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Örök kérdés
Az általános propagandával ellentétben nagyon is logikus és racionális okok mi-
att hisznek a keresztények Istenben. Noha többen „a legkiválóbb és legragyogóbb” 
elmék közül bizonygatják, hogy a „természetes kiválasztódás” és a „véletlenszerű 
mutáció” evolúciós elvei magyarázatot adhatnak az élet bonyolultságára, csodájára 
és szépségére, sokan ezt nem tudják elfogadni, méghozzá logikus érvek miatt nem. 
A legújabb „tudományos” kijelentések dacára, miszerint a világegyetem a „semmi-
ből” állt elő, az emberek többsége mégis logikusan inkább kielégítő magyarázatnak 
tartja a teremtésre az örök Isten létezését, mint azt, hogy világunk a „semmiből” lett.

Még ha a logika és az ésszerűség határozottan a mi oldalunkon áll is, továbbra 
is ott a rossz állandóan jelenlévő problémája, és ebből fakad az örök kérdés: Ha lé-
tezik Isten, és ha Ő olyan jó, szeretetteljes, hatalmas, miért van mégis annyi szenvedés? 

Éppen ezért tanulmányozzuk ebben a negyedévben Jób könyvét. Milyen érde-
kes, hogy pontosan az örök kérdést latolgató Jób könyve a Biblia egyik legelőször 
lejegyzett irata! Isten már a kezdeti időkben adott nekünk néhány választ a le-
hető legnehezebb kérdésre. Néhány választ adott, de nem mondott el mindent. 
Valószínűleg a Biblia egyetlen könyve nem adhatna mindenre feleletet, de még a 
Szentírás egésze sem. Jób viszont félrehúzza a függönyt, és feltárja az olvasó előtt 
az észlelésünkön túli valóság létét, azt, amit még a tudományos eszközök segít-
ségével sem mérhetünk fel. Egy olyan világba visz, amely bizonyos szempontból 
igen távol esik a miénktől, más szempontból viszont hihetetlenül közel van. Jób 
könyve bemutatja, amire a Biblia többi része is utal: a természetes és a természetfe-
letti világ elválaszthatatlanul összekapcsolódik egymással. Korszakokkal később 
Pál megfogalmazta azt az elvet és figyelmeztetést, amit Jób drámája is bemutat: 
„Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, 
a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, 
melyek a magasságban vannak” (Ef 6:12). 

Jób könyve leginkább egyetlen emberről szól, mégis mintha mindannyiunk tör-
ténete lenne, hiszen a mi szenvedésünk is gyakran értelmetlennek tűnik. Sőt, még 
a Jóbhoz érkező négy férfi történetében is a mi helyzetünk tükröződik, mert vajon 
melyikünk ne próbálta volna valahogy értelmezni mások szenvedését? 

Viszont elsiklanánk Jób könyvének egy meghatározó kérdése felett, ha csak arra 
összpontosítanánk, hogy a szenvedő ember megkísérli megérteni az emberi szen-
vedést. A történet egy bizonyos összefüggésben jelenik meg – és ez nem más, mint 
a Krisztus és Sátán közötti küzdelem. A könyv ezt a harcot a lehető legvalóságo-
sabb módon mutatja be, mert ez ténylegesen a lehető legvalóságosabb csata, ami 
a mennyben kezdődött, most pedig itt bontakozik ki – minden ember szívében, 
elméjében és testében. 

A negyedévben a tanulmányunk Jób történetére tekint, egyrészt közelről, az 
elbeszélés drámai cselekményére, másrészt távolabbról is, ugyanis nemcsak azt 
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tudjuk meg, hogyan fejeződik be a könyv, hanem meglátjuk a hatalmasabb hátte-
ret is, amelyen az események kibontakoznak. Mivel az olvasó nemcsak Jób könyvét 
ismeri, hanem a Biblia egészét is, az egyik fő szempont, hogy igyekszünk az egé-
szet összehozni. Amennyire csak lehetséges, megpróbáljuk nemcsak azt megérte-
ni, hogy miért kell gonosz világban élnünk, hanem legfőképpen azt, hogyan kell 
élnünk benne. 

Természetesen Jób könyvének tanulmányozása után is megmarad az örök kér-
dés, még ha a Biblia egészének összefüggésében vizsgáljuk is. Ezzel együtt az örök 
kérdést illetően ezt az ígéretet kapjuk: Jézus Krisztus, „Akiben van a mi váltságunk 
az Ő vére által” (Ef 1:7) – Ő az, aki által megkapunk minden választ!

Clifford Goldstein a Bibliatanulmányok főszerkesztője. 1984 óta dolgozik a Hetedna-
pi Adventista Egyház Generál Konferenciájánál. 

Clifford R. Goldstein
szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz
Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. 
Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a 
bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: 
ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a 
Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha 
az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az  
i. m. (idézett mű) rövidítést.

Megújul a Bibliatanulmányok internetes oldala: www.bibliatanulmanyok.hu. A weboldal formá-
tuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott 
tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti 
videobeszélgetéseket. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is el-
érhető. 

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi cí-
men: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/. 

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv 
adásában már vasárnaponként 16.40-től, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként a 
Bibliatanulmányok honlapján. 

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

Zarkáné Teremy Krisztina
a magyar változat szerkesztője
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szeptember 24-30.1. tanulmány

A történet vége

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 4:8; Jób 14:14-15; 42:10-17; 
Dániel 2:44; Máté 14:10; 1Korinthus 4:5

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

Aki írónak készül, meg kell tanulnia, mennyire fontos a mű jó befejezése. 
Különösen igaz ez a fikció – a kitalált történet – esetében, amikor a szerzőnek 
megfelelő véget kell találnia. Persze a befejezés a nem fiktív írás esetében is 
lényeges.

Viszont mi a helyzet a valósággal? Mi van magával az élettel, ami nem egy 
könyv lapjain vagy egy film kéziratában bontakozik ki, hanem a véres való-
ságban? Mit mondhatunk a saját történetünkről? Milyen lesz a befejezése? 
Hogyan ér majd véget? Vajon minden szál szépen el lesz varrva, mint a jó 
írások esetében? 

Többnyire sajnos nem ezt látjuk, vagy tévednék? Hogyan is lehetne jó a befeje-
zés, hiszen a mi történeteink mindig halállal végződnek. Ilyen értelemben az 
esetünkben nem lehet happy end. Mégis mikor boldog a halál?

Igaz ez Jób történetére nézve is. Gyakran mondják, hogy ennek a könyvnek jó 
a vége, legalábbis ahhoz képest, amit a pátriárka azt megelőzően szenvedett, 
valójában azonban mégsem olyan boldog a vége, mert az ő története is halál-
lal fejeződik be. 

A héten, amikor nekikezdünk Jób könyvének, a végét vesszük előre, mivel 
olyan kérdéseket is felvet, amelyek a mi végünkkel kapcsolatosak – nemcsak 
most, hanem az örökkévalóságra nézve is.

www.bibliatanulmanyok.hu
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szeptember 25. vasárnap

ÉS BOLDOGAN ÉLTEK…

Sok mese zárul ezzel a sorral: „És boldogan éltek…” Számos nyelvben ez már 
bevett fordulat lett. A lényege, hogy ha mégoly drámai volt is a helyzet az elra-
bolt királykisasszonnyal, a gonosz farkassal és a féltékeny királlyal, a történet 
hőse – valószínűleg új arájával – végül diadalt arat.

Hasonlóan fejeződik be Jób könyve is, legalábbis első pillantásra. Végtére is, a 
rászakadó megpróbáltatások és bajok után Jób viszonylag pozitívnak mond-
ható véget ért. 

Olvassuk el Jób 42:10-17 verseit, a könyv utolsó szakaszát! Ezek szerint 
hogyan fejezte be Jób az életét?

Vitán felül áll, ha bárkit megkérnénk, hogy nevezzen meg egy bibliai könyvet, 
amelyiknek a főszereplő szempontjából jó a vége és úgy zárul, hogy „Boldo-
gan éltek…”, sokan Jób könyvét említenék.

Nézzük csak meg, hogy mi minden vette körül Jóbot a történet befejezésekor! 
Család és barátok, akik nem voltak körülötte a bajok idején (kivéve Elifázt, 
Bildádot, Cófárt és Elihut, na meg a feleségét), ekkor jöttek és vigasztalták. 
Nagylelkűen még pénzt is adtak neki. A történet végén Jóbnak kétszer akkora 
lett a vagyona, mint a történet elején volt, legalábbis az anyagiak tekinteté-
ben (vö. Jób 42:12 és l:3). Tíz gyermeke született a későbbiekben, hét fia és 
három lánya a hét fia és három lánya helyett, akik meghaltak (lásd Jób 1:2, 
18-19). „Nem lehetett olyan szép leányokat találni abban az egész tartományban, 
mint amilyenek Jób leányai voltak” (Jób 42:15, ÚRK) – ami nem hangzott el az 
elsőkkel kapcsolatban. Ráadásul a férfi, aki annyira biztos volt benne, hogy 
azonnali halál vár rá, élt még száznegyven évet! „És öregen halt meg Jób, az 
élettel betelve” (17. vers, ÚRK). Azt a héber kifejezést, amit Károli úgy fordít, 
„betelve az élettel” olvashatjuk még Ábrahám (1Móz 25:8), Izsák (1Móz 35:29) 
és Dávid (1Krón 29:28) élete végére vonatkoztatva. Azt a gondolatot közvetíti, 
hogy valaki viszonylag jó és boldog állapotban van a határozottan szomorú 
esemény, a halála idején.

Mindannyian szeretjük a jól végződő történeteket, nem igaz? Idézzünk 
fel néhányat! Milyen tanulságot szűrhetünk le ezekből? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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szeptember 26. hétfő

SZOMORÚ VÉG

Jób könyve olyan dolgokkal végződik, amelyek kedvezőek voltak Jób számára: 
„öregen halt meg… az élettel betelve” (Jób 42:17, ÚRK). Ám mind tudjuk, még-
hozzá igen jól, hogy sokaknak a története nem így végződik. Még a hűséges, 
tiszteletreméltó és erényes emberek sem mindig úgy fejezték be, mint Jób. 

Hogyan végződött a következő bibliai hősök története? 

Ábel (1Móz 4:8)  

Uriás (2Sám 11:17)  

Éli (1Sám 4:18)  

Jósiás király (2Krón 35:22-24)  

Keresztelő János (Mt 14:10)  

István (ApCsel 7:59-60)  

Látjuk, hogy a Biblia tele van olyan történetekkel, amelyek egyáltalán nem 
jól végződtek. Ez pedig azért van, mert az életben rengeteg történet rosszra 
fordul. Sokan nem kerülnek ki a bajaikból olyan diadalmasan, mint Jób, vagy 
azért, mert egy jó ügyért halnak mártírhalált, vagy valamilyen rettenetes be-
tegségbe halnak bele, vagy az életük már nem más, mint fájdalom és nyomo-
rúság. Legyünk őszinték, valójában milyen gyakran alakulnak annyira jól a 
dolgok, mint Jób esetében? Persze nem kell a Bibliából kiolvasnunk a választ. 
Ugyan ki az közülünk, aki ne tudna szomorúan végződő életekről?

Milyen rosszul végződő történeteket ismerünk? Mit tanultunk belőlük? 
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szeptember 27. kedd

A (RÉSZLEGES) HELYREÁLLÍTÁS

Igen, Jób könyve jól végződött, szemben más bibliai szereplők életével és álta-
lában az emberek többségéével. A teológusok időnként utalnak rá, hogy Isten 
„helyreállította” Jób életét. Valóban, a pátriárka sok mindent visszakapott, bi-
zonyos mértékig. 

Viszont ha ez lenne az élete igazi vége, akkor vajon teljes joggal állíthatnánk, 
hogy a történet valóban kikerekedett? Az biztos, hogy később jobban mentek 
Jób dolgai, sokkal jobban, de végül csak meghalt, mint ahogy meghalt az ösz-
szes gyereke, meg a gyerekeinek a gyerekei és így tovább, mind meghaltak. 
Bizonyos fokig kétségkívül mindannyian szembesültek az élet sok olyan tra-
umájával és megpróbáltatásával, amilyeneket mi is ismerünk, azokkal a tra-
umákkal és megpróbáltatásokkal, amelyek a bűnbe süllyedt világban az élet 
megmásíthatatlan tényeinek számítanak. 

Ismereteink szerint ráadásul Jób soha nem tudta meg, hogy milyen okok áll-
tak a rászakadó bajok mögött. Igen, születtek még gyermekei, de mit mond-
junk az odaveszett gyermekei miatti fájdalmáról és gyászáról? Mi a helyzet a 
hegekkel, amelyeket minden bizonnyal élete végéig a testén hordozott? Jób 
története jól zárult, mégsem mondhatjuk maradéktalanul boldog végnek. 
Túlságosan sok elvarratlan szál maradt, túl sok kérdésre nem érkezett felelet.

A Biblia azt írja, hogy „Az ÚR pedig jóra fordította Jób sorsát” (Jób 42:10, RÚF). 
Valóban ezt tette, amit akkor látunk leginkább, ha összehasonlítjuk azzal, ami 
az előzőekben történt. Viszont még így is sok minden hiányzott, válasz nélkül 
maradt és nem lett teljes. 

Ezen persze nem lepődhetünk meg. Végtére is a világunk mostani állapotá-
ban, bármilyen „véget” is érjünk, akár jót, akár rosszat, bizonyos dolgok min-
dig hiányosak, beteljesületlenek maradnak, nem kapunk mindenre feleletet. 

Éppen ezért tekinthetjük Jób életének a végét bizonyos értelemben minden 
emberi baj és szenvedés halvány szimbólumának. Előre vetíti azt a végső re-
ménységet és ígéretet, amelyet Jézus Krisztus evangéliuma által kapunk: Isten 
teljesen, maradéktalanul helyreállít mindent, méghozzá úgy, hogy ahhoz ké-
pest Jób helyreállítása egészen elhalványul! 

Ebben az életben bizonyos dolgokra nem kapjuk meg a feleletet, nem 
teljesül minden, lesz, ami hiányos marad. Mit fejez ki ezzel kapcsolat-
ban 1Kor 4:5 verse? Minek a reményére mutat rá ez az igeszakasz? 



ISTEN ÖRÖK ORSZÁGA

A Biblia többek között foglalkozik a történelemmel is, mégsem csupán törté-
nelemkönyv. Elbeszél múltbeli dolgokat, történelmi eseményeket, és ezeket 
felhasználja (egyebek mellett) arra, hogy lelki tanulságokkal szolgáljon. A 
régmúlt történései által akar olyan igazságokra megtanítani, amelyek arra vo-
natkoznak, hogy miként éljünk itt és most (lásd 1Kor 10:11). 

Csakhogy a Biblia nem csupán a múltról beszél, hanem a jövőről is, nemcsak 
a megtörtént esetekről szól, hanem a bekövetkezendőkről is. A jövőbe mutat, 
egészen az idők végéig. Az utolsó idők eseményeire, a végidőre vonatkozó te-
ológiai kifejezés az „eszkatológia”. Egy görög szóból ered, aminek a jelentése: 
„utolsó”. Időnként ezzel a szóval foglalják össze a halállal, az ítélettel, a meny-
nyel és a pokollal kapcsolatos hitet. Idetartozik még az új világban való új élet 
reményének ígérete is. A Biblia valóban sokat elárul az utolsó időkről. Igen, Jób 
könyve a pátriárka halálával zárul, és ha az ember csak ezt a könyvet olvashat-
ná, azt képzelhetné, hogy Jób története is úgy végződik, mint mindannyiunké 
– halállal, ennyi volt és kész. Nem lehetne semmi másban reménykedni, mert 
amennyire ennek alapján tudjuk és látjuk, ezután nem jön más. A Biblia viszont 
mást tanít. Azt tanítja, hogy Isten az idők végén megalapítja örök országát, ami 
örökké megmarad, az lesz a megváltottak örökös otthona. A felemelkedő majd 
lehanyatló világi birodalmaktól eltérően az Ő országa mindörökre megmarad.

Minek a reménységére mutat rá Dán 2:44 és 7:18 verse a végidővel kapcso-
latban? 

„A megváltás nagy terve eredményeképpen a világ teljes mértékben vissza-
kerül Isten kezébe. Mindaz, ami a bűn által elveszett, eredeti formájában áll 
helyre. Isten nemcsak az embert, hanem a földet is megváltja, hogy ez legyen 
örökkévaló lakhelye az engedelmeseknek. Sátán hatezer éve küzd azért, hogy 
a földet birtokában tartsa. Most mégis Istennek a föld teremtésénél kifejezett 
eredeti terve valósul meg. »De a magasságos egeknek szentei veszik majd az or-
szágot, és bírják az országot örökké és örökkön örökké« (Dán 7:18)” (Ellen G. 
White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 301. o.).  

Igen, Jób könyve a főszereplő halálával fejeződik be. A jó hír viszont az 
– számunkra, mint ahogy Jób számára is –, hogy a könyv végén még nem 
zárul le Jób története, és számunkra sem a halál a vég!

10

szeptember 28.szerda
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szeptember 29. csütörtök

A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET

Olvassuk el Jób 14:14-15 verseit! Milyen kérdést tesz itt fel Jób, és hogyan 
válaszol rá a maga módján?

Jób könyvének az egyik témája a halál kérdése. Hogyan is kerülhetné ki? Ter-
mészetes, hogy az emberi szenvedést taglaló minden írásnak érintenie kell a 
halált, ami oly sok szenvedés forrása. Jób felteszi a kérdést, hogy vajon életre 
kelnek-e a halottak, majd pedig hozzáfűzi: várja, mikor jön el az ő elváltozásá-
nak ideje. A várakozást kifejező héber szóban benne van a remény gondolata 
is. Nemcsak azt jelenti, hogy az ember vár valamire, hanem reméli is azt.

Jób az „elváltozására” várt. Ez a szó egy olyan héber kifejezésből ered, ami a 
„megújulás”, „kicserélés” gondolatát fejezi ki, és gyakran vonatkozik az át-
öltözésre. Maga a szó széles jelentéstartalmú, de az adott összefüggésben – 
amikor azt kérdezi, hogy milyen „megújulás” jön a halál után, „megújulás”, 
amit Jób remél – ugyan mi mást jelentene ez az elváltozás, mint a halál életre 
változását? Az lesz az az idő, amikor Isten kívánkozik keze alkotása után (lásd 
15. vers). 

Természetesen az a nagy reménységünk, az a hatalmas ígéret, hogy nem a 
halál lesz a vég, és ez az ígéret Jézus élete, halála és szolgálata révén jut el hoz-
zánk. „[Az Újtestamentum] azt tanítja, hogy Krisztus legyőzte a halált, az em-
beriség legádázabb ellenségét, és Isten majd feltámasztja a halottakat a végső 
ítéletre. Ez a tanítás azonban a bibliai hit középpontjába… Krisztus feltámadá-
sa után kerül, mert Krisztusnak a halál feletti diadala teszi érvényessé” (John 
E. Hartley: The Book of Job. NICOT, Accordance elektronikus kiadás. Grand 
Rapids, 1988, Eerdmans, 237. o.). 

„Ekkor Jézus azt mondta: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énben-
nem, ha meghal is, él” (Jn 11:25, ÚRK). Mit mond itt Jézus, ami reményt 
és bizalmat ad a „vég” előtt? Másként fogalmazva, mi az, amit mi tudha-
tunk, de Jób még nem tudott? 



12

szeptember 30.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
A Jóbot sújtó iszonyatos csapások ellenére a pátriárka nemcsak hűséges maradt 
Istenhez, de sok mindent vissza is kapott abból, amit elveszített. Ezzel együtt 
még itt is, mint ahogy Jób könyvének nagy részében, maradnak megválaszolat-
lan kérdések. Ez a könyv persze az egész Bibliából csak egy irat, és helytelen 
volna egy teljes teológiai tanítást egyetlen könyvre alapozni. Az egész Szentírás 
a rendelkezésünkre áll, segít megérteni a Jób könyvében felvetett számos nehéz 
kérdést. Különösen az Újszövetség derít fényt sok olyan dologra, amit nem lehe-
tett volna teljesen megérteni az ószövetségi időkben. Erre talán a legfőbb példa 
az ószövetségi szentélyszolgálat jelentése. Bármennyit is értett meg egy hűséges 
izraelita az állatok halálából és az egész áldozati rendszerből, csak Jézus kinyi-
latkoztatása és kereszthalála által derül teljesebb fény a rendszerre. A zsidókhoz 
írt levél is rengeteget megvilágít az egész szolgálat igazi jelentőségéből. Annak 
ellenére viszont, hogy ma már kiváltságunk ismerni a „jelenvaló igazságot” (2Pt 
1:12), és valóban több világosságot kaptunk a Jóbot kínzó kérdések tekintetében, 
nekünk is meg kell tanulnunk együtt élni olyan kérdésekkel, amelyekre nem 
találunk feleletet. Az igazság folyamatosan bontakozik ki. Valóban nagy világos-
ságot kaptunk eddig, de továbbra is sokat kell még tanulnunk. Azt olvashatjuk, 
hogy „a megváltottak serege sorra járja a világokat a megváltás titkait kutatva. És 
az egész örökkévalóságon át ez a téma állandóan megnyílik majd értelmük előtt” 
(Ellen G. White cikke, Advent Review and Sabbath Herald, 1886. márc. 9.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Mit jelent az, hogy a kinyilatkoztatás progresszív, azaz fokozatosan 

bontakozik ki? Még milyen példát említhetünk arra, hogy ez miként 
történik? Pl. amikor számtant tanul az ember, először megismerkedik 
a számokkal, megtanul számolni, majd jön az összeadás, kivonás, 
szorzás és osztás. Ezek után térhet rá a mélyebb ismeretekre, mint az 
algebra, a geometria, a differenciál- és integrálszámítás, amelyekben 
egyaránt az alapszámokkal kell dolgozni. Hogyan segít ez a hasonlat 
megérteni a teológiában a progresszív kinyilatkoztatás fogalmát? 

2. Olvassuk el Jób 42:11 versét! Az évszázadok során a kommentátorok 
feltették a kérdést, hogy vajon hol voltak Jób rokonai és barátai akkor, 
amikor a pátriárkának a legnagyobb szüksége lett volna rájuk? Csak 
azután mentek el hozzá, miután megfordult a helyzete és már jól men-
tek a dolgai. Mi a baj ezzel a képpel? 

3. Hány rosszul végződő történetről tudunk? Milyen reményt nyújt a 
kereszt arra nézve, hogy egy szomorúan végződő eset még nem az 
igazi vége a történetnek?   
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ISTEN VEZETI GYERMEKEI ÉLETÉT

„Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami 
okosat” (Jób 38:4)!

„Isten olyan úton vezeti gyermekeit, amelyet nem ismernek, de Ő nem fe-
lejti és nem taszítja el azokat, akik bizalmukat belé helyezik. Engedte, hogy 
szenvedés sújtsa Jóbot. Hagyta, hogy Jánost, a szeretett tanítványt az elhagya-
tott Páthmosra száműzzék, de Isten Fia találkozott ott vele, és látomásaiban 
János látta a hervadhatatlan dicsőséget. Isten megenged próbákat népe éle-
tében, hogy hűségük és engedelmességük által ők maguk is gazdagodjanak 
lelkileg, és hogy példájukból mások is erőt merítsenek. »Mert én tudom az én 
gondolatimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek 
és nem háborúságnak gondolata« (Jer 29:11). Azok a próbák, amelyek a leg-
jobban próbára teszik hitünket, és azt a látszatot keltik, hogy Isten elhagyott 
bennünket, visznek közelebb Krisztushoz, hogy minden terhünket az Ő lábá-
hoz tegyük le, és megismerjük azt a békét, amelyet Ő ad cserébe.

Isten mindig a szenvedések kohójában próbálta meg népét. A kohó tü-
zében válik le a salak a keresztény jellem valódi aranyáról. Jézus figyeli a 
próbát. Ő tudja, mi kell ahhoz, hogy az értékes fém megtisztuljon, és visz-
szatükrözze szeretetének fényét. Isten kemény, vizsgáztató próbákkal neveli 
szolgáit. Egyesekben olyan képességeket lát, amelyeket fel tudna használni 
műve előbbrevitelére. És a gondviselő Isten ezeket az embereket megpróbál-
ja. Olyan helyzeteket teremt számukra, amelyek próbára teszik jellemüket, és 
megmutatják még önmaguk előtt is rejtett hibáikat és gyengeségeiket. Isten 
alkalmat ad nekik e hibáik kijavítására, és alkalmassá teszi őket szolgálatára. 
Megmutatja nekik gyengeségeiket, és megtanítja őket arra, hogy Őrá támasz-
kodjanak, mert Ő az egyedüli segítségük és oltalmuk. Isten így éri el célját. 
Amikor Isten cselekvésre szólítja őket, a mennyei angyalok egyesülhetnek ve-
lük a földön elvégzendő munkában, mert készen lesznek rá” (Ellen G. White: 
Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 97-98. o.).     
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október 1-7.

A nagy küzdelem

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 1:1-12; Ezékiel 28:12-16; Zakariás 3:2; 
Máté 4:1; Róma 3:26; Zsidók 2:14

„Azt mondta az ÚR a Sátánnak: Megdorgál téged az ÚR, te Sátán! Megdorgál 
az ÚR, aki magáévá fogadta Jeruzsálemet! Hát nem tűzből kikapott üszök-e ez” 
(Zak 3:2, ÚRK)?

„Az Ó- és az Újtestamentum lapjain elszórva számos utalást és hasonlatot ta-
lálunk az Isten és Sátán, a jó és a gonoszság közötti könyörtelen harcra, ami 
kozmikus és személyes szinten egyaránt dúl. E lapok egybevetésével össze-
rakjuk az adott megvilágításokat, amelyek mozaikablakot tárnak az igazság-
ra, és így tisztábban láthatjuk a Szentírás teljes üzenetét, mint máskülönben” 
(The Handbook of Seventh-day Adventist Theology. 969. o.). 

A nagy küzdelem egy keret, amely segíthet jobban megérteni a Biblia „teljes 
üzenetét”, kiváltképp a megváltási tervet. Ez a téma inkább az Újszövetség-
ben kerül előtérbe, de azért az Ószövetségben is megtalálható. Talán nincs 
még egy olyan rész az Ótestamentumban, mint éppen Jób könyve, amelyből 
világosabb képet kaphatnánk Sátánról és a támadásáról, valamint arról, hogy 
milyen erősen hat az itteni életre.

A héten a valóság szélesebb képét tanulmányozzuk, azt, ami a Jób könyvének 
fókuszában álló közvetlen valóság mögött húzódik meg. A mi életünk és tör-
ténetünk ugyan különbözik Jóbétól, egy dolog azonban mégis összeköt: a pát-
riárkához hasonlóan mi magunk is részesei vagyunk ennek a küzdelemnek.

2. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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október 2. vasárnap

FÖLDI MENNYORSZÁG

Jób könyve viszonylag jól kezdődik. Legalábbis világi szempontból nézve 
olyan ember áll előttünk, aki minden tekintetben áldásokat élvez. 

Mit tudhatunk meg Jób életéről Jób 1:1-4 szakaszából? Milyen jó dolgokkal 
rendelkezett? 

Az biztos, hogy Jób mindent megkapott, még a jelleme is igaz volt. A könyv 
első versében az a héber szó, amit Károli „feddhetetlen”-nek fordít, abból a 
szóból származik, aminek a jelentése: „egész” vagy „maradéktalanul tisztes-
séges”. Az „igaz” azt jelenti, hogy „egyenes”, és az egyenes úton járásra utal. 
Röviden tehát a könyv szinte édeni jelenettel kezdődik, egy hűséges, becsüle-
tes gazdag embert mutat be, akinek mindene megvan. Persze a bűnbe süllyedt 
világban van meg mindene.

Mennyire volt bűnös a világ, amelyben Jób élt? Mire világítanak rá ezzel 
kapcsolatban Jób 1:5-6 versei?

„Fiai és leányai ünnepségei idején Jób félt, nehogy megszomorítsák Istent a 
gyermekei. Mint házanépe hűséges papja, mindannyiukért külön-külön áldo-
zatot mutatott be. Ismerte a bűn pusztító mivoltát, ezért közbenjárt Istennél 
értük, mert arra gondolt, hogy gyermekei esetleg megfeledkezhetnek Isten 
kívánalmairól” (Ellen G. White megjegyzései, The SDA Bible Commentary. 3. 
köt. 1140. o.).

Világos, hogy Jóbnak a sora jól ment, amilyen jól itt csak mehetett. Azonban 
bármennyire is édeninek festi le helyzetét a könyv – egy férfi, akinek teljes az 
élete, nagy a családja, jó a híre, hatalmas a vagyona –, mélyen bűnbesüllyedt 
bolygón éli az életét. Ezért aztán, ahogyan majd hamarosan Jób is tapasztalja, 
a létezéssel mindenféle veszély is együtt jár. 

Milyen jó dolgok vannak az életünkben most? Hogyan tanulhatunk meg 
mindig hálásnak lenni ezekért? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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október 3.hétfő

KOZMIKUS KÜZDELEM

Jób könyve a földön kezdődik, békében, nyugalomban. Viszont az 1. fejezet 6. 
versében változik a helyszín. Az elbeszélés hirtelen a valóság egy egészen más 
vetületébe csap át, oda, ahová halandó ember egyedül csak isteni kinyilatkoz-
tatás folytán tekinthet be. Érdekes módon a valóságnak ez a síkja, vagyis a 
menny korántsem tűnik olyan nyugodtnak és békésnek, mint amilyennek a 
földi eseményeket látjuk – legalábbis az első részben.

Olvassuk el Jób 1:6-12 szakaszát! Ezt a részt a későbbiekben majd még fog-
juk részletesebben tanulmányozni, de most foglaljuk össze, hogy mi történik 
itt! Mennyiben ellentétes azzal, amit akkor éppen Jób a földön tapasztalt? 

Bőven van mit kikutatni ebben a néhány versben! Világegyetemünknek olyan 
aspektusaira vetnek fényt, amelyeket az összes űrteleszkóppal sem fedezhet-
nénk fel és amelyekről az emberi tudománynak még csak sejtése sincs. Egé-
szen elképesztő, hogy kozmikus küzdelmet tárnak fel előttünk. Az olvasottak 
alapján arra következtethetünk, hogy valójában nem csöndes, békés, nyugodt 
párbeszéd zajlik. Isten úgy emlegeti Jóbot (emberi fogalmakkal élve), olyan 
büszkeséggel, mint egy apa a fiát. Sátán viszont gúnyolja Isten szavait. „A Sá-
tán így felelt az Úrnak: Avagy ok nélkül féli Jób az Istent” (Jób 1:9, ÚRK)? Szinte 
hallani szarkasztikus, megvető hangját, csúfondáros hangvételét, ahogyan Is-
tenhez fordul.

A szöveg ugyan nem mondja ki egyértelműen, hogy erre a beszélgetésre a 
mennyben került sor, mégis bizonyosan úgy volt. Tehát ez a teremtmény, ez az 
angyal ott állt a mennyben, Isten közelében, és más „istenfiak” (Jób 1:6, ÚRK) 
előtt szemtelenül, kihívóan szólt az Úrhoz. Nehéz elképzelni, hogy egy világi 
vezetővel így beszélne bárki, mégis Istennel éppen ezt tette egy teremtménye! 
Hogyan történhetett? 

A válaszra abban a témában találunk rá, ami a Biblia egészében így vagy úgy 
újra és újra megjelenik. Ez a nagy küzdelem, ami nemcsak Jób könyvét segít 
megérteni, hanem az egész Bibliát is, valamint a földi bűn és szenvedés egész, 
szomorú történetének magyarázatát. Arra is rávilágít, hogy mit vitt végbe Jé-
zus értünk a kereszten a földi bűn és szenvedés problémájának megoldásáért.
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október 4. kedd

HARC A FÖLDÖN

Jób könyve félrehúzza a függönyt, és a létezésnek olyan dimenzióját tárja fel 
előttünk, amit a szemünk és a fülünk, de még a világi filozófusok sem tud-
tak soha megmutatni. (Ezek a versek különösen érzékeltethetik velünk, hogy 
mennyire kevés, amit a teljes képből megérthetünk, felfoghatunk a szemünk, 
a fülünk vagy a világ filozófusai segítségével.) E néhány vers azt is bemutatja, 
hogy küzdelem zajlik Isten és Sátán között. Amint Jób könyve rámutat, noha 
ez a harc a mennyben kezdődött, hamarosan elért a földre is. Az egész Bibli-
ában mindenütt találunk olyan szövegeket, amelyek ezt a folyamatos, ránk is 
kiterjedő küzdelmet írják le.

Olvassuk el az alábbi szakaszokat! Mit árulnak el annak a harcnak a való-
ságáról, ami itt a földön zajlik a természetfeletti gonosz erők ellen? 

1Móz 3:1-4  

Zak 3:2  

Mt 4:1  

1Pt 5:8  

1Jn 3:8  

Jel 12:9  

Ez csupán néhány példája a számos szakasznak, amelyek közvetve vagy köz-
vetlenül utalnak a valóságos ördögre, a gonosz szándéktól vezérelt természet-
feletti lényre. Sátán létét sokan csupán primitív mítosznak tekintik, de a vilá-
gos bibliai bizonyságok fényében nem eshetünk áldozatul e csalásnak!

Mi mindenben láthatjuk most is Sátán munkájának valóságát a világ-
ban? Egyedül mi adhat védelmet? 
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október 5.szerda

JÓB MIKROKOZMOSZA

Jób könyvének nyitó jelenetei rámutatnak több lényeges pontra. Először is, 
amint már megállapítottuk, feltárnak előttünk egy másik dimenziót azon túl, 
amit magunktól megismerhetnénk – a mennyei lényekkel benépesített meny-
nyei világot, amelyben nem csak Isten él. Másodszor azt is bemutatják, hogy 
földi életünk hány szálon kötődik a mennyei birodalomhoz. A földi történé-
sek nem függetlenek e világ mennyei lényeitől. Harmadszor pedig bemutat-
ják az erkölcsi alapon zajló mennyei küzdelmet, amely ténylegesen összefügg 
mindazzal, ami itt a földön történik. 

Röviden tehát a könyv első versei és a következők mintha miniatűr képet vá-
zolnának fel a nagy küzdelemről. Bemutatják, hogyan mutatkozik meg ez a 
kozmikus méretű nagy küzdelem egy ember, Jób életében. Amint pedig látni 
fogjuk, az itt tárgyalt kérdések mindannyiunkat érintenek.

Jób könyve rámutat, hogy Sátán szembeszáll Istennel. Azt viszont nem tud-
hatjuk meg belőle, miként kezdődött el a harc. Hogyan segítenek a következő 
versek bizonyos fogalmat alkotni a küzdelemről? Ézs 14:12-14; Ez 28:12-16; 
1Tim 3:6

Ellen G. White említi, hogy Isten kormányzatának alapja „a szeretet törvénye”. 
Megjegyzi: mivel Isten nem akarta, hogy teremtményei kényszerből engedel-
meskedjenek, „szabad akaratot” adott minden erkölcsi lénynek. Azonban volt 
„valaki, aki visszaélt azzal a szabadsággal, amelyet Isten adott teremtménye-
inek. A bűn tőle származik, aki Krisztus után az első volt; akit Isten a legjob-
ban kitüntetett, és aki a leghatalmasabb és legdicsőségesebb volt a menny 
lakói között” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent 
Kiadó, 9. o.). Majd White idézi a fentebb említett verseket Ézsaiás és Ezékiel 
írásaiból, amelyek valójában Sátán bukására vonatkoznak.  

Itt meghatározó fogalom „a szeretet törvénye”, valamint a szabad akarat va-
lósága. A Bibliában olvassuk, hogy Sátán öntelt lett, felfuvalkodott szépsége, 
kiválósága miatt, de nem tudni, miért. Bizonyára ez is beletartozik abba, amit 
2Thessz 2:7 verse így nevez: „a törvényszegés titkos bűne”. Érthető az összefüg-
gés, ha felmérjük, hogy milyen szorosan kapcsolódik Isten kormányzatának 
alapjához a törvény. A lényeg, hogy amire Sátán feltűnik a színen Jób köny- 
vében, a bukása már megtörtént, tehát a küzdelem is megkezdődött azelőtt. 

Milyen fontos döntések előtt állunk éppen most? Milyen bibliai ígéretek-
re támaszkodhatunk, hogy biztosan helyesen dönthessünk? 
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október 6. csütörtök

VÁLASZOK A KERESZT TÖVÉNÉL

Jób könyve számos fontos kérdést felvet, ám ezek közül sokra nem találjuk 
meg benne a választ. Szükségünk van a Biblia többi részére, de még úgy is 
csak „tükör által homályosan látunk” (1Kor 13:12). 

Amint az előző részben is megállapítottuk, Jób könyve például nem mond 
semmit arról, hogyan kezdődött Sátán lázadása. Arról is hallgat az irat, hogy 
milyen lesz végső veresége a nagy küzdelemben. Noha a könyv további cse-
lekményében meghatározó Sátán szerepe, ezek után csak kétszer jelenik meg 
(Jób 1:6-12; 2:1-7), majd többet nem hallunk róla. Egyszerűen eltűnik, de az 
általa okozott pusztulás megmarad. A könyv többi része említést sem tesz 
róla, a továbbiakban szinte minden Istenről szól. Érthető is, hiszen Jób könyve 
lényegében Istenről szól, arról, hogy Ő milyen valójában. 

Ám a Biblia nem hagy kételyek közt Sátán végét illetően a nagy küzdelemben. 
Vereségét Jézus kereszthalála pecsételte meg. 

Mit tett Jézus, ami elvezet a nagy küzdelem lezárulásához? Mit mondanak 
erről a következő szövegek? Jn 12:31-32; Róm 3:26; Zsid 2:14; Jel 12:10-12

A keresztnél Sátán a maga valójában, gyilkosként mutatkozott meg az egész 
világmindenség előtt. Akik ismerték Jézust a menny Uraként, bizonyára 
döbbenten látták, amint Sátán eszközei mélyen megalázták. Ez az az ítélet, 
amiről Jézus beszélt János evangéliuma 12. fejezetében. Csak akkor lehetett 
bejelenteni a mennyben, hogy elérkezett az üdvösség, amikor a Megváltó meg-
halt a kereszten az egész világ bűneiért (lásd 1Jn 2:2). A világ kezdete előtt 
tett isteni ígéret (2Tim 1:9) ott és akkor teljesült. Értünk vállalt halála által 
Krisztus „megjelentette igazságát… hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki 
hisz Jézusban” (Róm 3:26, ÚRK). Tehát a kereszten rácáfolt az ördög vádjaira, 
miszerint Isten képtelen érvényt szerezni törvényének (igazságosnak lenni), 
ugyanakkor megmenteni (megigazítani) a törvényszegőket. A Golgota után 
Sátán sorsa biztossá vált. 

Hogyan tanulhatunk meg örülni annak, amit Krisztus tett értünk a 
kereszten, még ha most megpróbáltatások várnak is ránk a nagy küzde-
lemben?
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október 7.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 

Sok kultúrában ismert a jó és a gonosz harcának fogalma. Ez a gondolat évez-
redeken át megmaradt, és gyakran mítoszokban jelent meg. A bibliakritika és 
a modern racionalizmus hatására ma sok keresztény nem fogadja el az ördög 
és gonosz angyalai létezésének valóságát. Érveik szerint csupán a primitív kul-
túrák szimbólumai, amelyek az emberi gonoszságot és a természet világában 
megfigyelhető rossz dolgokat jelképezik. Az adventizmus perspektívájából néz-
ve azonban nehéz elképzelni, hogyan érthetné meg bárki a Bibliát anélkül, hogy 
elfogadná az ördög és angyalai létének valóságát. Azért nem minden keresztény 
esett áldozatul a természetfeletti jó és gonosz erők közötti kozmikus küzdelem 
valóságát tagadó csalásnak. Gregory Boyd, evangéliumi keresztény teológus 
például hosszasan ír az Isten és Sátán között dúló, korszakokon átívelő (de 
nem örök) küzdelemről. A God at War (Isten harca) című könyve előszavában a 
következőt fogalmazza meg, miután néhány bekezdésben Dániel próféta könyve 
10. fejezetét magyarázza: „A Biblia elejétől a végéig abból az alapállásból indul 
ki, hogy léteznek az emberiség és Isten »között« természetfeletti lények, akiknek 
viselkedése jelentős mértékben befolyásolja az emberi életet úgy jó, mint rossz 
értelemben. Jelen munkámban amellett érvelek, hogy valóban ez a fogalom áll 
a bibliai világnézet középpontjában” (Gregory A. Boyd: God at War. (Downer’s 
Grove, Ill., 1997, InterVarsity Press, 11. o.). Mennyire igaz!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Soroljunk fel további igehelyeket, amelyek Sátánt és a démoni erőket 

említik! Mi vész el, ha csupán az emberiség sötét oldalának szimbólu-
maiként gondolunk rájuk?

2. Niccolo Machiavelli, a XVI. századi firenzei író kijelentette, hogy jobb, 
ha félnek az uralkodótól alattvalói, mintha szeretnék. Ezzel szemben 
Ellen G. White ezt írta: „A végtelen Bölcsesség még akkor sem pusztí-
totta el Sátánt, amikor már eldöntött tény volt, hogy nem maradhat 
tovább a mennyben. Mivel Isten csak szeretetből fakadó szolgálatot 
fogadhat el, teremtményei engedelmességének arra a meggyőződésre 
kell épülnie, hogy Isten jó és igazságos. Mivel a menny és a többi világ 
lakói akkor még nem ismerték a bűn jellegét és következményeit, nem 
látták volna meg Isten igazságos és irgalmas voltát, ha Sátánt elpusz-
títja. Ha Sátán azonnal megszűnt volna létezni, Istent inkább félelem-
ből szolgálták volna, mint szeretetből” (Ellen G. White: A nagy küzde-
lem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 428. o.). Miért akarja Isten, hogy 
szeretetből és ne félelemből szolgáljuk? 
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GERZSENYI SÁNDOR:
HARMÓNIA

Először volt a semmi.
Azután lett a kezdet. Majd a káosz.
Sötétség, ősköd, tomboló kavargás.
De akkor fölharsant az első dallam,
mert szólt az Úristen: Legyen!
S a megbolydult, vad elemek csatáját
fölváltotta a szent harmónia.
És lett a Föld is, majd az égi Éden,
a szépség, jóság, összhang drága kertje.

De akkor hirtelen színre lépett
a kígyóként tekergő Ős-Ravaszság,
és megtörte a dallam tiszta ívét.
Nyögött a föld a diszharmóniától.

Ám eljött az időnek teljessége,
és újból fölzendült a régi dallam,
mert ismét szólt az Úristen: Legyen!
A betlehemi legelők fölött
csodás mennyei kórus énekelt,
s egy homályos istálló barna mélyén
fölsírt egy drága Csecsemő…
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október 8-14.

„Avagy ok nélkül féli Jób 
az Istent?”

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:1-8; Jób 1; 2; Máté 4:1-11; 
1Korinthus 4:9; Filippi 2:5-8; 4:11-13 

„Ő azonban azt felelte: Úgy beszélsz, mint egy bolond. Ha már a jót elfogadtuk 
Istentől, nem kell-e a rosszat is elfogadnunk? Mindezekben sem vétkezett Jób az 
ajkával” (Jób 2:10, ÚRK).

Jób könyve a valóság egészen új dimenzióját tárja fel előttünk. Bepillantást 
enged a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelembe. Ezáltal pedig egy mintát, 
keretet, vázlatot ad, ami segít jobban megérteni a világot, amelyben élünk, 
és amely gyakran összezavar, elszédít, netalán megrémít mindazzal, amit az 
utunkba sodor. Viszont Jób könyve azt is bemutatja, hogy a nagy küzdelem 
nem csak valaki más harca, amihez nekünk semmi közünk sincs. Bárcsak 
így lenne! Sajnos azonban nem ez a helyzet. „Jaj a föld és a tenger lakosainak; 
mert leszállott az ördög tihozzátok, nagy haraggal teljes, úgy mint aki tudja, hogy 
kevés ideje van” (Jel 12:12). Sátán lejött a földre és a tengerre, és jól tudjuk, 
hogy valóban nagy a haragja. Hús-vér emberként vajon ki az közülünk, aki ne 
tapasztalta volna már dühét?

Ezen a héten folytatjuk Jób könyve első két fejezetének tanulmányozását, mi-
közben azt próbáljuk jobban megérteni, hogyan illeszkedik bele a mi történe-
tünk a nagy küzdelem folyamatos menetébe. 

3. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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október 9. vasárnap

JÓB, ISTEN SZOLGÁJA

Olvassuk el Jób könyve 1. fejezetét! Figyeljünk különösen Sátán vádjaira, 
amelyeket Jób ellen felhoz! Mit állít Sátán? Mire akar célozni a támadásá-
val? Végeredményben kit támadott meg?

„Nem te vetted-e körül őt magát, házát és mindenét, amije van? Keze munkáját 
megáldottad, jószága igen megszaporodott e földön” (Jób 1:10, ÚRK). Jób könyve 
nem egyszerűen a főszereplő igazságának és nemes jellemének a bemutatá-
sával kezdődik – lajstromba foglalja a pátriárka anyagi természetű áldásait 
és virágzó családi gazdaságát is. Ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy Jóbot 
tisztelték mint „kelet minden fiánál” nagyobb férfiút (Jób 1:3). Sátán konkré-
tan ezeket is az Úr szemére veti, amikor alapjában véve azt állítja, hogy Jób 
csak azért szolgál téged, mert mindezt megadtad neki. 

Tehát mire ment ki Sátánnak az az ellenséges megjegyzése, hogy ha Isten 
mindent elvenne tőle, Jób „szemtől szembe” megátkozná az Urat (Jób 1:11)? 
A támadás valójában közvetlenül Isten ellen irányult. (Az egész nagy küzde-
lemnek pontosan ez a lényege.) Ha Isten valóban csodálatos, jóságos, akkor 
Jóbnak kizárólag szeretetből és tiszteletből kell engedelmeskednie neki, félnie 
és szolgálnia Őt. Mégis ki ne tisztelné Istent, ha ennyi jót kap tőle? Sátán tehát 
azt sugallta, hogy Isten csak az ajándékaival vette rá Jóbot a hűségre. Vagyis 
érvei szerint Jóbot nem az Isten iránti szeretet motiválta, hanem pusztán az 
önérdek.

Gondoljunk csak a legkegyetlenebb és leggyűlöltebb politikai uralkodókra, 
akik mellett a sírig kitartottak hűséges embereik! Amennyiben az Úr valóban 
olyan jó, szeretetteljes és gondoskodó Isten, amilyennek mutatja magát, Jób 
még akkor is szolgálni fogja, ha minden javát elveszíti. Viszont Sátán burkol-
tan arra célzott, állítva, hogy a pátriárka nem marad hűséges, hogy még Jób 
sem bízik maradéktalanul Istenben, és csak az Istentől kapott dolgok miatt 
tart ki mellette. Vagyis, (Sátán szerint) végeredményben Jób hűsége főként 
attól függ, hogy mennyire lát jó üzletet a helyzetben. 

Te miért szolgálod az Urat? Tegyük fel, hogy az indítékaid nem tökélete-
sek. Ha meg kellene várnod, hogy tökéletes legyen a motivációd (ameny-
nyiben most nem lenne az), mi történne közben veled és a hiteddel? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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október 10.hétfő

„BŐRT A BŐRÉRT”: A HARC FOLYTATÓDIK 

Jób 2:1-3 szinte megismétli Jób 1:6-8 bizonyos részeit. A fő eltérést Jób 2:3 
versének második felében látjuk, ahol maga az Úr mondja el, milyen hűséges 
maradt Jób a rászakadó bajok dacára is. Tehát mire a történetben elérünk Jób 
2:3 verséig, Sátán vádjai hamisnak bizonyultak. Jób hű maradt Istenhez, nem 
átkozta meg az Urat, nem azt tette, amit Sátán előrevetített. 

Olvassuk el Jób könyve 2. fejezetét! Mi történik ebben a részben? Mi a jelen-
tősége annak, hogy az „istenfiak” az 1. és a 2. fejezetben is fültanúi lettek 
Isten és Sátán párbeszédének? 

A „bőrt a bőrért” kifejezés némileg zavarba ejti a kommentátorokat. Tulajdon-
képpen ez a szókapcsolat alapvetően a következő jelentést hordozza: történ-
jen csak valami Jóbbal, saját személyével, akkor majd bemutatja, hányadán 
is áll a hűséggel. Vagyis árts a testi épségének, az egészségének, és nézd meg, 
hogy akkor mit tesz!

Érdekes módon, az itt történtek sem vákuumban, minden mástól elszigetelve 
következnek be. A mennyei küzdelemnek a Jób könyvében bemutatott mindkét 
epizódjára éppen akkor kerül sor, amikor a mennyei értelmes lények vala-
milyen találkozót tartanak Istennel. Sátán „nyilvánosan”, vagyis a többi lény 
jelenlétében hangoztatja vádjait. Ez a gondolat tökéletesen illik ahhoz, amit 
a nagy küzdelemről tudunk: az egész világegyetem színe előtt bontakozik ki 
(lásd Dán 7:10; 1Kor 4:9; Jel 12:7-9).

„A megváltás tervének az ember megváltásán túl volt egy tágabb és mélyebb 
célja. Krisztus nemcsak ezért jött a földre; nem csupán azért, hogy e kis világ 
lakói úgy tekintsék Isten törvényét, ahogy kell. Krisztus azért is jött, hogy a 
világegyetem előtt igazolja Isten jellemét… Krisztus cselekedete – hogy meg-
halt az ember megváltásáért – nemcsak elérhetővé tette az embernek a meny-
nyet, hanem az egész világegyetem előtt igazolta, hogy miért bánt Isten és Fia 
a lázadó Sátánnal úgy, ahogy bánt; valamint biztosította Isten törvényének 
örök érvényűségét, és bemutatta a bűn lényegét és következményeit” (Ellen 
G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 42-43. o.). 
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október 11. kedd

„ÁLDOTT LEGYEN AZ ÚR NEVE!”

Hogyan reagált Sátán első támadására Jób, miután hírét vette az őt ért sok 
tragédiának (lásd Jób 1:20-22)? Mi a jelentősége annak, hogy még ilyen 
csapások között sem „vétkezett Jób és nem szólt dőreséget Isten ellen” (Jób 
1:22, SZIT)?

Isten szereteten alapuló kormányzatában központi helye van a választás sza-
badságának. Az Úr azt akarja, hogy szeretetből és ne kényszerből szolgáljuk 
Őt. „Sátán arra célzott, hogy Jób önző indítékból szolgálta Istent… Megpró-
bálta cáfolni, hogy az igaz vallás szeretetből és Isten jellemének intelligens 
értékeléséből fakad; az igaz hívők valóban szeretik a vallást, nem pusztán a 
jutalom miatt; azért szolgálják Istent, mert ez a szolgálat önmagában helyes, 
és nem csak azért, mert a menny dicsőséggel teljes; azért szeretik Istent, mert 
Ő méltó a szeretetükre és bizalmukra, és nem csupán azért, mert áldásait 
élvezik” (The SDA Bible Commentary. 3. köt. 500. o.).

Jób könyvében a pátriárka rácáfolt Sátán vádjaira. Még ha Isten tudta is, hogy 
mi fog történni, Jób cselekedhetett volna másként. Elkövethetett volna valami 
bűnt, dőrén vádolhatta volna Istent, az egyik angol fordítás szavaival élve. Isten 
nem kényszerítette Jóbot arra, hogy mit tegyen. Tekintettel a körülményekre, 
a pátriárka állhatatos hűsége csodálatra méltó bizonyságtétel volt emberek és 
angyalok előtt egyaránt. 

Hasonlítsuk össze Jób könyve 1. fejezetének történését azzal, ami Ádámmal 
és Évával esett meg 1Móz 3:1-8 szakaszában! Az összevetés fényében meny-
nyivel tűnik még súlyosabbnak az első emberpár bűne? 

Ádám és Éva, az igazi paradicsomban élő bűntelen emberek törvényszegővé 
lettek, Sátán támadása következtében bűnbe estek. Jób pedig a legnagyobb 
fájdalom, tragédia és pusztulás között is hűséges maradt az Úrhoz, Sátán tá-
madásai ellenére is. Mindkét esetben kiemelkedő példáját látjuk annak, hogy 
milyen óriási horderejű dolgok forogtak kockán a szabad akarat tekintetében. 

Általában mennyire olcsó, hamis és egyszerű a bűnre felhozott mentsé-
günk? Jób reakciója hogyan világít rá erre?



26

október 12.szerda

JÓB FELESÉGE

Valószínűleg ez éppen jó alkalom arra, hogy Jób történetében egy másik áldo-
zatról, a feleségről is szót ejtsünk. Az asszony csak Jób 2:9-10 verseiben jelenik 
meg, azután eltűnik a történetből és a történelemből. Többet nem hallunk róla. 
Viszont belegondolva a történtekbe, vajon el tudjuk képzelni, hogy mennyi 
szívfájdalmon ment át? Az ő tragédiája, a gyermekeié, meg az 1. fejezetben meg-
említett többi áldozaté jól mutatja a szenvedés egyetemességét. Mindannyian 
részesei vagyunk a nagy küzdelemnek, egyikünk sem kerülheti el. 

Hasonlítsuk össze Jób 2:3 és 9 versét! Melyik kifejezést használta Isten és Jób 
felesége egyaránt? Mi a jelentősége annak, ahogyan ezt a szót használták? 

Nem véletlen egybeesés: mindkét vers említi, hogy Jób „erősen áll az ő feddhe-
tetlenségében”. Ugyanezzel a szóval találkozunk Jób 1:1, 8 verseiben is. A szó 
azt fejezi ki, hogy „teljes”, „egész”, „becsületes”.

Milyen szomorú, hogy Jób felesége éppen azzal vádolja Jóbot, amiért Isten el-
ismerően szól róla! Bánatában, fájdalmában az asszony pontosan arra ösztö-
kéli Jóbot, amiről Isten kijelenti, hogy Jób nem tesz olyat. Az biztos, hogy nem 
ítélkezhetünk a nő felett. Mégis milyen tanulság ez mindannyiunk számára, 
hogy mennyire kell vigyáznunk, nehogy mi magunk okozzuk mások bukását 
(lásd Lk 17:2)!

Jóbnak milyen komoly bizonyságtételéről olvashatunk Jób 2:10 versében? 
Lásd még Fil 4:11-13

Itt megmutatkozik Jób hitének őszintesége. Jóban, rosszban egyaránt kész 
szolgálni az Urat. Viszont különösen érdekes, hogy ezek után Sátán eltűnik 
a történetből, és nem is jelenik meg többé. A szöveg ugyan külön nem említi, 
de el tudjuk képzelni csalódását és dühét Jób reakciója láttán. Hiszen gondol-
junk csak bele, hogy milyen könnyű préda volt számára Ádám és Éva, mint 
ahogy annyi más ember! A „mi testvéreink vádlójá”-nak (Jel 12:10, ÚRK) mást 
kell találnia Jób helyett, akit vádolhat.

Hogyan tanulunk meg hűségesnek maradni Istenhez jóban, rosszban 
egyaránt? 
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október 13. csütörtök

SÍRIG TARTÓ ENGEDELMESSÉG

Jób 1:22 így szól: „Mindezekben nem vétkezék Jób, és Isten ellen semmi illetlent 
nem cselekedék.” Jób 2:10 versében pedig ez áll: „Mindezekben sem vétkezék Jób 
az ő ajkaival.” A támadások ellenére Jób mindkét esetben hűséges maradt az Úr-
hoz. Mind a két igehely kiemeli, hogy Jób nem vétkezett sem tettel, sem szóval.

Természetesen nem állítja a szöveg, hogy Jób ne lett volna bűnös. Ilyet nem 
is olvashatunk, hiszen a Biblia tanítása szerint minden ember bűnös. „Ha azt 
mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk 
az ő igéje” (1Jn 1:10, RÚF).

Attól még nem lesz bűntelen az ember, ha „feddhetetlen, igaz, istenfélő… és 
bűngyűlölő” (Jób 1:1). Mint mindenki más, Jób is bűnben született, neki is 
szüksége volt a Megváltóra.

Viszont hűséges maradt az Úrhoz mindannak ellenére, ami rászakadt. Ebben 
az értelemben Jóbot szimbólumnak tekinthetjük a maga módján, Jézus egy 
halvány példájának (lásd a 14. tanulmányt), mert a rettenetes megpróbáltatá-
sok és kísértések között sem adta fel, nem esett bűnbe, és ezzel cáfolta Sátán 
Isten elleni vádjait. Krisztus tette azonban természetesen összehasonlíthatat-
lanul hatalmasabb, jelentősebb volt Jóbénál, mint ahogy tettének következmé-
nyei is azok voltak. Ezzel együtt felismerhető az egyszerű párhuzam.

Hogyan tükrözi Jób tapasztalata azt, ami Mt 4:1-11 szakaszában történt?

Az ember Jézus rettenetes körülmények között, ráadásul az étel hiánya miatt 
legyengült testben, a „bűn testének hasonlatosságában” (Róm 8:3) nem tette 
meg azt, amire az ördög rá akarta venni, de Jób sem engedett a kísértőnek. És 
éppen úgy, ahogy Sátán eltűnt a színről, miután Jób hűséges maradt, a Szent-
írás szerint azt követően, hogy Jézus ellenállt Sátán utolsó próbálkozásának 
is, „elhagyta őt az ördög” (Mt 4:11, ÚRK; lásd még Jak 4:7).

Persze amit Jézus a pusztában kiállt, az még csak a kezdet volt. Számára az 
igazi megpróbáltatás a kereszt eseményeivel jött el. Azonban ott is, mindhalá-
lig hűséges maradt, annak ellenére, amit Sátán rázúdított (sokkal borzasztób-
bat, mint amit Jób elszenvedett).

Krisztus mindhalálig tartó engedelmessége minek a reményével tölt el (Fil 
2:5-8)? Tehát hogyan éljünk, miként válaszoljunk engedelmességére? 
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október 14.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Egy érdekes jelenséggel találkozik, aki héberül tanulmányozza Jób könyvét.  
A fordításban így olvassuk Jób feleségének a szavait: „Átkozd meg az Istent, és halj 
meg” (Jób 2:9)! Jób 1:5 versének pedig ez a fordítása: „Hátha vétkeztek az én fiaim 
és gonoszt gondoltak az Isten ellen az ő szívökben” (Károli); „káromolták Istent” 
(RÚF, ÚRK). Jób 1:11 pedig így jelenik meg a fordításban: „De bocsássad csak 
rá a kezedet, sújts le vele mindarra, ami az övé, vajon akkor nem átkoz-e meg téged 
szemtől szembe” (ÚRK)?! Viszont minden esetben az átkot, gonosz gondolatot 
vagy káromlást kifejező szó egy olyan gyökből ered, aminek a jelentése: „áld”. 
Szintén ez található 1Móz 1:22 versében is, amikor Isten „megáldotta” a teremt-
ményeit. Ez a szógyök fordul elő Zsolt 66:8 versében is: „Áldjátok népek a mi Iste-
nünket…” Miért lehet akkor, hogy néhány versben „átkoz” jelentéssel bír ugyan-
az az ige, ami másutt azt jelenti, hogy „áld”? Először is, Jób könyvében teljesen 
értelmetlenek volnának a nevezett szövegek, ha „áldásként” vennénk az igét. Jób 
1:5 versében vajon miért akart volna a pátriárka áldozatot bemutatni Istennek, 
ha gyermekei esetleg „áldották” volna Istent a szívükben? A szövegösszefüggés 
megköveteli az ellentétes jelentést. Ugyanez a helyzet Jób 1:11 és 2:5 esetében 
is. Miért gondolta volna Sátán, hogy Jób bizonyára áldja majd Istent, miután 
sújtják a bajok? A szövegösszefüggés megköveteli, hogy a szót inkább „átkoz” 
értelemben vegyük. Továbbá vajon miért marasztalta volna el Jób a feleségét, aki 
arra biztatta, hogy áldja meg Istent (Jób 2:9-10)? Az adott összefüggésben a szö-
veg csak úgy értelmes, ha azt jelenti, hogy „átkoz”. Mégis miért nem használta 
az író az „átok” kifejezésére az egyik bevett szót? A teológusok véleménye szerint 
ez nem más, mint eufemizmus, enyhítő kifejezés, mivel Isten megátkozásának 
gondolata sértette az író vallási érzékenységét (ugyanezt láthatjuk 1Kir 21:10, 13 
verseiben is, ahol a magyar fordításban „megszidalmazta” szerepel, de a héber-
ben szintén a brk, vagyis az „áld” szó áll). Tehát Mózes konkrétan az „áld” szót 
használta az „átkoz” helyett, pedig nyilván az átok fogalmát akarta közvetíteni. 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Miért tűnik természetesnek az emberek számára, hogy válsághelyzet-

ben megkérdőjelezzék Isten létezésének valóságát vagy azt, hogy 
milyen is Ő valójában? A bűnös világ kegyetlen valóságában, a nagy 
küzdelem hevében élve miért kell mindig gondolnunk a keresztre?

2. Még ha mi tudjuk is, mi húzódott meg Jób történetének hátterében, 
úgy tűnik, Jóbnak fogalma sem volt róla. Csak a rászakadó bajokat 
tapasztalta. Nem látta a teljes képet. Miért kell tehát folyton emlékez-
tetnünk magunkat arra, hogy most még nem látjuk, nem értjük a tel-
jes képet? Hogyan tanulhatunk meg vigaszt találni ebben? 
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BALOG MIKLÓS:
EGY HITETLENHEZ

Miért vitatod: van-e Isten, avagy nincs,
létezik-é a pokol, vagy a menny?
Nem vita dönti el ezt, se’ a szókincs,
még csak a hit se’, hisz úgyse’ hiszel!

Még ha vitába’ legyőzöl is engem,
s élem, amint te, a földieket:
mit veszítek, ha hit él a szívemben,
mit veszítek, ha a föld betemet?

Nékem a hit az örök menedékem,
vigasz a bajba’, halálba’ remény;
és ha van Isten, kárhozat és menny:
mit veszítesz te, de mit nyerek én?!
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október 15-21.

Isten és az emberi szenvedés

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 10:8-12; 12:7-10; Máté 6:34; 
Róma 1:18-20; 3:1-4; Kolossé 1:16-17; Jelenések 4:11 

„Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmas-
kodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja” (Mt 6:34).

A Biblia többi iratától eltérően Jób könyve egyáltalán nem kötődik sem Izrael 
földjéhez, sem népéhez. Mózes első könyvétől kezdve, attól fogva, hogy az Úr 
ígéretet tett Ábrámnak: „nagy nemzetté teszlek” (1Móz 12:2), egészen A jelené-
sek könyvéig, ami bemutatja a szent várost, Jeruzsálemet (Jel 22:19), valami-
lyen formában, közvetve vagy közvetlenül, de minden könyvet alakít az a szál, 
ami Izraelhez és Istennel való szövetséges kapcsolatukhoz kötődik. 

Jób könyvéből azonban ez hiányzik, még az ősi Izrael történelmének meghatá-
rozó eseménye, a kivonulás sincs benne. Ennek az lehet a legfőbb oka, hogy 
Mózes Midián földjén írta Jób könyvét, mint ahogy Mózes első könyvét is, akkor, 
amikor még nem történt meg a kivonulás. Ez magyarázza, hogy miért nem 
találunk említést róla. 

Azonban lehet más oka is, ami talán még fontosabb. Jób könyvének egyik leg-
főbb témája az emberi szenvedés, ami viszont egyetemes, nem korlátozódik 
egyetlen népre vagy korszakra. Zsidók és pogányok egyaránt tapasztalnak 
valamit a Jóbot is sújtó bajokból, a létezés fájdalmából a bűnbe süllyedt vi-
lágban. Jób gyötrelme valóban egyedi volt, mégis jelképezi mindannyiunk 
szenvedését.

4. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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október 16. vasárnap

ISTEN A TERMÉSZETBEN

Mit fejez ki Pál apostol Róm 1:18-20 verseiben?

Micsoda erő rejlik e néhány mondatban! Isten eleget kijelentett a létéről és 
valóságáról „az ő alkotásaiból”, vagyis a teremtett világ által, „úgy, hogy ők 
[az emberek] menthetetlenek” a hitetlenségük miatt. Pál tehát elmondja, hogy 
az ember egyedül a teremtett világból eleget megtudhat Isten létezéséről és 
természetéről ahhoz, ami alapján teljes joggal kárhoztatható az ítélet napján. 

Vitathatatlan, hogy a természet világa sokat elárul Isten létezéséről. A mo-
dern tudomány is feltárt olyan részleteket a teremtés csodáiból, amelyeket 
elődeink 300 éve – még kevésbé 3000 éve – elgondolni sem tudtak volna. 
Csakhogy ironikus helyzettel találkozunk itt is: minél bonyolultabbnak látja 
a tudomány az életet, annál kevésbé valószínű, hogy a tudomány más magya-
rázatot ad az élet eredetére, mint a véletlen és az esetlegesség gondolatát. Ve-
gyünk például egy iPhone-t, amiről látszik, hogy megtervezték, a terv szerint 
működik, kívül-belül mutatkozik rajta a tervezettség és csak azért működik, 
mert megtervezték, természetes tehát, hogy megtervezték. Viszont az ember 
esetében, akin látszik a tervezettség, a terv szerint működik, kívül-belül mu-
tatkozik rajta a tervezettség és csak azért létezik, mert meg lett tervezve, azt 
állítják, hogy csupán véletlen folytán jött létre. Szomorú, hogy sokakra hatott 
a megtévesztés, és elhiszik ezt az állítást!

Hogyan tükrözik Jób 12:7-10 versei ugyanazt a gondolatot, amivel Róm 
1:18-20 szakaszában is találkozunk? 

Itt szintén azt halljuk, hogy Isten létezése megmutatkozik a teremtett világ-
ban. Persze a bűnbe süllyedt világban a természet nem teljesen tükrözi Isten 
jellemét, de mindenképpen bemutatja teremtő hatalmát, mint ahogy jóságá-
nak bizonyos vetületeit is.

Melyek azok a dolgok a természetben, amelyek különösen sokat monda-
nak neked Isten hatalmáról és jóságáról? Hogyan tanulhatunk meg erőt 
és bátorságot meríteni ezekből?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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október 17.hétfő

SEMMI SINCS MAGÁTÓL

Számos jó, nyomós érvet felsorakoztathatunk Isten létezése mellett. A teremtett 
világ bizonyságtételén kívül ott van még az „egyetemes” kinyilatkoztatás: alap-
vetően az a gondolat, hogy semmi sincs magától, nem hozta létre önmagát. Min-
den létezőt valami más hozott létre, ami már előbb megvolt, és azt is egy már 
korábban meglévő hozta létre. Ez így megy egészen addig, amíg eljutunk oda, 
ami nem lett megteremtve, ami mindig is volt, mert soha nem volt idő, hogy ne 
létezett volna. És ugyan ki más lehetne ez, mint Isten, akit a Szentírás mutat be?

Mit tanítanak a következő szövegek minden dolog eredetéről? 

Jn 1:1-3  

Kol 1:16-17  

Jel 4:11  

E szakaszok azt a tanítást közvetítik, ami valójában a világ létezésének leglo-
gikusabb magyarázata, hogy mindent az örökké létező Isten teremtett. Isten 
létét a végletekig tagadó gondolkodók között vannak viszont, akik egy másik 
feltevéssel álltak elő. Ahelyett, hogy a mindenható, örök Isten teremtette volna 
az univerzumot, szerintük a mindenség a „semmiből” állt elő. Még Stephen 
Hawking, a jelenleg Isaac Newton székét elfoglaló híres tudós is azzal érvel, 
hogy a világegyetem a „semmiből” lett.

„Mivel létezik a gravitáció törvénye, az univerzum képes a semmiből létrehoz-
ni önmagát, és ezt meg is teszi” (Stephen Hawking és Leonard Mlodinow: The 
Grand Design. New York, 2010, Random House, 180. o.). 

Az biztos, hogy Hawking mély és bonyolult matematikai képletekkel vezeti le 
elgondolását, az ember azonban eltűnődik: itt vagyunk, jó 400 évvel a tudo-
mányos forradalom kezdete után, és a világ egyik legkimagaslóbb tudósa az-
zal érvel, hogy a semmiből állt elő az egész világegyetem és mindaz, ami benne 
van? A tévedés még akkor is tévedés, ha a világ legnagyobb tudósa mondja! 

Ezzel kapcsolatban olvassuk el 1Kor 3:19 versét! Miért olyan fontos a 
kereszténynek ezt mindig észben tartani? 
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október 18. kedd

AZ EGYIK LEGKORÁBBI KÖNYV 

Az istenhitet elutasítók zajos hírverése ellenére számos jó okot felsorakoztat-
hatnak hitük mellett az Istenben hívők. Van viszont egy állandó probléma, 
amit a korszakok során sokan felhoztak, hogy mentséget találjanak hitetlen-
ségükre, ez pedig az emberi szenvedés és a gonoszság problémája. Hogyan 
lehet Isten maradéktalanul jó, szeretettel teljes, mindenható, ha létezik rossz? 
Sokak számára ez továbbra is botránykő marad. És őszintén, vajon ki az a hí-
vők között, aki megízlelte és tapasztalta Istennek és a szeretetének valóságát, 
mégis nem vívódott időnként ezzel a kérdéssel?

Érdekes, Ellen G. White is azt tanította, mint a zsidó hagyomány, hogy Jób 
könyvét Mózes írta Midián pusztájában. „A puszta magányában eltöltött hosz-
szú évek nem teltek hiába. Mózes nemcsak a rá váró nagy munkára készült fel 
ekkor, hanem a Szentlélek ihletése alatt megírta Mózes első könyvét, valamint 
Jób könyvét, amelyeket Isten népe az idők végéig mély érdeklődéssel fog olvas-
ni” (Ellen G. White megjegyzései, The SDA Bible Commentary. 3. köt. 1140. o.).   

Megtudjuk, hogy a Biblia két legkorábban lejegyzett iratának egyike, Jób köny-
ve az emberi fájdalom és szenvedés univerzális kérdésével foglalkozik. Vagyis 
Isten tudta, hogy az ember számára fontos kérdés lesz ez, éppen ezért egészen 
korán lejegyeztette Mózessel Jób történetét, az Ige részeként. Isten már elejétől 
fogva értésünkre akarta adni, hogy fájdalmunkban és szenvedésünkben nem 
hagyott magunkra, mellettünk áll, mindenről tud. Meglehet a reményünk, 
hogy végül mindent helyre tesz. 

Mit tanítanak a következő bibliaszövegek a gonoszság létezéséről? Dán 
12:1; Mt 6:34; 24:7; Jn 16:33

Még ha érthető is a gonoszságra való hivatkozás, amivel Isten létezése ellen 
érvelnek, nem állja meg a helyét a Szentírás fényében. A Biblia ugyanis tanítja 
a mindent tudó, mindenható, szeretettel teljes Isten valóságát, ugyanakkor 
arról sem hallgat, hogy van gonoszság, emberi szenvedés és baj. A rossz azon-
ban nem lehet mentség az istenhit elvetésére. Jób könyvének felületes olvasatá-
ból is kitűnik, hogy Jób még a legmélyebb csüggedésében sem vonta kétségbe 
Isten létét. Inkább az volt számára a kérdés, méghozzá joggal, hogy vajon mi-
ért történik mindez vele.

Természetes, hogy kérdések merülnek fel bennünk a szörnyűségek lát-
tán. Tehát hogyan tanulhatunk meg a rossz dolgok ellenére is bízni Isten 
jóságában? 
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szerda október 19.

A DILEMMA

A következő szakaszokban mivel küzd Jób? Mi az a kérdés, amit nem tesz 
fel? Jób 6:4-8; 9:1-12

Amint a tegnapi tanulmányban is megállapítottuk, Jób könyvében nem vitatott 
kérdés Isten léte. Inkább azt taglalja, hogy vajon Jób miért megy át a megpró-
báltatásokon. Tekintettel arra, amit átélt a pátriárka, ezt mindenképpen jogos 
kérdésnek tarthatjuk, főleg mivel hívő emberről van szó.

Például ha egy ateistát érnek ilyen próbák, a miértre adott válasz viszonylag 
egyszerű és egyenes lehetne. Értelem és cél nélküli világban élünk, senki nem 
törődik velünk. Ebből következik, hogy a bennünket körbevevő durva, rideg 
és érzéketlen természeti erők között alkalmanként a céltalan tragédiák áldo-
zataivá válunk. Hogyan is találhatnánk az egészben értelmet? Ha már az éle-
tünk is céltalan, akkor az életet végigkísérő megpróbáltatásoknak is éppúgy 
értelmetlennek kell lenni!

Sokan nem tartják kielégítőnek ezt a választ, sőt reménytelennek látják, mégis 
Isten tagadásának alapállásából nézve logikusnak tűnik. Másik oldalról, Jób 
perspektívájából közelítve viszont egészen más a dilemma. 

Olvassuk el Jób 10:8-12 szakaszát! Hogyan segít ez a rész megbirkózni a 
rettenetes kérdéssel, amellyel Jób küzdött?

Igen, Jób azzal a kérdéssel vívódik, amivel a legtöbb hívő küzdött és küzd: Ha 
létezik Isten, jó, szerető Isten, miért szenvednek ennyit az emberek? Miért van 
az, hogy még a „jó” emberek is, mint Jób olyan szerencsétlenségeket és bajo-
kat szenvednek el, amelyekből gyakran semmi jó nem származik? Ha nem 
lenne Isten az univerzumban, az volna a felelet, hogy azért, mert egyszerűen 
ilyen az élet a tisztán materialista kozmoszban, amelyben az ember nem más, 
mint pusztán az atomok és molekulák véletlenszerű mellékterméke. 

Jób ennél tisztábban látott, mint ahogy mi is, és ebből fakad a dilemmánk. 
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csütörtökoktóber 20.

TEODÍCEA, VAGYIS ISTEN IGAZOLÁSÁNAK KÉRDÉSE

Róm 3:1-4 verseinek közvetlen szövegösszefüggése Isten választott né- 
pének hűtlenségére mutat, azonban mi az a szélesebb kép, amire Pál itt 
utal? Mit mond az apostol Istenről? 

Zsolt 51:6 versét idézve Pál elmondja, hogy „igaznak ítéltessél a te beszédedben, 
és győzedelmes légy, mikor vádolnak téged” (Róm 3:4). Az itt említett gondolat 
olyan motívum, ami megjelenik a Szentírás különböző helyein. Ez a teodí-
cea – annak kérdése, hogy a gonoszsággal szemben megértsük Isten jóságát. 
Ősrégi kérdés, amivel egész héten foglalkozunk. Valójában maga a nagy küz-
delem is a teodícea, Isten igazolásának kérdése körül zajlik. Isten jósága meg 
fog mutatkozni az emberek, angyalok, sőt az egész világmindenség előtt, a 
világban kibontakozó gonoszság ellenére is. 

„Minden kétely, amely a hosszú küzdelem során az igazság és tévelygés kér-
désében felmerült, most tisztázódik. A lázadás következményei, az isteni 
rendelkezések mellőzésének gyümölcsei minden értelmes teremtmény előtt 
nyilvánvalóak lesznek. Az egész világegyetem láthatja a különbséget Isten 
kormányzata és Sátán uralma között. Sátánt saját cselekedetei ítélik el. Az 
események teljes mértékben igazolják Isten bölcsességét, igazságosságát és 
jogosságát. Világossá válik, hogy Isten a nagy küzdelem során tett minden 
intézkedésében tekintettel volt népének örök érdekeire és a teremtett világok-
ra” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 572. o.). 

Bármilyen nehéz is lehet most, a bűn és a szenvedés világában élve megérte-
nünk (és ha nekünk nehéz, képzeljük csak el, mit gondolhatott Jób!), amikor 
minden véget ér, megláthatjuk majd Isten jóságát, igazságosságát, szeretetét 
és korrektségét az emberiséggel, Sátánnal és a bűnnel való minden dolgában. 
Ez nem azt jelenti, hogy minden jó volna, ami a világban történik, nyilván 
nem. Csak azt jelenti, hogy Isten a lehető legjobban kezel mindent, és amikor 
majd befejeződik a bűnnel szerzett rettenetes tapasztalat, mindannyian így ki-
áltunk fel: „Nagyok és csodálatosak a te tetteid, mindenható Úristen, igazságosak 
és igazak a te utaid, nemzetek Királya” (Jel 15:3, ÚRK).

Miért olyan fontos dicsérni Istent már most, a megpróbáltatások között 
is, amelyeket olyan nehezünkre esik elviselni? 
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október 21.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
C. S. Lewis, keresztény író és hitvédő az egyik könyvében a felesége haláláról 
és a saját küzdelméről írt, arról, hogyan próbált megbirkózni a tragédiával. 
Így fogalmaz:

„Nem mintha nagyon fenyegetne az a veszély (úgy gondolom), hogy megszűn-
nék hinni Istenben. Az igazi veszély inkább az, hogy ilyen iszonyatos dolgokat 
higgyek el róla. Nem attól a konklúziótól tartok, hogy „Végeredményben tehát 
nincs Isten”, inkább attól, hogy „Tehát Isten valójában ilyen. Ne álltasd tovább 
magad” (C. S. Lewis: A Grief Observed. 6-7. o.)! Jób is ezzel a kérdéssel vívó-
dott. Amint láttuk, Isten létét soha nem vonta kétségbe, inkább Isten jellemét 
illetően kínozták kételyek. Jób hűségesen szolgált Istennek, „jó” ember volt, 
tudta, hogy nem érdemelte meg, ami vele történt. Ezért feszegette ő is azokat a 
kérdéseket, amelyeket annyi hívő feltesz a tragédiák között: Valójában milyen 
az Isten? Nem éppen ez a nagy küzdelem lényege? Nem Isten léte, hanem a jel-
leme körül forog. Valóban sok minden szerepet játszott abban, hogy eldőlt a 
nagy küzdelem, de kétségkívül Jézus kereszthalála, az, hogy Isten Fia „önma-
gát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves, jó illatként” (Ef 5:2, ÚRK), 
minden másnál inkább feltárta az egész világmindenség előtt Teremtőnk igazi 
jellemét. A kereszt mutatja be, hogy valóban megbízhatunk Istenben. 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Időzzünk még a hit nélkül élők szenvedésének a kérdésénél! Amint 

láttuk, ők nem ugyanazokkal a kérdésekkel vívódnak, mint a tragédiá-
tól szenvedő hívők. Viszont mi reményük lehet rá, hogy valaha is vála-
szokat kaphatnak vagy megoldást találhatnak? Képzeljük csak el, 
milyen lehet átélni mindazt, amit a világban átélünk, méghozzá abban 
a hitben, hogy a sír lesz a vég, és azon túl nincs már semmi! Nem is 
csoda, hogy annyi hit nélkül élő ember kétségbeesetten lemond az élet-
ről vagy arról, hogy az egészben valami értelmet találjon. A szekuláris 
irodalom tele van az élet értelmetlensége miatti jajkiáltásaikkal és 
panaszaikkal. Ha tehát bánat ér, hogyan találhatunk reménységet a 
hitben, még ha meg is maradnak a nehéz kérdések?

2. Miért olyan fontos most, hogy sokat foglalkozzunk a kereszttel, ami a 
leghatalmasabb kinyilatkoztatás Isten szeretetéről és jelleméről? Mit 
hirdet Isten jelleméről a kereszt akkor is, amikor szomorúság, tragé-
dia és felfoghatatlan gonoszság vesz körül? A kereszt valóságára gon-
dolva minek a reményében erősödhetünk meg, annak a végső kimene-
telére gondolva, amivel éppen küzdünk?  
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GERZSENYI SÁNDOR:
CSENDES SZABADÍTÓ

Közöttünk jár, de halkan lép a lába,
És csendben nyitja szóra ajkait.
A tűz a nyelvén Isten drága Lelke,
Ki minden népnek szent törvényt tanít.

Nem lármáz, nem kiált a harsogókkal,
Szavát az utcazajban nem leled.
Megirgalmaz a pisla gyertyabélnek,
S nem zúzza szét, a nád ha megrepedt.

Kezében sebre gyógyos balzsamírt hord.
A hangja béke, szíve szánalom.
Szegénynek kincset oszt, dús alamizsnát,
Mely soha meg nem rozsdáló vagyon.

Jön s megkopogtat minden bezárt ajtót,
Hogy felkarolja azt, ki elbukott…
Legyünk hát csendben, mert átmegy közöttünk,
S az ittlétéről senki nem tudott.
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október 22-28.

Átkozd meg a napot!

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 3:1-10; 6:1-3; 7:1-11, 17-21; 
Zsoltár 8:5-7; János 11:11-14; Jakab 4:14 

„Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és erő, 
mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratod által lett és teremtetett” 
(Jel 4:11, ÚRK).

Amikor Jób könyvét olvassuk, két határozott előnyt élvezünk: először is, mi 
már tudjuk, hogyan végződik a történet, másodszor pedig ismerjük a hátteret, 
a színfalak mögött zajló kozmikus küzdelmet. 

Jóbnak ezekről fogalma sem volt. Mindössze annyit tudott, hogy egészen ad-
dig jól ment az élete, aztán hirtelen egyik csapás a másikat érte, tragédia tra-
gédia után sújtott le rá. Majd pedig ez a férfi, „aki nagyobb volt kelet minden 
fiánál” (Jób 1:3, ÚRK), a hamuban sírt és gyászolt. 

Próbáljuk meg Jób helyzetébe képzelni magunkat, miközben folytatjuk a 
könyv tanulmányozását! Így jobban megérthetjük, mennyire összezavarodott, 
milyen haragot és fájdalmat érezhetett. Bizonyos szempontból ez nem is eshet 
nehezünkre, ugye? Nem mintha pontosan azt éltük volna át, amit ő, de vajon 
ki az közülünk, a bűnös világban, emberi testben születettek közül, aki ne 
tudná, hogy milyen megrökönyödést vált ki a tragédia és a szenvedés, kivált-
képp, ha igyekszünk hűségesen szolgálni az Urat, azt tenni, amit Ő jónak lát?

5. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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október 23. vasárnap

„VESSZEN EL AZ A NAP”

Képzeljük magunkat Jób helyébe! Megmagyarázhatatlan módon összeomlik 
az életünk, odalesz minden, amiért megdolgoztunk, minden, amit elértünk, 
minden, amivel Isten megáldott. Felfoghatatlan az egész. Nem találunk sem-
mi okot rá, sem jót, sem rosszat. 

Évekkel ezelőtt egy iskolabusz lesodródott az útról, és a gyerekek közül sokan 
meghaltak. Az esettel kapcsolatban egy ateista kifejtette, hogy éppen ilyesmi-
re számíthatunk a világban, ami minden értelmet, célt, irányt nélkülöz. Egy 
ilyen tragédiának semmi értelme nincs, mivelhogy magának a világnak sincs 
értelme. 

Amint az előzőekben tárgyaltuk, ez a válasz nem kielégítő azok számára, akik 
hisznek Istenben. Jób hűséges követője volt az Úrnak, tehát efféle feleletet 
ő sem fogadhatott el. Mégis mi a válasz, mi a magyarázat? Jób nem tudott 
mit mondani. Csak végtelen szomorúság töltötte el, és ágáltak benne az azzal 
együtt járó kérdések. 

Milyen formában adott először hangot Jób a fájdalmának Jób 3:1-10 szaka-
szában? Hogyan érthetjük meg, amit mondott? 

Természetesen az élet Isten ajándéka. Csak azért létezünk, mert Isten meg-
teremtett (ApCsel 17:28; Jel 4:11). A létezésünk kész csoda, amire a modern 
tudomány sem talál feleletet. A tudósok még abban sem tudnak teljesen közös 
nevezőre jutni, hogy mi az „élet” definíciója, még kevésbé abban, hogy miként 
és miért jött létre. 

Kétségbeesett pillanatokban ugyan ki nem tűnődött már azon, hogy érdemes-e  
élni? Most nem az öngyilkosság szomorú eseteiről beszélünk, inkább arról, 
amikor Jóbhoz hasonlóan talán kívántuk, hogy bárcsak meg se születtünk 
volna.

Az ókori görögök egyike mondta, hogy a legjobb, ami a halálon kívül az em-
berrel történhet, ha meg sem születik. Vagyis olyan gyötrelmes lehet az élet, 
hogy jobban járnánk, ha nem is léteznénk, mert akkor megmenekülnénk a 
kíntól, ami a bűnbe süllyedt világban elkerülhetetlenül együtt jár az élettel.

Éreztél már hasonlót ahhoz, amit Jób érzett, hogy bárcsak meg se szület-
tél volna? Végül aztán mi történt? Természetesen jobban lettél. Különösen 
fontos gondolni arra még a legrosszabb pillanatainkban is, hogy van 
reményünk, van kilátásunk rá, hogy a dolgok jobbra fordulnak!

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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október 24. hétfő

MEGPIHENNI A SÍRBAN 

Olvassuk el Jób 3:11-26 szakaszát! Mit fejez itt ki Jób? Hogyan folytatja pa-
naszkodását? Mit mond a halálról? 

Csak elképzelni tudjuk, hogy milyen rettenetes szomorúság szakadt szegény 
Jóbra. Igen nehéz lehetett az, hogy odalett minden java, az egészsége, ráadásul 
elveszítette az összes gyermekét is. Mindet! Egyetlen gyermek elvesztésének a 
fájdalmát is éppen elég nehéz elképzelni, de Jób mindegyiküket elveszítette, 
és tíz gyereke volt! Nem csoda, hogy azt kívánta, inkább ő is meghalt volna. És 
fogalma sem volt arról, hogy mi van a háttérben. Persze nem mintha jobban 
érezte volna magát, ha tudja.

Figyeljük meg viszont, hogy mit mond Jób a halálról! Mi lenne, ha már meg-
halt volna? Élvezné a mennyei boldogságot? Isten közelségének örömét? Hár-
fázna az angyalokkal? Nyomát sem találjuk itt ilyenfajta teológiai gondolat-
nak. Mit mond akkor Jób? „Most feküdhetnék, és nyugalmam volna, aludnék, és 
akkor nyugton pihenhetnék” (Jób 3:13, ÚRK).

Préd 9:7 és Jn 11:11-14 tanítása szerint mi történik a halál után? Jób szavai 
hogyan illenek ehhez? 

Itt, a Biblia egyik legkorábbi iratában találjuk talán az egyik legelső megfo-
galmazást arról, amit úgy szoktunk nevezni, hogy a „holtak állapota”. Ezen a 
ponton Jób csak arra vágyott, hogy megpihenjen. Az élet egy csapásra olyan 
szörnyű, olyan nehéz, olyan fájdalmas lett, hogy óhajtotta, amit a halálról tu-
dott: békés pihenést a sírban. Annyira elszomorodott, olyan fájdalmat érzett, 
hogy el is felejtette a bajok előtti örömeit. Azt kívánta, hogy bárcsak meghalt 
volna születésekor.  

Keresztényként csodálatos ígéreteket kaptunk a jövőre nézve. Viszont a 
jelen szenvedései között hogyan tanulhatunk meg emlékezni a múltbeli 
jó dolgokra, hogy azokban vigasztalást, enyhülést találjunk? 



41

október 25. kedd

MÁSOK FÁJDALMA

Jób végére ért első kesergésének, amit a 3. fejezet jegyez le. A következő két 
fejezetben az egyik barátja, Elifáz iskolázza (ide majd visszatérünk a jövő hé-
ten). A 6. és a 7. fejezetben aztán a pátriárka tovább sorolja szenvedését.

„Bárcsak megmérnék elkeseredésemet, és szenvedésemmel együtt mérlegre ten-
nék! Bizony, súlyosabb a tenger homokjánál” (Jób 6:2-3, RÚF). Hogyan fejezi 
ki fájdalmát itt Jób? 

Ezek alapján képet kaphatunk arról, hogyan látta Jób a szenvedését. Mintha 
a mérleg egyik serpenyőjében lenne a tenger összes homokja, a saját szen-
vedése és elkeseredése pedig a másikban, és a fájdalma súlyosabb volna a 
homoknál. Ilyen valóságos volt Jób számára a szenvedés. Pedig ez csak Jób 
saját szenvedése volt, senki másé. Időnként hallunk „az emberi szenvedés 
nagy összességéről”, ami azonban nem igazán fejezi ki a valóságot. Nem 
szenvedünk csoportokban. Nem szenvedjük el senki más fájdalmát, csak a 
magunkét. Csak a saját fájdalmunkat, a saját szenvedésünket ismerjük. Ha 
mégoly nagy volt is Jób fájdalma, nem lehetett nagyobb annál, amit bárme-
lyik másik ember valaha megismerhet. Jó szándékkal mondhatja az ember 
a másiknak: „Átérzem a fájdalmadat.” Pedig nem érzi, nem érezheti. Csak a 
saját fájdalmát érezheti mindenki, ami talán annak reakciójaként nehezedik 
rá, hogy látja mások szenvedését. Ez viszont mindig és kizárólag csak az egyes 
ember saját fájdalma, nem a másoké. Hallunk ember okozta vagy egyéb ka-
tasztrófákról, amelyek rengeteg halálos áldozatot követelnek. A halottak és 
sebesültek száma megdöbbentő. Szinte el sem tudunk képzelni ilyen tömeges 
szenvedést. Mégis, mint Jób esetében, mint a bűnössé lett emberiség minden 
egyes esetében az Édenben Ádámtól, Évától kezdve egészen ennek a világnak 
a végéig, minden valaha élt bűnös csak a saját fájdalmát érezheti, nem többet. 
Természetesen távolról sem akarnánk kisebbíteni az egyéni szenvedés súlyát, 
és keresztényként Isten éppen arra hív, hogy igyekezzünk segíteni, enyhíteni 
a fájdalmat, amikor és ahol csak tudjuk (lásd Mt 25:34-40; Jak 1:27). Még-
is, bármennyi fájdalom is van a világban, különösen hálásak lehetünk, hogy 
egyetlen bűnös ember sem szenved többet a saját szenvedésénél! (Csak egy 
kivétel van, lásd a 12. tanulmányt!)

Foglalkozzunk még azzal a kérdéssel, hogy az emberi szenvedés behatá-
rolt, ki-ki csak a magáét cipeli! Hogyan segít ez a gondolat (ha segít egyál-
talán) kissé más fényben látni az emberi szenvedés nyomasztó kérdését?
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október 26. szerda

A TAKÁCS SZÖVŐSZÉKE

Képzeljük el a következő jelenetet: két ember kesereg mindenki közös sorsán, 
ami nem más, mint a halál. Nem számít, milyen jó volt az életük, mit értek el, 
az egész a sírban végződik. 

„Igen! – panaszolja Matuzsálem a barátjának. – Mennyit élünk? 800 vagy 900 
évet, utána elmegyünk. Mi az a 800-900 év az örökkévalósághoz képest?” 
(Lásd 1Mózes 5. fejezet!)

Persze nehéz ma elgondolnunk, hogy milyen lehetett több száz évig élni (Ma-
tuzsálem 187 éves volt, amikor a fia, Lámek megszületett, és utána még 782 
évig élt), de az özönvíz előtti embereknek is szembe kellett nézni a halál való-
ságával, és bizonyára ők is keseregtek az élet rövidsége miatt. 

Olvassuk el Jób 7:1-11 verseit! Miről panaszkodik itt Jób? Lásd még Zsolt 
39:6, 12; Jak 4:14!

Az előzőekben azt láttuk, hogy Jób vágyik a halállal érkező megnyugvásra és 
felszabadulásra. Most pedig azon siránkozik, hogy milyen hamar elszáll az élet. 
Alapjában véve arról beszél, hogy az élet nehéz, fáradsággal és fájdalommal tel-
jes, azután meghalunk. Megfejthetetlen talány, amivel gyakran találkozunk: pa-
naszkodunk, hogy milyen mulandó, milyen gyorsan elillan az élet, még akkor 
is, ha az élet különösen szomorú és nyomorúságos. Egy hetednapi adventista nő 
írt egy cikket a depresszióval, sőt az öngyilkosság gondolatával vívott küzdelmé-
ről. Így fogalmazott: „Az egészben az volt a legrosszabb, hogy adventista vagyok, 
és olyan életmódot követek, ami bizonyítottan segít »hat évvel tovább« élni.” 
Egyáltalán nem látta értelmét. Természetesen a fájdalom és szomorúság idején 
annyi minden értelmetlennek tűnik az ember előtt. Fájdalmaink között néha az 
értelem és a racionalitás félretolódik, és csak a saját sebeinket, félelmünket is-
merjük, nem látunk reményt. Még Jób is, aki valóban többet tudott (Jób 19:25), 
kétségbeesésében és reménytelenségében így kiáltott: „Emlékezzél meg, hogy az 
én életem csak egy lehelet, és az én szemem nem lát többé jót” (Jób 7:7). Jób, aki szá-
mára akkor közelebbinek tűnt a halál, mint valaha, továbbra is azon kesergett, 
hogy milyen rövid az élet, pedig éppen nyomorultul érezte magát. 

Hogyan segít megfelelő szemszögből tekinteni az élet rövidségének 
egész kérdésére, ha helyesen értjük a bűneset, a halál jelentőségét, majd 
pedig a feltámadás ígéretét? 
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október 27. csütörtök

MICSODA AZ EMBER?

Megint csak bele kell képzelnünk magunkat Jób helyzetébe. Miért teszi ezt 
velem Isten, vagy miért engedi, hogy mindez megtörténjen? Jób nem látja a teljes 
képet. Hogyan is láthatná? Csak arról tud, ami körülötte és vele történt, és az 
egészből nem ért semmit. 

Ki az, aki ne lett volna már hasonló helyzetben? 

Mit fejez ki a pátriárka Jób 7:17-21 verseiben? Milyen kérdéseket vet fel? 
Miért annyira érthetőek a kérdései, ha figyelembe vesszük a helyzetét?

Némely teológus azt képviseli, hogy Jób gúnyosan utal Zsolt 8:5-7 szakaszára, 
ami így szól: „Micsoda az ember – mondom – hogy megemlékezel róla? és az 
embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, 
és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! Úrrá tetted őt kezeid munkáin, 
mindent lábai alá vetettél” (lásd még Zsolt 144:3-4). Viszont itt az a probléma, 
hogy Jób könyvét évszázadokkal a Zsoltárok könyve előtt írták. Ebben az eset-
ben talán írásával a zsoltáros felelt Jób panaszaira.

Bárhogy legyen is, az egyik legfontosabb kérdés, amit feltehetünk, hogy „Mah 
enos?” (Micsoda az ember?). Kik vagyunk? Miért vagyunk itt? Mi az életünk 
értelme és célja? Jób azt hiszi, hogy Isten „céltáblául” állította, ezért tépelődik: 
vajon miért bánik vele Isten így. Isten hatalmas, a teremtett világ olyan széles, 
miért foglalkozik vele egyáltalán? Vajon miért tekint le Isten bármelyikünkre is?

Hogyan segít megérteni Istennek az emberekkel való kapcsolatát Jn 3:16 és 
1Jn 3:1 verse? 

„Miközben János szemléli az Atya szeretetét pusztulásba tartó fajunk iránt, 
annak magasságát, mélységét és szélességét, csodálat és tisztelet tölti be. Nem 
talál megfelelő szavakat e szeretet kifejezésére, de arra szólítja a világot, hogy 
figyeljenek fel rá: »Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya: Isten 
gyermekeinek neveznek« (1Jn 3:1, ÚRK). Micsoda értéket ad ez az embernek! 
Vétkük miatt az ember fiai Sátán alattvalói lettek, viszont Krisztus végtelen 
áldozata és a belé vetett hit által Ádám utódai Isten gyermekeivé válnak. Ami-
kor Krisztus emberi természetet vett fel, felemelte az emberiséget” (Ellen G. 
White: Testimonies for the Church. 4. köt. 563. o.).  
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október 28. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Korunkban, amit minden eddiginél jobban megvilágít a tudomány és az érte-
lem, a kereszténység »jó híre« egyre kevésbé meggyőző metafizikai váz, kevésbé 
biztos alap, amire felépítheti az ember az életét, és pszichológiailag egyre ke-
vésbé szükséges. Az események egész kapcsolatának abszolút valószínűtlensége 
fájdalmasan nyilvánvalóvá válik – az, hogy a végtelen, örök Isten hirtelen egy 
adott emberré lesz, egy konkrét történelmi időben és helyen, csak azért, hogy 
gyalázatos módon kivégezzék. A gondolkodó emberek számára többé már nem 
kényszerítő erejű az a hit, ami szerint két évezrede egyetlen embernek a rövid 
élete egy távoli, primitív nép között, egy olyan bolygón, amiről most már tudjuk, 
hogy viszonylag jelentéktelen anyagdarab, és a felmérhetetlenül hatalmas, sze-
mélytelen univerzum csillag-milliárdjainak az egyike körül forog, tehát hogy egy 
ilyen említésre sem méltó eseménynek elsöprő kozmikus vagy örök jelentősége 
van. Teljességgel valószínűtlen, hogy az univerzum egésze komoly érdeklődést 
tanúsítana hatalmas valójának e parányi része iránt – ha egyáltalán bármilyen 
érdeklődést mutatna. A modern elvárás reflektorfényében, miszerint minden 
hitelvi kijelentést nyilvánosan, empirikusan és tudományosan alá kell támasz-
tani, a kereszténység lényege elsorvadni látszik” (Richard Tarnas: Passion of the  
Western Mind. New York, 1991, Ballantine Books, 305. o.). Mi a baj ezzel a gon-
dolatmenettel? A szerző mit hagy figyelmen kívül? Valójában mennyire keveset 
foghat fel a „tudomány és az értelem” Isten valóságából és irántunk való szerete-
téből? Mire világít rá ez a szemelvény ezzel kapcsolatban? Tehát miért van külö-
nösen nagy szükségünk a kinyilatkoztatott igazságra, arra az igazságra, amihez 
egyedül, önmagában az emberi „tudomány és értelem” nem érhet fel?

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Keresztényként hogyan felelnél a kérdésre: „Micsoda az ember?” A vála-

szod mennyiben térne el valaki másétól, aki nem hisz a Biblia 
Istenében? 

2. „Mennyire biztos, hogy a halottak túl vannak a halálon? – írta Cormac 
McCarthy. – A halált az élők cipelik magukkal.” Szeretteink halálakor 
milyen vigaszt nyújt a halál utáni állapottal kapcsolatos hitünk? 
Vajon nem találunk enyhülést abban a tudatban, hogy már békében 
nyugszanak, nem gyötri őket az élet sok fáradsága és baja?

3. Vajon miért van az, hogy a legtöbb ember még a legnyomorúságosabb 
helyzetben is kapaszkodik az élethez, függetlenül attól, hogy a létezés 
milyen rettenetesnek tűnik?

4. Beszéljünk arról, hogy mit tanít a kereszt az emberiség, sőt egyetlen 
ember értékéről! 
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GERZSENYI SÁNDOR:
KÜLDETÉS

Aki a sötétbe indul,
Lámpást vigyen magával.
Erős legyen annak szíve,
Ki küldetést ma vállal.

Kevés a szó. A tett se sok.
Kell hát a teljes élet.
Mit ér a sok haszontalan,
Elillanó ígéret!

Ki másnak is adni akar, 
Legyen gazdag szívében.
Fusson, aki látja a célt,
Hátra soha ne nézzen.

A láng ellobban hirtelen,
De a parázs felizzik,
Ha fúj a szél… Az életed
Legyen tűz mindhalálig!

Ha a tömeg közé indulsz,
Békét vigyél magaddal,
És tiszta, mély szeretetet.
Szívvel szeress, ne szájjal.

Légy ízes mindig, mint a só.
Világíts, mint a mécses.
Igazodj formáló Urad 
Baráti, jó kezéhez.



46

október 29 – november 4.

Indokolatlan átok?

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 2:11-13; 4:1-21; Zsoltár 119:65-72; 
Máté 7:1; Róma 3:19-20; 1Korinthus 3:19; Zsidók 12:5 

„Vajon igaz-e Isten előtt a halandó? Teremtője előtt tiszta-e az ember” (Jób 
4:17, ÚRK)?

A múlt héten kiemeltük, hogy mennyire fontos Jób helyzetébe képzelni ma-
gunkat, legalábbis amilyen fokig képesek vagyunk rá. Egyrészt nem is lehet 
olyan nehéz, mert már mindannyian átéltünk ilyesmit, vagyis bizonyos mér-
tékig mind elmerültünk a szenvedésben, ami gyakran teljesen értelmetlennek 
tűnik és egyáltalán nem is tartjuk igazságosnak. 

A tanulmány további részében is igyekeznünk kell erre odafigyelni, miközben 
a történet más szereplőinek a nézőpontját szintén fontos megtalálnunk, azo-
két, akik eljönnek, hogy Jóbbal együtt gyászoljanak és sírjanak. 

Ez sem lehet túl nehéz. Ugyan ki ne látta volna már mások szenvedését? Ki ne 
próbált volna vigasztalni valakit, akit fájdalom, veszteség ért? Vajon ki ne tud-
ná, hogy milyen érzés keresni a megfelelő szavakat, miközben a másik bánata 
láttán belehasít a szívébe a fájdalom?

Jób könyvének jelentős részét valójában Jóbnak és a három másik férfinak a 
dialógusa teszi ki, akik mindannyian megpróbálnak valami értelmet találni 
abban, ami általában teljesen érthetetlennek tűnik – abban, hogy a szeretettel 
teljes, hatalmas és gondviselő Isten által teremtett világban az emberi szenve-
dés és tragédia végtelen sorát látjuk.

6. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu



47

vasárnapoktóber 30. 

NAGY KÉRDÉSEK

Jób könyvében a cselekmény legfőbb részére az első két fejezetben kerül sor. 
Itt fellebben a menny és a föld közötti függöny, és bepillanthatunk a való-
ságnak egy olyan részébe, ami máskülönben rejtve maradna előlünk. A te-
leszkópjaink bármilyen mélységben képesek is kutatni a kozmoszt, mégsem 
közelítenek ahhoz, nem tudják feltárni előttünk azt, amit bemutat ez az évez-
redekkel ezelőtt, a legnagyobb valószínűség szerint a mai Szaúd-Arábia egy 
sivatagában lejegyezett irat. Jób könyve azt is bemutatja, hogy milyen szoros a 
kapcsolat a természetfeletti világ, Isten és az angyalok birodalma, valamint a 
természet világa, a föld és a rajta élők között. 

Az első két fejezet után a könyv nagy része abból áll, amit a médiaiparban úgy 
neveznek, hogy „beszélő fejek” – vagyis csak párbeszéd. Ebben az esetben 
Jób és azok a férfiak a beszélő fejek, akik felkeresték, hogy az élet nehéz kér-
déseiről folytassanak diskurzust: teológiáról, fájdalomról, filozófiáról, hitről, 
életről és halálról. 

Miért is ne, ha tekintetbe vesszük, hogy mi minden történt Jóbbal! Könnyen 
megesik, hogy annyira lekötnek az élet hétköznapi dolgai, a mindennapi fel-
adatok, hogy el is feledkezünk arról, melyek a nagy és fontos kérdések. Lelki 
letargiánkból nem tud úgy felrázni semmi más, nem képes rávenni arra, hogy 
elkezdjük fontolgatni a lényeges kérdéseket, mint egy szerencsétlenség, akár 
a magunké, akár másoké. 

Mit mond a zsoltáros Zsolt 119:65-72 szakaszában? 

A zsoltáros képes volt meglátni a rászakadó megpróbáltatásokból származó 
jót. Időnként a nehézségek valójában álruhában érkező áldások, ugyanis vagy 
visszafordítanak az Úrhoz, vagy képesek az életben először odavezetni hozzá. 
Ki ne hallott volna már olyan történetet, hogy valaki válságba került, és akkor 
tért vissza az Úrhoz, vagy akkor fogadta el Őt először?! Néha a próbák, legye-
nek bármilyen rettenetesek és tragikusak, jóra fordíthatnak, és idővel ezt meg 
is értjük. Máskor azonban szeszélyesnek, értelmetlennek tűnnek.

Visszatekintve a korábbi megpróbáltatásainkra, képesek vagyunk meg-
látni, hogy milyen jó származott belőlük? És hogyan birkózhatunk meg 
azokkal a nehézségekkel, amelyek semmi jót nem hoznak? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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október 31. hétfő

MIKOR VESZETT EL AZ ÁRTATLAN?

Mit gondoltak a barátok Jób helyzetéről? Mit tudhatunk meg erről Jób 
2:11-13 verseiből?

Amikor ezek a férfiak meghallották, mi történt Jóbbal, „Elhatározták, hogy 
együtt elmennek hozzá” (Jób 2:11, ÚRK), vagyis közösen akarták meglátogatni 
a barátjukat. A versekből kitűnik, hogy megdöbbentették őket a látottak, és 
gyászolni kezdtek Jóbbal. 

A szöveg szerint egy ideig némán ültek, egy szót sem szóltak. Hiszen mit is 
mondhat az ember annak, aki olyan helyzetben van, mint Jób? Amikor azon-
ban Jób először kinyitotta a száját, elsorolta panaszait, belőlük is bőven kisza-
ladt a mondandó. 

Olvassuk el Jób 4:1-11 részét! Mi a lényege annak, amit Elifáz mondott Jób-
nak? 

Egy, a gyászolók vigasztalásával foglalkozó könyvet talán jól el lehetne kez-
deni Elifáz bemutatásával. Az első fejezetnek ezt a címet adhatnánk: „Mit ne 
mondjunk egy gyászolónak”. A barátok nyilvánvalóan együtt éreztek Jóbbal, 
de a részvétük csak egy darabig tartott. Elifáz számára a teológiai tisztaság 
sokkal fontosabb volt, mint a legelemibb vigasztalás. Nehéz elképzelni, hogy 
valaki odamegy egy emberhez, aki annyit szenvedett, mint Jób, és tulajdon-
képpen ezt mondja neki: Bizonyára megérdemelted, hiszen Isten igazságos, és így 
csak a gonoszok szenvednek. 

Még ha magában úgy is gondolta, hogy ez a helyzet Jóbbal, ugyan mit hasz-
nált azzal, hogy a fejéhez vágta? Tegyük fel, hogy egy illető a sebességhatárt át-
lépve, balesetben elveszítette az egész családját. El tudjuk gondolni, hogy va-
laki azon nyomban odamegy hozzá, amikor olyan nagy a fájdalma és gyorsan 
közli vele: Ez Isten büntetése a száguldozásod miatt! Elifáz beszédével nemcsak 
a megkérdőjelezhető teológiai okfejtés a baj, hanem az még sokkal rosszabb, 
hogy milyen érzéketlenül viszonyul Jóbhoz, mindahhoz, amin keresztülment. 

Idézz fel egy esetet, amikor veszteséged, fájdalmad idején vigasztaltak! 
Mit mondtak? Hogyan beszéltek? Mit tanultál abból az esetből, ami 
segíthet, ha neked kell valaki mást erősítened?    
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november 1. kedd

AZ EMBER ÉS ALKOTÓJA

Kezdő soraiért Elifáz nemigen kapott volna oklevelet, tapintata és együttérzé-
se miatt! Gyakorlatilag azt mondta, hogy amíg Jóbnak jól ment a sora, köny-
nyen vigasztalt és erősített másokat, amikor viszont ő került bajba, azt már 
zokon vette. Pedig nem kellene zokon vennie! Isten igazságos, tehát Jób megér-
demelte az összes csapást, ami érte. 

Még mivel érvelt Elifáz Jób előtt Jób 4:12-21 szakaszában? 

Igen sok érdekességet vizsgálhatunk meg itt, többek között azt, hogy mit tud-
tak ezek az emberek az igaz Isten természetéről és jelleméről, már az Izrael 
népének felnövekedése előtti korban. Ez az egész könyv arról tanúskodik, 
hogy a pátriárkákon, majd később az izraelitákon kívül mások is ismerték az 
Urat. Tulajdonképpen itt azt látjuk, hogy Elifáz Isten jellemét próbálja védel-
mezni. 

Amit Elifáz az éjjeli látomásban hallott, az sok szempontból nagyon is helytál-
ló teológiai gondolat (lásd Zsolt 103:14; Ézs 64:7; Róm 3:19-20). Mi emberek 
olyanok vagyunk, mint a por, csak rövid ideig élünk, könnyen el lehet nyomni 
bennünket, mint egy molylepkét. És ugyan melyikünk volna igazabb Istennél? 

Másik oldalról viszont közhelyesek Elifáz szavai, ráadásul oda sem illőek. 
Nem arról volt szó, hogy vajon Jób különb lenne-e Istennél. Jób nem emiatt 
panaszkodott. Arról beszélt a legtöbbet, hogy milyen nyomorúságos helyzet-
be került, mennyire szenved. Szó sem volt arról, hogy igazabb lenne Istennél. 

Viszont úgy tűnik, hogy Elifáz mindezt beleértette Jób szavaiba. Hiszen ha 
Isten igazságos és csak a gonoszokat sújtja a baj, akkor Jób bizonyára tett 
valamit, amiért megérdemelte mindazt, ami rászakadt. Ebből következően 
Jób panaszai nem jogosak. Elifáz nagy vehemenciával próbálja védeni Istent, 
leckéztetni kezdi Jóbot. Az Istennel kapcsolatos kollektív bölcsességen túl-
menően, amit tudni vélt, Elifáz még valami mást is előhúzott: az álláspontját 
egyfajta természetfeletti kinyilatkoztatással akarta alátámasztani. Csak ott a 
probléma, hogy a véleménye téves volt. 

Még ha helyes is az álláspontunk, talán nem éppen úgy fejezzük ki 
magunkat, amivel a leginkább segítenénk vagy a legjobban hozzájárul-
nánk egy probléma megoldásához. Ezzel kapcsolatban mit tanulhatunk 
ebből a történetből? 
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november 2.szerda

A BALGASÁG GYÖKERET VER 

Az 5. fejezetben Elifáz tovább folytatja érvelését. Nagyjából ugyanazt mondja, 
mint az előző részben – rossz dolgok csak rossz emberekkel történnek. Kép-
zeljük csak el, milyen érzés volt ez Jóbnak, aki tudta, hogy ez nem lehet így, 
nem érdemelte meg a helyzetét!

Viszont van itt egy probléma: nem minden rossz abban, amit Elifáz mond. 
Ellenkezőleg! A gondolatai közül sok visszhangzik a Biblia más részeiben is. 

Hogyan tükrözik az alábbi igeszakaszok a Jób könyve 5. fejezetében találha-
tó érzéseket? 

Zsolt 33:18-19  

Zsolt 34:7  

Zsolt 37:10  

Péld 26:2  

Hós 6:1  

Lk 1:52  

1Kor 3:19  

Zsid 12:5  
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november 3. csütörtök

ELHAMARKODOTT ÍTÉLET

Amit Elifáz Jóbnak mondott, annak a zöme helyes volt. Vagyis sok valós pon-
tot megemlített, olyanokat, amelyeket – mint láttuk – később a Biblia más 
részei is kifejeztek. Valami mégis rettenetes abban, ahogyan Elifáz Jóbnak 
válaszolt. Csakhogy nem azzal volt a legnagyobb baj, amit mondott, inkább 
azzal, hogy milyen összefüggésben mondta. Amit mondott, még ha igazat be-
szélt is, egyszerűen nem illett a konkrét, adott helyzethez. (Lásd a jövő heti 
tanulmányt!) 

Bonyolult világban élünk. Könnyű egy pillantást vetni egy szituációra, majd 
kirázni néhány közhelyt vagy akár egy pár bibliaszöveget, ami szerintünk 
odavág. Lehet, hogy úgy van, de sokszor nem! Nézzük meg, mit ír Ellen G. 
White arról, hogy gyakran mi magunk idézzük elő azt, ami megtörténik ve-
lünk! „Nem tanít világosabban más igazságot a Biblia, mint azt, hogy a tet-
teink a lényünkből fakadnak. Az életünk tapasztalatai nagymértékben saját 
gondolataink és tetteink gyümölcsei” (Ellen G. White: Education. 146. o.). 

Ez alapvető és fontos igazság. Mégis, vajon el tudjuk képzelni, hogy egy jó 
szándékú hívő odamegy valakihez, aki Jóbéhoz hasonló helyzetbe került, és 
felolvassa neki az előbbi idézetet Ellen G. White-tól? (Bizonyos esetekben saj-
nos el tudjuk képzelni.) Mennyivel jobban tette volna, ha inkább ezt a taná-
csot fogadja meg: „Sokan azt képzelik, hogy Isten igazságát képviselik, miköz-
ben teljes egészében elmulasztják gyengédségét és nagy szeretetét képviselni. 
Sokszor a kísértés súlya nyomja azokat, akiket ridegen és szigorral kezelnek. 
Sátán küzd ezekkel a lelkekkel. A durva, részvétlen szavak elcsüggesztik 
őket, és mint szabad prédákat sodorják a kísértő hatalmába” (Ellen G. White:  
A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 107. o.).  

Miért kell mindig észben tartanunk a következő bibliaszövegeket, mielőtt 
megszólalnánk, kiváltképp, ha olyannal beszélünk, akiről azt hisszük, 
hogy vétkezett? Mt 7:1-2; Róm 2:1-3; 1Kor 4:5

Még ha Elifáznak igaza is lett volna, és valóban Jób okozta volna a saját szen-
vedését, Elifáz akkor is meggondolatlanul és rosszkor szólt. Mindannyian be-
lekerültünk a nagy küzdelembe, egyaránt szenvedünk miatta. Időnként min-
denkinek szüksége van könyörületre és együttérzésre, hogy ne prédikáljanak 
neki. Persze megvan a helye és ideje a leckéztetésnek is, viszont amikor az 
ember hamuban ül, az élete darabokra hullott, meghaltak a gyerekei és az 
egész testét fekélyek borítják, nem az az alkalmas idő. 
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november 4.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Amint láttuk, Elifázból sem hiányzott a Jób iránti részvét. Csak az volt a baj, 
hogy az együttérzés a második helyre szorult, mert azt hitte, hogy védelmébe 
kell vennie Isten jellemét. Hiszen Jób rettenetesen szenvedett, Isten pedig igaz- 
ságos, tehát Jób bizonyára tett valamit, ami miatt megérdemelte a történteket. 
Elifáz arra a következtetésre jutott, hogy ilyen Isten igazságossága. Ebből kö-
vetkezően helytelen Jób panaszkodása.

Természetesen Isten valóban igazságos. Ez azonban nem jelenti azt, hogy lát-
ni is fogjuk, amint az isteni igazság megmutatkozik a bűnbe süllyedt bolygó 
minden helyzetében. Tény, hogy ez nem így történik. Viszont mindenképpen 
eljön az igazságtétel és az ítélet, de nem feltétlenül most (Jel 20:12). A hit által 
való élet része az is, hogy bízunk Istenben, abban, hogy egy nap majd bemu-
tatja és feltárja az igazságot, ami olyannyira hiányzik most. 

Amit Elifáznál látunk, azt megfigyelhetjük abban is, ahogyan néhány írástudó 
és farizeus Jézushoz viszonyult. Annyira eltöltötte őket a vágy, hogy „hűsége-
sek” és vallásosak maradjanak, hogy az Úr szombatnapi gyógyítása miatti ha-
ragjuk (lásd Máté 12. fejezet) felülírta örömüket. Pedig örülniük kellett volna 
annak, hogy betegek gyógyultak meg, véget ért a szenvedésük! Nekünk, akik 
féltve szeretjük Istent, mindig gondolnunk kell arra az elvre, amit Krisztus 
egy bizonyos konkrét helyzetben fejezett ki! „Jaj nektek, képmutató írástudók 
és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de el-
hagytátok azt, ami a törvényben fontosabb: az igazságos ítéletet, az irgalmasságot 
és a hűséget; pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni” (Mt 23:23, 
RÚF). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Hogyan tudjuk eldönteni, mikor van valakinek könyörületre és 

együttérzésre szüksége, és mikor kell rendreutasítani vagy talán meg-
feddeni? Általában miért jobb, ha a könyörület és az együttérzés olda-
lára hajlunk, amikor szenvedőkkel beszélünk, még ha a saját bűneik 
és helytelen tetteik miatt is kerültek bajba? 

2. Olvassuk el újból Jób könyve 4. és 5. fejezetében Elifáz beszédét! 
Milyen körülmények között lett volna inkább helyénvaló, amit mon-
dott? 

3. Tegyük fel, hogy mi is Jób barátai vagyunk, és meglátogatjuk, amikor 
a hamuban ülve kesereg. Mit mondanánk neki és miért? Az ő helyé- 
ben mit szeretnénk, hogy az emberek nekünk mondjanak? 
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TÚRMEZEI ERZSÉBET:
HISZEK A SZERETETBEN

Fehér szobánkban napsugarak járnak.
Kék őszi ég, nincs rajt egy kósza felleg.
Szívemben boldog, halk dallamok kelnek:
Hiszek a szeretetben.

Valamit kérve kértem, várva vártam,
s úgy tusakodtam a keserű „nem”-mel.
Most bízom, s várok békén, türelemmel.
Hiszek a szeretetben.

Hiszek benne, ha nem látom, ha látom,
hiszek, ha ád és hogyha „nem”-mel éget.
Nem ismerek mélységesebb mélységet.
Hiszek a szeretetben.

Tudom, hogy enyém. És tudom: a létem
szétosztogatni édes kötelesség!
Hogy mások is ujjongva hirdethessék:
Hiszek a szeretetben.
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november 5-11.

Megtorló büntetés

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5-8; Jób 8:1-22; 11:1-20; 
Ézsaiás 40:12-14; 2Péter 3:5-7

„Beleláthatsz talán az Isten titkaiba? Felérhetsz-e te a Mindenható tökéletessé-
géhez” (Jób 11:7, RÚF)?

Az emberi szenvedés problémája még bizonyosan tovább kísérti az emberisé-
get. Látjuk, hogy „jó” emberek mérhetetlen tragédiáktól szenvednek, miköz-
ben gonoszok nem nyerik el méltó büntetésüket ebben az életben. Néhány 
éve megjelent egy könyv ezzel a címmel: Miért történnek rossz dolgok jó embe-
rekkel? Ez is egy a számos próbálkozás közül, amelyekkel az évezredek során 
az emberek kielégítő választ akartak találni e problémára. Persze ez a könyv 
sem adott. Sok más író és gondolkodó is írt a küzdelméről, amit az emberi 
szenvedés megértésével vívott. Nem úgy tűnik, hogy bárki rátalált volna a he-
lyes válaszra.

Természetesen ez a témája Jób könyvének is, és most tovább boncolgatjuk, 
hogy miért szenvednek világunkban még olyan „jó” emberek is, mint Jób. A 
Jób könyve és más írások közötti döntő különbség viszont az, hogy Jób könyve 
nem a szenvedés emberi perspektíváján alapszik (még ha bőven találkozunk 
is ezzel benne). Ez az irat a Biblia része, tehát Isten nézőpontjából enged be-
pillantást a problémába.

A héten azoknak a férfiaknak a további beszédeit olvassuk, akik elmentek meg-
látogatni a gyötrődő Jóbot. Mit tanulhatunk tőlük, főleg a hibáikból, amelyeket 
mások is elkövettek, miközben próbálták megfejteni a fájdalom kérdését?

7. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapnovember 6. 

MÉG TÖBB VÁDASKODÁS

Mintha az Elifáztól kapott leckéztetés nem lett volna éppen elég rossz Jóbnak, 
most Bildádtól is ugyanazt hallja, aki hasonlókat mond, mint Elifáz. Sajnos 
azonban Bildád még Elifáznál is nyersebben és durvábban beszél Jóbbal. Kép-
zeljük csak el, hogy valaki ezzel megy oda egy emberhez, akinek meghaltak 
a gyerekei: „Ha a te fiaid vétkeztek ellene, úgy az ő gonoszságuk miatt vetette el 
őket” (Jób 8:4). 

A helyzet fonákja viszont az, amint Jób 1:5 verse rávilágít, hogy Jób áldozato-
kat mutatott be a gyerekei nevében, arra az esetre, ha bűnt követtek volna el. 
Itt tehát ellentét mutatkozik a kegyelem megértése (amit Jób tettei mutatnak) 
és Bildád nyitó szavai között, amelyekből árad a durva, büntető törvényes-
kedés. A helyzeten pedig még csak tovább ront, hogy Bildád azért beszél így, 
mert védeni próbálja Isten jellemét. 

Olvassuk el Jób könyve 8. fejezetét! Mivel érvel Bildád, és mennyi az igazság 
a szavaiban? Vagyis, félretéve a közvetlen szövegösszefüggést, ha kizárólag 
a szakaszban megfogalmazott gondolatokra figyelnénk, találnánk-e téve-
dést a szavaiban, és ha igen, mit?

Ki találhat hibát Bildád szavainak nagy részében? „Mi csak tegnap születtünk, és 
semmit sem tudunk, életünk csak árnyék a földön” (Jób 8:9, RÚF). Ez nyomós érv, 
igaz és igazán biblikus (lásd Jak 4:14). Vagy mi nem állná meg a helyét figyel-
meztetésében, miszerint az istentelen ember földi, világi dolgokban bízik, ami 
nem tartósabb, „mint a pókháló” (Jób 8:14)? Ez kifejezetten biblikus gondolat. 

Talán az a legnagyobb baj, hogy Isten jellemének csak az egyik vetületét mu-
tatja be Bildád. Ez is arra példa, hogy belecsúszhatunk az árokba az útnak 
úgy az egyik, mint a másik oldalán is. Csakhogy egyik oldalra sem kellene 
átesnünk! Előfordulhat, hogy az egyik ember például csak a törvényre és az 
igazságra, meg az engedelmességre koncentrál, míg a másik a kegyelemre, a 
megbocsátásra és a helyettes áldozatra összpontosít. Mindkettő túlhangsúlyo-
zása általában oda vezet, hogy torz kép alakul ki Istenről és az igazságról. Itt 
is hasonló problémát látunk.  

Emberként folyamatosan törekednünk kell a törvény és a kegyelem 
közötti helyes egyensúlyra a teológiai látásunkban és az emberekkel 
való viszonyunkban egyaránt. Amennyiben az egyik vagy a másik olda-
lon tévednénk (és mivel emberek vagyunk, ez időnként megesik), 
melyik oldalra jobb hajlani, és miért, ha mások hibáiról van szó?    

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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november 7. hétfő

KEVESEBB, MINT AMIT GONOSZSÁGODÉRT ÉRDEMELNÉL

„Beleláthatsz talán az Isten titkaiba? Felérhetsz-e te a Mindenható tökéletessé-
géhez? Magasabb az az égnél – mit kezdesz vele? Mélyebb a holtak hazájánál 
– mit is tudhatsz róla? Terjedelme hosszabb a földnél és szélesebb a tengernél” 
(Jób 11:7-9, RÚF; lásd még Ézs 40:12-14). Milyen igazságot fejez ki ez a 
vers? Miért olyan fontos ezt szüntelenül észben tartanunk? 

E szavak is gyönyörűen kifejezik, hogy annyi mindent nem tudunk Istenről, 
és bármennyire erőlködünk is, hogy kikutathassuk dolgait, akkor is csak ke-
veset ismerünk meg. Érdekes, hogy a XX. század egyik leghíresebb filozófu-
sa, a néhai Richard Rorty alapjában véve azzal érvelt, hogy soha nem fogjuk 
megérteni a valóságot és az igazságot, ezért le kellene mondanunk a további 
próbálkozásokról. Ahelyett, hogy megkísérelnénk megérteni a valóságot, ér-
velt Rorty, csak azt tehetjük, hogy igyekszünk megbirkózni vele. Lenyűgö-
ző! A 2600 éves nyugati filozófiai tradíció a vereség elismerésével tetőzik. Ha 
továbbra is sötétben tapogatózunk minden vizsgálódásunk után, amellyel 
megpróbáltuk feltárni a valóság természetét, amelyben élünk, akkor vajon 
„kutatásaival” ki érthetné meg a Teremtőt? Megismerhetjük-e a Teremtőt, aki 
először is létrehozta ezt a valóságot, tehát jóval hatalmasabb nála? Lénye- 
gében Rorty pontosan azt erősítette meg, amit most olvastunk a Bibliából.

Viszont ha mégoly mélyen szántó versekről is van szó, ez a rész Jób harmadik 
ismerősének, Cófárnak a beszédéből való, amit Jób ellen használt fel elhibá-
zott érvelésében. 

Olvassuk el Jób könyve 11. fejezetét! Mi igaz abból, amit Cófár mond, ugyan-
akkor mi a baj az okfejtése egészével? 

Annyira nehéz megérteni, hogyan képes odamenni valaki egy emberhez, aki 
úgy szenved, mint Jób, és alapjában véve ezt mondani neki: azt kapod, amit 
megérdemelsz! Vagy nem is, valójában kevesebbet kapsz annál, mint amit meg-
érdemelsz! És még rosszabb, hogy ő is pontosan azért teszi ezt, mint a másik 
kettő, mert igazolni próbálja Isten jóságát és jellemét. 

Még ha lehet is bizonyos képünk arról, hogy valójában milyen Isten jel-
leme, attól még nem fogjuk automatikusan tükrözni. Mi kell még ahhoz, 
hogy tükröződhessen rólunk Isten jelleme? 
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november 8. kedd

ISTENI BÜNTETÉS

Vitathatatlan, hogy Jób három barátjának volt némi fogalma Istenről, és nagy 
buzgalommal igyekeztek is védeni Őt. Amint láttuk, még ha szerencsétlenül 
is szóltak Jóbhoz (főként, ha figyelembe vesszük a körülményeket), kifejezték 
az igazság néhány meghatározó elemét. 

Érvelésükben központi helyet foglalt el az a gondolat, hogy Isten az igazság 
Istene, a bűn megtorló isteni büntetést von a rosszra, a jóság pedig különleges 
áldásokat biztosít. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor éltek ezek az emberek, 
de mivel elfogadjuk, hogy Jób könyvét Mózes írta, amikor Midián pusztájában 
tartózkodott, bizonyára valamivel a kivonulás ideje előtt, és nagy valószínű-
séggel az özönvíz után élhettek.  

Olvassuk el 1Móz 6:5-8 verseit! Nem tudni, mennyit hallott Elifáz, Bildád 
és Cófár az özönvízről, mégis hogyan alakíthatta a teológiai gondolkodásu-
kat ez a történet?

Az özönvíz története nyilvánvaló példa a bűn miatt kiszabott isteni megtorlás-
ra. Maga Isten sújtja büntetéssel azokat, akik különösen megérdemelték. Vi-
szont még itt is megnyilatkozik a kegyelem, amint 1Móz 6:8 versében látjuk. 
Ellen G. White is írt arról, hogy „minden [kalapács]ütés a bárkán egy prédiká-
ció volt az emberek számára” (The Spirit of Prophecy. 1. köt. 70. o.). Bizonyos 
fokig ez a történet arra példa, hogy mit prédikáltak ezek a férfiak Jóbnak. 

Hogyan mutatkozik meg a megtorló isteni büntetés gondolata 1Móz 13:13, 
18:20-32 és 19:24-25 verseiben? 

Akár tudott Elifáz, Bildád és Cófár ezekről az esetekről, akár nem, minden-
képpen megmutatkozik bennük az, hogy Isten valóban megbünteti a go-
noszságot, ítéletet hoz rá. Isten nem hagyta egyszerűen magára a bűnösöket 
bűnükben, és nem hagyta, hogy a bűn pusztítsa el őket. Akkor is, mint az 
özönvíz idején, maga Isten sújtott le a büntetéssel. Bíróként, a gonoszság és a 
rossz elpusztítójaként járt el.

Nagyon fontos Isten jellemére, a szeretetére, kegyelmére és megbocsátá-
sára összpontosítanunk, ugyanakkor miért nem szabad soha elfeledkez-
ni arról, hogy az Úr éppen annyira igazságos is? Gondoljunk csak bele, 
hogy mennyi gonoszság nem nyerte még el méltó büntetését! Ezek sze-
rint tehát miért van olyan nagy szükség az isteni megtorló ítéletre, akár-
mikor és akármilyen formában jön is el? 
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november 9. szerda

HA AZ ÚR ÚJ DOLGOT CSELEKSZIK

A Szentírás lejegyez sok olyan esetet jóval a Jób halála utáni időből, amikor a 
gonoszságot közvetlen isteni büntetés sújtotta, valamint azt is, amikor a hű-
séges áldást kapott.

Milyen nagyszerű ígéret vár az engedelmességért? 5Móz 6:24-25

Az Ószövetséget ígéretek sora tölti meg, amelyek arról szólnak, hogy maga 
Isten áraszt népére áldásokat, jólétet, ha engedelmeskednek neki. Itt látjuk a 
példákat arra, amit ezek az emberek mondtak Jóbnak: Isten megáldja azok-
nak a hűségét, akik igyekeznek engedelmeskedni neki és a parancsolatainak, 
törekszenek az istenfélő, tisztességes életre. 

Természetesen intés intést követ az Ószövetségben, hogy az engedetlenséget 
közvetlen isteni büntetés sújtja. Az Ótestamentum nagy részében, főként az 
Izrael népével a Sínai-hegynél kötött szövetség után Isten arra figyelmezteti az 
izraelitákat, hogy mit hoz rájuk, ha nem engedelmeskednek. „Ha pedig nem 
hallgattok az ÚR szavára, és az ÚR szavával szemben engedetlenek lesztek, az ÚR 
keze ellenetek fordul, ahogy atyáitok ellen fordult” (1Sám 12:15, ÚRK).

Olvassuk el 4Móz 16:1-33 szakaszát! Mit tanít ez az eset a megtorló isteni 
büntetés valóságos voltáról? 

A lázadók halálának módja miatt ezt az esetet nem lehet úgy értelmezni, hogy 
„a bűn elhozza a maga büntetését”. Ezeket az embereket közvetlenül Isten 
büntetése sújtotta a bűnük és lázadásuk miatt. Isten hatalmának természet-
feletti megnyilatkozására került sor. Mintha még a természeti törvények is 
megváltoztak volna. „Ha pedig az ÚR valami új dolgot cselekszik, és a föld meg-
nyitja száját, és elnyeli őket és mindazt, ami az övék, és elevenen szállnak alá 
a Seolba, akkor megtudjátok, hogy ezek az emberek gyalázták az URat” (4Móz 
16:30, ÚRK).

Az itt szereplő „cselekszik” ige a héberben ugyanabból a gyökből származik, 
mint 1Móz 1:1 versében a „teremtette”. Az Úr akarta, hogy mindenki tudja: 
közvetlenül Ő maga hozta ezt a büntetést a lázadókra. 
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november 10. csütörtök

A MÁSODIK HALÁL

A megtorló isteni ítélet legnagyobb és legfőbb megnyilatkozása az idők végén 
következik be, amikor elpusztulnak a gonoszok. A Biblia ezt nevezi úgy, hogy 
„a második halál” (Jel 20:14). Ezt a halált természetesen nem szabad összeté-
veszteni azzal, ami Ádám minden leszármazottjára vár. A második halál az, 
amitől az idők végén a második Ádám, Jézus Krisztus megmenti az igazakat 
(1Kor 15:26). A második halál, mint az Ószövetségben feljegyzett más bünte-
tések is, közvetlen isteni ítélet lesz a megtérést és a Jézusban felajánlott üdvös-
séget elutasító bűnösök felett.

Mit tudhatunk meg Isten Igéjéből a kárhozatra jutók sorsáról (2Pt 3:5-7)?

„Istentől az égből tűz száll alá. A föld feltöredezik. Előkerülnek a föld mélyébe 
rejtett fegyverek. Emésztő lángokat lövell minden tátongó szakadék. Még a 
sziklák is tüzet fognak. Eljött a nap, amely lángol, mint a kemence. A roppant 
nagy forróságtól az elemek megolvadnak. A föld is megolvad, és ami rajta van, 
megég (Mal 4:1; 2Pt 3:10). A föld felszíne olyan, mint a megolvadt, roppant 
nagy bugyborékoló tűztenger. Ütött a gonoszok megítélésének és végpusztu-
lásának órája – »bosszúállás napja ez az Úrnak, a megfizetés esztendeje Sionnak 
ügyéért« (Ézs 34:8)” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent 
Kiadó, 573. o.). 

Valóban okozhatja a bűn is a maga büntetését, de bizonyos, hogy vannak 
olyan alkalmak, amikor maga Isten bünteti meg a bűnt és a bűnösöket, így 
érveltek Jób könyvének főszereplői is. Igaz, hogy a világon minden szenvedés a 
bűn miatt van. Az azonban már nem igaz, hogy minden szenvedés azért van, 
mert Isten megbünteti a bűnt. Jóbbal sem ez volt a helyzet, mint ahogy a leg-
több más esetben sem ez történik. Tény, hogy mi is részesei vagyunk a nagy 
küzdelemnek, és az ellenség mindenképpen ártani akar nekünk. Viszont jó 
hír, hogy mindezek között tudhatjuk: Isten velünk van! Bármi legyen is az 
oka a megpróbáltatásainknak, és akárhogyan is végződjenek, Isten biztosít 
a szeretetéről. Ez a szeretet pedig olyan hatalmas, hogy Jézus ezért ment ér-
tünk a keresztre. Egyedül ez a tett az ígéret arra, hogy véget ér majd minden 
szenvedés.

Hogyan lehetnénk biztosak abban, hogy valaki Isten közvetlen büntetése 
miatt szenved? Ha nem lehetünk biztosak benne, akkor miként lehet a leg-
jobban egy szenvedőhöz vagy akár a saját szenvedésünkhöz viszonyulni?
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november 11. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Amint a negyedév során korábban is megállapítottuk, fontos, hogy megpró-
báljuk beleképzelni magunkat a történet szereplőinek a helyzetébe, ami segít 
megérteni az indítékaikat, tetteiket. Ők még nem látták a színfalak mögött 
dúló csatát, azt, amiről mi már tudhatunk. Ha beleképzeljük magunkat a 
helyükbe, nem is nehéz észrevenni, hogy hol hibázott Elifáz, Bildád és Có-
fár Jób szenvedését illetően. Olyan esetben ítélkeztek, amire egyáltalán nem 
volt joguk vagy képességük. „Az emberek természetesnek veszik, hogy a nagy 
csapások biztosan valamilyen hatalmas bűntény vagy óriási bűn elkövetésére 
mutatnak rá. Viszont az emberek gyakran tévesen ítélik meg mások jellemét. 
Nem a megtorló isteni ítéletek korában élünk. A jó és a gonoszság kevere-
dik, mindenkit érhetnek szerencsétlenségek. Előfordul, hogy időnként egyes 
emberek kilépnek Isten védelmének köréből, és Sátán gyakorolja felettük ha-
talmát, Isten pedig nem lép közbe. Jóbot rettenetes bajok sújtották, a barátai 
pedig a tudomására akarták hozni, hogy a bűne következtében szenved. Érez-
tetni akarták vele, hogy Isten megítélte. Úgy állították be az esetét, mintha 
szörnyű bűnös lenne, az Úr viszont megdorgálta őket amiatt, hogy ítélkeztek 
hűséges szolgája felett” (Ellen G. White megjegyzései, The SDA Bible Commen-
tary. 3. köt. 1140. o.). Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogyan viszonyulunk a 
szenvedés egész kérdésköréhez! Bizonyos esetekben valóban úgy tűnik, hogy 
könnyebben érthető a helyzet. Egy dohányos tüdőrákot kap. Mi lenne ennél 
egyszerűbb? Igen, de mit mondjunk akkor, ha valaki egész életében dohány-
zik, mégsem lesz rákos? Vajon Isten az egyiket bünteti, a másikat viszont már 
nem? Végeredményben Elifázhoz, Bildádhoz és Cófárhoz hasonlóan mi sem 
mindig tudjuk, miért jön a szenvedés. Bizonyos szempontból nem is lényeges, 
hogy tudjuk-e vagy sem. Inkább az számít, hogy mit teszünk, ha szenvedéssel 
szembesülünk. A három férfi ebben a kérdésben vétett akkorát. 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. A megtorló isteni büntetés valóságának fényében mennyire bízhatunk 

abban, hogy Isten végül majd tényleg igazságot szolgáltat, még ha ezt 
nem is mindig látjuk most? 

2. Ennek a három férfinak fogalma sem volt arról, hogy mi történik 
Jóbbal a nagy szenvedésében. Bizonyos szempontból nem így vagyunk 
mi is mindannyian? Nem látjuk tisztán az emberi szenvedés okait. Ezt 
felmérve hogyan tanúsíthatunk nagyobb együttérzést a szenvedők 
iránt? Amint az előbbiekben is említettük, fontos egyáltalán tisztában 
lenni a közvetlen okokkal?  
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
MIÉRT, MIÉRT?

Elfáradt bennem a szívem,
és szomorú lettem nagyon.
Leültem a poros útfélre
fáradtan, némán, hallgatagon.

Senki nem járt már arrafelé,
alkony hulldogált, este lett.
Ijesztettek nagy, sötét árnyak,
csillag ragyogott a csend felett.

Nyomorult voltam és szegény:
– Uram! Oly egyedül vagyok! –
sóhajtottam megtört lélekkel.
Fájnak szívemben régi bánatok.

Forgatom a múlt megsárgult lapját,
mint szálló idő, én is elmegyek.
Mért a születés, mért a halál?
S a kettő közt a fájó életek?
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november 12-18.

Ártatlan vér

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 1:18-20; 10; 15:14-16; Ézsaiás 53:6; 
Máté 6:34; Róma 3:10-20

„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való 
meggyőződés” (Zsid 11:1).

Az algériai születésű író, Albert Camus vívódott az emberi szenvedés kérdé-
sével. A pestis című könyvében az emberiségre fájdalmat és szenvedést sza-
badító bajok metaforájaként használja a szörnyű kórt. Az egyik jelenetben 
egy megfertőződött kisfiú borzalmas halált hal. A tragédiának tanúja lett egy 
pap. Később odafordult az orvoshoz, aki szintén jelen volt: „Vérlázító, az em-
ber képtelen felfogni! Vagy az is lehet, hogy inkább szeretnünk kellene, amit 
nem értünk.” Az orvos ingerülten vágta rá: „Nem, atyám! Nekem egészen más 
elképzelésem van a szeretetről. A halálom napjáig képtelen leszek szeretni a 
dolgoknak olyan rendjét, amelyben gyerekek vannak ilyen kínoknak kitéve” 
(Albert Camus: The Plague. New York, 1991, First Vintage International Edi-
tion, 218. o.).

Ebben a jelenetben is valami hasonlót látunk, mint Jóbnál: könnyű megoldást 
nem nyújtó helyzetben csupán legyintések és zavaros válaszok. Jób tudta, 
mint a regénybeli orvos is, hogy a válaszok egyszerűen nem illenek a konkrét 
helyzethez. Tehát a kérdés: Hogyan találhatunk értelmes feleletet arra, ami 
teljesen értelmetlennek, érthetetlennek tűnik? A héten folytatjuk a kutatást. 

8. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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november 13. vasárnap

JÓB TILTAKOZÁSA

Elifáz, Bildád és Cófár helyesen mondta, Isten valóban megbünteti a gonosz-
ságot. Csakhogy az állításuk nem vonatkozott Jób esetére. Jób nem az isteni 
büntetés miatt szenvedett, nem büntette Isten a bűnei miatt, mint ahogy meg-
büntette Kórah, Dátán és Abirám csoportját. Ő nem azt aratta, amit vetett – 
ami persze sok más esetben előfordul. Nem! Jób igaz ember volt, maga Isten 
mondta róla (lásd Jób 1:8), tehát nemcsak hogy nem érdemelte azt, ami vele 
történt, de ennek tudatában is volt. Ezért panaszkodott olyan nagyon, kese-
rűen.

Olvassuk el Jób könyve 10. fejezetét! Mit mond Jób Istennek, és miért érthe-
tőek is a szavai, ha figyelembe vesszük a körülményeket? 

Nagy tragédiák idején vajon nem hasonló kérdéseket feszegetnek hívő embe-
rek? Uram! Miért teremtettél meg? Vagy: Miért teszed ezt velem? Vagy: Nem lett 
volna jobb meg sem születnem, mint hogy ezt kelljen elszenvednem?

Jóbnak azért volt még nehezebb felfognia, mi is történt vele, mert tudta, hogy 
hűséges volt Istenhez. Az Úrhoz kiáltott: „Jól tudod, hogy nem vagyok gonosz, 
még sincs senki, aki kiszabadítana kezedből” (Jób 10:7; ÚRK)!

A helyzet fonákját az adja, hogy szemben a barátok állításával, Jób nem a bűne 
miatt szenvedett. A könyv épp az ellenkezőjét tanítja: pontosan azért szenve-
dett, mert annyira hűséges volt! Az első két fejezet tisztázza az alaphelyzetet. Jób 
viszont nem tudhatta, hogy erről volt szó, de ha meg is tudta volna, valószínű-
leg csak még keserűbb, elkeseredettebb lett volna. 

Jób esete sajátságos, egyedi, ugyanakkor általános is, mivel a szenvedés egye-
temes kérdésével függ össze, és a szenvedés mértéke jóval meghaladja annak 
a rossznak a mértékét, amit valaki elkövethet. Egy dolog átlépni a sebesség-
határt és ezért bírságot kapni, az viszont már egészen más helyzet, ha közben 
meg is öl valakit az ember. 

Mit lehet mondani annak, aki meg van győződve arról, hogy igazságta-
lanul szenved? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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november 14.hétfő

ÁRTATLAN VÉR?

Gyakran hallani, hogy valaki „ártatlanul” szenved. A Bibliában is szerepel az 
„ártatlan vér” kifejezés (Ézs 59:7; Jer 22:17; Jóel 3:19), általában támadásra 
vagy gyilkosságra utal, olyan emberek esetében, akik nem érdemelték meg, 
ami velük történt. Ha az „ártatlan vér” kifejezést ebben az értelemben vesz-
szük, tudjuk, hogy világunk tele van ilyen példákkal.

Csakhogy a Biblia szól az ember bűnösségének és az emberi romlásnak a 
valóságáról is, ami az „ártatlan” szó jelentésével kapcsolatban egy jogos kér-
déshez vezet. Ha mindenki bűnös, megszegte Isten törvényét, akkor valójá-
ban ki nevezhető ártatlannak? Valaki úgy fogalmazott erről, hogy „az ember 
bűnösségét a születési anyakönyvi kivonata bizonyítja.”

Teológusok és a Biblia kutatói évszázadokon át vitatták, hogy pontosan mi-
lyen az ember kapcsolata a bűnnel, viszont a Biblia világossá teszi: a bűn 
az egész emberiségre hatott. Az ember bűnösségének a gondolata nem csak 
az Újszövetségben található meg. Ellenkezőleg! Amit az Újszövetség feltár a 
témával kapcsolatban, az annak a kibővítése, kiterjesztése, amit már az Ószö-
vetség kijelentett. 

Milyen tanítás rejlik a következő igékben a bűn valóságával kapcsolatban? 
1Kir 8:46; Zsolt 51:7; Péld 20:9; Ézs 53:6; Róm 3:10-20

A Szentírás világos bizonyságtétele mellett mindenki, aki személyesen meg-
ismerte az Urat vagy akár csak egy felvillanás erejéig látta Isten jóságát és 
szentségét, tud az ember bűnösségének valóságáról. Ilyen értelemben tehát 
ugyan ki az közülünk, aki valóban „ártatlan” volna? (Most még nem említjük 
az újszülöttek és kisgyermekek egész kérdéskörét.)

Másik oldalról viszont valójában nem is ez a lényeg. Jób is bűnös volt, ebben 
az értelemben nem mondható ártatlannak, mint ahogy a gyermekei sem vol-
tak ártatlanok. Mégis ugyan mit tett vagy mit tettek, ami miatt megérdemelték 
volna a rájuk szakadó sorsot? Vajon az ember számára nem ez a legvégső 
kérdés a szenvedést illetően? Szemben a barátok védőbástyáival, amelyek csu-
pán sárvárak voltak (Jób 13:12; ÚRK), Jób tudta, hogy ő nem azt érdemli, ami 
történt vele.

Ha megismerjük Istent, a szentségét, fájdalommal tölt el bűnösségünk 
tudata. Ezek szerint miért van olyan nagy szükségünk a keresztre?  
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november 15. kedd

MEG NEM ÉRDEMELT SORS

Milyen igazságot említ Elifáz Jóbnak? Jób 15:14-16

Megint csak azt látjuk, hogy amit Elifáz mond, az igaz (és a többiek is igazat 
szóltak). Mondandója az egész emberi család bűnösségére vonatkozik. A bűn, 
mint ahogy a szenvedés is, egyetemes érvényű tény a földi életben. Amint jól 
tudjuk, végeredményben minden emberi szenvedés a bűn miatt van. Kétség-
telen, Isten valóban fel tudja használni a szenvedést arra, hogy fontos dolgok-
ra megtanítson. „Isten mindig a szenvedések kohójában próbálta meg népét.  
A kohó tüzében válik le a salak a keresztény jellem valódi aranyáról” (Ellen G. 
White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 97. o.). A szenve-
déssel azonban van ennél még mélyebb probléma is. Mi van akkor, amikor nem 
látjuk, hogy bármi jó származna belőle? Mi a helyzet azoknak a szenvedésével, 
akiknek a jellemében nem válik le a salak az aranyról, mert azonnal meghalnak? 
Mi van azokkal, akik bár szenvednek, de nem ismerik az igaz Istent, semmit 
nem tudnak róla? Mit mondhatunk azoknak a szenvedéséről, akik a kínok mi-
att csak még keserűbbek, mérgesebbek lesznek, gyűlölettel gondolnak Istenre? 
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezeket az eseteket sem, nem próbálhatjuk meg 
egyszerű képletbe foglalni. Ha ezt tennénk, talán mi magunk is ugyanazokat a 
hibákat követnénk el, mint Jób vádlói. Vagy ugyan mi jó származna az erdő-
tűzben lassan, élve elégő, rettenetes halállal elpusztuló állatoknak a sorsából? 
Mit mondhatunk a természeti katasztrófákban meghalt emberek ezreiről, vagy 
háborúk idején a civil áldozatokról? Mégis, mit tanulhattak volna meg vagy ők, 
vagy a családjuk, ha mindannyian odalettek a szerencsétlenségben? Joggal fel-
tehetnénk kérdéseket nemcsak Jób tíz gyermekével kapcsolatban, hanem még 
Jób szolgáiról is, akiket kardélre hánytak (Jób 1:15, RÚF), akik az égből lecsa-
pott tűzben vesztek oda (16. vers) és akiket a káldeusok öltek meg (17. vers). 
Függetlenül attól, hogy milyen tanulságot vonhatott le Jób vagy akár a vádlói, 
függetlenül attól, hogy milyen vereséget szenvedett el Sátán Jób hűsége miatt, a 
többiek sorsa egyáltalán nem tűnik jogosnak. Tény, hogy nem érdemelték meg, 
nem volt jogos, igazságos a sorsuk. Ma is hasonló talányokkal szembesülünk. 
Egy hatéves gyerek rákban meghal – igazságos ez? Egy húszéves főiskolás lányt 
kirángatnak a kocsijából és megerőszakolják – ez helyes volna? Egy harminc-
öt éves, háromgyermekes anya autóbalesetben meghal – igazságos lenne? Mit 
mondhatunk arról a tizenkilenc ezer emberről, akik a 2011-es japán földren-
gésben haltak meg? Mind a tizenkilenc ezret terhelte valamilyen bűn, ami miatt 
igazságos ítélet sújtott le rájuk? Ha nem, akkor az ő haláluk sem lehet jogos! 
Igen nehéz kérdések!



66

november 16.szerda

„ELÉG MINDEN NAPNAK…”   

Olvassuk el az alábbi verseket, és gondolkozzunk el az azokban szereplők 
esetéről! Majd tegyük fel magunknak a kérdést: Vajon mennyire igazságo-
san bánt velük az élet? 

1Móz 4:8  

2Móz 12:29-30  

2Sám 11:17  

Jób 1:18-20  

Jer 38:6  

Mt 14:10  

Zsid 11:35-38  

A Biblia minden szépítés nélküli képet fest az életről a bűnbe süllyedt világban: 
a gonoszság, a rossz nagyon is valóságos. Csak az képzelheti, hogy igazságos, 
jó az élet, és ha hűségesek maradunk Istenhez, nem ér szenvedés, aki Isten 
Igéjét csupán felületesen olvassa, innen-onnan kiragad néhány verset a szöveg-
környezetéből. A hűség minden bizonnyal megteremheti jutalmát már most is, 
de nem biztosít abszolút védőgátat a szenvedés és a fájdalom ellen. Kérdezzük 
csak meg Jóbot! Jézus emlékezetes beszédében, a boldogmondásokban ecsetel-
te, hogy miért kell bíznunk Istenben, és miért ne aggódjunk az ételünk, italunk 
és a ruházatunk miatt. A természetből vett példázatokkal tanított arról, hogy 
miért bízhatunk Isten jóságában, abban, hogy megadja, amire szükségünk van. 
Beszédét híres szavaival fejezte be: „Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; 
mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a 
maga baja” (Mt 6:34). Figyeljük meg: „Elég minden napnak a maga baja.” Jézus 
tehát nem tagadta a bajok jelenlétét az életben, még a napi jelenlétét sem. (Az itt 
bajnak fordított görög szó jelentheti még azt, hogy „rossz”, „gonoszság” és „rosz-
szindulat”.) Ellenkezőleg! Jézus kifejtette, hogy gyakoriak a bajok, jelen vannak 
a mindennapjainkban. Hogyan is mondhatott volna mást? Ő, az Úr sokkal töb-
bet tud a világban lévő rosszról, mint valaha bármelyikünk megtudhat, pedig 
mindannyian már így is sokat tudunk. 

Ki az, aki ne ízlelte volna meg egy kicsit (vagy nagyon is!), hogy mennyi-
re igazságtalan és keserű lehet az élet? Hogyan találunk vigaszt és erőt, 
ha arra figyelünk, amit Jézus mondott a bajokról? 
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november 17. csütörtök

A NEM LÁTHATÓ DOLGOK 

Milyen meghatározó üzenetet találunk Péld 3:5 jól ismert gondolatában, 
különösen a most tanulmányozott kérdéssel összefüggésben?

Jób esete kivételesen nehéz, viszont bemutatja az emberi szenvedés szomorú 
valóságát a bűnbe süllyedt világban. Persze nem is kell Jób története, sem a 
Bibliában feljegyzett többi eset ahhoz, hogy valós képet lássunk. Körülöttünk 
mindenütt ez a realitás mutatkozik, mindannyian tapasztaljuk az életünkben 
bizonyos fokig.

„Az asszonytól született ember élete rövid és vesződséggel teli. Kinyílik, mint a virág, 
majd elhervad, és eltűnik, mint az árnyék, nincs maradása” (Jób 14:1-2, ÚRK).

Tehát továbbra is azzal a kérdéssel birkózunk, hogy mit mondhatunk a szen-
vedésről, arról, amit teljesen értelmetlennek találunk, amelyben ártatlan vért 
ontanak.

Jób könyve elején azt láttuk, amint a Biblia másutt is rámutat, hogy Sátán va-
lóságos, és közvetve vagy közvetlenül ő okoz annyi szenvedést. A negyedév 
során korábban már megállapítottuk (a 2. tanulmányban), hogy a nagy küz-
delem gondolata valóban segít megbirkózni a világunkban meglévő gonosz-
ság kérdésével. 

Időnként mégis nehéz megérteni, hogy miért történnek meg bizonyos dol-
gok. Néha – vagyis inkább gyakran – annyi minden értelmetlennek tűnik. 
Éppen ilyenkor, amikor nem értjük a történteket, akkor kell megtanulnunk 
bízni Isten jóságában! Meg kell tanulnunk bízni Istenben még akkor is, ha 
nem mutatkoznak meg könnyen a válaszok, amikor semmi jót nem látunk a 
körülöttünk taroló gonoszságban és szenvedésben!

„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről 
való meggyőződés” (Zsid 11:1, RÚF). A látható dolgok alapján hogyan 
tanulhatunk meg bízni Istenben a nem látható dolgok tekintetében? A 
Jób könyvéből eddig olvasottak szerint hogyan tanulta meg Jób éppen 
ezt? És mi hogyan tanulhatjuk meg?
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november 18.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A tanulmányt Albert Camus írásával vezettük be, amelyben válaszokat kere-
sett, nem csupán a szenvedés kérdésére, hanem általában az élet értelmére, 
amin a szenvedés még csak nehezít. Mint a legtöbb ateista, ő sem jutott sokra 
ebben a kérdésben. Az egyik leghíresebb idézete mutatja, hogy mennyire ke-
veset látott: „Csak egyetlen igazán komoly filozófiai probléma van, ez pedig az 
öngyilkosság. Annak megítélése, hogy érdemes-e élni vagy sem, felér a filozó-
fia alapkérdésére adott válasz megtalálásával” (The Myth of Sisyphus and Other 
Essays. New York, 1955, Vintage Books, 3. o.). Az emberi szenvedés kérdésére 
valóban nem könnyű választ találni. Jób könyve fellebbent egy függönyt, és 
a valóság szélesebb képét tárja elénk, mint amit máskülönben láthatnánk. 
Viszont ha végig is olvassuk, a könyv még további kérdéseket hagy felelet nél-
kül. Csakhogy van egy alapvető különbség azok között, akik Isten nélkül ví-
vódnak a szenvedés kérdésével és azok között, akik Istennel teszik ugyanezt. 
Igen, a fájdalom és szenvedés problémája még nehezebb, ha az ember hisz 
Isten létezésében, mert ez elkerülhetetlenül elvezet azokhoz a problémákhoz, 
amelyeket Isten léte vethet fel a gonoszsággal és a fájdalommal szembesülve. 
A másik oldalról viszont nálunk megvan valami, ami hiányzik az ateistáknak, 
köztük Camus-nak is – a remény, hogy választ és megoldást találunk. (Bizo-
nyíték utal rá, hogy később Camus meg akart keresztelkedni, de meghalt egy 
autóbalesetben, mielőtt megtehette volna.) Az a reménységünk, hogy „az Isten 
eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem 
kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak” (Jel 21:4). Még ha 
valaki nem is hiszi el ezt az ígéretet vagy a Biblia sok más kijelentését, azt azért 
el kellene ismernie, hogy mennyivel kellemesebb az élet most, ha legalább 
reményünk van, mintha a fáradságos küzdelmek között kellene élni, majd 
örökre meghalnánk, de az egészben semmi értelmet nem láthatnánk. 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
A gonoszsággal kapcsolatban rendszerint felhozzák azt az érvet, hogy: 
Igen, a világon van rossz, de jó is, és több a jó, mint a rossz. Az első kérdés 
viszont az: Honnan tudhatja az ember, hogy valóban több a jó, mint a rossz? 
Arthur Schopenhauer, német filozófus találó példával hűtötte le a lelkese-
dést azzal az elképzeléssel kapcsolatban, hogy világunkban egyensúly van 
a jó és a rossz között. „Azt mondják, hogy a világ örömei – írta – megha-
ladják a fájdalom mértékét, vagy legalábbis kiegyenlítik azt. Ha az olvasó 
szeretné gyorsan eldönteni, hogy vajon igaz-e ez a kijelentés, hasonlítsa 
össze két állat érzéseit, amelyek közül az egyik éppen a másikat eszi.” 
Ennek fényében mit mondhatunk: valóban több volna a jó a rossznál? 
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
EGY PILLANAT VOLT

Valahol a létezés mélyén
egyedül vagyok Jézussal.
Évek keringnek az ujjhegyem körül,
diktál a lélek az emlékeimből.
Elfelejtett hangulatok
zenéje pendül, s a kották feje
hull–hull nesztelenül.
A lélek nem öregszik.
A hangulatnak nem lesz fehér haja:
az élet mégis elmúlik...

Az elmúlás beszél.
Csak a költő hallja.
Elfelejtett álmokat hoz vissza;
könnyek, mosolyok
múlton átszűrt titka
hull, mint hervadt virág
fakult szirmai.
– Egy pillanat volt.
Beszéltek a lélek titkai.
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november 19-25.

Burkolt célzás a reménységre

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 22:8; Jób 13:1-15; Példabeszédek 17:28; 
1Korinthus 15:11-20; Jakab 2:20-22; 1Péter 1:18-20

„Már az is segítség nekem, hogy képmutató nem juthat elébe ” (Jób 13:16, 
ÚRK).

William Hazlitt angol esszéíró szavaival élve „az ember az egyetlen állat, ame-
lyik képes nevetni és sírni, mivel egyedül az ember ékelődött be a két véglet 
közé, hogy milyen a világ és milyennek kellene lennie.”

Az biztos, hogy a dolgok nem úgy mennek, ahogyan kellene. Viszont a má-
sodik advent reményében élő keresztény számára van remény – nagyszerű 
remény arra, hogy milyen lesz majd az élet (2Pt 3:13). Olyan csodálatos lesz, 
amit a bűntől elhomályosult értelmünkkel el sem tudunk képzelni (1Kor 
13:12). Ezt a reményt a szekuláris gondolkodó a maga keskeny látóterével és 
földhözragadt elképzeléseivel már réges-régen elveszítette. 

A héten tovább folytatjuk Jób könyvében a szenvedés kérdésének vizsgálatát, 
és meg fogjuk látni, hogy Jób még az őt meg nem érdemelten sújtó, értelmet-
len és nem igazolható tragédiák között is képes volt a remény szavait szólni. 

Miben reménykedett? Ezek szerint milyen reménységünk lehet nekünk is? 

9. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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november 20. vasárnap

HAZUGSÁG MESTEREI

„Még az ostobát is bölcsnek gondolják, ha hallgat, és értelmesnek azt, aki csuk-
va tartja a száját” (Péld 17:28, RÚF). 

Mondhatunk Jóbról bármit, de azt nem, hogy nagy fájdalmában csak ül és 
csendben végighallgat mindent, amit a barátai a fejéhez vágnak. Ellenkezőleg! 
Jób könyvének tekintélyes részét éppen az teszi ki, hogy Jób nem hagyja válasz 
nélkül, amiről tudja, hogy elegyedik benne az igazság és a hazugság. Láttuk, 
hogy három látogatója nem tanúsított nagy tapintatot vagy együttérzést irán-
ta. Úgy léptek fel, mintha Isten nevében szólnának, amikor igazolni akarták, 
hogy miért történt vele a sok tragédia. Alapjában véve azt mondták, hogy Jób 
csak azt kapta, amit érdemelt, sőt, még rosszabbat érdemelt volna! Gondolat-
meneteik mindegyike már önmagában is éppen elég fájó lett volna, de mind 
hármójuké együttvéve (és még több) már túl sok volt ahhoz, hogy Jób válasz 
nélkül hagyja. 

Feleletében Jób honnan közelít az elhangzottakhoz (Jób 13:1-14)? 

A 2. fejezetben olvastuk, hogy amikor a barátok megérkeztek és meglátták 
Jóbot, hét napig egy szót sem szóltak. Tekintettel arra, hogy végül mi minden 
kiszaladt a szájukon, valószínűleg a hallgatás volt a legjobb megközelítés. Jób 
bizonyára ezt gondolta. 

Figyeljük meg: Jób nemcsak azt rótta fel nekik, hogy hazugságokat szólnak, 
hanem éppen Istenről hazudnak! (Ez érdekes annak fényében, ami a könyv 
vége felé történik [lásd Jób 42:7].) Valóban sokkal jobb hallgatni, mint hely-
telen dolgokat mondani! (Ugyan melyikünk ne tapasztalta volna ennek az 
állításnak az igaz voltát?) Ám Istenről valótlan dolgokat állítani még sokkal 
rosszabb. A helyzet iróniáját az adja, hogy a három férfi azt képzelte: éppen 
ők védelmezik Istent és a jellemét Jóbnak a történtek miatti keserű panaszko-
dásával szemben. Jób továbbra sem értette, hogy miért érte annyi rossz, ahhoz 
viszont eleget tudott, hogy felmérje, szavaikkal a barátai a „hazugságnak mes-
terei” lettek (Jób 13:4).

Mikor fordult elő utoljára, hogy olyasmit mondtunk, ami helytelen, amit 
nem lett volna szabad mondani? Hogyan tanulhatunk ebből az esetből, 
hogy újból ne kövessünk el ilyen hibát? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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november 21. hétfő

„ÍMÉ, MEGÖL ENGEM”

A negyedév elején a könyv befejezésénél kezdtük a gondolatmenetet, és lát-
tuk, hogy Jób dolgai végül jóra fordultak. Megfigyeltük, hogy még a retten-
tő szenvedés idején is Jóbnak volt reménye. Mivel most élünk és ismerjük a 
könyv, a Biblia végét, mi már tudjuk, hogy Jób sokkal több mindenben re-
ménykedhetett, mint amit akkor képes volt felmérni. Amikor viszont meghal-
tak a gyerekei, minden java odalett és megromlott az egészsége is, akkor Jób 
nem tudhatta, hogyan is alakul majd minden, nem volt olyan előnyös helyzet-
ben, mint mi. Csak azt látta, hogy az élete egy csapásra tönkrement. Viszont 
még akkor is, miközben panaszosan kesergett, azt kívánta, hogy bárcsak meg 
se született volna vagy születésekor egyenesen a sírba szállt volna, még akkor 
is a reményét fejezte ki. A reménye pedig Istenben volt, abban az Istenben, 
akiről azt gondolta, hogy igazságtalanul bánt vele akkor. 

Minek a reményét fejezi ki Jób 13:15 verse? 

„Még ha meg is ölne, akkor is bízom benne” – fogalmaz egy angol fordítás.  
A történtek után Jób úgy gondolta, hogy már csak a halála következhet, hiszen 
ez az utolsó, ami még nem érte, és az is Istentől jöhet. Viszont még ha erre is 
kerülne sor, Jób az Úrba vetett bizalommal halna meg. 

„Folyton emlékezni kell Krisztus kegyelmének gazdagságára. Raktározzuk el 
a szeretete révén nyert tanulságokat! Legyen a hitünk olyan, mint Jóbé, hogy 
kijelenthessük: »Még ha meg is ölne, akkor is bízom benne.« Kapaszkodjunk 
bele mennyei Atyánk ígéreteibe! Emlékezzünk arra, ahogyan a múltban bánt 
velünk és szolgáival! Hiszen »azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van« 
(Róm 8:28)” (Ellen G. White cikke, The Advent Review and Sabbath Herald, 
1910. okt. 20.).

Pusztán emberi szemszögből nézve Jóbnak nem volt miben reménykedni.  
Ő viszont nem tisztán emberi nézőpontból közelített! Ha úgy lett volna, mégis 
miben reménykedhetett volna? Hitét és reménységét éppen Isten miatt, benne 
bízva tudta kinyilvánítani. 

Hogyan tudta Jób megőrizni a hitét mindannak ellenére, ami vele tör-
tént? Logikus kérdés lehet. Olvassuk el Jób 1:1 és Jak 2:20-22 verseit! 
Hogyan segítenek ezek a részek is megtalálni a feleletet erre a kérdésre? 
Ezek szerint tehát miért olyan fontos megőrizni a hűséget és az engedel-
mességet a keresztény életünkben (lásd még a 13. tanulmányt)?
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november 22. kedd

A REMÉNYSÉG SEJTETÉSE

„Sőt az lesz nékem segítségül, hogy képmutató – vagy »elvetemült ember« (RÚF) 
– nem juthat elébe” (Jób 13:16). Ez a vers közvetlenül azután jön, amit teg-
nap olvastunk. A szöveg itt hogyan erősíti meg még inkább, hogy a történ-
tek ellenére Jóbnak volt reménye, méghozzá éppen Istenben reménykedett? 

Érdekes ez a sor, ami az előzőt követi. Még ha Jób meg is halna, még ha Isten 
ölné is meg, Jób akkor is Istentől remélné az üdvösséget! Egyrészt furcsa el-
lentét, másrészt mégis tökéletesen érthető. Ugyan mi más lenne az üdvösség, 
mint a haláltól való megszabadulás? És mi a halál, legalábbis az üdvözülők 
számára, mint rövid pihenés, pillanatnyi alvás, amit örök élet követ a feltáma-
dás után? Évezredeken át vajon nem éppen ez, az örök életre való feltámadás 
volt Isten népének a nagy reménysége? Jób számára is ez jelentette a reményt.

Milyen reménységet vetít elénk 1Kor 15:11-20 szakasza? E nélkül miért 
nem lehetne semmi reményünk?

Az üdvösség komoly reményének a megerősítése után Jób azt mondja, hogy 
„hánéf (elvetemült ember) nem kerülhet elé (Isten elé)” (RÚF). Az itt kiemelt 
szó gyöke azt jelenti, hogy „közönséges”, „istentelen”, ami a héberben erősen 
negatív jelentést hordoz. Jób tudta, hogy csak Istenben találhat üdvösséget, 
csak akkor, ha az életét a hűséges engedelmesség jellemzi. Az elvetemült, is-
tentelen embereknek (hánéf) nincs ilyen reménysége. Nagy valószínűséggel 
mondhatjuk, hogy Jób az „üdvbizonyosságát” fejezete ki. Hűségesen bemu-
tatta a bűnért való állatáldozatokat, ám nem tudni, hogy ezek jelentőségéből 
mennyit értett. A kereszt előtt élő hűséges istenhívők többségének, akik közé 
tartozott Jób is, bizonyára nem volt olyan teljes képe a megváltásról, mint 
nekünk lehet, akik a kereszt után élünk. Ezzel együtt Jób eleget felmért abból, 
hogy az üdvösség reménye egyedül az Úrnál található, és az áldozatok csupán 
azt fejezték ki, hogyan nyerhető el az üdvösség.
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november 23. szerda

A VILÁG KEZDETE ELŐTTI REMÉNYSÉG

Melyikünk az, aki ennyi minden után mégis ekkora erővel tudná kifejezni a 
benne élő reménységet, mint Jób? Szavai örök bizonyságul szolgálnak a hit és 
az engedelmesség élete mellett. 

Jóbnak azért volt reménysége, mert a reménység Istenének szolgált. Az em-
ber bűnösségének hitvány történetei között, Ádám és Éva édenkerti bukásától 
(1Mózes 3. fejezet) kezdve az idők végén Babilon elestéig (Jel 14:8), a Bibliá-
ból sugárzik a reménység, sugárzik annak a képe, hogy valami jobb vár ránk, 
mint amit ez a világ kínál.

„A világ Krisztusnak adatott, s Rajta keresztül jő minden áldás Istentől az 
elbukott emberiséghez. Ő Üdvözítő testtélétele előtt is, után is. Amióta bűn 
létezik, azóta van Megváltó is” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, 
Advent Kiadó, 168. o.). Ugyan ki más lehetne ez a Megváltó, mint reménysé-
günk hatalmas Forrása?

Az alábbi szövegek hogyan fejezik ki ugyanazt az óriási reménységet, amit 
Ellen White is kifejt az imént idézett szakaszban? Ef 1:4; 2Tim 1:8-9; Tit 
1:2; 1Pt 1:18-20

Ezek a részek is a nagyszerű igazságot tanítják, hogy mivel Isten mindent 
előre tud, már a teremtés előtt tudta, hogy az ember bűnbe esik majd. 2Tim 
1:9 versében az áll, hogy kegyelméből Isten elhívott „Krisztus Jézusban örök 
időknek előtte.” Ezt a kegyelmet kaptuk, de „nem a mi cselekedeteink szerint” 
(hogyan is nyerhettük volna el a „cselekedeteink szerint”, ha akkor még nem is 
léteztünk?), hanem Jézus által. Isten már a létezésünk előtt egy tervet állított 
fel, ami az örök élet reményét kínálta az emberiségnek. Nem csak az után je-
lent meg a reménység, hogy valóban szükségünk lett rá. Már megvolt, készen 
arra, hogy igénybe vegyük, amikor valóban szükségünk volt rá.

Keresztényként annyi mindent várhatunk, annyi mindenben reménykedhe-
tünk! Az Isten által teremtett világmindenségben élünk. Isten szeret (Jn 3:16), 
megváltott bennünket (Tit 2:14), meghallgatja imáinkat (Mt 6:6), közbenjár ér-
tünk (Zsid 7:25), megígéri, hogy soha el nem hagy (Zsid 13:5), feltámasztja tes-
tünket a halálból (Ézs 26:19) és örök életet ad, amit vele tölthetünk (Jn 14:2-3).

„Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk” (Róm 
8:31)? Hogyan válhat ez a saját, egyéni reménységünkké, bármilyen küz-
delmeket éljünk is meg most?
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november 24. csütörtök

A REMÉNYSÉG KÉPEI

Olvassuk el az alábbi igehelyeket! Minek a reményére mutatnak rá? 

1Móz 3:15  

1Móz 22:8  

3Móz 17:11  

Dán 2:44  

Dán 7:22  

Dán 12:1-2  

Mt 24:27  

Jn 1:29  

1Kor 10:13  

Gal 2:16  

Fil 1:6  

Kövessük végig ezt a gondolatmenetet! Mit fejeznek ki arról a remény-
ségről, ami Jézusban a miénk lehet? 
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november 25. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Elejétől a végéig a Biblia tele van a reménység csodálatos szavaival. „Azért 
mondtam ezeket nektek, hogy békességetek legyen énbennem. E világon nyomorú-
ságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot” (Jn 16:33, ÚRK). „Íme, én vele-
tek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20, ÚRK). „Krisztus váltott 
meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk; mert meg van írva: Átkozott 
minden, aki fán függ” (Gal 3:13). „Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, 
olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket” (Zsolt 103:12). „Mert meg vagyok 
győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem je-
lenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem 
semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus 
Krisztusban, a mi Urunkban van” (Róm 8:38-39, ÚRK). „Azért tehát legyen az 
ív a felhőben, hogy lássam azt, és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről Isten 
és minden testben élő lény között, amely a földön van” (1Móz 9:16, ÚRK). „Lás-
sátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! 
A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt” (1Jn 3:1). „Tudjátok 
meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő 
legelőinek juhai vagyunk” (Zsolt 100:3). Ez csak néhány példa az Ige kijelenté-
seiből arról, hogy milyen is Isten és mi az, amit felajánl nekünk. Egyáltalán mi 
okunk lehetne a reménységre anélkül, amit a Biblia kinyilatkoztat? 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Még milyen bibliaszövegek szólnak a reménységről? Ezek közül 

melyek különösen fontosak a számunkra? Miért?
2. A Hetednapi Adventista Egyház minden tantétele közül melyiket talá-

lod a leginkább reményteljesnek? 
3. A megpróbáltatások, időnként a tragédiák és az élet nehézségei 

között hogyan tanulhatunk meg örömet találni a Bibliából elénk táru-
ló reménységben? Miért olyan könnyű elcsüggedni az események 
hatására, még ha annyi reményt keltő üzenetet olvastunk is? Mi az, 
amit a gyakorlatban megtehetünk, nehogy megfeledkezzünk a remény-
ségünkről? Hogyan tudunk örülni a reménységben?

4. „A reményről, a hitről és az Isten iránti háláról beszélj! Légy vidám, 
reménykedj Krisztusban! Neveld magad Isten dicsőítésére! Nagyszerű 
gyógymód ez a test és a lélek betegségeire” (Ellen G. White: Mind, 
Character, and Personality. 2. köt. 492. o.). Miért olyan fontos Isten 
dicsőítése ahhoz, hogy megmaradjon a reménységünk az Úrban?   
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
SZÉP PILLANATOK

Méltóságos bennem a csend.
Csak az elsuhanó percek
léptei koppannak szívem falán.
Csak a csillagok tudnak
ilyen szépen járni az ég országútján.
Mindegyik a számára kimért
helyen jár, a kimért időben.

A mi helyünk és időnk is
ki van mérve.
Lelkünkbe építve az életóra,
s ha mozdul a mutató
a hívó szóra, lábunk alól
elfogy az út, mert valahol
összehangolva van minden,
bennünk, értünk, miattunk;
s a kegyelmi pillanatok
szépségei összeadódnak:
– ettől olyan szép a hívő élete.
– És világos, és tiszta,
és kívánatos a csend benne.
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november 26-december 2.

Elihú haragja

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 1:1–2:10; 13:28; 28:28; 32:1-5; 34:10-15; 
Ezékiel 28:12-17

„Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti 
utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál” (Ézs 55:9, RÚF).

Folyt tovább a szócsata Jób meg a másik három férfi között, és szavaik időn-
ként komolyak, gyönyörűek, mélyen szántóak és igazak voltak. Sokszor idé-
zik az emberek Jób könyvét, még az Elifáztól, Bildádtól és Cófártól származó 
gondolatokat is. Méghozzá azért, amivel újból és újból találkoztunk, hogy 
valóban sok jó dolgot is megfogalmaztak, csak amit mondtak, azt nem a meg-
felelő helyen, időben és körülmények között mondták. Péld 25:11-13 szaka-
sza fontos tanulságul szolgál: „Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén 
mondott ige. Mint az aranyfüggő és a színarany ékszer, olyan a bölcs intés a szó-
fogadó fülnek. Mint a havas hideg aratás idején, olyan a hű követ azoknak, akik 
elküldték, mert megvidámítja urai lelkét” (ÚRK). 

Sajnálatos módon Jób nem éppen ilyen szavakat hallott a barátaitól. Sőt, a 
probléma egyre súlyosbodott, mert már nem csak hárman bizonygatták, hogy 
baj van vele. Új szereplő is feltűnt a színen. 

10. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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november 27. vasárnap

SZÁNALMAS VIGASZTALÓK

A szavakkal vívott ütközet még azt követően is folytatódott, hogy Jób kifejezte 
a hitét (Jób 13:15-16). Hosszú fejezeteken át oda-vissza dobálták az érveket, 
számos mély és lényeges kérdést vitattak meg Istennel, a bűnnel, a halállal, 
az igazsággal, a gonoszokkal, a bölcsességgel és az ember mulandóságával 
kapcsolatban.

Milyen igazságot fejeznek ki a következő versek?

Jób 13:28  

 

Jób 15:14-16  

 

Jób 19:25-27  

 

Jób 28:28  

 

Ennyi fejezeten át folyt a vitatkozás, mégsem engedett az igazából egyik fél 
sem. Elifáz, Bildád és Cófár, mind a maga módján, a saját elgondolása szerint 
egyre csak azt hajtogatta, hogy az életben az ember azt kapja, amit megér-
demel. Tehát Jóbra a bűnei miatt szakadt rá az igazságos büntetés. Eközben 
Jób tovább kesergett az őt sújtó kegyetlen sors miatt, biztos volt benne, hogy 
nem érdemelt ilyen szenvedést. Oda-vissza vágtak egymásnak; a „vigasztalók” 
azzal vádolták Jóbot, hogy csak üres, hiábavaló szavakat hajtogat, Jób pedig 
ugyanezt rótta fel nekik. Végeredményben egyikük sem, még Jób sem értette 
a történteket. Hogyan is érthették volna az egészet? Nagyon szűk perspektí-
vából figyelték a dolgokat, ami minden emberre igaz. Ha van olyan tanulság, 
amit mindenképpen le kell szűrnünk Jób könyvének tanulmányozásából (ami-
nek már nyilvánvalónak kell lennie mostanra, főleg a férfiak hosszú beszédei 
után), az az, hogy emberként nagy alázatra van szükségünk, ha Istenről, Isten 
dolgairól kezdünk beszélni. Az igazság bizonyos részeit talán ismerjük, talán 
sokat tudunk róla, néha mégis – amint láthatjuk a három férfi esetében – nem 
feltétlenül a legjobb módon alkalmazzuk az ismert igazságot.

Nézzünk szét a természet világában! Hogyan mutat rá ott is minden, 
hogy milyen keveset tudunk még a legegyszerűbb dolgokról is? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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november 28.hétfő

ELIHÚ BELÉPÉSE

A történet tragédiájának a főhőse, Jób a 26. fejezettől a 31. fejezetig mondja 
el záró beszédét a három férfinak. Ékes szavakkal, szenvedélyesen szól, de 
alapjában véve ugyanazt az érvet hangoztatja, amit mindvégig mondott: Nem 
érdemlem azt, ami velem történt. Pont.

Jób az emberiséget szimbolizálja, hiszen annyian szenvednek úgy, hogy nem 
azt érdemelnék. A kérdés, sok szempontból a legnehezebb kérdés pedig az, 
hogy: Miért? Bizonyos esetekben a szenvedés okát tudakoló kérdés viszonylag 
egyszerű. Egyértelmű, hogy van, amikor az ember maga hozza a bajt a saját 
fejére. Viszont gyakran nem ez történik, főként Jób esetében nem ez volt a 
helyzet, és így továbbra is megmarad a szenvedés kérdése. 

A 31. fejezet is azzal zárul, hogy Jób ecseteli, milyen volt az élete, és az életvi-
telében semmi nem igazolja a rászakadó szenvedés jogosságát. Majd a fejezet 
utolsó verse így zárul: „Itt végződnek Jób beszédei” (Jób 31:40, ÚRK). 

Mi történik Jób 32:1-5 verseiben? Mivel vádolja Elihú Jóbot és a másik há-
rom férfit? 

Jób könyve itt említi először Elihút. Nyilván hallott valamennyit a hosszas be-
szédekből, bár azt nem tudni pontosan, hogy mikor is jelent meg a színen. 
Bizonyára később érkezett, mert róla nem esett szó akkor, amikor a másik 
három megérkezett. Mindössze annyit tudunk, hogy nem tetszettek neki az 
adott válaszok, bármennyit is hallott a beszélgetésből. Ez az öt vers négyszer 
is említi, hogy Elihú haragra gerjedt a hallottak miatt. A következő hat fejezet-
ben tehát Elihú próbálja meg felvázolni, ő hogyan érti és magyarázza azokat 
a kérdéseket, amelyekkel a többi férfi vívódott a Jóbot ért szerencsétlenség 
miatt. 

Jób 32:2 szerint Elihú azért haragudott Jóbra, „mivel az igazabbnak tar-
totta magát Istennél.” Ezzel lényegében kitekerte Jób szavait. Miért kell 
tehát vigyáznunk, ha mások szavait magyarázzuk? Hogyan tanulhatjuk 
meg a legjobban és nem a legrosszabb módon értelmezni mások kijelen-
téseit?
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november 29. kedd

ELIHÚ ISTEN VÉDELMÉRE KEL

Az idők folyamán számos kommentárt írtak már Elihúról és beszédéről, van-
nak, akik érvelését jelentős fordulópontnak látják a beszélgetés menetében. 
Pedig valójában nem igen látható, hol tenne hozzá Elihú bármi újat vagy meg-
lepőt, amivel változtatna a dialógus dinamikáján. Sőt, úgy tűnik, hogy nagy-
jából ugyanazokat az érveket sorolja, mint három társa, akik Jób szenvedései 
kapcsán Isten jellemét próbálták védeni az igazságtalanság vádjával szemben. 

Milyen igazságot fogalmaz meg Elihú Jób 34:10-15 verseiben? Milyen pár-
huzamot látunk a szavai és a többiek korábban elhangzott beszédei között? 
Igazat mondott, érvelése miért nem illett mégsem az adott helyzetre?

Talán amit Elihúnál és a társainál is láthatunk, az a félelem. Féltek, hogy Isten 
nem olyan, mint amilyennek képzelik. Hinni akartak Isten jóságában, igazsá-
gosságában és hatalmában. Ezért mit tesz Elihú? Csak Isten jóságát, igazságát 
és hatalmát kifejező igazságokat sorol.

„Mert ő szemmel tartja az ember útját, és látja minden lépését. Nincs az a sötétség 
és az a sűrű homály, ahol elrejtőzhetnének a gonosztevők” (Jób 34:21-22, RÚF).

„Íme, Isten mily hatalmas, és mégsem vet meg senkit. Hatalmas, és erős szívű. 
Nem tartja életben a gonoszt, de a szegénynek igazságot szolgáltat. Nem veszi le 
szemét az igazról, sőt a királyok mellé, a trónra ülteti és örökre fölmagasztalja 
őket” (Jób 36:5-7, ÚRK).  

„Mindenható! Nem foghatjuk meg őt; nagy az ő hatalma és ítélő ereje, és a tiszta 
igazságot el nem nyomja. Azért rettegjék őt az emberek; a kevély bölcsek közül 
nem lát ő egyet sem” (Jób 37:23-24). 

Ha mindez igaz, akkor az egyetlen logikus következtetés, hogy Jób azt kapja, 
amit érdemel. Mi mást lehetne gondolni? Tehát Elihú védeni igyekezett azt, 
ahogyan ő értelmezte Istent, amikor rettenetes baj szakadt Jóbra, erre a jó 
emberre. 

Voltál már olyan helyzetben, amikor úgy érezted, hogy veszélybe került 
a hited? Mit tettél akkor? Visszanézve mit tennél másképpen? 
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november 30.szerda

A GONOSZSÁG ABSZURD VOLTA

Mind a négy férfi istenhívő volt, hitt Isten igazságosságában, és így egy dilem-
mával találták szemben magukat: Hogyan lehet olyan racionális és logikus 
magyarázatot találni Jób helyzetére, ami összhangban áll az Isten jelleméről 
alkotott elgondolásukkal? Sajnos, amikor megpróbálták értelmezni a rosszat, 
legalábbis a Jóbra szakadó bajt, végül olyan álláspontot foglaltak el, ami alap-
vetően téves volt. Ezzel kapcsolatban Ellen G. White lényeges megjegyzést 
tesz: „A bűn eredetére lehetetlen olyan magyarázatot találni, ami megindokol-
ná létezését… A bűn »betolakodó«, amelynek jelenlétét nem lehet megindo-
kolni. A bűn titokzatos, érthetetlen; mentegetése egyenlő volna igazolásával. 
Ha mentséget lehetne találni rá vagy okot létezésére, akkor megszűnne bűn 
lenni” (A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 423. o.). 

Itt ugyan a bűn szó szerepel, de tegyük fel, hogy egy másik kifejezést mondanánk 
helyette, aminek hasonló a jelentése: gonoszság. Akkor így hangzana az idézet:  
A gonoszság eredetére lehetetlen olyan magyarázatot találni, ami megindokolná léte-
zését… A gonoszság „betolakodó”, amelynek jelenlétét nem lehet megindokolni. A go-
noszság titokzatos, érthetetlen; mentegetése egyenlő volna igazolásával. Ha mentséget 
lehetne találni rá vagy okot létezésére, akkor megszűnne gonoszság lenni.

Amikor tragédia sújt le, gyakran ezt mondják vagy gondolják az emberek: 
„Érthetetlen!” Vagy „Ennek semmi értelme!” Jób panaszának is mindvégig ez 
volt a lényege. Jó oka van annak, hogy sem Jób, sem a barátai nem tudták 
megfejteni a helyzet értelmét: a rossz teljesen értelmetlen. Ha meg tudnánk 
érteni, ha értelmes volna, ha beleillene egy logikus és racionális tervbe, akkor 
már nem lenne olyan rossz, nem lenne annyira tragikus, mert valamilyen ér-
telmes célt szolgálna.  

Olvassuk el a Sátán bukásáról és a gonoszság kezdetéről szóló verseket Ez 
28:12-17 szakaszában! Mi értelme volt a bűnének? 

Egy tökéletes lény áll előttünk, akit a tökéletes Isten teremtett meg és tökéletes 
környezetbe helyezett. Dicsőség övezi, bölcs, tökéletes a szépsége, drágakövek 
díszítik, „fölkent oltalmazó kérub” (Ez 28:14, ÚRK) volt „Isten szent hegyén”. 
Annak ellenére, hogy mindez az övé volt, ennyi mindent kapott, megrontotta 
magát és engedte, hogy a gonoszság hatalmába kerítse. Mi lehetne még értel-
metlenebb, a logikával ellenkezőbb, mint az ördögöt megfertőző gonoszság? 

Milyen saját tapasztalatunk van a gonoszság, a rossz értelmetlenségével 
és megmagyarázhatatlanságával kapcsolatban? 
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december 1. csütörtök

HITPRÓBA

Az biztos, hogy Jób könyvének fő alakjai, mint általában a halandók, „tükör ál-
tal homályosan” (1Kor 13:12) láttak, igen szűk szemszögből. Korlátozott volt, 
amit a fizikai világ természetéből megérthettek, a lelki dolgokéból pedig még 
kevesebbet. Az is érdekes, hogy a Jóbra szakadó rosszról folytatott hosszas 
vitáikban egyikük sem, még Jób sem ejtett szót az ördög szerepéről – a bajok 
közvetlen okozójáról. Még ha olyan biztosra is vették, hogy igazuk van, külö-
nösen Elihú (lásd Jób 36:1-4), Jób szenvedésére nem tudtak értelmes magya-
rázatot adni. Jób természetesen tudta, hogy kudarcot vallottak.

Mi már látjuk a történet kozmikus hátterét, mégis vajon mennyire tudunk 
értelmes magyarázatot adni a Jóbra szakadó rosszra? Olvassuk el újból Jób 
1:1–2:10 szakaszát! Még ha ez mind fel is tárul előttünk, milyen kérdések 
maradnak továbbra is válasz nélkül?

Jób könyvének első fejezetei ismeretében mi ráláthatunk az eseményekre, amit 
viszont a történet szereplői nem tehettek meg. Persze még most is nehéz megér-
teni az egészet. Amint láttuk, Jóbra nem a bűne hozta rá a szenvedést, távolról 
sem! Éppen a jósága miatt mutatott rá Isten az ördög előtt. Tehát azért érte ennyi 
minden, mert jó volt és hűséges akart maradni Istenhez? Hogyan értsük ezt? Ha 
Jób tudta volna, mi történik, vajon nem így kiáltott volna: „Istenem, kérlek, vala-
ki mással tedd ezt! Add vissza a gyerekeimet, az egészségemet, a javaimat!” Nem 
önként jelentkezett kísérleti alanynak. Vajon ki tenne ilyet? Tehát mennyire volt 
ez igazságos Jóbbal és a családjával? Még ha Istennek lett is igaza az ördöggel 
szemben, tudjuk, hogy a gonosz nem nyugodott bele a vereségébe (Jel 12:12). 
Akkor mi haszna volt az egésznek? Végül még ha jóra is fordult Jób sorsa, va-
jon megérte, hogy annyian meghaltak, megérte a sok szenvedés, amit Jób átélt? 
Ha bennünk megmaradnak ezek a kérdések (noha még további válaszokat ka-
punk), képzeljük csak el, Jóbnak mennyi kérdése lehetett! Jób könyvéből mégis 
az a legfőbb tanulság, amit leszűrhetünk, hogy hit által kell élni, nem látásból. 
Fontos bízni Istenben és hűségesnek maradni hozzá még akkor is, ha mint Jób, 
mi sem értjük, nem tudjuk megmagyarázni, miért történnek velünk bizonyos 
dolgok. Amikor mindenre találunk teljes és racionális magyarázatot, akkor 
nem hit által élünk. Akkor élünk hit által, ha Jóbhoz hasonlóan mi is bízunk 
Istenben és engedelmeskedünk neki, pedig nem értjük, mi történik velünk.

Milyen dolgok tekintetében kell most bíznunk Istenben, még ha nem is 
értünk mindent? Hogyan tudjuk tovább erősíteni a bizalmunkat, még ha 
nem is jön most felelet? 
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december 2.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A hit és az értelem kérdését tárgyalva John Hedley Brooke írt Immanuel Kant-
ról (1924-1804), és arról, ahogyan az emberi tudás korlátait próbálta megis-
merni, különösképpen Isten tetteivel kapcsolatban. Kant számára „Istennek 
az emberekkel való bánásmódja hitkérdés volt, nem pedig ismeret kérdése. A 
nehézségekben tanúsított hiteles kiállás példájaként Jóbot választotta, aki a 
tiszta lelkiismeretén kívül mindenétől meg lett fosztva. Egy isteni végzés előtt 
meghajolva jól tette, hogy elutasította a barátai tanácsait, akik magyarázatot 
próbáltak találni szerencsétlenségére. Jób álláspontjának abban állt az ereje, 
amit Jób akkor tudott: mit gondolt tenni Isten, amikor annyi szerencsétlensé-
get halmozott rá” (Science and Religion. New York, 2006, Cambridge Univer-
sity Press, 207-208. o.). Jób könyvében ezek a férfiak és most már Elihú is úgy 
vélték, hogy egyszerű ok-okozati összefüggéssel meg tudják magyarázni, mi 
is történt Jóbbal. Az ok Jób bűne volt, az okozat pedig a szenvedése. Mi lenne 
ennél világosabb, teológiailag megalapozottabb és racionálisabb? Csakhogy 
az érvelésük rossz volt, ami remek példa arra, hogy a valóság és a valóságot 
megteremtő, fenntartó Isten nem feltétlenül azt követi, ahogyan mi értjük Is-
tent vagy az általa teremtett világ dolgait.  

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Amint láttuk, a szegény Jób helyzetét és a miérteket taglaló összes 

hosszú beszédben egyszer sem említették az ördögöt. Miért nem? 
Ezek szerint mennyire volt korlátozott, amit felfogtak, még ha sok 
mindent tudtak is? Tudatlanságuk kapcsán mit mondhatunk el a 
saját tudatlanságunkról, ami annak ellenére is megvan, hogy számos 
igazságot ismerünk?

2. „Ha elvégzendő munkánk kivitelét magunk vesszük a kezünkbe és 
saját bölcsességünkben bízva akarunk sikert elérni, akkor olyan ter-
het veszünk vállainkra, melyet nem Isten rakott ránk, s amit segítsége 
nélkül akarunk hordani… de ha igazán hisszük, hogy Isten szeret 
bennünket és csak javunkat akarja, akkor a jövő nem fog aggasztani. 
Úgy bízunk Istenben, mint a gyermek bízik szerető szüleiben. 
Gondjaink és szenvedéseink eltűnnek, mert akaratunk megnyugszik 
Isten akaratában” (Ellen G. White: Krisztus követése. Budapest, 1987, 
H. N. Adventista Egyház, 89-90. o.). Hogyan tanulhatunk meg így 
hinni és bízni? Vagyis, milyen mostani döntéseinkkel erősítjük vagy 
éppen gyengítjük a hitünket?  
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REMÉNYIK SÁNDOR:
A TE AKARATOD…

Teljesüljön a Te akaratod:
A miatánykból ezt tudom már csak.
Bimbóban nem marad meg a virág,
És visszafele nem foly a patak.

Teljesüljön a Te akaratod:
Be fölösleges minden más beszéd…
Az én kezem, e vézna, gyönge kéz,
Hogy tartaná fel az Isten kezét?

Minden léleknek csak egy útja van,
És csak ezen az egy úton mehet.
És nem lépheti által önmagát,
És öntörvénye ellen nem tehet.

Bizonnyal minden úgy van jól, ahogyan van.
És ez az eszme megnyugvást is ád:
Ki sorsával vív, alája kerül,
És győz, ki néki megadja magát.
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december 3-9.

A forgószélből megszólaló Úr

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 38; 39; 40:1-4; 42:1-6; Máté 16:13; 
Lukács 5:1-8; János 1:29; 1Korinthus 1:18-27

„Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami oko-
sat” (Jób 38:4)!

Jób könyvének szereplői között valóban volt nézetkülönbség, egy azonban 
közös bennük: bőven akadt mondanivalójuk Istenről, vagy legalábbis arról, 
hogy milyennek gondolták az Urat. Amint az eddigiekben láttuk, a szavaik-
ban sok az igazság, amivel egyet is érthetünk. Hiszen ugyan ki vitatná ezt: 
„Kérdezd csak meg az állatokat, majd megtanítanak, és az ég madarait, azok 
is megmondják neked. Vagy beszélj a földdel, majd az is tanít téged, és a tenger 
halai is elbeszélik neked. Melyik nem tudja mindezek közül, hogy az ÚR keze tette 
mindezt? Kezében van minden élőlény élete és minden egyes ember lelke” (Jób 
12:7-10, ÚRK). Vagy pedig ezt: „Elferdíti-e Isten az ítéletet, avagy kiforgatja-e a 
Mindenható az igazságot” (Jób 8:3, ÚRK)?

Míg a hátteret Jób szenvedése adja, a beszélgetések fókuszában Isten áll. Ed-
dig viszont, leszámítva az első két fejezetet, az Úr rejtve maradt.

A helyzet viszont most változik. Maga Isten fog megszólalni, aki körül forog 
Jób könyvének megannyi beszélgetése és vitája.

11. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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december 4. vasárnap

A FORGÓSZÉLBŐL

Mi történik Jób 38:1 verse szerint? Mennyiben változik a kép a többi párbe-
szédhez képest? 

Jób könyvében most hirtelen és váratlanul megjelenik az Úr, először, miután 
Jób 2:6 versében ez történt: „Az ÚR ezt felelte a Sátánnak: A kezedbe adom, csak 
az életét kíméld meg” (Jób 2:6, RÚF)!

Semmi nem készítette fel az olvasót Isten azonnali megjelenésére. Jób köny-
vének 37. fejezete Elihú beszédével végződik, majd pedig a következő, amiről 
tudunk, hogy „Ekkor így felelt az ÚR Jóbnak a forgószélből” (Jób 38:1, ÚRK). 
Hirtelen mintha csak Isten lenne és Jób, a többiek pedig mit sem számítaná-
nak, legalábbis egyelőre.

A forgószélnek fordított héber szó jelentése: „vihar”. Többször is használatos 
a Bibliában arra vonatkozóan, amikor Isten megjelent embereknek (lásd Ézs 
29:6; Zak 9:14). Illés mennybe ragadtatásával kapcsolatban is előfordul: „Ami-
kor az ÚR föl akarta vinni Illést forgószélben a mennyekbe, elment Illés és Elizeus 
Gilgálból” (2Kir 2:1, ÚRK).

Ennek a „teofániának” (Isten látható alakban való megjelenése) a fizikai rész-
leteiről ugyan semmit nem tudunk meg, annyi azonban világos, hogy Isten 
nem „halk és szelíd” hangon (1Kir 19:12) szólt Jóbhoz. Inkább kifejezetten 
erőteljes módon mutatta meg magát, minden bizonnyal felkeltve Jób figyel-
mét. Természetesen Isten nem ekkor nyilatkoztatta ki önmagát először bűnös 
embereknek. A Szentírás újból és újból rámutat, hogy mennyire közel van az 
emberekhez.

A következő igehelyek szerint mennyire van közel hozzánk Isten? 1Móz 
15:1-6; 32:24-32; Jn 1:29

A Biblia azt a nagyszerű, fontos igazságot tanítja, hogy Istenünk nem távolból 
figyel, mint aki megteremtette a világot, majd magára hagyta. Ellenkezőleg! 
Szoros kapcsolatot tart velünk. Minden szomorúságunk és bajunk között, 
bármi is érjen az életben, abban biztosak lehetünk, hogy Isten közel van hoz-
zánk és bízhatunk benne!

Egészen más elméletben elfogadni Isten közelségének a gondolatát, 
mint tapasztalni. Hogyan tanulhatunk meg közelebb húzódni Istenhez, 
és reményt, vigaszt találni a vele való kapcsolatunkból? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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december 5. hétfő

ISTEN KÉRDEZ

Jóbnak bizonyára igen hosszúnak tűnt Isten hallgatása, végül azonban meg-
szólította az Úr, még ha először talán nem is azt mondta, amit Jób hallani 
akart. 

Mi volt az első kérdés, amit Isten feltett Jóbnak? Mit érzékeltetett a kérdé-
sével? Jób 38:2

A Biblia egészében találkozunk azzal, hogy Isten kérdéseket tesz fel emberek-
nek, nem mintha eleve nem tudná a választ. Inkább, mint ahogy a jó tanárok 
is gyakran teszik, Isten is azért kérdez, mert így jól el lehet érni, hogy végig-
gondoljuk a helyzetet, magunkba nézzünk. A kérdések segítenek feldolgozni 
bizonyos problémákat, majd levonni a megfelelő következtetést. Isten kérdé-
seinek tehát nem az a célja, hogy az Úr megtudjon valamit, amit nem értett 
volna. Gyakran azért szegez kérdéseket az embereknek, hogy így láttasson 
meg velük valamit, amit jobban meg kell érteniük. Isten kérdései költői kérdé-
sek, a szónoki eszköztár részét képezik, és segítenek, hogy az ember eljusson 
az igazsághoz. 

Olvassuk el, hogy még milyen kérdéseket tett fel Isten! Vajon mi volt a célja 
velük? Mire akart rámutatni? 

1Móz 3:11  

1Móz 4:9  

1Kir 19:9  

Mt 16:13  

ApCsel 9:4  

Jób sok mindent mondott Istenről, és az Úr nyilván rá akarta ébreszteni, hogy 
valójában rengeteg dolgot nem tudott vagy nem értett Teremtőjével kapcsolat-
ban. Isten első kérdésében, amit Jóbnak szegezett, több szempontból is párhu-
zam fedezhető fel azzal, amit a barátai mondtak (lásd Jób 8:1-2; 11:1-3; 15:1-3). 

Vajon ha Isten az életünkkel kapcsolatban feltenne nekünk egy kérdést, 
mi lenne az? És mit felelnénk rá? Mit tudhatnánk meg önmagunkról a 
kérdésből és a válaszunkból? 
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december 6. kedd

AZ ÚR A TEREMTŐ 

Olvassuk el Jób 38:4–39:3 szakaszát! Isten mi mindent kérdez Jóbtól? Mi 
ezzel a célja? 

Amennyiben Jób részletes magyarázatot várt volna arra, hogy miért szakadt rá 
ennyi szerencsétlenség, hát azt nem kapta meg. Ehelyett az Úr költői kérdések 
sorozatával mutatott rá saját teremtő hatalmára, amit szembeállított szegény 
Jób mulandóságával és tudatlanságával.

„Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem?” – kezdi az Úr (Jób 38:4). Miután 
felidézi Mózes első könyvének néhány legelső képét – például a föld, a tenger, 
a világosság és a sötétség keletkezését –, (alapjában véve) azt mondja Jóbnak: 
persze te mindezt tudod, „hiszen már akkor megszülettél; napjaidnak száma 
nagy” (Jób 38:21)!

Ezek után az Úr a teremtés csodáira és titkaira mutat rá, megint csak költői 
kérdések sorával, amelyek nemcsak a föld alapjának megvetését, hanem az 
időjárás és a csillagok világának titkait is érintik. „Összekötheted-e a Fiastyúk 
szálait, vagy a Kaszáscsillag köteleit megoldhatod-e” (Jób 38:31, ÚRK)? Majd Jób 
tekintetét visszairányítja a földre, a légköri viszonyokra (Jób 38:36) és a vad-
állatok életére (Jób 39:1-3). Ezt a témát majd sokkal részletesebben tárgyalja 
még a 39. fejezet további részében. Ha ezt a könyvet ma írták volna, az Úr ta-
lán ilyesmit kérdezett volna: „Ki köti össze a protonokban és a neutronokban 
a kvarkokat?” „Hol voltál, amikor először mértem ki a Planck-tömeget?” „A te 
bölcsességed folytán hajlít meg a gravitáció teret és időt?”

A kérdésekre a válasz: Természetesen nem – nem tudja, nem volt ott. Jób egyik 
esetben sem volt jelen, és alig lehetett némi fogalma az Úr által említett jelen-
ségekről. Isten rá akarta vezetni, hogy még ha Istenről „igazán” szólt is (Jób 
42:7), szemben a többiekkel, valójában akkor is csak keveset tud. A teremtett 
világ dolgait illető tudatlansága mutatott rá a legjobban, hogy mennyire hiá-
nyosak az ismeretei.

Jób ennyire keveset tudott a teremtett világról, akkor vajon mennyit érthetett 
meg a Teremtővel kapcsolatban? Óriási a különbség a Teremtő és a teremt-
ménye, Isten és az ember között! Isten ugyan Jóbbal mérte össze magát, de 
ugyanez lett volna az eredmény minden más ember esetében (Jézust kivéve). 
Mi az ember Istenhez képest? Mégis, gondoljunk csak bele, hogy mit tett Is-
ten a megmentésünkért, azért, hogy örök közösséget kínálhasson fel nekünk 
önmagával!
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december 7. szerda

BÖLCSEK BÖLCSESSÉGE

A mi perspektívánkból ma könnyű arra a megállapításra jutni az Isten által 
feltett kérdések láttán, hogy Jób, aki évezredekkel ezelőtt élt, mennyire keve-
set érthetett a teremtett világból. Például csak a Krisztus utáni 1500-as évek-
ben fogták fel az emberek (legalábbis némelyek), hogy a nap azért halad az 
égen, mert a föld forog a tengelye körül, a nap pályája pedig ellentétes irányú 
– amit ma a legtöbben természetesnek veszünk. 

A modern tudománynak köszönhetően olyan ismeretekkel rendelkezünk a 
természet világáról, amelyeket a bibliai időkben élők el sem gondolhattak vol-
na. Viszont még a felhalmozott ismeretekkel együtt is csak korlátozott, amit az 
ember felfoghat a természet világával és annak keletkezésével kapcsolatban.

Olvassuk el, hogy milyen kérdéseket tett fel Isten Jóbnak a könyv 38. és 39. 
fejezetében! Mennyivel tudnának jobban felelni rájuk az emberek ma? 

Vitathatatlan, hogy a tudomány a valóságnak korábban rejtett oldalait tárta 
fel előttünk. Ám még így is sok mindent tanulhatunk. A tudomány nemhogy 
megfosztotta volna fenségétől és titokzatos voltától Isten teremtett világát, ha-
nem inkább még lenyűgözőbbnek mutatja be, sokkal mélyebbnek és bonyo-
lultabbnak láttatja, mint amiről a korábbi nemzedékek tudhattak.  

„»A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig miénk és a 
mi fiainké mind örökké« (5Móz 29:29). Hogy Isten miként valósította meg a 
teremtés művét, azt Ő soha nem nyilatkoztatta ki az embereknek; az emberi 
tudomány nem tudja kikutatni a Magasságos titkait. Teremtői hatalma éppoly 
megfoghatatlan, mint létezése” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Buda-
pest, 1993, Advent Kiadó, 83. o.). 

Mire figyelmeztetnek viszont a következő igehelyek az emberi tudás korlá-
taival kapcsolatban? 1Kor 1:18-27; 3:19

Az elmúlt néhány évszázadban felhalmozott hatalmas emberi tudás mel-
lett a teremtés még továbbra is felfoghatatlanul sok csodát és titkot tar-
togat. Minél többet tudunk meg a teremtett világról, annál bámulato-
sabbnak és titokzatosabbnak tűnik. Mi minden van a természetben, ami 
miatt csodáljuk Isten hatalmát?   



91

december 8. csütörtök

BŰNBÁNAT PORBAN ÉS HAMUBAN

Olvassuk el Jób 40:1-4 és 42:1-6 verseit! Hogyan reagált Isten kinyilatkoz-
tatására Jób? 

Egyértelmű, hogy Jóbot egészen lenyűgözte, amit Isten megmutatott neki. Ami-
kor Jób 42:3 versében így szól: „Ki az, aki tudatlanságból elhomályosítja az örök 
rendet?” – ezzel egyszerűen Isten első kérdését ismétli meg, amit feltett neki. 
Jób már tudta a választ: ő maga beszélt olyasmiről, amit valójában nem ismert. 

Figyeljük meg azt is, amit Jób 42:5 versében mondott! Eddig csak hallott Is-
tenről, most azonban látta is Őt – vagyis tisztább képet kapott róla –, emiatt 
olyannak látta meg önmagát, amilyen valójában volt. Ezért reagált így, ezért 
hibáztatta magát, gyakorolt bűnbánatot porban és hamuban. 

Ézs 6:1-5 és Lk 5:1-8 szakaszaiban milyen párhuzamot találunk Jób esetével?

E részekben egy meghatározó bibliaversben foglalt igazsággal találkozunk, 
ami kimondja az emberiség bűnösségét. Jób „feddhetetlen, igaz, istenfélő… és 
bűn-gyűlölő” volt (Jób 1:1). Sátán legnagyobb erőfeszítései ellenére, hogy Isten 
ellen fordítsa, mindvégig hű maradt. Itt egy hűséges, szilárd, az Úrban mélyen 
hívő embert látunk.

És mégis, mi történik? Mint Ézsaiás és Péter esetében, Jób számára is elég 
volt Isten szentségének és hatalmának egy felvillanása ahhoz, hogy egészen 
összetörjön önnön bűnössége és kicsinysége tudatában. Ez pedig azért van, 
mert mindannyian bűnbe süllyedtünk, megrontott bennünket a bűn, a termé-
szetünk állít szembe Istennel. Ez az oka annak, hogy végeredményben senki 
sem válthatná meg önmagát. Senki nem képes annyi jó cselekedetre, amivel 
érdemeket szerezhetne Isten előtt, megnyerhetné kegyét. Ez a magyarázata 
annak, hogy mindannyiunknak, közülünk még a „legkiválóbbaknak” is, akik 
Jóbhoz hasonlóan feddhetetlenek, igazak, istenfélők és bűngyűlölők, szük-
ségük van a kegyelemre, a Megváltóra, aki meg tudja tenni értünk azt, amire 
mi soha nem lennénk képesek magunkért. Szerencsére mindezt megtaláljuk 
Jézusban, sőt még sokkal többet is!

Képzeljük el, mi lenne, ha éppen most szemtől szemben állnánk 
Istennel! Vajon mit váltana ki belőlünk ez a helyzet?
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december 9. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Isten megengedte, hogy a tudományok és művészetek fényözöne áradjon a 
világra. De amikor magukat tudósnak valló emberek pusztán az ember szem-
szögéből foglalkoznak ezekkel a témákkal, elkerülhetetlenül téves következte-
tésekre jutnak. Ártatlanul el lehet gondolkozni olyan dolgokon, amiket Isten 
Igéje kinyilatkoztatott, ha elméleteink nem mondanak ellent a Szentírásban 
található tényeknek. De akik Isten Szavától elfordulva a tudomány elveivel 
akarják magyarázni a teremtés munkáit, azok térkép és iránytű nélkül sod-
ródnak az ismeretlen óceánon. A legnagyobb koponyák, ha kutatásukat nem 
Isten Igéje vezeti, összezavarodnak, amikor megkísérlik kinyomozni a tudo-
mány és a kinyilatkoztatás közötti összefüggést. A bibliai történelmet meg-
bízhatatlannak tartják, mert a Teremtő és művei felfogóképességüket meg-
haladják, s a természet törvényeivel képtelenek megmagyarázni őket. Akik 
kételkednek az ó- és újtestamentumi feljegyzések megbízhatóságában, azok 
egy lépéssel tovább mennek; kételkednek Isten létezésében; azután elveszítve 
horgonyukat, a hitetlenség szikláján zátonyra futnak” (Ellen G. White: Pátri-
árkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 83-84. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Milyen bizonyítékát látjuk annak, hogy valóban meg is történik, 

főképpen a tudomány területén, amire figyelmeztet az iménti idézet? 
Mit tanít a tudomány, legalábbis a jelen gyakorlat szerint, ami éles 
ellentétben áll Isten Igéjének kijelentéseivel?

2. Alfred North Whitehead, a múlt században élt nagyhatású matemati-
kus a következőt mondta: „Ötvenhét éve volt, hogy fiatalon a Cambridge-i 
Egyetemre jártam. Ragyogó elmék tanítottak természettudományra és 
matematikára, én pedig jól tanultam. A századforduló óta megéltem, 
hogy mindkét területen az alapvető állításokat félretették… És mégis, 
mindennek ellenére az új tudományos hipotézisek felfedezői kijelentik: 
»Most végre bizonyosságunk van«” (A. N. Whitehead: Dialogues of 
Alfred North Whitehead.). Ezek szerint tehát mennyire kell óvatosnak 
lennünk még a világ „nagy embereinek” a tanításaival kapcsolatban is, 
főként, ha szöges ellentétben áll Isten Igéjével, amit tanítanak?

3. Nevezzünk meg a teremtés csodái közül olyasmit, amit a modern 
tudomány tár elénk, és amit a Jób korában élők (vagy akár csak két-
száz éve) el sem gondolhattak volna! Hogyan világítanak rá ezek is 
Urunk bámulatos teremtői hatalmára?  
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BALOG MIKLÓS:
MÉRLEG

Bár nem tudom még, hogy jövőm mit hozhat,
míg bennem kínnal jajgat a jelen,
mérlegre tettem mind a jót s a rosszat,
mit sorsom eddig juttatott nekem.

Betegségem keserve arra késztet,
hogy felnagyítsak minden bánatot,
és elfelejtsek minden jót és szépet,
mit jó Atyám oly gazdagon adott.

De könnybe’ fürdő éber éjszakákon
fény gyullad: áldó égi értelem,
s ilyenkor mélyen megalázva látom:
milyen hálátlan volt az életem!

Hisz annyi drága kincsével megáldott,
hogy felsorolni sem lehetne mind,
s mikor vétkeztem, újra megbocsátott,
hogy hű lehessek és hálás megint.

Több jót adott Ő, mint amennyi rosszat,
s utólag még a rossz is jóra vált.
Most már tudom, hogy jövőm bármit hozhat,
el nem némítja hálám himnuszát!
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december 10-16.

Jób Megváltója

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 10:4-5; 19:25-27; Ézsaiás 53:1-6; 
Lukács 2:11; 9:22; János 1:1-14; Galata 4:19

„Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt 
gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta” (Ézs 53:4, RÚF).

Jób könyve a 38. fejezetben, Isten váratlan megjelenésével ér a csúcspontjára. 
Isten erőteljesen, csodálatos módon nyilatkoztatja ki önmagát Jóbnak, ami-
nek hatására ő töredelmes bűnbánatot tart. Ezt követően az Úr elmarasztalja 
a három barátot helytelen szavaikért, Jób pedig imádkozik értük. „Azután Is-
ten eltávolította Jóbról a csapást, miután imádkozott a barátaiért, és kétszeresen 
visszaadta az ÚR Jóbnak mindazt, amije volt” (Jób 42:10, ÚRK). Jób ezek után 
még sokáig élt, az élete teljes volt.

Mégis van valami nyugtalanító a történetben és a végében, valami, ami miatt 
nem lehetünk teljesen elégedettek. A mennyben vitatkozó Isten és Sátán itt a 
földön, szegény Jób életében, testében vívja csatáját? Nem tűnik igazságos-
nak, helyesnek, hogy Jób került az Isten és Sátán közötti rettenetes konfliktus 
középpontjába, miközben az Úr a mennyben maradt, onnan figyelte a történ-
teket! 

Még másnak is lennie kell a történetben, és van is! Ez azonban hosszú év-
századokkal később mutatkozott meg: Jézusban és kereszthalálában. Egyedül 
Jézusban találjuk meg a csodálatra méltó és vigaszt adó válaszokat azokra a 
kérdésekre, amelyekre Jób könyve nem adott maradéktalanul feleletet. 

12. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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december 11. vasárnap

„AZ ÉN MEGVÁLTÓM ÉL”

Amikor Isten megjelent Jóbnak a 38. fejezetben, kinyilatkoztatta önmagáról, 
hogy Ő a Teremtő, aki nyílást hasított „a záporesőnek és utat a mennydörgő vil-
lámnak, hogy lehulljon az ember nélküli földre, a pusztaságra, ahol senki sincsen” 
(Jób 38:25-26, ÚRK). Urunk viszont nem csak a Teremtő, ugyanis van másik 
meghatározó címe, szerepe is. 

Mit tudhatunk meg Jób 19:25-27 szakaszából arról, hogy mi volt Jób re-
ménysége a megváltással kapcsolatban? 

E jól ismert versek is mutatják, hogy Jóbnak voltak fogalmai a Megváltóról. 
Élt benne bizonyos kép arról, hogyha az ember meg is hal, van remény a síron 
túl, a Megváltóban van a reményünk, akinek egy nap el kellett jönnie a földre. 

Jóbnak ezek a szavai mutatnak rá a Biblia legdöntőbb és legfontosabb igazsá-
gára: Isten a Megváltónk! Igen, Isten a Teremtőnk. Csakhogy a bűnbe süllyedt 
világban a Teremtőnél még többre van szükségünk, különben a bűnösök sor-
sa az örök halál lenne bűneikben. Tehát szükségünk van a Megváltóra. Iste-
nünk pedig betölti mindkét szerepet: Ő a Teremtőnk, mint ahogy a Megvál-
tónk is (lásd Ézs 48:13-17), és ez együtt adja az örök élet nagyszerű reményét. 

Olvassuk el Jn 1:1-14 szakaszát! Hogyan kapcsolja össze János azt, hogy 
Jézus a Teremtőnk és a Megváltónk is egyben?

Jn 1:1 versében nyilvánvaló az utalás 1Móz 1:1 versére, arra, hogy Isten a Te-
remtő. És ha ez még nem lenne elég, a következők rámutatnak, hogy elválaszt-
hatatlan a kapcsolat Jézus teremtői és megváltói mivolta között: „A világban 
volt, és a világ általa lett… De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő 
nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek” (Jn 1:10-12, ÚRK). 
Valójában Jézus csak azért lehet a Megváltónk, mert Ő a Teremtőnk is. 

Milyen reményünk lehetne, ha csak Teremtőnk volna, de Megváltónk 
nem? Miért olyan fontos számunkra, hogy Jézus a Megváltónk? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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december 12. hétfő

AZ EMBER FIA

Jób könyvének nyitó fejezeteiben bepillanthattunk a Krisztus és Sátán közötti 
nagy küzdelem valóságába. Azt tudhatjuk, hogy a harc a mennyben kezdő-
dött, idővel azonban a földön folytatódott (lásd Jel 12:7-12). Jób könyvében 
hasonló a dinamika: a mennyben kezdődő konfliktus átterjed a földre. Jób 
számára sajnálatos módon a földön éppen ő került ennek a bizonyos küzde-
lemnek a középpontjába.

Jób miért panaszkodott Jób 10:4-5 verseiben? Vajon nem volt igaza?

Egyszerű, amit Jób mondott: Te Isten vagy, a világegyetem Ura, a Teremtő. 
Honnan tudhatnád, milyen emberként élni, elszenvedni azt, ami itt szakad 
ránk?

Milyen választ kínálnak a következő igék Jób panaszára? Mt 4:2; Lk 2:11; 
19:10; Jn 1:14; 1Tim 2:5; Zsid 4:15

Jób panaszára, arra, hogy mivel Isten nem ember, nem is értheti az ember 
keserveit, teljes választ adott Jézus, amikor emberként a földre jött. Nem ve-
szítette el isteni természetét, mégis teljesen emberré lett, és emberként Ő is 
éppen úgy tudta, hogy milyen a szenvedés és a küzdelem, mint Jób vagy bár-
melyik másik ember. Krisztus az evangéliumokban mindvégig emberként áll 
előttünk, emberként viselte el értünk a szenvedést. Jézus tehát megadta a vá-
laszt Jób panaszára. 

„Krisztus nem csupán tettette, hogy magára vette az emberi természetet. Való-
ban felvette és abban élt… Nemcsak testté lett, hanem a bűn testének hasonla-
tosságában lett testté” (Ellen G. White megjegyzése, The SDA Bible Commentary. 
5. köt. 1124. o.). 

Gondoljunk bele, mit jelent az, hogy felvette az emberi természetet! Ezek 
szerint tehát mennyire érti meg azokat a küzdelmeinket, amelyekben 
éppen most benne vagyunk? 
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december 13. kedd

KRISZTUS HALÁLA

Mit tudhatunk meg a következő igékből Jézusról és arról, hogyan kell ráte-
kintenünk? 

Gal 4:19  

1Jn 2:6  

Vitathatatlan, hogy Jézus a minta. Az élete, a jelleme olyan példa, ami felé Is-
ten kegyelméből minden követőjének igyekeznie kell. Ő az egyetlen tökéletes 
példa arra, hogyan lehet olyan életet élni, amire Isten mindannyiunkat hív. 

Jézus azonban nem csak azért jött a földre, hogy példát állítson elénk. Bűnös-
ként nem csupán jellemfejlődésre van szükségünk, megváltói munkája nem 
csak arra irányul, hogy jobbá tegye a jellemünket és a saját képére alakítson 
bennünket. Ennél többre van szükségünk. Kell, hogy legyen egy Helyette-
sünk, aki megfizeti bűneink büntetését. Jézus nemcsak azért jött, hogy Példa-
képünkként tökéletes életet éljen, hanem hogy azt a halált szenvedje el, amit 
mi érdemelnénk, és így Isten nekünk tulajdoníthassa az Ő tökéletes életét. 

A következő szövegek szerint tehát miért volt szükség Krisztus értünk vál-
lalt halálára? Mk 8:31; Lk 9:22; 24:7; Gal 2:21

Jézusnak azért kellett meghalnia értünk, mert noha a törvény betartása a ke-
resztény életében központi helyet kap, nem menti meg a bűnöst. „A törvény 
tehát az ígéretek ellen van? Szó sincs róla! Mert ha olyan törvény adatott volna, 
amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás” (Gal 
3:21, RÚF). Ha létezne törvény, ami képes lenne megmenteni a bűnöst, ak-
kor minden bizonnyal Isten törvénye volna az, ám még az sem menthet meg 
bennünket. 

Csakis tökéletes Példaképünk, Jézus tökéletes élete menthet meg, ezért aztán 
eljött Krisztus, hogy felajánlja magát, „egyetlen áldozattal áldozva a bűnökért 
mindörökre” (Zsid 10:12, ÚRK). 

Milyen eredményeket mutathatunk fel a törvény betartása terén? Ezek 
szerint miért van szükségünk egy Helyettesre? 
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december 14.szerda

AZ EMBER FIÁNAK SZENVEDÉSEI

Hogyan szenvedett a kereszten az Úr? Mit tudhatunk meg erről Ézs 53:1-6 
verseiből?

Ézs 53:4 versében azt olvassuk, hogy betegségeinket viselte és fájdalmainkat 
hordozta. Ebbe Jób fájdalmainak és szenvedéseinek is bele kell tartoznia, per-
sze Jézus nemcsak Jóbét, hanem az egész világét viselte. Minden valaha élt 
ember összes bűnéért halt meg a kereszten.

Jób könyvét tehát csak a keresztnél lehet megfelelő szemszögből vizsgálni. Itt azt 
látjuk, hogy a Jóbnak megjelenő Isten, aki repülni tanítja a sast, aki összeköti 
a kvarkokat, többet szenved annál, mint amit Jób vagy bármelyik másik ember 
valaha elszenvedett vagy elszenvedhet. Azt a fájdalmat és szomorúságot, amit 
mi egyénileg ismerünk, azt Ő összességében magára vette. Éppen ezért senki 
nem oktathatja ki Istent a szenvedés kérdésében, hiszen emberként magára vet-
te minden szenvedésnek a súlyát, amit a bűn terjesztett el bolygónkon. Mi csak 
a saját szenvedésünket, csak a saját fájdalmunkat ismerjük, Jézus viszont a ke-
reszten a fájdalmak összességét érezte. Még csodálatosabbnak látjuk Istent, aki 
megkérdezte Jóbtól: „Ismered-e az ég törvényeit, vagy te határozod-e meg uralmát 
a földön” (Jób 38:33, ÚRK), ha rádöbbenünk, hogy Ő, aki megteremtette „az ég 
törvényeit”, földi testet is öltött, emberi testében meghalt, „hogy halála által meg-
semmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt” (Zsid 2:14, RÚF). 

Jób könyve sokkal inkább érthető a kereszt felől nézve, mint máskülönben, 
hiszen a kereszt ad feleletet sok olyan kérdésre, amit a könyv válasz nélkül 
hagy. Ezek közül pedig a legnagyobb kérdés: igazságos-e, hogy Isten fent van 
a mennyben, miközben Jób szenvedni kényszerül a földön, csak azért, hogy 
segítsen megcáfolni Sátán vádjait. A kereszt mutatja, hogy bármennyire szen-
vedett is ezen a világon Jób vagy bárki más az emberek közül, Urunk önként 
vállalt még sokkal nagyobb szenvedést, mint amire valamelyikünk is képes 
lett volna. Mindezt azért tette, hogy az üdvösség reményét és ígéretét adhassa 
nekünk. 

Jób annyit látott, hogy Isten a Teremtő. A kereszt után mi látjuk, hogy Ő a 
Teremtő és a Megváltó is, pontosabban a Teremtő, aki a Megváltónk lett (Fil 
2:6-8). Ezért pedig annyit kellett szenvednie a bűn miatt, amennyit egyetlen 
ember, köztük Jób sem lett volna képes kiállni. Ezt látva tehát Jóbhoz hason-
lóan, vagy talán még inkább, mi is csak ezt mondhatjuk: „Ezért hibáztatom 
magam, és megbánom bűneimet porban és hamuban” (Jób 42:6, ÚRK)!
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december 15. csütörtök

SÁTÁN LELEPLEZŐDIK

Jn 12:30-32 verseiben mit mond Jézus Sátánról a kereszt és a nagy küzde-
lem összefüggésében?   

Ellen G. White írt Jézus kereszthaláláról, majd pedig rátért arra, hogy mi-
lyen óriási hatása lett ennek a mennyben és az egész világegyetemben, ahol 
figyelemmel kísérték az eseményeket. „Lelepleződtek Sátán hazug vádjai, 
amelyeket Isten jelleme és kormányzása ellen felhozott. Azzal vádolta Istent, 
hogy csupán a maga dicsőségét keresi, amikor teremtményeitől hódolatot és 
engedelmességet kíván. Kijelentette, hogy míg a Teremtő mindenki mástól 
önmegtagadást követel, Ő maga nem gyakorol önmegtagadást, és nem hoz 
áldozatot. De nyilvánvaló lett, hogy az elbukott és bűnös ember megváltá-
sáért a világegyetem Uralkodója meghozta a legnagyobb áldozatot, amire a 
szeretet csak képes; mert »Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával 
a világot« (2Kor 5:19). Az is bebizonyosodott, hogy míg Lucifer dicsőség és 
elsőbbség utáni vágyával kinyitotta az ajtót a bűn előtt, Krisztus – hogy a bűnt 
megsemmisítse – megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig” (A nagy 
küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 431. o.).

Hogyan békéltette meg Krisztus halála Istennel a bűnbe süllyedt világot 
(2Kor 5:19)?

A világ bűnbe, lázadásba süllyedt, Sátán játékszerévé vált, ahogy világosan 
láthatjuk például Jób könyvében is. Jézus azonban elszakíthatatlan köteléket 
font a menny és a föld között, amikor magára vette az emberi természetet, de 
közben nem veszítette el istenségét. A halála garantálja, hogy végleg elpusztul 
majd úgy a bűn, mint ahogy Sátán is. A kereszten Jézus megfizette a bűn jogos 
büntetését, így tudta megbékéltetni az elbukott világot Istennel. Halálra ítélt 
bűnösök vagyunk, hit által azonban az örök élet ígéretét kaphatjuk Jézusban! 

A kereszten Jézus minden bűnünkért a teljes büntetést megfizette. Miért 
kell, hogy az egész életünket megváltoztassa ez a felmérhetetlen igazság? 
Miért késztessen ez arra, hogy engedelmesen akarjunk élni? 
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december 16.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„»Most van e világ kárhoztatása; – folytatta Krisztus  – most vettetik ki e világ 
fejedelme. És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok. Ezt 
pedig azért mondá, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia« (Jn 12:31-
32). Ezzel a világ döntő órájára utalt az Úr. Ha engesztelő áldozat leszek az 
emberek bűneiért, a világot világosság ragyogja be. Sátán hatalma megtörik 
az emberi lelkek fölött. Az emberben eltorzult isteni képmás helyreáll, és vé-
gül a hívő szentek nagy családja örökli a mennyei otthont. Ez Krisztus halálá-
nak eredménye. A Megváltó egészen belemerül az elé táruló győzelem szemlé-
lésébe. Látja a keresztet, a kegyetlen, a szégyenletes keresztet, az összes hozzá 
kapcsolódó borzalommal, dicsőségben ragyogva. 

Azonban nem csak az ember megváltásának műve teljesül be a kereszten. Is-
ten szeretete megnyilatkozik a világegyetem előtt. Kivettetik e világ fejedelme 
a mennyből. A Sátán által Isten ellen felhozott vádak hamisnak bizonyulnak. 
A mennyre hárított szemrehányás örökre tisztázódik. Angyalok, emberek 
egyaránt vonzódnak az Üdvözítőhöz” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 
1989, Advent Kiadó, 529. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Jézus élete és halála még hogyan tud választ adni azokra a kérdésekre, 

amelyek Jób könyvében felelet nélkül maradtak? 
2. Gondolkodjunk azon, hogy mit mutat meg Isten jelleméből a kereszt! 

Hiszen rá kell csodálkoznunk, hogy nem más, mint a Teremtő halt 
meg értünk a kereszten. Miért kell annyi reményt és vigaszt találnunk 
ebben még a szenvedések között is? Hogyan taníthat meg ez a csodá-
latos igazság bízni Istenben és jóságában (lásd Róm 8:32)?

3. Amint láttuk, Jób könyve azt is bemutatja, hogy a nagy küzdelem koz-
mikus probléma, és a Krisztus és Sátán közötti konfliktus egy dimen-
ziója túlmutat a földön. Próbáljuk meg elképzelni, milyen lehetett azt 
látni a mennyei lényeknek, akik csak mennyei dicsőségében ismerték 
Jézust, ahogy a kereszten szenved! Ezzel a lenyűgöző gondolattal fog-
lalkozva hogyan fogjuk még inkább értékelni azt, amit Jézusban 
kapunk? 
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VERES GYULA:
ÜDVÖSSÉG FORRÁSA

Álmatlan éjszakáim
mérlegéből
a csüggedők táborába 
hullok
ha nem vagy velem
ha szívem Hozzád
emelem
már nem félek a haláltól
szent arcod látása
mindent bepótol
amit elveszíteni látszanak
akik szent igéd
útjára térnek
Te vagy erős
életem határát kitolni
az örök forrásig
ahol az irgalom
keresztfája
árnyékot vet a Golgotára
melyről üdvösség fakadt.
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december 17-23.

Jób jelleme

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 20:17; Jób 1:1, 8; 29:8-17; 31:1-23; 
Máté 5:16; 7:22-27; Efézus 3:10

„Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetek-
ből lett teljessé a hit” (Jak 2:22).

Miközben a Jób könyvében érintett sok fontos kérdést vizsgáljuk, nem feled-
kezhetünk el még egy kiemelkedő témáról: magáról Jóbról. Ki volt ez az em-
ber, akiben az Úr annyira megbízott, hogy hűsége és tisztessége kérdésében 
vitára hívta ki az ördögöt? Ki volt ez az ember, aki nem értette, hogy miért 
történnek vele a bajok, és bár tudta, hogy nem igazságos, ami vele történik, 
emiatt haragjának és elkeseredésének is hangot adott, mégis mindvégig hű-
séges maradt? 

Jóbot a könyv legnagyobb részében már azok után látjuk, hogy rászakadt a 
rengeteg szerencsétlenség, de a történetből sokat megtudunk az élete koráb-
bi szakaszából. Abból, amit a múltjáról megismerünk, hogy milyen ember is 
volt, jobban megérthetjük, miért maradt hű az Úrhoz még a rettenetes szenve-
dések között is, mindaközben, amivel Sátán megpróbálta elfordítani Istentől. 

Milyen volt Jób? Mit tudhatunk meg az életéről? Hogyan segíthet mindez ab-
ban, hogy saját életünkben még hűségesebb követői legyünk az Úrnak? 

13. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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december 18. vasárnap

EGY EMBER ÚZ FÖLDJÉN 

Mit tudhatunk meg Jób jelleméről Jób 1:1, 8 verseiből? 

Még ha a könyv párbeszédei közben Jóbnak újból és újból azt is mondják, 
hogy bizonyára valami rettenetes dolgot követett el, ezért szakadhatott rá any-
nyi baj, úgy tűnik, éppen ellenkező volt a helyzet. Jób a jósága, a hűsége miatt 
vált Sátán céltáblájává. 

Mennyire volt jó és hűséges? Először is a szövegben az áll, hogy „feddhetetlen” 
volt. Ez a szó nem feltétlenül jelenti azt, hogy „bűntelen”, amilyen Jézus volt. 
A kifejezés a teljesség, a hűség, az őszinteség gondolatát hordozza, de csak 
viszonylagosan. Aki feddhetetlen, Isten előtt „tökéletes”, az a fejlődésnek elért 
arra a fokára, amit a Menny elvár tőle éppen abban az időben. A tám héber 
szót a magyar fordítás úgy adja vissza, hogy „feddhetetlen”, de a tökéletessé-
get is jelöli. „Megfelel a görög teleios szónak, amit [az Újszövetség] gyakran 
úgy fordít, hogy »tökéletes«, viszont jobb fordítás lenne rá az, hogy »kifejlett«, 
»érett«” (The SDA Bible Commentary. 3. köt. 499. o.). Jób későbbi tapasztala-
taiból kitűnt, hogy nem ért még el jelleme végső tökéletességére. Hűséges, 
egyenes emberként ugyan, de még fejlődésben volt.

Másodszor pedig azt olvassuk, hogy „igaz”. Ez a szó azt jelenti, hogy „egye-
nes”, „egyenes (út)”, „igazságos”, „igaz”. Jób az élete alapján „jó állampolgár-
ként” jellemezhető.

Harmadszor megtudjuk, hogy „istenfélő” volt. Az Ószövetség az istenfélelmet 
a hűséges izraeliták fontos ismérveként tartja számon, de az Újszövetségben 
ezt a kifejezést használták olyan pogányokra vonatkozóan is, akik hűségesen 
szolgálták Izrael Istenét (lásd ApCsel 10:2, 22). 

Végül pedig Jób „bűngyűlölő” volt. Maga az Úr is megerősítette Jóbnak ezt 
a jellemzését, amikor Sátánnal beszélt: „Észrevetted-é az én szolgámat, Jóbot? 
Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, istenfélő, és bűngyűlölő” 
(Jób 1:8). 

Összességében Jób Isten embere volt, akinek a hite megmutatkozott az életé-
ből, így valóban jó bizonyság volt „úgy angyaloknak, mint embereknek” (1Kor 
4:9) arról, hogy milyen lehet valaki Krisztusban. 

Ha Jób könyve rólad szólna, mi állna az első sorában? „Élt      föld-
jén egy      .       és       volt,       az Istent, 
és      a rosszat. 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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december 19.hétfő

„LÁBAIMAT ÉDES TEJBEN MOSTAM” 

Jób számára nagy küzdelmet jelentett, hogy megbirkózzon a rászakadó ren-
geteg bajjal. Eközben sokat gondolt arra, hogy milyen volt az élete azelőtt, mi-
lyen jó volt akkor, hogyan is élt. A korábbi napokról szólva mondta: „lábaimat 
édes tejben mostam” (Jób 29:6).

Jób 29:2 versében beszélt arról az időről, „mikor még Isten vigyázott rám” 
(RÚF). A „vigyázott rám” kifejezésére használt héber szó általánosan előfordul 
az egész Ószövetségben, utalva arra, hogy Isten őrzi népét (lásd 4Móz 6:24; 
Zsolt 91:11). Nem kérdéses, hogy Jóbnak valóban jó élete volt. Viszont azt is 
fontos megemlíteni, hogy ennek tudatában is volt. 

Jób 29:8-17 szakasza alapján mit mondhatunk, hogyan tekintettek Jóbra az 
emberek? És ő hogy viszonyult azokhoz, akiknek nagy küzdelmei voltak? 

Láthatjuk, milyen nagy tisztelet övezte Jóbot. Amikor ezt mondja: „a köztéren 
székemet fölállítám” (Jób 29:7), ez egyfajta helyi igazgatási feladatra utal, ami-
nek Jób nyilván része volt. Ilyen posztokat általában a társadalom idősebb, 
tiszteletben álló tagjai kaptak, akik között Jób különösen nagy tisztességet 
élvezett. 

Viszont láthatjuk, hogy még a társadalom legnehezebb helyzetű tagjai is sze-
rették és tisztelték. A szegényeket, az elhagyatottakat, az özvegyeket, az árvá-
kat, a sántákat és a vakokat – akik nem élveztek annyi áldást, mint Jób, őket 
segítette, vigasztalta. 

„Isten Igéjében elénk tárja a sikeres ember képét, akinek élete a szó legigazibb 
értelmében eredményes, akit a menny és a föld tisztel” (Ellen G. White: Előt-
ted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, 140. o.). 

Az ilyen versek meg a hasonlóak mutatják (ahogy látni fogjuk), hogy miért 
is volt Jób olyan sikeres minden tekintetben, emberek és Isten előtt egyaránt.

Könnyű kedvesen, tisztelettel viszonyulni a gazdagokhoz, a hatalommal 
bírókhoz és a híresekhez. Viszont hogyan bánunk azokkal, akik semmit 
nem tudnak nyújtani nekünk?
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december 20. kedd

A SZÍV ÉS A SZEM 

Az alábbi szövegek alapján első látásra azt gondolhatnánk, hogy Jób dicsek-
szik egy kicsit, mintha szentségével, érdemeivel, illendő viselkedésével akar-
ná lenyűgözni az embereket. Csakhogy az efféle magatartást a Biblia elítéli 
(lásd Máté 23. fejezet). Jób persze nem henceg. Nagyon fontos itt is, hogy ne 
feledkezzünk meg az összefüggésről: éppen arról győzködik, hogy bizonyára 
különösen gonosz lehetett a múltja, az élete, ez az oka a szenvedéseinek. Jób 
mindeközben tudja, hogy ez egyszerűen nem igaz, nem tett olyasmit, amiért 
megérdemelné azt, ami ránehezedett. Ezért nem sajnálja az időt arra, hogy 
számba vegye, felsorolja, milyen életet is élt, milyen ember volt. 

Mi mindent mond el Jób az életéről a csapások előtti időből? Jób 31:1-23

Figyeljük meg azt is, hogy Jób nem csak a kívülről is látható tetteire utalt. Jób 
tisztában volt a szent élet mélyebb jelentésével, alaposan értette Isten törvé-
nyét és azt, hogy mi jó és mi rossz. Ezt láthatjuk ebből is: „ha szívem a szeme-
met követte” (Jób 31:7, ÚRK). Nyilván tudta, hogy Isten a szívet vizsgálja, mint 
ahogy a gondolatainkat és a tetteinket is (lásd 2Móz 20:17; 1Sám 16:7; Mt 
5:28). Tisztában volt azzal, hogy nemcsak a házasságtörés elkövetése a bűn, 
hanem az is, ha vágyódik más asszony után. (Ez is erős bizonyíték amellett, 
hogy az igaz Isten ismerete létezett már akkor is, mielőtt az Úr elhívta Izrael 
népét szövetséges népéül, tanújául!)

Olvassuk el Jób szavait Jób 31:13-15 verseiben! Mit mondott, és miért olyan 
fontos ez? 

Bámulatra méltó, hogy Jób már abban az időben is mennyire jól értette min-
den ember alapvető egyenlőségének gondolatát (valójában minden korban 
jelentős ez a felismerés!). Az ókori világban nem ismerték és nem is gyakorol-
ták az emberi egyenlőség jogait, az egyenlően alkalmazható törvényeket. Em-
berek különböző csoportjai magukat különbnek, feljebbvalónak gondolták 
másoknál, és időnként minden tétovázás nélkül megtagadták a legelemibb 
emberi méltóságot és jogokat is a többiektől. Itt viszont Jób bizonyítja, meny-
nyire tisztán látta az emberi jogok kérdését és azt, hogy ezek is a bennünket 
megteremtő Istentől erednek. Bizonyos szempontból tehát Jób nemcsak a 
maga korát előzte meg, hanem a miénket is!
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december 21.szerda

A SZIKLÁRA ÉPÍTETT HÁZ

Mit tanulhatunk még Jóbról Jób 31:24-34 szakaszából?

Nem csoda, hogy az Úr így nyilatkozott Jób életéről és jelleméről. Személyében 
olyan ember áll előttünk, aki nyilvánvalóan megélte a hitét, akinek a tetteiből 
megmutatkozott Istennel való kapcsolatának a valósága. Ettől viszont csak 
még keserűbben hangzik Jób panasza: Miért történik ez velem? És természete-
sen ennek tudatában a barátai érvei is üresnek, értelmetlennek bizonyultak. 

Csakhogy van egy mélyebb és fontosabb üzenet is, amit Jób valóban hűsé-
ges és engedelmes életéből megismerhetünk. Figyeljük meg, milyen szoros 
az összefüggés Jób múltbeli élete és aközött, ahogyan a később rászakadó 
tragédiára reagált! Nem a véletlennek, sem a szerencsének és nem is a szilárd 
akaraterejének köszönhető, hogy nem volt hajlandó megátkozni Istent és meg-
halni (lásd Jób 2:9). Nem! Az Isten iránti hűségben és engedelmességben töl-
tött hosszú évek miatt Isten olyan hitet és jellemet tudott neki adni, ami által 
képes volt megállni az Úrba vetett bizalmában, bármi is történt vele.  

Mit találunk Mt 7:22-27 szakaszában, ami rámutat Jób hűségének az okára?

Jób döntő győzelmének a titkát korábbi sok „kisebb” győzelmében találjuk 
(lásd még Lk 16:10). Az igazsághoz való hűséges ragaszkodása tette azzá, aki 
volt, mert nem volt hajlandó engedni abból, ami jó. Jób esete is példa arra, 
amit Jakab fejez ki a hívő életében a cselekedetek szerepével kapcsolatban: 
„Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből 
lett teljessé a hit” (Jak 2:22). A keresztény élet különösen fontos elvére mutat 
rá ez az ige. Jób történetében ez az elv igen komolyan megmutatkozik. Ő is 
éppen annyira hús-vér ember volt, mint mi, viszont Isten kegyelméből és a sa-
ját eltökélt erőfeszítései révén az Úr iránti hűséges engedelmesség életét élte. 

Milyen döntéseket kell meghoznunk azért, hogy mi is olyan hűségesen 
éljünk, mint Jób? 
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december 22. csütörtök

ISTEN HATALMAS BÖLCSESSÉGE

Jób könyvének korábbi részében, miközben a szereplők között oda-vissza 
ment a szócsata, a Témánból való Elifáz Jóbnak szegezi a kérdést: „Mi örö-
me telik a Mindenhatónak abban, hogy te igaz vagy? Van-e haszna abból, hogy 
te feddhetetlenül élsz” (Jób 22:3, RÚF)? Ez igencsak ironikus kérdés, főként, 
mivel tudjuk, hogy éppen mi történt a színfalak mögött, a mennyben. Igen, 
Istennek gyönyörűségére volt Jób igazsága és valóban nyeresége származott 
feddhetetlen életéből! Ez viszont nemcsak Jób esetében igaz, hanem ugyanez 
vonatkozik mindazokra, akik az Úr követőinek vallják magukat.

Hogyan segít Mt 5:16 választ találni arra a kérdésre, amit Elifáz vetett oda 
Jóbnak? 

Jób könyvének fő kérdése az volt, hogy vajon hűséges marad-e Jób. Sátán azt 
mondta, hogy nem, Isten pedig állította, hogy igen. Jób hűsége tehát határo-
zottan Isten hasznára vált, legalábbis konkrétan ebben az ütközetben, amit 
Sátánnal vívott.

Persze ez a történet még nagyobb horderejű kérdéseknek csupán egyetlen 
mikrokozmosza. Az első angyal üzenete arra is felszólít, hogy adjunk dicső-
séget Istennek (Jel 14:7), Jézus pedig elmondja Mt 5:16 versében, hogy a jó 
cselekedeteinkkel dicsőíthetjük Istent. Éppen ezt tette Jób, mint ahogy mi is 
ugyanezt tehetjük. 

Hogyan mutat rá Jób könyve az Ef 3:10 versében kifejezett elvre, bár kisebb 
mértékben?

Amit ebben a versben és Jób könyvében látunk, azt a tényt fogalmazza meg, 
hogy Isten munkálkodik a követői életében, átalakítja őket az Ő dicsőségére, a 
saját képére formálja őket. „Isten képét ismét helyre kell állítani az emberben. 
Isten tisztelete, Krisztus tisztelete elválaszthatatlanul össze van kötve Isten 
népe feddhetetlen jelleme fejlődésével” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 
1989, Advent Kiadó, 578. o.). Jób, aki ugyan évezredekkel ezelőtt élt, jó példa 
arra, hogyan mutatkozhat meg ez az elv az emberekben. Isten népe számára 
minden korban kiváltság, hogy így élheti az életét.

Mi az az életünkben, ami dicsőséget ad Istennek? Mit tudhatunk meg a 
válaszunkból önmagunkról, arról, hogyan élünk és min kellene változ-
tatnunk? 
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december 23.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A reformáció újra rátalált az egyedül hit általi megigazulás nagyszerű igazságára. 
Ezt az igazságot Isten először meghitt módon még az Édenben közölte az Igében 
(lásd 1Móz 3:15), utána Ábrahám életében bővebb magyarázatot adott rá (lásd 
1Móz 15:6; Róm 4:3), majd pedig kinyilatkoztatta a Szentírásban Pál írásaiban. 
Viszont az egyedül hit általi megváltás igazságának mindig is részét képezte a 
Szentlélek munkája, amit a hívő életében végez, nem az üdvösség eszközeként, ha-
nem annak kifejeződéseként. Jób életében és jellemében nagyszerű példát látunk 
arra, hogy milyen is ez a munka. A teológusok a Szentléleknek erre a munkájára 
utalnak úgy, hogy „megszentelődés”, ami alapjában véve „szentséget” jelent. Kü-
lönösen sokat mond, hogy a Szentírás felszólít: „Törekedjetek… a megszentelődésre, 
amely nélkül senki sem látja meg az Urat” (Zsid 12:14, ÚRK). A „megszentelődés” 
szó alapvetően azt jelenti, hogy „szent célra elkülönített”. Erre példa az a gondo-
lat is, amit az Úr mondott szövetséges népének: „Szentek legyetek, mert én az Úr, 
a ti Istenetek szent vagyok” (3Móz 19:2). Ez a szó és ez a fogalom különfélekép-
pen megjelenik úgy az Ó-, mint az Újszövetségben, és egyaránt arra vonatkozik, 
amit Isten visz végbe az emberben. Erkölcsi fejlődésnek tekinthető abban, ami jó, 
haladás a jóság felé. Ez „az egyre inkább kiteljesedő erkölcsi változás folyamata, 
ami a Szentlélek hatalma és az emberi akarat együttműködése által megy végbe” 
(Handbook of SDA Theology. 296. o.). Ezt a munkát ugyan csak Isten képes elvé-
gezni bennünk, de nem kényszerít sem a megszentelődésre, sem a megigazulásra. 
Átadjuk magunkat az Úrnak, és Ő, aki hit által megigazít, meg is szentel, átformál, 
ahogyan Jóbbal tette, kirajzolja bennünk Isten képét, amennyire ez lehetséges az 
örökkévalóság előtt. Ezért írja Pál: „gyermekeim, akiket ismét fájdalommal szülök, 
amíg kiábrázolódik bennetek Krisztus” (Gal 4:19, ÚRK). Ellen G. White pedig így 
fogalmaz: „Krisztus számunkra a mintakép, a tökéletes és szent példa, akit követ-
nünk kell. Soha nem érhetünk fel a Mintához, de követhetjük és emlékeztethetünk 
rá, amennyire tőlünk telik” (That I May Know Him. 265. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Milyen döntéseket hozhatunk meg, amelyek megszabják, hogy meny-

nyire munkálkodhat bennünk az Úr? Tudjuk, hogy csak Isten képes 
megváltoztatni az ember szívét, nekünk azonban együtt kell működ-
nünk. Miben áll ez az együttműködés? Hogyan mutatkozik meg? 

2. „Azért amint elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok is őben-
ne” (Kol 2:6, ÚRK). E szavak alapján tehát mit mondhatunk, mit 
jelent hittel és engedelmesen élni? 

3. Hogyan lehetünk képesek nemcsak egyénileg, hanem egyházi közös-
ségként is dicsőséget adni az Úrnak úgy emberek, mint angyalok előtt?    
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
TUDNÁL-E JÓB LENNI?

Megbocsátó szívvel tudnál-e Jób lenni?
A hamuba ülve Istent úgy szeretni:
sértegető szóra szelíden felelni,
nyomorúságodban alázatos lenni.
– Tudnál-e Jób lenni?

Fájó sorsot úgy hordozni csendben:
mint a titkot, bezárni szívedbe,
panasz-szóra nem nyitni szádat
sebzett szívedben lenne-e alázat?

Tudnál-e Jób lenni, ha átkot szórnak rád?
Feledni mindent, mindent, ami fájt,
és szeretni az ellenségedet,
vállalni érte imát, könnyeket;

s felzokogva azt mondani:
Uram! Bocsáss meg neki!
Ne vedd szigorúan a bántást,
ami engem ért;

én is vétkeztem sokszor, sokféleképp.
De Te irgalmas vagy, Istenem,
megbocsátasz neki és nekem.

– Jób bűntelen volt, mégis próbáltad
a hitét, de fel nem lázadt.
Add meg nekünk is, édes Istenem,
hogy a próbában jóbi hitünk legyen!
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Tanulságok Jób könyvéből

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 1:1–2:8; Máté 4:10; 13:39; János 8:1-11; 
2Korintus 5:7; Zsidók 4:15; 11:10

„Ímé, boldognak mondjuk a tűrni tudókat. Jóbnak tűrését hallottátok, és az 
Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes” (Jak 5:11).

Elérkeztünk a negyedévi tanulmányunk végéhez, amelyben Jób könyvével fog-
lalkoztunk. Sok kérdésről szót ejtettünk, de el kell ismerni, hogy még annyi 
mindenről beszélhetnénk, igen sokat tanulhatnánk. Természetesen a szeku-
láris világban is minden, amit megtanulunk, felfedezünk még sok egyébhez 
elvezet, amit megtanulhatunk, megismerhetünk. Amennyiben ez a helyzet az 
atomok, a csillagok, a medúzák, a matematikai egyenletek kérdésében, meny-
nyivel inkább igaz ez Isten Igéjére nézve!? 

„Nincs okunk az Isten Igéjében való kételkedésre csupán azért, mert nem 
tudjuk megérteni Isten gondviselésének titkait. A természet világában olyan 
csodák vesznek körül bennünket, amelyek felülmúlják felfogóképességünket. 
Csodálkozhatunk-e akkor, ha a lelki szférában is olyan csodákat találunk, 
amelyeket nem tudunk kikutatni? A nehézség kizárólag emberi értelmünk 
gyengeségében és korlátozottságában rejlik” (Ellen G. White: Előtted az élet. 
Nevelés. Budapest, 1992, Budapest, Advent Kiadó, 169-170. o.). 

Igen, maradnak még titkok, különösen Jób könyvében, ami felveti az élet leg-
több nehéz kérdését. Most azonban leszűrünk néhány tanulságot, amit a tör-
ténetből magunkkal vihetünk. Ezek segíthetnek, hogy Jóbhoz hasonlóan mi 
is hűségesek maradhassunk az Úrhoz a bajjal teli világban. 

december 24-30.14. tanulmány
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HITBŐL, NEM LÁTÁSBÓL

Milyen meghatározó igazságot fejez ki 2Kor 4:18 és 5:7 verse? Hogyan segít-
het hozzá ez a gondolat, hogy hűséges követői akarjunk maradni az Úrnak? 

2Kor 4:18 közvetlenül kapcsolódik az eszkatológiához, a végidőről szól, ami-
kor majd halhatatlanságba öltözünk. Itt olyan ígéretet olvasunk, aminek a 
teljesedését még nem láttuk, tehát hittel, nem látásból kell elfogadni, mivel 
még nem történt meg.

Jób könyve is arra mutat rá, hogy még igen sok minden van, amit a valóságból 
nem láthatunk. Persze ezt nem is lehet annyira nehéz elfogadni a napjaink-
ban, korunkban élőknek, hiszen a tudomány láthatatlan erők létezését tárta 
fel körülöttünk.

Egy nagyvárosban a lelkész a gyülekezet előtt állva arra kérte a tagokat, hogy 
maradjanak csendben. Néhány pillanatig csend is volt, majd előhúzott a zse-
béből egy rádiót és bekapcsolta. Sorra váltotta a csatornákat, így a rádióból 
mindenféle hang hallatszott.

„Hadd kérdezzem meg – szólt a prédikátor –, honnan jöttek a hangok? A rá-
dióban keletkeztek? Nem, itt voltak körülöttünk, a levegőben rádióhullámok-
ként, olyan valóságos hullámokként, mint amilyen most a hangom. Segítség 
nélkül azonban mi nem tudjuk meghallani ezeket a hangokat, viszont ha nem 
érzékeljük, nem halljuk, ez akkor sem jelenti, hogy ne léteznének, ugye?”

Még milyen valóságos dolgokat nem látunk (mint például a sugárzás vagy 
a gravitáció), pedig léteznek körülöttünk? Milyen lelki tanulságokat talá-
lunk abban, hogy e láthatatlan erők nem csak léteznek, de hatnak is az 
életünkre? 

Jób könyvében láttuk, hogy a történet szereplői nem értették a történteket. Hit-
tek Istenben, bizonyos dolgokat valóban jól tudtak a személyét, jellemét, te-
remtő hatalmát illetően. Mégis a valóság puszta, látható tényein kívül – vagyis 
Jób tragédiáján túl – sejtésük sem volt arról, hogy mi történik a színfalak 
mögött. Előfordulhat vajon, hogy időnként mi is éppen ilyen tanácstalanul 
állunk a körülöttünk lévő láthatatlan valósággal szemben? Jób könyve tehát 
arra tanít, hogy meg kell tanulnunk hit által élni, felismerve gyengeségünket. 
El kell fogadnunk, hogy valójában csak igen keveset látunk és ismerünk. 

december 25. vasárnap
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A GONOSZ

Az emberi gondolkodás továbbra is értetlenül áll a gonoszság kérdése előtt. 
Noha egyes filozófusok, sőt bizonyos vallási rajongók tagadták is a gonosz, a 
rossz létét vagy azt gondolják, hogy legalábbis el kellene hagynunk ezt a kifeje-
zést, a legtöbb ember ezzel nem értene egyet. A gonoszság nagyon is valóságos, 
része ennek a világnak. Elvitatkozgathatunk arról, hogy valójában mi számít 
rossznak és mi nem, a legtöbben (az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bí-
róságának egyik bírája által, más összefüggésben mondott szavait átfogalmaz-
va) így mondanák: „felismerjük, ha látjuk.” A rosszat általában két fő kategória 
valamelyikébe soroljuk: természeti és erkölcsi. A természet világában olyasmi 
tartozik ide, mint a természeti katasztrófák, amikor földrengések, áradások vagy 
járványok okoznak szenvedést. Az erkölcsi gonoszság más emberek szándékos 
tetteiben mutatkozik meg, mint például a gyilkosság vagy a rablás. Különféle, ősi 
és modern feltételezésekkel próbáltak már magyarázatot adni a rossz létezésé-
re. Hetednapi adventistaként hisszük, hogy a gonoszság egy teremtmény, Sátán 
bukásával kezdődött. A materialista filozófiai spekulációk által megtámogatott 
általános kultúra ma elutasítja Sátán létezését. Ezt viszont csak a Szentírás vilá-
gos szavának elvetésével teheti meg bárki. A Biblia ugyanis valóságos lényként 
mutatja be Sátánt, aki igyekszik a lehető legtöbb kárt okozni az embereknek. 

Ez olyan igazság, amire különösen rámutat Jób könyve. 

Olvassuk el Jób 1:1–2:8 szakaszát! Hogyan segít ez a két fejezet megérteni, 
mi Sátán szerepe a világot annyira elárasztó gonoszságban? 

Jób esetében Sátán közvetlenül felelős volt úgy az erkölcsi, mint a természeti 
bajokért, amelyek sújtották szegény embert. Amit viszont Jób könyvében látunk, 
az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a rossz minden esete vagy minden szenvedés 
a démoni erők közvetlen ténykedéséhez lenne köthető. Jób könyvének szereplői-
hez hasonlóan nekünk is tényként kell elfogadni, hogy egyszerűen nem tudjuk 
minden rettenetes dolognak az okát, ami bekövetkezik. Sátán neve egyetlen egy-
szer sem kerül elő a Jób bajaival kapcsolatos beszélgetésben. A szereplők okol-
ták Istent, hibáztatták Jóbot, Sátánt azonban nem. Viszont Jób könyve szükség-
képpen bemutatja, hogy végeredményben ki a felelős a földi rossz dolgokért.

Mit árulnak el a következő versek Sátán létezésének valóságáról? Mt 
4:10; 13:39; Lk 8:12; 13:16; 22:3, 31; ApCsel 5:3; 1Pt 5:8; Jel 12:12. Ami 
pedig még fontosabb: hogyan hatott Sátán a saját életünkre? Milyen pél-
dát mondhatunk erre? Hogyan védekezhetünk ellene? 

december 26.hétfő
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december 27. kedd

AKINEK ILYEN BARÁTAI VANNAK…

Jób könyvének egészében a három (majd a negyedik) látogató is jó szándékkal 
érkezett. Meghallották, mi történt Jóbbal, és elmentek, hogy „részvéttel vigasz-
talják őt” (Jób 2:11, RÚF). Csakhogy, miután Jób először megszólalva keser-
gett a rászakadó tragédiák miatt, a barátok úgy gondolták, hogy fontosabb 
alaposan helyretenni Jóbot és kiigazítani teológiai felfogását, mint bátorítani, 
jobb kedvre deríteni szenvedő barátjukat. Alaposan elrontottak mindent, új-
ból és újból. Viszont játsszunk el egy kissé a gondolattal, hogy igazuk volt! Te-
gyük fel, minden valóban azért történt Jóbbal, mert megérdemelte. Amennyi-
ben a barátoknak teológiai szempontból igazuk lett volna, mégis az lett volna 
a lényeg? Vajon Jóbnak helyes teológiai látásra volt a legnagyobb szüksége, 
vagy pedig egészen másra?   

Mire mutatott rá Jézus Jn 8:1-11 szakaszában, ami annyira hiányzott ezek-
ből a férfiakból? 

Van egy fő különbség a házasságtörésen kapott asszony és a vádolói, a másik 
oldalon pedig Jób és a vádolói között. Az asszony bűnös volt. Még ha keve-
sebb bűn terhelte is, mint azokat, akik vádolták, az enyhítő körülmények el-
lenére sem, egyáltalán nem volt kérdéses a bűnössége. Ezzel szemben viszont 
Jób nem volt bűnös, legalábbis abban az értelemben nem, ahogyan a vádolói 
annak gondolták. Ám még ha ő is olyan bűnös lett volna, mint a jánosi törté-
netben szereplő nő, Jóbnak is ugyanarra volt szüksége, mint az asszonynak 
meg minden szenvedőnek: kegyelemre és megbocsátásra.  

„Jézus jelleme a tökéletes igazság szépségében ragyog fel ezzel a tettel: meg-
bocsátott ennek a nőnek, és jobb életre bátorította. Nem enyhíti a bűnt, nem 
csökkenti a bűnösség érzetét, nem elítélni, hanem megmenteni akar. A világ 
csak lenézni és megvetni tudta ezt a tévelygő asszonyt, Jézus azonban a vigasz 
és remény szavait szólja” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent 
Kiadó, 390. o.).

Jób könyvének tehát arra kell megtanítania, hogy azt adjuk másoknak, amit mi 
is kapni szeretnénk, ha az ő helyükben lennénk. Feltétlenül megvan az ideje 
és helye a feddésnek, a szembesítésnek, de mielőtt magunkra vennénk ezt a 
szerepet, alázatosan és szerényen gondolnunk kell arra, hogy mi magunk is 
bűnösök vagyunk. 

Hogyan tehetünk szert nagyobb együttérzésre a szenvedők iránt, még ha 
a saját helytelen tetteik következtében szenvednek is? 
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december 28.szerda

NEM CSAK TÖVIS ÉS BOGÁNCS

Mint mindannyian tudjuk, némelyek talán túlságosan is jól: az élet nehéz. Már 
az Édenben, közvetlenül a bűneset után kaphattunk némi ízelítőt abból, hogy 
mennyire nehéz is lesz. Ekkor közölte az Úr az első emberpárral, hogy többek 
között milyen következménye lesz a törvényszegésüknek (1Móz 3:16-24). Ez 
persze csak néhány utalás volt. Hiszen ha csak annyi lenne a nehézség az éle-
tünkben, hogy a föld „tövist és bogáncsot” (1Móz 3:18, RÚF) hajtana, akkor az 
ember élete gyökeresen más lenne, mint most. Körülnézve nem látunk mást, 
csak szenvedést, betegséget, nyomort, háborút, bűnözést, depressziót, környe-
zetszennyezést és igazságtalanságot. Hérodotosz, ókori történész írt egy kultúrá-
ról, amelyben az emberek gyászoltak – igen, gyászoltak, amikor megszületett egy 
kisbaba, mert tudták, hogy felnőttként elkerülhetetlen fájdalom és szenvedés vár 
rá. Morbidnak tűnő gondolat, de ki tudná megcáfolni a logikáját? Jób könyvének 
van viszont egy üzenete az ember helyzetére vonatkozóan. Jóbot tekinthetjük 
az egész emberiség szimbólumának, abban az értelemben, hogy mindannyian 
szenvedünk, ráadásul gyakran az általunk elkövetett bűnökhöz képest teljesen 
igazságtalannak, nem arányosnak tűnő módon. Nem volt igazságos Jób szen-
vedése, mint ahogy a miénk sem az. Mindeközben Jób könyve csak annyit tud 
mondani, hogy van Isten, Isten mindenről tud, és megígéri, hogy nem lesz min-
den hiábavaló. Szekuláris írók, ateista írók küzdenek, hogy el tudják fogadni az 
örökre a halálban végződő élet értelmetlenségét. Küzdenek, küszködnek, hogy 
válaszokat találjanak, de semmire nem jutnak, azért mert ez az élet önmagában 
semmivel nem kecsegtethet. A „nihilizmus” ateista filozófia, a latin nihil szóból 
ered, ami azt jelenti, hogy „semmi”. A nihilizmus tanítása szerint semmi jelen-
tősége nincs a világnak, mint ahogy benne a saját életünknek sem. Jób könyve 
viszont egy transzcendens (érzékelésen felüli) valóságba mutat, túl a nihilen, 
amivel halandó életünk fenyeget. Istenre mutat és a létezésnek olyan birodalmá-
ra, amelyben reményt találhatunk. Megtudjuk belőle, hogy nem légüres térben, 
mindentől függetlenül történik az, ami velünk megesik, mert van Isten, aki tud 
mindenről, ami bekövetkezik, és ígéri, hogy egy nap majd mindent helyre tesz. 
Még ha Jób könyve nem is adja meg minden nagy kérdésre a választ, akkor sem 
hagyja, hogy üres kézzel távozzunk, csak életünk hamuját tartva a markunk-
ban (lásd 1Móz 3:19; Jób 2:8). Ellenkezőleg! A legnagyobb reményt nyújtja, a 
reményt, hogy van valami azon túl is, amit most érzékeinkkel felfoghatunk. 

Mely bibliaszövegek erősítik meg konkrétan azt a reményt, hogy van 
valami, ami messze felülmúl mindent, amit a világ adhat? (Lásd például 
Zsid 11:10; Jel 21:2!) 
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december 29. csütörtök

JÉZUS ÉS JÓB

Az évezredek során a Biblia kutatói igyekeztek párhuzamot vonni Jób és Jézus 
története között. Jób ugyan nem kifejezett „előképe” Jézusnak (mint ahogy 
az áldozati rendszer állatai voltak), mégis létezik néhány párhuzam. Ezekből 
más tanulságot is levonhatunk Jób történetéből: azt, hogy az Úrnak mibe ke-
rült a megváltásunk.

Vessük össze Jób 1:1 és ApCsel 3:14, Jak 5:6 és 1Jn 2:1 verseit! Milyen pár-
huzamokat találunk ezekben? 

Olvassuk el Mt 4:1-11 szakaszát! Hol látunk párhuzamot Jézus és Jób tör-
ténete között? 

Milyen párhuzamot látunk Mt 26:61, Lk 11:15-16 és Jn 18:30 verseit olvasva 
Jób tapasztalatával? 

Hasonlítsuk össze Jób 1:22 és Zsid 4:15 versét! Hol itt a párhuzam? 

Ezek a szövegek valóban érdekes párhuzamokat mutatnak Jób és Jézus ta-
pasztalatai között. Jób természetesen nem volt bűntelen, Jézus viszont az volt. 
Ám Jób is hűséges és igaz ember volt, akinek az élete dicsőítette az Atyát. 
Jóbot rettenetesen megpróbálta az ördög, mint ahogy Jézust is. Jób könyve egé-
szében hamisan vádolták Jóbot, és Jézus is kapott igaztalan vádakat. Végül, 
és talán ez a legfontosabb, a történtek ellenére Jób hűséges maradt az Úrhoz. 
Annak azonban még sokkal nagyobb a jelentősége ránk nézve, hogy Jézus is 
hűséges maradt. Jézus bűntelen életet élt, mindannak ellenére, ami vele tör-
tént, tökéletesen bemutatta az Isten jellemét. Jézus volt az Atya „valóságának 
képmása” (Zsid 1:3). Egyedül benne volt meg a megváltáshoz kellő igazság. 
„Istennek ez az igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által lesz mindazoké, 
akik hisznek. Mert nincs különbség” (Róm 3:22, ÚRK). 

Valóban nagy volt Jób szenvedése, viszont a szenvedésben tanúsított hűsége 
csak csekély és tökéletlen visszatükröződését adta annak, amit a Megváltó, 
Jézus kiállt Jóbért és értünk. Jézus azonban valóban eljön majd, és „utoljára 
megáll a por fölött” (Jób 19:25, RÚF).
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december 30.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Az évszázadok során Jób könyve felkavarta a judaizmus és a kereszténység körei-
hez tartozó olvasókat, sőt még az iszlám híveit is (akiknek van egy saját változa-
tuk erre a bibliai történetre), emellett magyarázatot nyújtott nekik és kihívást is 
jelentett a számukra. Azért mondjuk, hogy kihívást jelentett a számukra, mert ez az 
irat, ha önmagában vesszük, sok kérdést felelet nélkül hagy. Egy szinten ez nem 
is lehet annyira meglepő. Hiszen Mózes első könyvétől A jelenések könyvéig vajon a 
Biblia melyik könyve után nem maradnak megválaszolatlan kérdések? A Biblia, 
még ha teljes egészében vesszük is, akkor sem ad minden egyes, benne felvetett 
kérdésre feleletet. Mivel az általa tárgyalt témákat, mint például az emberiség bűn-
esetét és a megváltási tervet az egész örökkévalóságon át tanulmányozni fogjuk 
(lásd A nagy küzdelem. 577. o.), akkor hogyan is adhatna választ már most minden 
kérdésünkre egyetlen véges könyv, még ha maga az Úr ihlette is (2Tim 3:16)? Jób 
könyve azonban nem áll egyedül: része az Isten Igéjében kinyilatkoztatott sokkal 
szélesebb, teljesebb képnek. Egy hatalmas lelki és teológiai mozaik részeként igen 
komoly üzenetet közvetít. Az egész világegyetemet megszólítja, legalábbis Isten 
minden követőjét. Az üzenet pedig: hűség a viszontagságok között. Jób ékes példa 
Jézus szavaira: „de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül” (Mt 24:13, ÚRK). 
A Jézusban hívők, a helyes cselekedetekre törekvők közül időnként ugyan ki ne 
tapasztalt volna megmagyarázhatatlan rossz dolgokat? Kinek ne kellett volna hit- 
próbákat kiállnia azok közül, akik hisznek Jézusban és hűségesek akarnak ma-
radni? Ugyan melyik hívővel nem fordult még elő, hogy vigasztalásra várt, de vá-
daskodást kapott? Jób könyvében azonban példaként előttünk áll valaki, aki mind-
ezt átélte, sőt többet is, mégis megőrizte hűségét és tisztességét. Miközben tehát 
hitből és kegyelemből bízunk abban, aki meghalt a kereszten Jóbért és miértünk 
is, hangzik számunkra az üzenet: „Menj el, és te is így cselekedj” (Lk 10:37, ÚRK)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Képzeljük magunkat egy zsidó hívő helyébe, aki ismerte Jób könyvét 

és Jézus első adventje előtt élt. Mi maradhatott kérdéses számára, 
amire ma, a Jézus utáni korban élve tudhatjuk a választ? Vagyis, 
hogyan segít jobban megérteni Jób könyvét, ha ismerjük Jézus történe-
tét, azt, amit értünk tett? 

2. Majd, amikor találkozhatunk Jóbbal, mit kérdeznénk tőle először? 
Miért? 

3. Melyek azok a kérdések, amelyekkel ugyan foglalkozik Jób könyve, de 
a negyedév során itt nem tértünk ki rájuk? 

4. Mi volt az a fontos lelki szempont, amit ebben a negyedévi tanulmány-
ban ismertél fel? Beszélgessünk erről a csoportban!   
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A SZERETET SOK SEBET BEGYÓGYÍT

„Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, 
aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent” (1Jn 4:7).

„Keresztény nézőpontból figyelve a szeretet hatalma óriási. Elvében értel-
mi és lelki erő kapcsolódik össze. A tiszta szeretet jó hatása különleges, 
nem tehet mást, csak jót. Gátat vet a viszálynak, a fájdalomnak és igaz 
boldogságot hoz. A vagyon gyakran lesz a romlás és pusztítás eszköze, a 
kényszer bánt, míg a tiszta szeretetet igazság és jóság jellemzi.

Az Istennel és embertársaival békében élő embert nem lehet szeren-
csétlenné tenni. Nem lesz irigység a szívében; gonosz gondolatok nem ta-
lálnak helyet benne, mint ahogy a gyűlölet sem. Az Istennel összhangban 
lévő szív az élet bosszúságai és próbái fölé emelkedik.

Sátán irigységet, féltékenységet, gonosz gondolatokat, gonosz szava-
kat, türelmetlenséget, előítéletet, önzést, kapzsiságot és hiúságot plántál 
a szívbe, amit mind ki kell gyomlálni. Ha az ember engedi, hogy e rossz  
dolgok megmaradjanak a lelkében, ezek olyan gyümölcsöt teremnek, 
amely sokakat megfertőz. Ó, hányan ápolgatnak magukban mérgező haj-
tásokat, amelyek kipusztítják a szeretet drága gyümölcsét és beszennye-
zik a lelket!

Csakis a Krisztus szívéből fakadó szeretet képes gyógyítani. Csak Ő 
tudja begyógyítani a megsebzett lelket, akiben úgy áramlik a szeretetet, 
mint az éltető nedv a fában vagy a vér a testben.

A szeretetnek csodálatos ereje van, mert Istenből fakad. A haragot el-
fordító szelíd felelet, a hosszútűrő és kedves szeretet, a bűnök sokaságát 
elfedező jóság – ha ezeket megtanulnánk, milyen gyógyító erő ajándékát 
nyerhetnénk el! Mennyire más lenne az élet, olyan lenne a föld, mint a 
mennyország, a menny előíze” (Ellen G. White: My Life Today. 184. o.)!
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„Az igazaknak reménysége öröm…” (Péld 10:28)

  1.    Sz. Róm 14:7-8 Az Úré az életünk
 Naplemente: Budapest: 18:25 Debrecen: 18:15

  2.    V. Mal 3:17 Ígéret Isten gyermekeinek
  3.    H. Zsolt 68:20 Gondoskodó Urunk
  4.    K. Ef 6:6-8 Lelkiismeretes szolgálat
  5.    Sz. 5Móz 20:4 Védelem
  6.    Cs. Ef 4:1-3 A Lélek egységében
  7.    P. Péld 10:12 A szeretet jósága 
  8.    Sz. Péld 2:6 Az Úrtól jövő bölcsesség, tudás

 Naplemente: Budapest: 18:11 Debrecen: 18:01
  9.    V. 1Thessz 5:15 Jóra törekedni  
10.  H. Ef 4:23-24 Szükséges változás
11.  K. Zsolt 118:8-9 Bízni az Úrban
12. Sz. Gal 5:22 A Lélek gyümölcse
13.  Cs. Jer 15:16 Isten Igéje 
14.* P. Jer 17:14 Könyörgés Istenhez
15.  Sz. Ézs 55:1 Élő víz

 Naplemente: Budapest: 17:57 Debrecen: 17:48
16.  V. Ézs 57:1-2 Az igazak haláláról
17.  H. 1Jn 3:2 Átváltozásra várva
18.  K. Péld 24:10 Bátorság a bajban
19.  Sz. Mt 7:1-2 Az ítéletről
20.  Cs. 1Kor 1:18 A kereszt üzenete
21.  P. Lk 19:10 A Megváltó keres
22.  Sz. ApCsel 17:30 A türelmes Isten megtérésre hív

 Naplemente: Budapest: 17:44 Debrecen: 17:35
23.  V. Zsolt 41:2 Törődni a bajbajutottakkal
24.  H. Hós 14:10 Isten útjai
25.  K. Jak 5:16 Bűnvallás és ima
26.  Sz. Józs 1:7 Légy bátor és erős!
27.  Cs. Lk 12:32 Bátorítás Isten népének
28.  P.     Fil 2:15 Fénylő csillagként
29.  Sz.   Zsid 4:12 Isten beszéde

 Naplemente: Budapest: 17:32 Debrecen: 17:23
30.  V. Zsolt 42:12 Miért csüggedsz?
31.  H. Lk 11:34 A szem a lélek tükre
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„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni” (Zsid 11:6)

  1.    K. Ef 6:14-17 Lelki fegyverzetben 
  2.    Sz. Kol 4:6 Kellemes beszéd
  3.    Cs. 5Móz 6:5-7 Isten szeretetét tanítani
  4.    P.  2Kor 7:10 Életre vezető szomorúság 
  5.    Sz. Ézs 29:18-20 A helyreállítás ígéretei

 Naplemente: Budapest: 16:22 Debrecen: 16:12

  6.    V. Zsolt 33:6 A teremtő Úr
  7.    H. ApCsel 22:14-16 Ne késlekedj!
  8.    K. Lk 14:11 Döntések és következmények
  9.    Sz. Jel 1:7-8 Jézus visszatérésének ígérete
10.  Cs. Jób 19:25 Hit a Megváltóban
11.  P. Róm 8:14 Isten gyermekei
12.  Sz. Lk 12:6-7 Isten fontosnak tart!

 Naplemente: Budapest: 16:12 Debrecen: 16:02

13.  V. Ef 5:14 Ébredj!
14.  H. Jn 5:14 A gyógyulás után
15.  K. Zsolt 34:19 Az Úr vigasztal 
16.  Sz. Zsolt 69:30 Kérés 
17.  Cs. Ef 2:14 Krisztus a békességünk
18.  P. 2Kor 4:17-18 A láthatatlanra figyelve
19.  Sz. Jak 1:5 Istentől kérhető bölcsesség

 Naplemente: Budapest: 16:04 Debrecen: 15:54

20.  V. Zsid 10:38 Meghátrálás nélkül
21.  H. Jn 12:32 A megváltás 
22.  K. ApCsel 17:11 A béreabeliek 
23.  Sz. Jn 15:4-5 Krisztusban maradni
24.  Cs. 1Kor 15:58 Nem hiábavaló munka
25.  P. 1Kor 12:4-7 Különbözőség és egység
26.  Sz. Zsolt 41:12-13 Isten támogatása

 Naplemente: Budapest: 15:58 Debrecen: 15:48

27.  V. 5Móz 8:10 Hálaadás
28.  H. Mt 5:38-39 Ha arcul ütnek 
29.  K. 1Krón 29:9-10 Örömteli adakozás
30.  Sz. Jn 5:24 Hit és az örök élet

2016. november Reggeli dicséret
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„A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket” (Lk 21:19)

  1.    Cs. Ézs 38:17 Hála a szabadulásért
  2.    P.  1Kor 4:5 Isten igaz ítélete
  3.    Sz. 1Kor 2:9 Amit Isten készít a népének

 Naplemente: Budapest: 15:54 Debrecen: 15:44
  4.    V. Róm 10:9 Hit és vallástétel
  5.    H. Fil 1:9-10 Különbségtétel jó és rossz között
  6.    K. Fil 1:6 Isten elvégzi a munkáját bennünk
  7.    Sz. Mik 7:18-19 Megbocsátó Isten
  8.    Cs. 1Pt 1:22 Engedelmesség és szeretet
  9.*  P. Zsolt 37:4-6 Istenre hagyatkozni
10.  Sz. Gal 2:20 Hitben élni

 Naplemente: Budapest: 15:53 Debrecen: 15:42
11.  V. Zsolt 23:4 Félelem nélkül 
12.  H. Mt 12:30 Nincs középút!
13.  K.  Jak 4:14-15 Ha az Úr akarja…
14.  Sz. Ez 33:15 Megváltozott élet
15.  Cs. Ez 34:16 Isten tettei
16.  P.  Róm 13:11-12 Ébredjünk fel!
17.  Sz. 2Pt 3:14-15 Isten türelme és az üdvösség

 Naplemente: Budapest: 15:53 Debrecen: 15:42
18.  V. Zsid 12:14-15 Békességgel élni
19.  H. 1Jn 4:6 Az igazság lelke és a tévelygés lelke
20.  K. Kol 3:1-2 A megtért ember figyelme
21.  Sz. Ézs 60:1-3 Világíts a sötétben!
22.  Cs. Lk 2:16-18 A pásztorok 
23. P. Lk 2:13-14 Angyalok éneke
24.  Sz. Lk 2:7 A jászolban

 Naplemente: Budapest: 15:56 Debrecen: 15:45
25.  V. Lk 2:11 A Megváltó 
26.  H. Kol 2:9-10 Jézus Krisztus Isten
27.  K. Zsolt 119:165 Törvény és békesség
28.  Sz. Zsolt 121:7-8 Az Úr megőriz
29.  Cs. Ézs 61:10 Az üdvösség ruhái
30.  P. 5Móz 7:7-8 Nem az érdemeinkért szeret
31.  Sz. Jel 2:10 Hűség egész életen át

 Naplemente: Budapest: 16:02 Debrecen: 15:50
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