

Ezért volt az, hogy Jézus gyakran megkérdőjelezte a vallási vezetők hagyomá-
nyait, sőt helytelenítette is azokat (Mk 7:1-13). A farizeusok téves értelmezése 
volt az oka annak, hogy bírálták Jézust a törvénnyel kapcsolatos nézetei miatt, 
ezért szálltak szembe vele. 

Fontos tisztában lenni azzal, hogy még ha Jézus helytelenítette is a farizeusok 
egyértelműen törvényeskedő szokásait, magát a Tízparancsolatot tisztelte, 
félreérthetetlenül megerősítette folyamatos érvényességét, elmagyarázta je-
lentését és célját is. Kijelentette, hogy a törvényt jött betölteni (Mt 5:17). A 
halálával több szempontból is éppen azt nyilatkoztatta ki, hogy Isten törvénye 
folyamatosan érvényes.

Ezen a héten Jézusnak a törvénnyel kapcsolatos tanításait fogjuk elemezni, 
valamint azt, hogy tanításainak miként kell hatnia az életünkre. 

10. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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augusztus 31. vasárnap

JÉZUS NEM VÁLTOZTATTA MEG A TÖRVÉNYT

Hogyan viszonyult Jézus a törvényhez? Milyen tanítás rejlik erről Mt 5:17-19 
verseiben?

Magát a törvény szót gyakran használták a Biblia első öt könyvére (amit Tó-
rának is neveznek) utalva. Ebben az esetben a szövegösszefüggés arra látszik 
mutatni, hogy Jézus elsősorban a Tízparancsolatról beszélt. Amikor elmond-
ta, nem azért jött, hogy „eltörölje” a törvényt, valójában kifejezte: nem azért 
jöttem, hogy érvénytelenítsem vagy eltöröljem a Tízparancsolatot. Kijelentése na-
gyon is világos volt, és valószínűleg arra akart rámutatni, hogy nem Ő, hanem 
éppen a vallási vezetők rontják le a törvényt, vagyis erőtlenítik meg a hagyo-
mányaikkal (lásd Mt 15:3, 6). Krisztus viszont mélyebb értelemmel tölti be; 
Ő azért jött, hogy „betöltse” a törvényt, példát adva arra, milyen is a tökéletes 
engedelmesség Isten akarata iránt (lásd Róm 8:3-4).

ApCsel 7:38 szerint ki volt az az Angyal, aki Mózessel beszélt és átadta neki 
a törvényt a Sínai-hegyen (lásd Ézs 63:9; 1Kor 10:4)? Miért fontos ez?

„Krisztus nemcsak a pusztában volt a héberek vezetője – Ő volt az az Angyal, 
aki Jahve nevét viselte, és aki felhőoszlopba burkolva járt a nép előtt –, de 
Ő volt az is, aki Izraelnek a törvényt adta. A Sínai-hegy félelmetes dicsősége 
közepette Krisztus az egész nép hallatára kijelentette Atyja Tízparancsolatát. 
Krisztus volt az, aki a kőtáblákba vésett törvényt odaadta Mózesnek” (Ellen G. 
White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 326. o.). 

Pontosan Krisztus volt az, aki a Sínai-hegyen Mózesnek átadta a törvényt, 
amit ezért is még komolyabban kell vennünk. Ahogy az evangéliumokból 
megtudjuk, a Törvényadó további magyarázatokat is fűzött hozzá tanításai 
során, tehát igencsak jól tesszük, ha betartjuk a törvényt. Nehéz lenne Jézus 
életében és tanításaiban bármi olyat találni, ami arra engedne következtetni, 
hogy a keresztényekre nézve már nem kötelező érvényű a Tízparancsolat. Sőt, 
Krisztus szavainak és élete példájának a tanítása is a törvény töretlen érvé-
nyességét mutatja!

Tudjuk, hogy a törvény továbbra is kötelező érvényű, de nem üdvözíthet 
(lásd Gal 3:21). Hogyan értjük a törvény és a kegyelem közötti kapcso-
latot?

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

JÉZUS ÉS A TÖRVÉNY MÉLYEBB MAGYARÁZATA 

Miután Jézus kiemelte a Tízparancsolat folyamatos érvényességét, folytatta a 
Hegyi Beszéd gondolatait, felvetve az ószövetségi törvény bizonyos példáit. 
A nép olyan mélyen félreértette e parancsolatokat, hogy Jézus szükségesnek 
érezte megmagyarázni alapvető jelentésüket.

Mit állított szembe Jézus a Hegyi Beszédben megemlített parancsolatokkal? 
Milyen tekintélyre hivatkozott minden esetben (Mt 5:21-44)?

Figyeljük meg, Jézus először is idéz egy ószövetségi igét (2Móz 20:13-14; 5Móz 
17-18; 2Móz 21:24; 3Móz 24:20; 5Móz 19:21), majd pedig mintha vitatná azt. 
Aláásta volna a törvény hitelét? Természetesen nem! Amikor további magya-
rázatot fűzött ahhoz, amit a vallási vezetők üres formasággá szűkítettek le, 
valójában a farizeusok tanítását állította szembe a törvény igazi jelentésével.

A rabbik a hagyomány tekintélyére hivatkozva magyarázták a törvényt, Krisz-
tus viszont, aki maga a Törvényadó, a saját tekintélye alapján szólt. Máté 5. 
fejezetében hatszor találjuk azt, hogy „én pedig azt mondom néktek”. Csak az 
Úr tehet ilyen kijelentést!

Az is érdekes még, hogy amit Krisztus megszabott, az jóval túlmutat a tör-
vény egyszerű formáján. Tanításaiban a törvény betűjén túl benne foglaltatik 
a lelkület is, az, ami értelemmel és élettel tölti meg azt, ami különben szimpla 
formalitás lenne. Önmagában csak halálba vihet a törvény puszta betartása, 
ha végcélnak tekintik, és nem a kegyelem általi megváltás kifejezéseként ér-
telmezik.

Milyen volt az írástudók és a farizeusok hozzáállása Mt 23:3-5, 23-28 
versei szerint? Hogyan tehetünk eleget tiszta szívből Isten parancsolata-
inak úgy, hogy közben ne essünk mi is a képmutatás és törvényeskedés 
csapdájába? Miért annyira fontos megérteni a kegyelem szerepét, ha el 
akarjuk kerülni a törvényeskedést?
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szeptember 2. kedd

JÉZUS ÉS A HETEDIK PARANCSOLAT

Hogyan mélyítette el Jézus még inkább a törvény értelmét (Mt 5:27-28)? Mit 
jelent az, amit a 29-30. versekben mondott?

Ebben a szakaszban Jézus két parancsolatra is utalt: a hetedikre és a tizedikre. 
Az izraeliták azelőtt csak azt tartották paráznaságnak, ha valaki egy másik em-
ber házastársával bonyolódott szexuális kapcsolatba. Jézus viszont rámuta-
tott, hogy a tizedik parancsolat értelmében már a kéjes gondolatok és vágyak 
is házasságtörésnek számítanak.  A 29-30. versekben Jézus képletesen fogal-
mazott. Persze mondhatná valaki, hogy jobb megcsonkítva élni itt a földön, 
mint elveszíteni a Krisztussal tölthető örök életet. Jézus azonban egyáltalán 
nem az öncsonkításról beszélt, ami ellentétes is volna más bibliai tanítások-
kal (lásd 3Móz 19:27-28; 21:17-20), hanem gondolataink és ösztöneink feletti 
uralkodásra szólított. A szem kivájását, a kéz levágását említve képletes érte-
lemben hívta fel a figyelmet arra, hogy milyen fontos határozott döntéseket 
hozva, lépéseket téve védekezni a kísértéssel és a bűnnel szemben. 
Mit kérdeztek a farizeusok Mt 19:3 versében? Milyen ravasz gondolat húzó-
dott meg szavaik mögött (lásd 7. vers)? Hogyan felelt Jézus (Mt 19:4-9; vö. 
Mt 5:31-32)?

Mindkét igehely (Mt 5:31 és 19:7) 5Móz 24:1 versét idézi. Jézus korában léte-
zett két rabbinikus iskola, amelyek ezt a szöveget eltérően magyarázták: Hillél 
úgy értette, hogy szinte bármilyen okkal megengedhető a válás, míg Sammáj 
szerint csak kimondottan házasságtörés miatt fogadható el. A farizeusok ke-
lepcébe akarták csalni Jézust, szerették volna, ha vagy az egyik, vagy a másik 
iskola mellé áll. Arról azonban elfeledkeztek, hogy Isten eredeti tervének nem 
képezte részét a válás, ezért is mondta Jézus: „Amit azért az Isten egybeszer-
kesztett, ember el ne válassza” (Mt 19:6). Később a szívük „keménysége miatt” 
megkérdezték, miért engedte meg Isten, hogy „váló levelet” adjon a férfi a fe-
leségének, ha „valami illetlenséget talál benne” (5Móz 24:1). Krisztus a házas-
ság szentségének és állandóságának megerősítésével igazította helyre őket. 
Rámutatott, hogy helytelenül alkalmazták ezt a szakaszt. Isten előtt a válás 
egyetlen oka a „paráznaság” (görögül porneia, szó szerint „hűtlenség”).

Mennyire vesszük komolyan Jézus figyelmeztetését, amit a kéz vagy a 
láb levágásával stb. akart érzékeltetni? Lehetett volna még szigorúbb, 
amikor arra akarta felhívni a figyelmet, hogy milyen következményei 
lehetnek a bűnnek örök sorsunkra nézve? Jó, ha ez a példa megijeszt! 
Éppen azt is kell tennie!
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szeptember 3.szerda

JÉZUS ÉS AZ ÖTÖDIK PARANCSOLAT

Egy másik alkalommal Jézus szintén az írástudókkal és a farizeusokkal be-
szélt (Mt 15:1-20; Mk 7:1-13). Ekkor a vének hagyományairól kérdezték, ame-
lyek nem találhatók meg Mózes törvényében. A tradíció értelmében az étke-
zés előtt kötelezőnek tartották a rituális kézmosást, amit Jézus tanítványai 
elmulasztottak. Válaszában Krisztus a farizeusok másik hagyományát idézte, 
azt, ami az ötödik parancsolatot erőtlenítette meg.

Krisztus érvelésének elemzése előtt meg kell értenünk, hogy a korbán a fari-
zeusok által alapított tradíció volt. Ez a név abból a szóból eredt, aminek a je-
lentése: „ajándék”. Amikor azt mondták valamire, hogy „korbán”, az esküvel 
tett fogadalomnak számított. Azt értették alatta, hogy az illető Istennek és a 
templomnak tett felajánlást. 

Olvassuk el Mk 7:9-13 szakaszát! A farizeusok hagyománya valójában miért 
jelentette az ötödik parancsolat burkolt megszegését? Gondolkodjunk el ar-
ról, hogy milyen fontos volt áldozatot vinni Istennek (2Móz 23:15; 34:20)! 
Ne feledkezzünk meg az Úr előtt tett eskü szentségéről sem (5Móz 23:21-23)!

Mintha a farizeusok meglelték volna a tökéletes kifogást arra, mivel tagadható 
meg a szülők támogatásának jogos kérése. Mózes öt könyvének szigorú elveit 
emberalkotta parancsolatokká tették, amelyek a vezetőjük szerint megelőz-
hették Isten parancsolatait.

Nem ez volt az egyetlen olyan eset, amikor Jézusnak hasonló lelki ferdültség-
gel kellett foglalkoznia: „De jaj néktek farizeusok! mert megadjátok a dézsmát 
a mentától, rutától és minden paréjtól, de hátrahagyjátok az ítéletet és az Isten 
szeretetét: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni” (Lk 11:42)! 
Mindkét parancsolatot meg kellett volna tartaniuk, először is tisztelve apju-
kat és anyjukat, méghozzá anélkül, hogy elfeledkeztek volna az Úrnak szánt 
adományokról. 

Nem is csoda, hogy érveit összefoglalva Jézus Ézsaiás szavait idézte, amelye-
ket a próféta hétszáz évvel korábban mondott az izraelitákról: „Ez a nép szájá-
val közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem. Pedig 
hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek 
parancsolatai” (Mt 15:8-9). Krisztus ismét rámutatott a Tízparancsolat szent-
ségére, és a farizeusok nézeteivel szemben foglalt állást. 

Milyen esetben fordul elő, hogy az ember kiskapukat keres, amikor meg-
próbálja elkerülni egyértelmű kötelessége teljesítését? 
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szeptember 4. csütörtök

JÉZUS ÉS A TÖRVÉNY LÉNYEGE  

Mt 19:16-22 történetének részleteiből milyen fontos, tágabb értelemben 
vett igazságot szűrhetünk le a törvénnyel és a törvény betartásával kapcso-
latban?  

A gazdag ifjú képtelen volt felfogni, hogy a bűnből való megváltás nem a tör-
vény betartásából következik, bármilyen szigorúak is vagyunk e tekintetben. 
Az üdvösséget a Törvényadótól kapjuk, aki egy személyben a Megváltó is. Az 
izraeliták a kezdetektől ismerték ezt az igazságot, csak megfeledkeztek róla. 
Most Jézus azt állította előtérbe, amire eleitől fogva figyelniük kellett volna: az 
engedelmesség és az Isten előtti teljes meghajlás olyan szorosan összetarto-
zik, hogy ha bármelyik hiányzik, az eredmény csak a keresztény élet utánzata 
lehet. „Nem fogadhat el fogyatkozást az engedelmességben. Krisztus tanítása-
inak lényege az én alárendelése. Gyakran ellentmondást nem tűrőnek tűnik a 
hang, mellyel célba vesz és utasít. Nincs más út az ember megmentésére, mint 
minden olyasmitől elszakadni, amit, ha fenntart, megrontja egész lényét”  
(Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 439-440. o.). 

Egy másik alkalommal a sadduceusok a feltámadásról kérdezték Krisztust, 
aki válaszával megdöbbentette és el is hallgattatta őket. Így most a farizeusok 
gyűltek össze, hogy utoljára megpróbáljanak egy olyan kijelentést kicsikarni 
a Megváltóból, amit azután a törvénnyel ellentétesnek állíthatnának be. Kivá-
lasztottak egy törvénytudót, hogy megkérdezze Jézustól, melyik a legfonto-
sabb parancsolat (Mt 22:35-40).

A törvénytudó kérdése valószínűleg abból indult ki, hogy a rabbik igyekeztek 
fontossági sorrendet felállítani a parancsolatok között. Ha úgy ítélték meg, 
hogy két törvény ütközik egymással, a fontosabbnak tartott rendelet kapott 
elsőbbséget, aminek következtében az ember szabadon áthághatta azt, amit 
kevésbé fontosnak neveztek. A farizeusok különösen a Tízparancsolat első 
négy pontját emelték ki, mint amelyek fontosabbak a következő hat parancso-
latnál. Ebből adódóan a hit gyakorlati kérdéseiben elbuktak.

Jézus mesteri választ adott: először is, az a legfontosabb, hogy szeretet legyen 
az ember szívében, mielőtt Isten törvényét betarthatná. Az engedelmesség 
szeretet nélkül lehetetlen és semmi értéke sincs. Viszont aki őszintén szereti 
Istent, az önkéntelenül is összhangba hozza életét Isten akaratával és mind a 
tíz kinyilatkoztatott parancsolatával. Ezért is mondta Jézus a későbbiekben: 
„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok” (Jn 14:15).
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szeptember 5.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Krisztus követése. Gondolatok a Hegyibeszédről. Budapest, 
1987, H. N. Adventista Egyház. „A törvény szelleme” c. fejezet, 45-71. o.; Jézus 
élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „A Hegyibeszéd” c. fejezetből 250-258. 
o.; „Küzdelem” c. fejezetből 510-513. o.

„Amikor Jézus a törvényről beszélt, kijelentette: ’Nem jöttem, hogy eltöröljem, 
hanem inkább hogy betöltsem’… ami annyit jelent, hogy a törvény követelmé-
nyeinek mértékét betölteni, példát nyújtani az emberiségnek, hogyan éljenek 
tökéletes összhangban Isten akaratával.

Küldetése az volt, hogy a törvényt ’naggyá’ és ’dicsőségessé’ tegye (Ézs 42:21), 
hogy feltárja lelki lényegét, hogy bemutassa messze ható alapelveit és bizo-
nyítsa örökké tartó érvényességét…

Jézus – Atyjának tökéletes képmása, dicsőségének fénye – az önmagát meg-
tagadó Megváltó, földi zarándoklása alatt élő szemléltetője Isten törvénye 
lényegének. Az Ő élete által vált nyilvánvalóvá, hogy a mennyei szeretet, a 
keresztény életelv az alapja az örök igazság törvényének” (Ellen G. White: 
Krisztus követése. Gondolatok a Hegyibeszédről. Budapest, 1987, H. N. Adven-
tista Egyház. 47-48. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Hogyan fenyegethet a törvényeskedés veszélye, miközben igyekszünk 

betartani Isten törvényét, mint ahogy ez a farizeusokkal is előfordult? 
És milyen veszély leselkedik ránk, ha a másik végletbe esünk, azt fel-
tételezve, hogy a szerető Isten felment a törvény betartása alól? 
Hogyan kerülhetjük el, hogy valamelyik oldalra eltérjünk? 
Beszélgessünk erről a csoportban!

2.  Tudjuk, hogy a Tízparancsolat érvényessége elleni érvelés általában a 
hetedik nap, a szombat megkerülésére irányul. Keressük ki azokat az 
evangéliumi történeteket, amelyek Jézus szombatnapi gyógyításairól 
szólnak! Hogyan erősítik meg ezek az esetek nemcsak a törvény, hanem 
a szombat folyamatos érvényességét is? Miért teszi jól, ha figyel Jézus 
szavaira és példájára mindenki, aki a szombatot tagadni próbálja? 

3.  A teológusok beszélnek az „erkölcsi alapokon létező világegyetem-
ről”. Mit jelent ez? Miért és mitől mondható az univerzumról, hogy 
erkölcsi alapon létezik? Milyen szerepe lehet benne Isten törvényé-
nek? Lehetne erkölcsi alapja a világegyetemnek, ha Isten nem erkölcsi 
törvényekkel igazgatná?  
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SZIGETI JENŐ:
ÁLOM A JÓRÓL

Uram!
Próbáim értelmét
add, hogy jobban értsem.
El tudjam fogadni, hogy
másképp is jó a jó,
és kedvem ellen is
igaz a szó,
mint ahogyan tőled kapott
okoskodó agyammal
illúzióim virágos kertjében
naponta megálmodom.
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szeptember 6–12.

Szombat

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 12:1-5; 24:20; Lukács 4:16-21; 
János 1:1-3; 5:16-17

„És monda nékik: A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. 
Annakokáért az embernek Fia a szombatnak is ura” (Mk 2:27-28). 

A vallási vezetők szolgálatának egész ideje alatt árgus szemekkel figyelték 
Krisztust a szombatünneplési szokásai miatt, aki a bírálatok hallatán elmond-
ta, hogy Ő a szombatnak is Ura (Mt 12:8; Mk 2:28; Lk 6:5). Bemutatta azt is, 
hogy milyen a helyes szombatünneplés. 

Ma nemcsak a „helyes szombatünneplés” jelenthet kihívást, hanem az az ál-
talános nézet is, hogy nem a szombat, hanem a vasárnap a nyugalomnap. 
A vasárnap mellett azonban semmilyen érv nem szól az evangéliumban. Az 
ott szereplő, szombattal kapcsolatos viták csak akörül forogtak, hogyan kell 
megünnepelni a szombatot, az sosem volt kérdés, hogy mikor. Jézus élete és 
tanításai kétségkívül azt mutatják, hogy még Jézus halála és feltámadása után 
is a hetedik nap, a szombat maradt Isten nyugalomnapja.

Ezen a héten a szombat eredetéről fogunk beszélgetni és arról, hogy Krisz-
tus a szombatnak is Ura. Majd tanulmányozzuk Jézus példáját és tanítását a 
szombatünnepléssel kapcsolatban, végül pedig megnézzük, hogyan jelenik 
meg a szombat Jézus tanításaiban, valamint a feltámadás után a tanítványok 
életében.

11. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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szeptember 7. vasárnap

KRISZTUS, A SZOMBAT TEREMTŐJE 

A következő igék alapján mi volt Jézus szerepe a teremtésben? Jn 1:1-3; Kol 
1:16; Zsid 1:1-2 Miért olyan fontos ez, különös tekintettel a szombat erede-
tére?

János e jól ismert kijelentéssel kezdi az evangéliumát: „Kezdetben vala az Ige… 
Minden őáltala lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett” (Jn 1:1-3). János és 
Pál sem hagy kétséget afelől, hogy milyen fontos szerepe volt Krisztusnak a 
teremtésben. A Fiú Isten, Jézus Krisztus teremtett meg mindent: „Mert Őbenne 
teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatla-
nok… mindenek Őáltala és Őreá nézve teremtettek” (Kol 1:16). Krisztus által al-
kotta meg Isten a világmindenséget, beleértve a mi naprendszerünket, a földet 
és benne mindent, élőt és élettelent. 

Krisztus volt a Teremtő, aki később az ember Megváltója is lett. És közvetlenül 
a teremtés hetének végén az Úr nyugalomnapot is adott nekünk. „…a szombat 
az emberért rendeltetett, az Úr napja. Krisztusé… Mivel Ő teremtett mindene-
ket, Ő a szombat szerzője is. Ő különítette el mint a teremtés emlékünnepét” 
(Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 235-236. o.). 

Az emberiséget megteremtő Isten tudta, hogy szükségünk van a pihenésre, 
ezért gondoskodott a megnyugvás alkalmáról is. Elrendelt egy napot, amit 
az embernek hetente el kell különítenie, hogy félretolva a hét fáradalmait, 
bajait, megpihenjen a Teremtőben. A teremtés munkájának elvégzése után a 
Fiú Isten is megpihent a hetedik napon, nem mintha elfáradt volna, hanem 
hogy megáldja és megszentelje a szombatot, követendő példát állítva nekünk. 
Amikor pedig a kereszten elvégezte megváltásunkat, szintén megpihent szom-
baton, még ha nem is volt szüksége a pihenésre, de azért tette, hogy (többek 
között) megerősítse a szombat folyamatos érvényességét. Krisztus hívja a 
nyughatatlan embert, hogy nyugodjon meg benne (Mt 11:28-29); hív, hogy 
különleges módon pihenjünk meg, egyszer egy héten, minden szombaton. 

A szombatünneplés a föld teremtésének kezdeteihez, létezésünk alapja-
ihoz kapcsol; a legjobb alkalom arra, hogy elgondolkodjunk a fontos 
kérdésen: mit kezdek Istentől kapott életemmel?

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

KRISZTUS, A SZOMBAT URA

Mi történt Mt 12:1-2 versei szerint? Miért kifogásolták a farizeusok, amit a 
tanítványok tettek, miért tulajdonították törvénybe ütközőnek?

5Móz 23:25 kijelenti: „Ha bemégy a te felebarátod vetésébe, kezeddel szaggass 
kalászokat, de sarlóval ne vágj bele a te felebarátod vetésébe.” A probléma tehát 
nem maga a kalásztépés volt, hanem a nap, amikor történt. A rabbik szabályai 
kifejezetten tiltották többféle munka végzését szombaton, mint pl. az aratást, 
a cséplést és a rostálást. Amikor valaki letépte a kalászt, majd a kezével dör-
zsölte, megtisztította a gabonát a héjától, a farizeusok felfogása szerint gya-
korlatilag mindhárom munkát végezte, tehát vétett.

Mi a jelentősége a példáknak, amelyekre Jézus a farizeusoknak adott vála-
szában hivatkozott (Mt 12:3-5)?

Az első példával (1Sám 21:1-6) Krisztus amellett érvelt, hogy ugyan normá-
lis körülmények között Dávid és az emberei nem ehettek volna a papoknak 
fenntartott kenyérből (3Móz 24:9), de életveszélyben voltak, így tettük a cere-
moniális szabály megengedhető áthágásának tekintethető. Jézus második pél-
dája (Mt 12:5) a templomi szolgálatban szombatra elrendelt áldozatokkal és 
adományokkal kapcsolatos, amelyek gyakorlatilag kétszer annyi feladatot je-
lentettek, mint a többi napon bemutatott áldozatok (4Móz 28:9-10). A zsidók 
is tudták, hogy szombaton is fontos volt elvégezni a templomi szolgálatokat. 

E példák említése után Jézus két kijelentéssel is alátámasztotta, hogy jogában 
áll átfogalmazni a farizeusok által terhessé tett szombatünneplési gyakorlatot. 
1) „A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért” (Mk 2:27). Itt Jézus 
újból utalt a szombat édeni eredetére, és helyre tette a farizeusok által tévesen 
megállapított fontossági sorrendet az ember és a szombat viszonylatában. Is-
ten az ember javára szánta a szombatot; továbbra is megmarad Isten ajándé-
kának, amit az emberiség szolgálatára adott, tehát nem az ember rendeltetett 
a szombat szolgálatára. 2) Amikor kimondta: „az embernek Fia a szombatnak 
is ura” (Mk 2:28), Krisztus törvényként jelentette ki, hogy Ő volt az, aki meg-
alkotta és törvénybe foglalta a szombatot, éppen ezért egyedül neki állt hatal-
mában megszabadítani az emberi rendelkezésektől.  

Isten népének lelki vezetői azzal vádolták a szombat Urát, hogy megron-
totta azt a napot, amit éppen Ő alapított és szentelt meg. Milyen tanul-
ságot szűrhetünk le ebből a lelki vakság veszélyeiről, amelyek azokra is 
leselkednek, akiknek bölcsebbnek kellene lenni?
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szeptember 9. kedd

JÉZUS PÉLDÁJA

Hogyan viszonyult Jézus a szombathoz? Mit tudhatunk meg erről Lk 4:16 
verséből? Miért fontos ez számunkra ma (lásd Jn 14:15; 1Pt 2:21)?

Lukács a „szokása” szót használja a 16. versben, ami az időben és a gyakorlat-
ban folyton ismételt cselekvést jelöli. Más szóval, amikor csak tehette, Jézus 
minden szombaton, rendszeresen elment a zsinagógába. Ezt igen fontosnak 
tartotta Lukács, evangéliumában négyszer is említette, hogy különböző szom-
batnapokon Jézus a zsinagógában volt (Lk 4:16, 31; 6:6; 13:10). Azt is ponto-
san megnevezte, hogy a szombat a hét hetedik napja (Lk 23:54–24:1). Földi 
szolgálata idején Jézus Krisztus, mint ahogy a zsidók általában, megünnepel-
te a hetedik napot, a szombatot, ez tény, ami szintén arról tanúskodik, hogy 
nem tört meg a heti ciklus a Sínai-hegyen történt törvényadás, sőt egészen 
a teremtés óta. Krisztus szombatünneplése követendő példa a keresztények 
számára, úgy az idejét, mint megtartásának módját illetően!

Miből olvasott fel Jézus a zsinagógában az egyik szombaton? Mi a jelentősé-
ge ennek? Lásd Lk 4:16-21!

Nem ez volt az első eset, amikor Jézus felolvasott és szólt a zsinagógában. Már 
több mint egy év telt el a Jordán folyóban történt keresztsége óta, de azóta, 
hogy hátrahagyta az ácsműhelyt, ekkor tért vissza először Názáretbe, ahol ad-
digi életének javát töltötte és ahol eljárt a zsinagógába. Fiatal korában szom-
batonként „gyakran felkérték a zsinagógában, hogy a próféták írásaiból az 
előírt szakaszt felolvassa. A hallgatók szívén boldog izgalom lett úrrá, amint a 
szent szöveg jól ismert szavaiból új világosság ragyogott elő” (Ellen G. White: 
Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 53. o.). 

Ez azonban egészen más alkalom volt. Jézus kiválasztott egy bizonyos igesza-
kaszt (Ézs 61:1-2), ami a Messiás földi munkáját magyarázza, azt, hogyan jön 
el hirdetni „az Úrnak kedves esztendejét” (Lk 4:19). Ez volt a szombatév vagy 
jóbélév, a megnyugvás ideje. Találó módon Jézus a nyugalomnapot, a szom-
batot választotta ki arra, hogy bejelentse szolgálatát, aminek a lényege a meg-
váltás, a felszabadítás és a gyógyítás. Igazi megnyugvást találunk Jézusban, és 
ebbe a nyugalomba valóban belekóstolhatunk minden szombaton.
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szeptember 10.szerda

CSODATÉTELEK SZOMBATON

Az evangéliumok számos alkalomról beszámolnak, amikor Jézus csoda foly-
tán gyógyított szombatnapon. Érdekes megfigyelni, hogy a legtöbb esetben 
Ő kezdeményezte a gyógyítást, mintha szándékosan szombaton akart volna 
meggyógyítani embereket, akiken máskor is segíthetett volna. Jézus fel akarta 
hívni a figyelmet arra, hogy a szombati gyógyítás nem ütközött a törvénybe. 
Ellenkezőleg! Sokkal inkább illett a törvény szelleméhez, mint amit számos 
farizeus és vallási vezető szombatonként tenni szokott. 

Milyen érvekkel igazolta Jézus a szombati gyógyításokat a következő szöve-
gekben? Mt 12:10-12; Lk 13:15-16; Jn 5:16-17

Még ha szombaton félre is kell tenni mindazt, ami a saját gyarapodásunkat 
szolgálja (2Móz 20:9; Ézs 58:13), akkor sem tekintendő ez a nap a tétlen sem-
mittevés idejének. A farizeusokkal vitázva Krisztus világosan rámutatott: „Sza-
bad tehát szombatnapon jót cselekedni” (Mt 12:12). A rabbinikus hagyomány 
értelmében el lehetett látni a beteget szombaton, ha élete veszélybe került. Ha 
pedig egy bárány vagy egy ökör gödörbe esett, szabad volt szombaton kihúzni, 
hogy el ne pusztuljon. Vajon az emberi élet nem drágább az állatokénál? Szo-
morú, hogy akik Krisztust bírálták, több könyörületet tanúsítottak saját jószá-
gaik, mint a szenvedő emberek iránt. Egyetértettek azzal, hogy az állatokat meg 
kellett itatni, de emberek gyógyítása felháborította őket. Jézus ezt is kijelentette: 
„Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom” (Jn 5:17). Arra 
utalt, hogy Isten nem szűnik meg cselekedni a teremtményeiért. Még szomba-
ton is folyamatosan életet ad, fenntartja a világmindenséget (Zsid 1:2-3).  

Jézus arra tanított, hogy ne legyünk törvényeskedőek a szombatünneplésünk-
ben. A szombat megtartása azt jelenti, hogy „megpihenünk” a hétköznapi dol-
gaink végzésétől (Zsid 4:10). Az pedig még fontosabb, hogy ne próbáljunk 
meg cselekedeteinkkel „megdolgozni” üdvösségünkért – ami különben is le-
hetetlen volna. Sátán rá akar venni, hogy önző módon tartsuk meg a szomba-
tot. Ha nem tud a szombat ellen felsorakoztatni, megpróbál a másik végletbe, 
a törvényeskedésbe tolni. 

A szombat tekintetében egyesek könnyen törvényeskedővé válnak, míg 
mások inkább lazán kezelik a megtartását. Hogyan található meg a 
helyes egyensúly a szombatünneplésben? Miért legyünk igencsak óvato-
sak, ha mások szombatünnepléséről nyilatkoznánk? Ne feledjük, hogyan 
tekintettek a farizeusok arra, amit Krisztus tett szombaton!
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szeptember 11. csütörtök

SZOMBAT A FELTÁMADÁS UTÁN

Sok keresztény a szombat helyett vasárnapot ünnepel, aminek védelmében 
egy sereg indokot hangoztatnak, de leginkább Krisztus feltámadásának meg-
ünneplésére hivatkoznak. Az Újszövetség sehol nem tanítja, még a feltáma-
dásról szóló részben sem, hogy a szombatot felváltotta volna a vasárnap. In-
kább azt találjuk benne, hogy Krisztus szándéka szerint még a feltámadás 
után is meg kellett tartani a szombatot.

Mt 24:20 verséből mire következtethetünk a szombattal kapcsolatban a Jé-
zus feltámadását követő években?

Krisztusnak Mt 24:20 versében feljegyzett szavaiból azt láthatjuk, hogy Kr. 
u. 70-ben, mintegy negyven évvel a kereszt után a szombatot éppen olyan 
szentnek kellett tartani, mint azelőtt. Nem illene a szombat napjához a Jeru-
zsálemből való meneküléssel együtt járó felfordulás, izgatottság, félelem, sem 
az utazás.

Még milyen utalást találunk az Újszövetségben arra, hogy Krisztus feltá-
madása után is megmaradt a szombat szentsége (ApCsel 13:14, 42; 14:1; 
17:1-2; 18:4)?

A tanítványoknak olyan volt elmenni a zsinagógába, mint ahogy mi járunk a 
gyülekezetbe: a szombatünneplés legjobb módja. Különösen Pál apostolnál 
figyelhetjük meg, aki rendszeresen részt vett a zsinagógában tartott szom-
bati szertartáson. Jézus példáját követte, és neki is szokása volt oda menni  
(ApCsel 17:2). A pogányok apostola és a hit általi megigazulás szószólója volt, 
szombatonként mégis rendszeresen eljárt a zsinagógába, nemcsak a zsidók-
nak prédikálni, hanem azért is, hogy megőrizze a szombat szentségét.

Egy szombati napon, miután véget ért a szertartás a zsinagógában, a pogá-
nyok kérlelték Pált, hogy beszéljen nekik az evangéliumról. Mondhatta vol-
na az apostol, hogy majd másnap, vasárnap meghallgathatják, mégis inkább 
egy héttel későbbi időpontot javasolt. „A következő szombaton aztán majdnem 
az egész város egybegyűle Isten igéjének hallgatására” (ApCsel 13:44). Ezek a 
versek nyomós érvnek tekinthetők, hogy az őskeresztény egyházban teljesen 
ismeretlen volt a gondolat, miszerint a hét hetedik napját felváltaná az első.

Tudjuk, hogy a szombat az igazi nyugalomnap, ami természetesen fon-
tos. Viszont hogyan válhatunk a szombatünneplés folytán olyan keresz-
tényekké, akikre még jobban jellemző az együttérzés, a szeretet és a 
gondoskodás? 
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szeptember 12.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „A szombat” c. fe-
jezet, 229-236. o. 

„Mert a szombatnak is Ura az embernek Fia. E szavak tanítanak, vigasztal-
nak… A szombat Rá mutat tehát, Teremtőjére és Megszentelőjére. Azt hirdeti, 
hogy Ő az egyház feje, aki mindent alkotott mennyen és földön, akiben fenn-
állnak a dolgok, és akinek ereje által megbékülünk Istennel. Izraelről szólva 
ezt mondja: ’Adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és őkö-
zöttük; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük’ (Ez 20:12).  
A szombat Krisztus hatalmának a jele, amely szentté tesz minket. Minden-
kinek megadatik, akit Krisztus megszentel – szentté teszem őket. A szombat 
mindenkinek megadatik mint az Ő megszentelő erejének jele, aki Krisztus 
által részesévé válik Isten Izraelének” (i. m. 235-236. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Krisztushoz tartozunk a teremtés és a megváltás jogán is. Hogyan 

emlékeztet a szombat erre a fontos igazságra?
2.  Mi a baj a negyedik parancsolat törvényeskedő megtartásával? És a 

szombatünneplés kérdésében a komolytalanság miért nem jelenthet 
megoldást a törvényeskedésre? Mi a kulcsa annak, hogy a szombat 
valóban áldást adjon? 

3.  Miért és hogyan emlékeztet a szombat arra, hogy nem a cselekedete-
ink miatt üdvözülünk, hanem Krisztus érdemei révén? 

4.  Hogyan tanulhatunk meg mélyebb és gazdagabb tapasztalatokat sze-
rezni az Úrral szombatonként? 

5.  Milyen tanulságokat szűrhetünk le Jézus szombati gyógyításainak 
példáiból? Hogyan mutatnak rá ezek az esetek a szombat lényegére? 

6.  A parancsolat szerint a szombat szentségét őriznünk kell. Ennek 
fényében gondolkozzunk el arról, hogy mivel telik egy szombatunk? 
Mennyire szent számunkra ez a nap?
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
SZOMBAT

Én Istenem!
Ki alkottad a mennyet
és a földet:
Szívem hálával
hajlik meg előtted
e szombatnapon.
Kegyelmedről beszélnék
– nem tudok.
Szívemben törvényed 
ritmust dobog:
Erejére lelkemben
rettenet!
Megismerni a Te törvényedet
mindennél több
ezen a világon, mert
rajta keresztül
sejtelek!
– Mily nagyra becsültél
engemet: a bűnöst,
a nyomorult senkit,
mikor dicséreted
az angyalok zengik.
S velük együtt meghajolhatok:
ez a Te szent 
örök akaratod.
Legyen meg.
Ezt kívánom én,
mikor átlépek házad küszöbén,
s előtted remegve megállok:
mert a szíveket megvizsgálod.
– Lehajtott fejjel
egyet kérhetek:
„Isten, légy irgalmas
nékem, bűnösnek!” 
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szeptember 13–19.

Halál és feltámadás

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 5:22, 29; Lukács 8:54-55; János 1:1-4; 
5:28-29; 11:11, 38-44

„Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha 
meghal is, él” (Jn 11:25). 

Az ember ösztönösen viszolyog a haláltól, mivel Isten csak életre, nem halálra 
teremtett. A halál gonosz betolakodó, nem szerepelt Isten tervében. 

Éppen ezért tanúsított Jézus különleges együttérzést a gyászolók iránt földi 
szolgálata idején. Amikor meglátta a naini özvegyasszonyt, aki egyetlen fiát 
temette, „könyörüle rajta, és monda néki: Ne sírj” (Lk 7:13). Vigasztalta a meg-
tört szívű apát is, akiknek tizenkét éves lánya halt meg: „Ne félj, csak higgy” 
(Mk 5:36). Amikor a halál lesújt szeretteinkre, Jézust megindítja fájdalmunk. 
Együtt érzőn velünk sír.

Ám a könnyezésnél Krisztus jóval többet tesz. Saját halála és feltámadása által 
legyőzte a halált, nála vannak a halál kulcsai. Megígérte, hogy mindazokat fel-
támasztja örök életre, akik hisznek benne. Ez Isten Igéjének legnagyszerűbb 
ígérete. Máskülönben, ha valóban a halálé lenne az utolsó szó, hiábavaló vol-
na egész életünk, mindaz, amit valaha elértünk!

12. tanulmány

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



95

szeptember 14. vasárnap

A HOLTAK ÁLLAPOTA

Az ószövetségi írók következetesen azt tartották, hogy az ember oszthatatlan 
egységet képez. A különböző héber kifejezések, amelyeket általában úgy for-
dítunk, hogy test, lélek, szellem csupán más-más szempontból közelítve írnak 
az ember egységéről. E nézőponttal összhangban a Szentírás több hasonlattal 
is utal a halálra, amelyek közül az alvás találó szimbólum, jól tükrözi ennek 
az állapotnak a bibliai értelmét (lásd Jób 3:11-13; 14:12; Zsolt 13:4; Jer 51:39; 
Dán 12:2). A halál az élet teljes vége, olyan öntudatlan állapot, amelyben nin-
csenek gondolatok, érzelmek, cselekedetek, mint ahogy nem léteznek kapcso-
latok sem (Zsolt 115:17; 146:4; Préd 9:7-8, 12).

Jézus korában viszont az emberre és főleg a halálra vonatkozó nézetre hatott a 
halhatatlan lélek pogány, dualista elképzelése, ami gyorsan elterjedt az akkor 
ismert világban.

Mit mondott Jézus a barátja, Lázár haláláról (Jn 11:11)?

Ezzel és más, hasonló szakaszokkal szemben számos keresztény úgy érvel, 
hogy Jézus hitt a lélek halhatatlanságában, ezért mondta a kereszten a lator-
nak: „Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban” (Lk 23 :43). E 
mondat jelentését egészen megváltoztatja az, hogy hová rakjuk a kettőspon-
tot. (Tudnivaló, hogy az Újszövetség legrégebbi görög kézirataiban nincsenek 
írásjelek.) Ha a kettőspontot a „néked” után teszik, mint a legtöbb bibliafordí-
tásban, a szöveg azt fejezi ki, hogy Jézus és a lator még aznap a Paradicsomba 
ment. Ha pedig a kettőspont a „ma” után kerül, az a szöveg értelme, hogy 
Jézus biztosította a latort a jövőbeli megváltásról. Jézus szavai az üdvösség 
bizonyosságát hangsúlyozzák, nem pedig annak az idejét, hogy mikor léphet 
be a mennybe a lator. A szövegösszefüggés ezt erősíti meg. Először is, a lator 
nem azt kérte, hogy halálakor azonnal a mennybe jusson. Azzal fordult az Úr-
hoz, hogy emlékezzen meg róla, amikor eljön országával. Majd pedig három 
nappal később maga Jézus jelentette ki, hogy még nem ment fel az Atyához 
(Jn 20:17). Ez az igehely tehát nem azt tanítja, hogy a halottak lelke a menny-
be jutna a halál után.

Hitünk szerint a halál öntudatlan, alvó állapot. Miért olyan fontos tehát 
a feltámadásról szóló tanítás?

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

A FELTÁMADÁS REMÉNYE

A teremtéskor „formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett 
vala az ő orrába életnek leheletét.” Ennek következtében lett „az ember élő lé-
lekké” (1Móz 2:7). Ameddig Isten megtartja az élet leheletét egy élőlényben, 
addig az életben marad, amikor azonban elveszi belőle, meghal és visszatér a 
porba (Zsolt 104:29; Préd 12:9). Ez nem Isten önkényes döntése miatt, hanem 
a bűn elkerülhetetlen következményeként történik. Viszont jó hír, hogy Krisz-
tus által még a halál ellenére is van reményünk!

Mi mutat rá Jn 1:1-4 verseiben arra, hogy Jézusnak van hatalma feltámasz-
tani a halottakat? 

Krisztusnak élete van önmagában, mert Ő az élet (Jn 14:6). Mindent Ő te-
remtett meg, és hatalmában áll életet adni annak, akinek akar (Jn 5:21), tehát 
képes feltámasztani a holtakat. 

Hogyan történik meg a feltámadás (Lk 8:54-55)?

A Biblia szerint a feltámadás a halál állapotának visszafordítása. Akkor áll hely-
re az élet, amikor visszatér Istentől az élet lehelete. Így magyarázta el Lukács 
Jairus lányának feltámadását. Miután Jézus meghallotta, hogy a tizenkét éves 
lányka meghalt, elment a házukhoz és a gyászolóknak elmondta, a gyermek 
csak alszik. Majd „megfogta a leány kezét, és szólította: ’Leányom, ébredj!’ Ekkor 
visszatért bele a lélek [pneuma], és azonnal felkelt” (Lk 8:54-55, új prot. ford.). 
Jézus isteni szavára az Istentől jövő életelem visszatért a kislányba. Lukács a 
görög pneuma szót használja, ami azt jelenti, hogy „szél”, „lehelet” vagy „lélek”. 
Emberekkel kapcsolatban a Biblia e szó alatt sosem olyan tudatos, külön létező 
egységet ért, ami a testtől függetlenül is képes volna élni. Ebben a szövegben 
egyértelmű utalást találunk az élet leheletére.

A halál olyannyira megszokottá vált, hogy már-már természetesnek vesz-
szük. Hogyan tanulhatunk meg bízni Istennek az örök életre vonatkozó 
ígéreteiben, még ha most a halál tűnik is győztesnek? 
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szeptember 16. kedd

A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÍTÉLET

Az eddig tanulmányozott gondolatokból arra következtethetnénk, hogy a fel-
támadás csak kevés embert érint. Jézus azonban megerősítette, hogy eljön az 
idő, amikor „mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és 
kijőnek” (Jn 5:28-29). Feltámad mindenki, aki hisz és aki nem, igaz és bűnös, 
megváltott és elveszett egyaránt. Amint Pál is kijelentette: „lesz feltámadásuk a 
halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak” (ApCsel 24:15). 

Végül mindenki feltámad a halálból. Mi az a két örök sors, amelyeknek 
egyike mindannyiunkra vár (Jn 5:28-29)?

Nem azt jelenti a feltámadás egyetemessége, hogy az utolsó napon majd min-
denki elkezdheti a boldog, örömteli örök életet. „És sokan azok közül, akik 
alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gya-
lázatra és örökkévaló utálatosságra” (Dán 12:2). 

A Biblia azt tanítja, hogy Isten minden ember élete felett ítéletet tart, mindenki 
örök sorsa felől dönt, aki valaha élt (Préd 12:16; Róm 2:1-11). Az isteni íté-
let végrehajtása nem történik meg közvetlenül az egyes emberek halála után, 
hanem csak a feltámadást követően. Egészen addig a megváltottak és az elve-
szettek is öntudatlanul alszanak a porban. Maga a feltámadás még nem jelent 
sem jutalmat, sem büntetést, de ez az előfeltétele annak, hogy az ember vagy 
az örök életre, vagy az örök kárhozatra kerüljön.

A két feltámadásról szólva Jézus utalt rá, hogy a sorunk feletti döntés a tette-
ink erkölcsi minőségének (jó vagy rossz) alapján hangzik majd el. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy a cselekedetek üdvözítenének. Ellenkezőleg! Jézus világo-
san kimondta, hogy üdvösségünk kizárólag a Megváltóba vetett hitünktől függ  
(Jn 3:16). Akkor miért veszi figyelembe a tetteinket? Azért, mert azokból tűnik 
ki, hogy hiszünk-e Krisztusban, őszintén átadtuk-e magunkat neki vagy sem 
(Jak 2:18). A cselekedetek mutatják meg, hogy még mindig „holtak” vagyunk-e 
a vétkeink és bűneink miatt (Ef 2:1), vagy ahogy másutt fogalmaz Pál: „meghal-
tatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban” (Róm 6:11).

Gondolkozzunk el a kétféle örök sorsról, ami mindannyiunkra vár! Ha 
bármi is akadályozna abban, hogy örök életre jussunk, miért nem dön-
tünk úgy most rögtön, hogy elszakadunk attól? Hiszen ugyan mi lehet 
nagyobb veszteség az örök élet elszalasztásánál? 
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szeptember 17.szerda

AMIT JÉZUS A POKOLRÓL MONDOTT

Jézus két görög kifejezéssel (hadēs és gehenna) szólt a halálról és a kárhozatra 
jutók büntetéséről. A „pokolra” vonatkozó elterjedt nézet miatt nagy körülte-
kintéssel vegyük fontolóra ezt a kérdést!

A hadēs a héber se ôl szó megfelelője, ami a holtak birodalmára vonatkozóan 
a leggyakrabban használt ószövetségi kifejezés. E szavak egyszerűen azt je-
lentik, hogy sír, vagyis az a hely, ahová minden ember kerül a halálakor. Nem 
utalnak sem büntetésre, sem jutalomra. Viszont van egy szöveg, amelyben 
úgy tűnik, hogy a hadēs a büntetéssel kapcsolatos, mégpedig a gazdagról és 
Lázárról szóló példázatban. 

Olvassuk el Lk 16:19-31 verseit! Mi az alapvető tanítása ennek a résznek 
(főként a 27-31. verseknek)? Miért nem támasztható alá e példázattal az 
a gondolat, hogy halálakor az ember azonnal vagy a Paradicsomba vagy a 
pokolba jut?

Ez a példázat nem a holtak állapotával foglalkozik. Jézus korában elterjedt, 
de nem biblikus nézet volt az, ami a hátterét képezte ennek a fontos tanulság-
ra mutató példázatnak: jövendő sorsunkat az életünk során meghozott napi 
döntéseink határozzák meg. Ha elutasítjuk az Istentől kapott világosságot, a 
halál után már nem lesz alkalmunk változtatni. A példabeszéd szó szerinti 
értelmezésére tett minden kísérlet számos, megoldhatatlan problémához ve-
zet. Valójában a kép részletei szándékosan visszásnak tűnnek, mutatva, hogy 
Jézus nem szó szerinti, hanem képletes értelemben beszélt.  

Mire figyelmeztetett Jézus a pokollal kapcsolatban (Mt 5:22, 29-30; 23:33)?

A pokol szó számos bibliafordításban tizenegyszer hangzik el Jézustól. Az Új-
szövetség a görög gehenna kifejezést használja, a héber G  Hinnom, „Hinnom 
völgye” névből. Az Ószövetség szerint a Jeruzsálemtől délre található völgyben 
gyakorolta Akház és Manasse király a szörnyűséges pogány szertartást, gyerme-
kek elégetését Molok tiszteletére (2Krón 28:3; 33:6). Később az istenfélő Jósiás 
király vetett véget ennek a gyakorlatnak (2Kir 23:10). Az ott elkövetett bűnök 
miatt hangzott el Jeremiás próféciája arról, hogy majd „öldöklés völgyének” ne-
vezik a helyet (Jer 19:6; 7:32-33). Ezért a zsidók szemében ez a völgy az utolsó 
ítéletnek és a meg nem tért bűnösök büntetésének jelképévé vált. Jézus képle-
tesen szólva mondta ezt a nevet, anélkül, hogy a büntetés idejének és helyének 
bármilyen részletéről is szólt volna, amelyeket más bibliai szakaszokban meg-
találunk. A pokol viszont nem az örökké tartó büntetés helyszíne. 
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szeptember 18. csütörtök

JÉZUS LEGYŐZTE A HALÁLT

Miért éppen Lázár feltámasztása volt az a csodatétel, ami megkoronázta 
Krisztus földi szolgálatát (Jn 11:38-44)?

Jézus még két embert feltámasztott a halálból, de egyik eset sem volt annyira 
drámai, mint ez. Lázár már négy napja halott volt, amint Márta is említette a 
sírnál. Jézus teljes napvilágnál hajtotta végre a csodát, jeruzsálemi, tiszteletre 
méltó tanúk tömege előtt. Nem lehetett semmisnek venni ezt a bizonyítékot. 
Viszont még Lázár feltámadásánál is sokkal fontosabb volt Jézus feltámadása. 
Mivel Jézusnak élete van Önmagában, nemcsak arra van hatalma, hogy feltá-
massza a halottakat és életet adjon, akinek csak akar (Jn 5:21), hanem ebből 
következően a saját életét is leteheti, majd újból felveheti (Jn 10:17-18). Ezt 
meggyőző erővel bizonyította is feltámadásával. 

Hogyan függ össze Krisztus feltámadásával a miénk? Üdvösségünk szem-
pontjából miért olyan nagy a jelentősége Krisztus feltámadásának (1Kor 
15:17-20)?

Vitathatatlan, hogy Krisztusnak van hatalma letörni a halál láncait. Feltámadt 
a sírból azoknak zsengéjeként, akik elaludtak benne. Az Ő feltámadása garan-
tálja minden hívő feltámadását, mert nála vannak a halál kulcsai (Jel 1:17-18).

„A hívő ember számára Krisztus a feltámadás és az élet. Üdvözítőnknél Isten 
helyreállította azt az életet, amely a bűn által elveszett. Mivel az életet önmagá-
ban hordozza, azért meg tudja eleveníteni azokat, akiket akar. Isten felruházta 
Őt a halhatatlanság adásának a jogával. Azt az életet, amelyet letett ember 
voltában, ismét felveszi és az emberiségnek adja” (Ellen G. White: Jézus élete. 
Budapest, 1989, Advent Kiadó. 694. o.). 

Oly nagy a halál hatalma, hogy csak az lehet képes visszaadni az életet, 
aki megteremtette azt. Ezek szerint miért olyan fontos bízni abban, hogy 
ígérete szerint Jézus képes feltámasztani, amit meg is fog tenni?
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szeptember 19.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „Lázár, jöjj ki!” c. 
fejezet, 441-451. o. és „Feltámadott az Úr” c. fejezet, 688-694. o.

„A föld rázkódása, a villámok cikázása és az ég zengése közepette hívja elő Isten 
Fia az alvó szenteket. Kezét az ég felé emeli, és az igazak sírjára tekintve kiáltja: 
’Ébredjetek, ébredjetek, ébredjetek, ti, akik alusztok a porban, és keljetek fel!’ A 
halottak az egész földön meghallják ezt a hangot, és akik hallják… életre kelnek. 
A halál tömlöcéből lépnek elő, hervadhatatlan dicsőségben… ’Halál! hol a te 
fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?’ (1Kor 15:55) – kiáltják. Az élő igazak és 
a feltámadt szentek hangja boldog győzelmi kiáltásban olvad össze” (Ellen G. 
White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó. 550. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Mindenki küzd a halál valóságával, látszólagos végérvényességével és 

értelmetlenségével. Milyen jelentősége lenne az emberi életnek, ha 
valóban úgy volna, ahogy sokan gondolják, hogy nincs Isten, nincs 
remény az örök életre, nincs feltámadás? Mi értelme lehetne egyálta-
lán, ha minden élő meghal, sőt még az emlékezetük is örökre elvész? 
A feltámadás bibliai tanítása hogyan adhatja meg a választ erre a 
máskülönben megoldhatatlan helyzetre?

2.  Milyen veszélyek rejlenek a halhatatlan lélek gondolatában? Miért ter-
jeszti olyan nagy hévvel Sátán ezt a Bibliával ellentétes nézetet? Milyen 
szerepet kap ez a vallási elgondolás az utolsó időben? Soroljunk fel 
olyan lehetséges megtévesztő gondolatokat, amelyektől védelmet élvez 
mindenki, aki a halál alatt a feltámadásig tartó alvást ért! 
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SZIGETI JENŐ:
TENNI KÉSZ (Mk 10:46-52)  

Lelkedre várunk, Uram,
hitetlenül, görcsös félelemmel,
mint a jerikói vak,
ki várta egykor a gyógyulást.
És Jézus meghallotta
a lelkes hozsannák
kábító hangzavarából
felhangzó sikolyt.
Névtelen követe így bíztatta:
„Bízzál! Kelj fel! Hív téged”.
S a vak, Jézus szavára látott.
Ma is bízni kell, nem csak bizakodni.
Talpra kell állni akkor is, ha fáj,
mert a Mester hívott, és Lelke
csak a tenni kész emberekre száll.
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szeptember 20–26.

Második advent

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 16:27; 24:3-14, 42, 44; János 14:1-3; 
1Thesszalonika 4:13-18

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. 
Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam 
volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és 
helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én 
vagyok, ti is ott legyetek” (Jn 14:1-3). 

Az Újszövetség háromszáznál is többször említi Jézus visszajövetelét, ez a 
tanításaink sarokköve. Alapvetően meghatározza, hogy kik is vagyunk mi, 
hetednapi adventista keresztények. A nevünkbe is belefoglalt tantétel fontos 
része az evangéliumnak, aminek hirdetésére hívott el minket Isten. Jézus visz-
szajövetelének ígérete nélkül hiábavaló volna a hitünk. Ez a ragyogó igazság 
ad célt az életünknek és késztet a misszió végzésére.

Mivel jóval hosszabbra nyúlt az idő, mint ahogy vártuk, gyengülhetett volna a 
Jézus visszatérésébe vetett hitünk, mégsem így történt. Sokan vagyunk, akik 
elmondhatjuk, hogy jobban várjuk Krisztus visszatérését most, mint valaha. 

„Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztu-
sunknak dicsősége megjelenését” (Tit 2:13) – ez lesz az a téma, amit a héten 
áttekintünk. 

13. tanulmány

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

AZ ÍGÉRET

Az utolsó vacsora után Jézus elmondta a tanítványoknak, hogy elmegy va-
lahová, ahová egy ideig nem követhetik (Jn 13:33). Félelem és szomorúság 
költözött a szívükbe, amikor arról hallottak, hogy elszakadnak majd a Mester-
től. Péter megkérdezte: „Uram, hová mégy?… miért nem mehetek most utánad”  
(Jn 13:36-37). Krisztus tudta, mire vágynak, ezért biztosította őket arról, hogy 
az elválás nem lesz végleges.

Olvassuk el, mit ígért Krisztus Jn 14:1-3 verseiben! Vonatkoztassuk a szava-
it saját magunkra! Miért jelent olyan sokat nekünk az ígérete? 

Urunk fogadalma félreérthetetlen, nyomatékos. Görögül az „ismét eljövök” je-
len időben hangzik, ami a bizonyosságot hangsúlyozza. 

Jézus megadta nekünk a második advent bizonyosságát. Nem azt mondta, 
hogy „talán újból eljövök”, hanem félreérthetetlenül állította: „ismét eljövök”. 
Amikor csak visszatéréséről beszélt, mindig határozottan nyilatkozott. 

Megesik, hogy teszünk olyan ígéretet, amit később mégsem tudunk betartani, 
még a legjobb szándékaink és elhatározásunk ellenére sem. Krisztussal azon-
ban nem ez a helyzet. Sokszor bizonyította már, minden kétséget kizáróan, 
hogy bízhatunk a szavában. 

Testet öltésére utalva az Úr prófétai kijelentést tett Dávid által: „Ímé jövök” 
(Zsolt 40:8), és úgy is történt (Zsid 10:5-7). Első adventjének valósága garan-
tálja visszajövetelét. 

Földi szolgálata idején Jézus egy kétségbeesett apának megígérte: „Ne félj; csak 
higgy, és megtartatik” (Lk 8:50). És Jairus lánya valóban életre kelt, pedig már 
halott volt. Krisztus bejelentette, hogy meghal, majd három nap múlva feltá-
mad a sírból, és úgy is történt! A tanítványoknak megígérte a Szentlelket, amit 
pontosan időben el is küldött. Ha az Úr betartotta minden ígéretét a múltban, 
még azokat is, amelyek emberi szemszögből nézve lehetetlennek tűntek, biz-
tosra vehetjük, hogy visszajövetelének ígéretét is valóra fogja váltani. 

Mit tehetünk, hogy tartós maradjon bennünk az első szeretet lángolása, 
amikor Jézus visszatérésére gondolunk?

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

JÉZUS VISSZAJÖVETELÉNEK CÉLJA

A nagy megváltási tervnek a csúcspontja a második advent lesz. Ha Krisztus 
nem jönne vissza a földre, testet öltése, halála és feltámadása nem eredmé-
nyezhetné megváltásunkat.

Mi az egyik alapvető oka annak, hogy Jézus visszajön (Mt 16:27)?  

Az élet nem mindig igazságos, sőt valójában többnyire nem az. A társada-
lomban nem mindig látjuk az igazságtételt. Ártatlan emberek szenvednek, 
miközben a gonoszoknak látszólag igen jól megy a soruk. Sokan nem azt 
kapják, amit érdemelnek. Ám nem fog örökké uralkodni a gonoszság és a 
bűn! Jézus visszajön, hogy megfizessen „mindenkinek, amint az ő cselekedete 
lesz” (Jel 22:12). 

Ez a kijelentés arra utal, hogy Krisztus visszajövetele előtt meg kell történnie 
az ítéletnek. Amikor Jézus eljön, akkorra már döntés született minden ember 
örök sorsa felől. A menyegzőről szóló példázatban Jézus félreérthetetlenül 
utalt a vizsgálati ítéletre (Mt 22:11-13). Isten a cselekedeteink alapján ítél meg, 
ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a tetteink vagy az érdemeink üdvözí-
tenének! Az üdvösséget Isten kegyelméből kapjuk, és a Jézusba vetett hit által 
nyerhetjük el (Mk 16:16; Jn 1:12) – hitünket pedig a tetteink bizonyítják.

Mt 16:27 versének ígéretében az a lényeg, hogy megtörténik az igazságtétel, 
csak ki kell várni. A második advent idején örök életre feltámadnak azok, 
akik Krisztusban aludtak el. Amint korábban is láttuk, mivel tudjuk, hogy a 
halottak a sírban pihennek, különösen fontos számunkra a második advent 
és az azt követő örök élet feltámadásának ígérete. 

„A föld rázkódása, a villámok cikázása és az ég zengése közepette hívja elő 
Isten Fia az alvó szenteket. Kezét az ég felé emeli, és az igazak sírjára tekintve 
kiáltja: ’Ébredjetek, ébredjetek, ébredjetek, ti, akik alusztok a porban, és kel-
jetek fel!’ A halottak az egész földön meghallják ezt a hangot, és akik hallják 
– minden nemzetségből, ágazatból, nyelvből és népből mérhetetlen sokan – 
életre kelnek. A halál tömlöcéből lépnek elő, hervadhatatlan dicsőségben. Lé-
pésük zajától zeng a föld. ’Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?’ 
(1Kor 15:55) – kiáltják. Az élő igazak és a feltámadt szentek hangja boldog 
győzelmi kiáltásban olvad össze” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 
2013, Advent Kiadó. 550. o.). 
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szeptember 23. kedd

HOGYAN JÖN EL JÉZUS?

Prófétai beszédében Jézus figyelmeztetett arra, hogy hamis tanítások keringe-
nek majd második adventjéről, ezért óva intette a tanítványait az olyan em-
berektől, akik az Ő nevében lépnek fel és „ezt mondják: Én vagyok a Krisztus”  
(Mt 24:5, lásd még 23-26. versek). Nem akarta, hogy tanítványait megtévesz-
szék, ezért félreérthetetlenül közölte, hogyan fog eljönni. 

Mit tudhatunk meg Mt 24:27 verséből Jézus visszatérésének módjáról? 

A villámlást sem elrejteni, sem hamisítani nem lehet. Felvillan az egész égbol-
tot beragyogva és mindenki láthatja. Ilyen lesz Jézus visszajövetele is. Nem 
kell reklámokkal felhívni rá az emberek figyelmét. Minden ember, akár jó, 
akár rossz, akár megváltást nyert, akár kárhozatba tart, „még akik őt által sze-
gezték is” (Jel 1:7), meglátják, amint visszatér (Mt 26:64). 

Mit tudhatunk meg 1Thessz 4:13-18 szakaszából a második adventről? 

Krisztus teljes dicsőségében tér majd vissza, mint „királyoknak Királya, és 
uraknak Ura” (Jel 19:16). Testet öltésekor a Fiú Isten egyedül érkezett, min-
denféle külső pompát és dicsőséget nélkülözve, „nem vala ábrázata kívánatos” 
(Ézs 53:2). Az idők végén azonban dicsőséggel és hatalommal ereszkedik le, 
„ővele mind a szent angyalok” (Mt 25:31), „nagy trombitaszóval” (Mt 24:31), és 
a Krisztusban meghaltak halhatatlanságra támadnak fel. 

Ha a második advent példa nélküli eseményét illetően bízunk az Úrban, 
miért ne bíznánk benne életünk minden részére gondolva? 
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szeptember 24.szerda

MIKOR JÖN EL JÉZUS?

Amikor Jézus azt mondta a templomról, hogy „Nem marad itt kő kövön, mely 
le nem romboltatik” (Mt 24:2), a tanítványok megdöbbentek. „Mondd meg né-
künk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ 
végének?” (3. vers) – tudakolták. Úgy képzelték, hogy a templom pusztulása 
egybeesik majd a történelem végével, ami Jézus visszatérésekor lesz.

Válaszában Jézus mesterien összekapcsolta a két eseményre mutató jeleket, 
egyrészt a Jeruzsálem pusztulására (ami Kr. u. 70-ben következett be), más-
részt a visszajövetelére utalókat. A tanítványai ugyanis nem álltak készen 
arra, hogy felfogják mindkettőt. 

Fontos megértenünk a jelek természetét és célját. Jézus nem azért adta őket, 
hogy meg tudjuk határozni visszatérésének pontos dátumát, mert „Arról a 
napról és óráról… senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám 
egyedül” (Mt 24:36). A jelek inkább az események történelmi irányára hívják 
fel a figyelmet, hogy tudatosítsák bennünk adventjének közeledtét. Tartóz-
kodnunk kell attól, hogy dátumhoz próbáljuk kötni Jézus visszatérésének 
idejét, de semmiképp sem hagyhatjuk figyelmen kívül, milyen időben élünk!

Olvassuk el Mt 24:3-14, 21-26, 29, 37-39 verseit (és ha tehetjük, olvassuk 
még hozzá Márk 13. és Lukács 21. fejezetét)! Milyen képet fest itt Jézus a 
világról? Mennyire illik mindez a mi korunkra?

Jézus rendkívül fontosnak tartotta a tanítványai lelkére kötni, hogy hamaro-
san visszajön. Egész prófétai beszédében úgy szólt az apostolokhoz, mintha 
visszatérésekor még életben lennének (lásd Mt 24:32-33, 42).

A saját szempontunkból nézve nagyon is igaz, hogy a második advent a ha-
lálunk után csupán egy pillanat. A halál ugyanis mély, öntudatlan alvás. A 
szemünk lezárul, és mindegy, hogy egy vagy ezer év telik el közben, de a kö-
vetkező, amiről tudomást szerzünk, Jézus második adventje lesz. Így töké-
letesen érthető az ígéret, hogy Krisztus hamarosan visszajön, amiről írt Pál, 
Péter és Jakab is. Jézus visszajövetele mindannyiunk számára egy pillanattal 
a halálunk után következik. 

Hogyan segít ez a gondolat jobban megérteni azt, hogy Krisztus „hama-
rosan” visszajön?
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szeptember 25. csütörtök

FIGYELJ ÉS LÉGY KÉSZEN!

Miért fontos mindig figyelni és készen várni Jézus visszajövetelét (Mt 24:42, 
44)?

Jézus prófétai beszédének az alaphangját az a felszólítás adja, hogy „vigyázza-
tok”. Itt nem unott, semmittevő várakozásról van szó. Jézus aktív készenlétet 
vár. Tegyünk úgy, mint a gazda, aki figyel, nehogy a rabló betörjön a házá-
ba (Mt 24:43). A körültekintő várakozás közben a feladatunkat is végeznünk 
kell, mint a hűséges szolga, aki ura távollétében is teszi a dolgát (Mt 24:45; 
Mk 13:34-37).

Milyen hozzáállás hatna végzetesen azokra, akik úgy képzelik, hogy hittel 
várják Jézus visszatérését (Mt 24:48-51; Lk 21:34-35)? Mi védhet meg ettől 
a csapdától? Miért könnyű elkövetni ezt a hibát, ha nem vigyázunk?

A gonosz szolgáról szóló példázat kijózanító, leginkább az adventisták számá-
ra. Ez a szolga azokat jelképezi, akik állítólag hiszik, hogy Krisztus visszatér, 
csak nem a közeljövőben várják. Mivel úgy gondolják, hogy késlekedik az Úr, 
azt képzelik, van még idejük az önző életre, bűnös örömök hajszolására, és 
majd biztosan kényelmesen fel tudnak készülni a második adventre. Csak-
hogy ez a gondolat halálos csapda, mert senki sem tudja, mikor jön vissza 
Jézus. Persze még ha nem is most jönne el, azt sem tudhatja egyikünk sem, 
mikor szólít el bennünket az Úr váratlanul, ami hirtelen lezárja a lehetősé-
gét, hogy rendezhessük a kapcsolatunkat vele. Ráadásul, ha valaki ismétel-
ten, folyamatosan belemerül a bűnbe, abba, ami rossz, egyre inkább megke-
ményedik, elaltatja a lelkiismeretét, és így mind nehezebb és nehezebb lesz 
megtérnie. Az ördögöt nem érdekli, hogy elméletileg hiszünk-e Jézus visszajö-
vetelében, ha késleltetni tudja a felkészülésünket!

Hogyan állhatunk készen már ma? Úgy, ha megtérünk és megvalljuk Jézusnak a 
még be nem ismert bűneinket, ha megújult hittel gondolunk engesztelő kereszt-
halálára, amit értünk vállalt, és ha az akaratunkat maradéktalanul alárendeljük 
neki. Krisztussal járva békességünk lesz, mert betakar igazsága palástjával.

Mennyit gondolsz a második adventre? És ez milyen mértékben befolyá-
solja az életedet? Hogyan lehet helyes egyensúlyt tartani a hétköznapi 
munka és Krisztus folytonos várása között? 
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szeptember 26.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „Az Olajfák he-
gyén” c. fejezet, 531-541. o.; A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó. 
„A hajnal hírnökei” c. fejezet, 261-274. o.

„Nemsokára keleten megjelenik egy kicsiny fekete felhő. A távolból sötétnek 
látszó felhő körülveszi a Megváltót. Isten népe ebben a felhőben felismeri az 
Emberfiának jelét. Ünnepélyes csendben figyelik a föld felé közeledő és egy-
re fényesebb és dicsőségesebb felhőt, mígnem nagy fehér felhő lesz belőle, 
amely megemésztő dicsőségként fénylik. Felette a szövetség szivárványa ível. 
Jézus hatalmas győztesként lép elő… A királyt útján szent angyalok hatalmas, 
megszámlálhatatlan sokasága kíséri. Ajkukon dicsőítő ének, mennyei dallam 
hangzik. Az égen számtalan tündöklő alak látható – ’tízezerszer tízezer és ezer-
szer ezer’. Emberi tollal nem lehet megrajzolni ezt a képet; az a tündöklés 
meghaladja az emberi képzeletet” (i. m. 547. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Egyrészt hinnünk kell abban, hogy Krisztus hamarosan visszatér, 

másrészt viszont hogyan kerülhetjük el a fanatizmus veszélyeit? Ez 
bizony nem mindig könnyű! Ugyanis vajon hány fanatikus látja 
magát annak? 

2.  Beszélgessünk még arról, hogy ha csak magunkra gondolunk, a 
második advent valójában egyikünktől sincs túl messze, mert bár-
meddig is élünk, a halál sosincs túl távol. Tehát milyen gyorsan köze-
leg a második advent?

3.  Hogyan válaszolunk annak, aki csúfolódik Krisztus várásának gondo-
latával? Mielőtt felelnénk egy ilyen helyzetben, próbáljuk meg a 
gúnyolódó helyébe képzelni magunkat, az ő szemszögéből nézni a 
dolgokat! Ha ezt megtettük és meghallgattuk az érveit, alaposan fon-
toljuk meg, hogy mi lenne a legjobb válasz!

4.  Mit mondunk arra, hogy közösségünk siettetheti vagy késleltetheti a 
második adventet? Milyen érvekkel tudjuk alátámasztani a válaszun-
kat? 

5.  Ha tudnád, hogy Jézus a jövő héten eljön, mit változtatnál az életeden 
most? 
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NÖVEKEDNI A KEGYELEMBEN

„…növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus 
Krisztusunknak ismeretében” (2Pt 3:18).  

„Isten megkívánja, hogy minden ember fejlessze a mennyei kegyelem 
eszközeit és egyre eredményesebbé váljon művében. Mindenről gon-
doskodott annak érdekében, hogy a keresztény istenfélelme, tisztasága 
és szeretete folyamatosan erősödhessen, talentumai megduplázódhas-
sanak, képességei fejlődhessenek a Mester szolgálatában… sokan azt 
mondják magukról, hogy hisznek Jézusban, állításukat mégsem bizo-
nyítja növekedés, ami életükben és jellemükben az igazság megszente-
lő erejéről tanúskodna. Először, amikor befogadjuk Jézust a szívünkbe, 
a hit dolgaiban újszülöttnek számítunk, de nem maradhatunk azok! 
Növekednünk kell a kegyelemben és az Úr és Megváltó Jézus Krisztus 
ismeretében! El kell érnünk Krisztusban a teljes érettséget! Haladnunk 
kell előre, hit által új és gazdag tapasztalatokat szerezve, fejlődnünk 
kell hitben, bizalomban és szeretetben, megismerve Istent és Jézus 
Krisztust, akit elküldött. 

A megszentelődés folyamatosan történik. Isten nap mint nap munkál-
kodik az ember megszentelésén. Együtt kell működnünk vele, kitartó 
erőfeszítéseket téve a helyes szokások ápolásáért. A kegyelemhez ke-
gyelmet kell adni, és miközben így követjük a hozzáadás tervét, Isten a 
megszaporítás tervével munkálkodik értünk. Megváltónk mindig kész 
meghallgatni a megtört szívű ember imáját és válaszol is rá, megsok-
szorozza hűségesei számára a kegyelmet, békességet. Örömmel meg-
adja a bennünket ostromló gonoszság elleni küzdelemhez szükséges 
áldásokat… Nagyszerű reménység vár a hívőre, aki hittel halad előre a 
keresztényi tökéletesség útján” (Ellen G. White: My Life Today. 106. o.). 
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2014. július

„Mert ha élünk, az Úrnak élünk…” (Róm 14:8)

   1.    K.    Jer 17:5-8 Emberben vagy Istenben bízni?
   2.    Sz. Ef 2:10 Isten terve szerint élni
   3.    Cs. Jer 31:3 Örök szeretet
   4.    P. 1Móz 32:24-29 Jákób küzdelme
   5.    Sz. Zsolt 23:1-3 A Pásztor vezet

 Naplemente: Budapest: 20:44 Debrecen: 20:33

   6.    V. Jn 6:68 Kihez mehetnénk?
   7.    H. Ef 5:15-17 Bölcs élet
   8.    K. 1Kor 16:14 Szeretettel…
   9.    Sz. 2Kor 1:12 Őszintén, tisztán
10.  Cs. 2Kor 4:8-10 Amit a próbák közt tudni kell
11.  P. Ef 3:20-21 Dicsőség Istennek!
12.  Sz. Zsolt 63:4 Isten kegyelme

 Naplemente: Budapest: 20:40 Debrecen: 20:30

13.  V. 1Jn 2:1 Van Szószólónk 
14.  H. 5Móz 15:11 Örömmel segítsünk!
15.  K. Zsolt 50:10-12 Minden az Úré
16.  Sz. Mik 4:1-2 Pogányok megtérése
17.  Cs. Jn 16:24 Kérjetek!
18.*  P.   5Móz 32:2-3 Isten dicsőítése
19.  Sz. Mt 7:1 Ne ítélj!

 Naplemente:  Budapest: 20:35 Debrecen: 20:25

20.  V. ApCsel 1:8 A Szentlélek erejével
21.  H. Jel 7:9 A megváltottak sokasága
22.  K. Zsid 13:20-21 Készség a jóra 
23.  Sz. Zsolt 46:11 Csendességben az Úr előtt
24.  Cs. Mt 25:14-15 A talentumok mértéke
25.  P. Jer 32:17 Isten végtelen hatalma
26.  Sz. Jer 1:7-9 Fiatalok elhívása

 Naplemente: Budapest: 20:27 Debrecen: 20:18

27.  V. Róm 12:10 Szeretet, tisztelet, igyekezet
28.  H. Gal 6:7-8 Vetés és aratás
29.  K. Zsolt 133:1-3 A közösség öröme
30.  Sz.   Péld 20:6 Hűség
31.  Cs. Péld 20:22 Ne légy bosszúálló!
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2014. augusztus

„…maga a Lélek esedezik miérettünk…” (Róm 8:26)

   1.    P. Róm 15:4-5 Béketűrés és remény 
   2.    Sz. ApCsel 17:30 Isten megtérésre szólít

 Naplemente: Budapest: 20:18 Debrecen: 20:09
   3.    V. Jn 14:21 Engedelmesség és szeretet
   4.    H. Lk 16:10 Hűség vagy hamisság
   5.    K. Lk 7:23 A kitartó hit boldogsága
   6.    Sz. Mt 16:26 A lelki élet fontossága
   7.    Cs. Róm 8:14 Isten Lelkének vezetésével élni
   8.    P. 2Pt 1:19-21 A prófétai üzenet eredete
   9.    Sz.   1Jn 4:6 Aki hallgat a szóra és aki nem

 Naplemente: Budapest: 20:08 Debrecen: 19:59
10.  V. 1Jn 1:8-9 Ne csapjuk be magunkat!
11.  H. Zsid 4:15 Könyörülő Főpap 
12.  K. 1Kor 1:25 Isten bölcsessége
13.  Sz. Róm 16:17 Óvás a szakadástól
14.  Cs. Préd 3:14-15 A Mindenható kárpótol majd
15.  P. Péld 27:2 Ne dicsérd magad!
16.  Sz. Péld 28:1 A hívők bátorsága

 Naplemente: Budapest: 19:56 Debrecen: 19:48
17.  V. Zsolt 118:5-6 Isten meghallgat
18.  H. Zsolt 11:7 Az igazságot szerető Úr
19.  K.  Zsolt 31:15-16 Az Úr kezében az életünk
20.  Sz. Péld 29:25 Félelem vagy bizalom?
21.  Cs. Péld 27:9 A baráti szó vidámít
22.*  P. Zsolt 68:20 Gondoskodó, szabadító Isten
23.  Sz. Péld 30:8-9 A hívő kérése

 Naplemente: Budapest: 19:44 Debrecen: 19:35
24.  V. 2Tim 1:12 Bizalom szenvedés idején
25.  H. Mt 4:4 Lelki táplálék
26.  K. Mk 16:16 Hit és keresztség
27.  Sz. Lk 19:8 Zákeus megtérése
28.  Cs. Zak 8:16 Igazság és békesség
29.  P. Zak 8:9 Erősödjetek meg!
30.  Sz. Ézs 44:22 A megváltás ígérete

 Naplemente: Budapest: 19:30 Debrecen: 19:22
31.  V. Mik 5:7 A maradék áldása

Reggeli dicséret
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2014. szeptember

„Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban…” (Ézs 58:14)

   1.    H. Fil 1:6 Isten munkája bennünk 
   2.    K. Jn 16:13-14 Az igazság Lelke
   3.    Sz. Péld 29:18 Mennyei látás
   4.    Cs. Mt 16:24-25 Önmegtagadás, kereszt
   5.    P. Ézs 61:10 Öröm az Úrban
   6.    Sz. Jób 10:12 Isten gondviselése

 Naplemente: Budapest: 19:17 Debrecen: 19:08

   7.    V. Ézs 58:11 Öntözött kert
   8.    H. Zsolt 119:10-11 Szívből keresni az Urat
   9.    K. 1Móz 9:13 A szivárvány
10.  Sz. Gal 6:1-2 Szelíd tanács
11.  Cs. 1Jn 4:20 Szeretni az embereket
12.  P. Mt 5:44 Az ellenség szeretete
13.  Sz. Ézs 1:18 Az Úr ítélete

 Naplemente: Budapest: 19:03 Debrecen: 18:54

14.  V. 1Jn 5:4 A világot legyőző hit
15.  H. Ézs 49:25 Az Úr hatalma 
16.  K. Péld 28:13 Az eltitkolt és a bevallott bűnök
17.  Sz. Péld 25:21 A szavak ereje
18.  Cs. Jób 2:11 A barátok vigasztalása 
19.  P. Józs 24:14-15 Szabadon választhatunk
20.  Sz. Józs 21:45 Teljesedett ígéretek

 Naplemente: Budapest: 18:48 Debrecen: 18:40

21.  V.  Jn 4:35-36 Vetők és aratók jutalma
22.  H. Zsolt 147:3 Gyógyít az Úr
23.  K. 2Krón 20:15 Isten harcol értünk
24.  Sz. Lk 18:14 Alázat vagy önteltség
25.  Cs. Jn 6:48-51 Az élet Kenyere
26.*  P. Zsolt 69:17-19 Hallgass meg, Uram!
27.  Sz. Ézs 30:21 Az Úr tanácsát hallani

 Naplemente: Budapest: 18:34 Debrecen: 18:26

28.  V. Fil 4:8 Pozitív szemlélet
29.  H. Fil 4:12 Hívő hozzáállás
30.  K.    Neh 2:17-18 Építsünk együtt!
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