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Önmagukon túlmutató jelképek

Mindenünnen szinte elárasztanak a szimbólumok. Az anyanyelvünkben, 
ebből fakadóan a gondolatainkban is fellelhetők jelképek, amelyek valami 
másra utalnak. A kutya szó betűinek például semmi köze nincs a kutyához. 
A legépelt betűk szimbólumok, amelyeket papírlapra nyomtatnak. Bármi-
lyen sorrendbe állítanánk egy adott szó betűit, hangzóit, nem válhatnának 
azzá, amire éppen utalnak, tehát a kutya szó jelentése is minden nyelven és 
írásban túlmutat a szóképen.

A nyelv, a kultúra, a társadalom, a politika – bizonyos mértékig minden – 
a szimbólumok filterén át jut el hozzánk: a zászlók, az ikonok, a képek, a 
jelszavak, a nyelvi fordulatok, a művészet, a költészet, a szobrászat, az építé-
szet, a szertartások, a szokások jelentése helyenként más és más lehet. Tehát 
sok minden önmagánál többet is jelöl.

A Biblia a jelképek rendkívül gazdag tárháza. Mózes második könyvében 
Isten a hetedik napot az addig történtek, azaz a teremtés hat napja szimbó-
lumává tette. Az evangélium első kijelentését, a bűnbe esett emberiség szá-
mára a megváltás első ígéretét jelképek által adta tudtul Isten: mag, fej, sarok 
(1Móz 3:15), önmaguknál – a magoknál, a fejeknél és a sarkoknál – sokkal 
nagyobb létező valóságra utalnak. Az Úr Káinhoz is szimbolikus értelemben 
szólt: „A te atyádfiának vére kiált énhozzám a földről” (1Móz 4:10).

A Szentírás egészében kifejező szimbólumok jelennek meg: az özönvíz 
után a szivárvány (1Móz 9:13), József álmai (1Móz 37:1-11), A jelenések 
könyve 14. fejezetében a három angyal (Jel 14:6-12), az Ószövetség korának 
teljes szentélyszolgálata (Zsidók 9. fejezet), az úrvacsorai kenyér és bor (Mk 
14:22-25) – amelyek szintén mind önmagukon túlmutató valóságokra és 
igazságokra utalnak. 

Az adventisták számára jól ismert Dániel számos prófétai jelképe: a szár-
nyas oroszlán (Dán 7:4), a vasfogú vadállat (Dán 7:7), a kecskebak, ami „nem 
is illeté a földet” (Dán 8:5), vagy a vas és cserép lábakon álló szobor (Dán 
2:33), ezek is mind valami nagyobbat szimbolizálnak.

Azután megemlíthetjük még a bibliai költészet roppant kifejező jelképeit: 
„Ki mérte meg markával a vizeket, és ki mértéklé az egeket arasszal, a föld porát 
ki foglalá mércébe, és a hegyeket ki tette körtefontra, és a halmokat a mérleg-
serpenyőbe” (Ézs 40:12)? Vagy egy másik gyöngyszem: „Mint az aranyalma 
ezüsttányéron: olyan a helyén mondott ige” (Péld 25:11).

Továbbá mit mondhatunk Jézus példázatairól? Az elveszett bárány (Lk 
15:1-6), a pokolban szenvedő gazdag ember (Lk 16:22-31), a menyegzői la-
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koma (Mt 22:1-13) és a tíz szűz (Mt 25:1-13) mind olyan fogalmakra utaló 
szimbólumok, amelyek alig vagy egyáltalán nem kötődnek magukhoz a jel-
képekhez. (Krisztus azért jött, hogy örök életet adjon az elveszett emberiség-
nek, és nem elkóborolt tanyasi állatokat kívánt megkeresni.)

Negyedévi tanulmányunk a bibliai jelképek egy bizonyos körére, az öl-
tözettel kapcsolatos hasonlatokra összpontosítja a figyelmet. (Külön köszö-
nettel tartozunk a gondolatért Myrna Tetz-nek, aki nyugdíjba vonulása előtt 
az Adventist Review főszerkesztője volt.) Megnézzük, hogy a Bibliában sze-
replő emberek milyen ruhadarabokat viseltek, ezek mit jelentettek, milyen 
igazságot szimbolizáltak, milyen nagyobb valóságra mutattak. Megvizsgál-
juk menet közben a levonható tanulságokat is. Lucifer káprázatos, díszes 
mennybéli öltözetétől kezdve saját igazságunk szennyes ruháiig, Ádám és 
Éva édeni bőrruháitól kezdve az Ézsaiás könyvében megemlített dicsőség pa-
lástjáig a Biblia az öltözet, a ruhadarabok képével mutatja be a bűnnel, gőg-
gel, igazsággal, üdvösséggel, megigazulással, feltámadással és a Krisztusban 
nyerhető örök élettel kapcsolatos igazságokat. 

Noha nem a ruha teszi az embert, öltözetünk sokat elárul rólunk. Ebben 
az értelemben is – mint ahogy ez igaz minden jelkép esetében – a ruhadara-
bok önmaguknál fontosabb dolgokra mutathatnak.

Clifford R. Goldstein
szerkesztő

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

dításban közöljük. Amikor máshonnan idézünk, zárójelben olvasható a forrás meg-
jelölése. A bibliai könyvek neve és rövidítése, valamint a Bibliában szereplő nevek 
a Magyar Bibliatársulat megbízásából, a Magyarországi Református Egyház Kálvin 
János Kiadójában, Budapesten, 2002-ben kiadott bibliafordítás szerint szerepelnek. 
A továbbiakban ezt így rövidítjük: új prot. ford. Ha az idézetben egy, az oldalon már 
ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Továbbra is szeretettel ajánlom minden érdeklődő figyelmébe a Tanítói mellék-
letet, ami külön kiadványként beszerezhető.

Amint már megszoktuk, a szombatiskola hanganyaga letölthető az internetről. 
Ha a bibliatanulmányokat megkeressük az egyház honlapján (www.adventista.hu/
bibliatanulmanyok), az ott jelzett kapcsolattal elérhető a hanganyag is. Ezért külön 
köszönettel tartozunk Bátori Sándornak és Szabó Árpád Zoltánnak, valamint mind-
azoknak, akik részt vesznek a felolvasásban!

Zarkáné Teremy Krisztina
a magyar változat szerkesztője
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 március 26–április 1.1. tanulmány

A mennyei szövőszék

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 64; Róma 3:21-31; 4:1-7; 6:1-13; 
Filippi 3:3-16

„Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek 
az ő bűneik” (Róm 4:7).

„Krisztus a bűnös helyettese és záloga, Ő tartotta be helyette a törvényt, 
hogy a bűnös hihessen benne, minden tekintetben teljes érettségre tudjon 
felnőni Krisztus Jézusban, és így egésszé válhasson az Úrban. Krisztus en-
gesztelést szerzett a bűnért, viselte annak minden szégyenét, gyalázatát és 
büntetésé   t. A bűnü  nket hordozta, majd örökkévaló igazságát adta, hogy a 
hívő folt nélkül állhasson meg Isten előtt. Közeleg az idő, amikor elhangzik 
a kérdés: ’Kicsoda vádolja az Isten választottait?’ Erre jön a felelet: ’Krisztus az, 
aki meghalt, sőt, aki fel is támadott’ (Róm 8:33-34). Az Isten jobbján áll, aki az 
igazság folt nélküli öltözetét viseli, azt, ami a mennyei szövőszéken készült, 
és amelyben egyetlen szál sincs, amit a bűnös ember sajátjának mondhatna. 
Krisztus majd igazságának tökéletes palástjába öltözteti hívő gyermekét. Így 
Isten országában a megváltottak semmivel nem dicsekedhetnek. A hála, a 
dicséret mind visszaszáll az üdvözítő Istenhez” (Ellen G. White: The Youth’s 
Instructor. 1894. december 6.). 

Figyeljük meg ezt a jelképet! „Az igazság folt nélküli öltözete… ami a mennyei 
szövőszéken készült”, amibe a bűnös emberiség egyetlen szála sincs belesző-
ve. Milyen gyönyörű ez a kép, ami Jézus igazságát jelképezi, azt, ami Isten 
országában minden megváltott öltözete lesz!
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március 27. vasárnapvasárnap

A TÜKÖ  RBE NÉZVE

Három rendőrautóval üldöztek egy nőt, majd kényszerítették, hogy húzód-
jon le az út mellé. A rendőrök rászegezett fegyverrel közeledtek az autójában 
ülő asszonyhoz. A rémült sofőr feltartotta a kézét, úgy szállt ki a kocsiból. 

„Mit követtem el?” – tudakolta a félelemtől reszketve. 
A rendőrök elkérték a papírjait, majd néhány pillanat múlva csillapodtak a 
kedélyek, a fegyvereket eltették.
„Kérem, mi volt a baj? Miért állítottak meg?” – érdeklődött tovább az asz-
szony.
„Láttuk, ahogy őrült módjára vezetett és durván mutogatott a többi autós-
nak” – felelte az egyik tiszt. 
„Ezért szorítottak le és szegezték rám a fegyvereiket?”
„Nem, hölgyem. Felfigyeltünk a kocsi hátulján a keresztény szimbólumokra, 
és ebből arra következtettünk, hogy az autó lopott.”

Egyszerű a történet valóban, de rávilágít egy szomorú tényre. Nem minden 
keresztény (vagy aki annak vallja magát) élete üti meg azt a magas mércét, 
ami hitük ismeretében elvárható lenne. Némelyek jobbak másoknál, de egyi-
künk sem tökéletes. Mégis melyik keresztény láthatja Jézus jellemének töké-
letes visszatükröződését a tükörben? Vajon van olyan hívő, legyen bármilyen 
hűséges, aki a tükörbe tekintve joggal hivatkozhatna saját igazságára? Ugyan 
ki az közülünk, aki önmagával szembesülve nem borzad el attól, ami a fel-
szín alatt lappang?

Mi az üzenete Ézsaiás könyve 64. fejezetének? Melyik az az öltözetre utaló 
kép, ami az ember igazságát jelöli? Mi a jelentősége? Minek a reményét 
tárja elénk Isten ebben a szakaszban?

A „szennyes ruha” kifejezés a női havi ciklus idején bepiszkolódott ruhát je-
löli. Találhatnánk-e a bűnössé lett ember igazságára jobban ráillő képet? Pál 
apostol Róma 3. fejezetében e témáról szólva kifejti, hogy Isten előtt a zsi-
dók és a pogányok ugyanabban a helyzetben vannak: egyaránt bűnösök, és 
szükségük van az isteni kegyelemre. Mintha Ézsaiás 64. fejezete lenne Róma 
3. fejezete ószövetségi párja, rámutat a bűnösök dilemmájára, de nem hagy 
reménység nélkül. 

Mikor vizsgáltuk meg alaposan önmagunkat, a gondolatainkat, leg-
mélyebb indítékainkat, vágyainkat? Mit találtunk? Mennyire tartottuk 
félelmetesnek az eredményt? Mi az, amiben egyedül bízhatunk?
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 március 28.  hétfő hétfő

TULAJDONÍTOTT IGAZSÁG

Nem kérdés, hogy félelmetes képet lát minden őszinte keresztény, ha önma-
gára néz, különösen, ha Istennek a Krisztus személyében kinyilatkoztatott 
igazságához viszonyítja magát. Nem sok mindennel dicsekedhetünk Isten 
előtt, ugye? Sőt, dicsekvésre egyáltalán nincs okunk, csupán szennyes ruhák-
ra mutathatnánk. 

Akkor miben reménykedhetünk? Igazából nagyszerű reménységünk lehet, 
amit teológiai kifejezéssel élve tulajdonított igazságnak nevezünk. Mit jelent 
ez? Egyszerűen fogalmazva ez Jézus tökéletes igazsága, „ami a mennyei szö-
vőszéken készült”, és amit hit által kaphatunk meg. A tulajdonított igazság 
azt jelenti, hogy Jézus bűntelen élete lép bűnös életünk helyére. Isten nekünk 
tulajdonítja azt, ami nem a miénk, és teljesen betakar vele. Ezután úgy tekint 
ránk, mintha soha semmi bűnt nem követtünk volna el, mintha mindig ma-
radéktalanul eleget tettünk volna parancsolatainak, mintha olyan szentek és 
igazak lennénk, mint maga Jézus. 

Hogyan mutatja be Róm 4:1-7 szakaszában Pál apostol a tulajdonított 
igazságot Ábrahám Istenbe vetett hitére utalva?

Az apostol úgy fogalmaz Róm 4:2 versében, hogy ha Ábrahám a cselekede-
tei által igazult volna meg, dicsekedhetne. Isten viszont a hite miatt nevezte 
Ábrahámot igaznak. Jézus hív, hogy egyszerű hittel forduljunk hozzá, még 
ha bűnösök is vagyunk, Ő pedig tökéletességének köntösét, földi életének 
teljes igazságát borítja ránk. Ezt nevezzük tulajdonított igazságnak, és ez az 
egyetlen feloldás arra a dilemmára, amit olyan árnyaltan szemléltet Ézsaiás 
64. és Róma 3. fejezete.

Idézzük csak fel a képet! Jézus lefejti rólunk régi, foltos öltözetünket, szeny-
nyes gönceinket, majd ránk borítja tökéletes igazságának palástját, ami nem 
más, mint hiba nélküli szentsége és annak bizonyítéka, hogy maradéktala-
nul betartotta a törvényt. Jézus ezzel takar be, majd a fülünkbe súgja: „Már 
tökéletes vagy, saját igazságomat adom neked. Kérlek, viseld ezt a ruhát, és 
ne engedd, hogy lecsússzon rólad!”

Mi volt a legnagyobb ajándék, amit valaha kaptunk? Milyen érzést 
váltott ki belőlünk ez az ajándék, főleg ha nem tettünk semmit, amivel 
kiérdemeltük volna? Mennyivel nagyobb hálával kell akkor gondol-
nunk az igazság ajándékára, amit Jézus felkínál?!
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március 29. keddkedd

TÖRVÉNY NÉLKÜL

Egy lelkész a gyülekezete előtt kijelentette: „Jézus Krisztus megváltoztatta az 
életem. Egészen új, más ember lettem, mint azelőtt voltam. Mégis, azután, 
hogy 25 éve keresztény vagyok, saját tapasztalatomból kétséget kizáróan 
megtanultam a következőt, amit Isten Igéjének a próbája és ítélete alá is ve-
tettem. Tehát, ha végül üdvösségre jutok, ha valóban a végsőkig kitartok, 
amire Jézus bíztat, és ott lehetek majd Isten örök országában, akkor szá-
momra egyáltalán nem kétséges, hogy ez csak azért történhet, mert Krisz-
tusnak a mennyei szövőszéken készült igazsága palástként teljesen beborít. 
Képes lehetek győzni a bűn felett, és Isten kegyelme által már sok győzelmet 
arattam is. A jellembeli fogyatkozások leküzdése is lehetséges, és Isten ke-
gyelme által többet le is küzdöttem. Az is megtanulható, hogy mindenféle 
embert szeretni tudjunk, még az ellenségeket is, és Isten kegyelme által ezt 
is tanulom. Mindezzel együtt azonban tudom, hogy ez még távolról sem 
elegendő. Ha nem fedezne be Jézus igazsága – amit hit által nyerhetek el, 
nem pedig azzal, hogy a törvényt betartom –, akkor az ezer esztendő végén 
kiállhatnátok a szent város falára, és onnan integethetnétek le nekem, mert 
én biztosan nem lennék, nem lehetnék ott veletek.” 

Olvassuk el Róm 3:21-31 verseit! Mit mond itt Pál, és a szakaszban fog-
laltak mennyire csengenek egybe az imént idézett lelkész gondolataival?

Itt ugyan az apostol egy bizonyos csoportnak ír, akiket egy konkrét kérdés 
foglalkoztatott, de mondandójának lényege éppúgy szól a zsidóknak, mint 
a pogányoknak, a törvény örökérvényűségét elfogadó adventisták számára 
pedig különösen fontos. Mivel bűnösök vagyunk, szükségünk van rá, hogy 
a „törvény nélkül” megjelent üdvözítő igazság palástként ránk boruljon. Más 
szóval tehát ez Jézus igazsága, az Ő életének igazsága, „a Jézus Krisztusban 
való váltság.” Jézusban van a megváltás, benne találhatjuk meg, nem pedig 
önmagunkban, vagy abban, ahogy a törvénynek eleget teszünk, és a megvál-
tást hit által nyerhetjük el. 

Milyen tapasztalatokat szereztünk a törvény betartása terén? Éreztük 
már úgy, hogy az engedelmesség érdekében tett legnagyobb erőfeszí-
téseink révén igazzá válhatunk Isten előtt? Mi minden következik a 
válaszunkból? Beszélgessünk erről a kérdésről és a válaszainkról 
szombaton a csoportban!
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március 30.szerdaszerda

A RUHA TESZI AZ EMBERT

Egy novella arról szól, hogy két piti bűnöző rablást tervezett. Elhatározták, 
az egyikük rendőrruhában megáll a kiszemelt épület előtt, hogy senki ne 
gyanakodjon, amíg a másik kereket old a zsákmánnyal. A történet végén 
azonban a rendőrruhás rabló elfogta a társát. Rendőrnek öltözött, majd kez-
dett akként is viselkedni.

Ez a történet a témánkkal kapcsolatos pontra irányítja a figyelmet. Igen, ha 
hiszünk, betakar Krisztus igazsága, amit igazsága palástjának is nevezünk. 
Újjászülettünk, és már új életet élünk Krisztusban. Nem kérdéses tehát, 
hogy életünk is összhangban lesz az öltözetünkkel.

Krisztus igazságának palástját elfogadva elkötelezzük magunkat, hogy en-
gedjük az Úrnak kialakítani bennünk saját jellemtulajdonságait. Egészen 
megigazulunk kegyelem által, ami egy pillanat műve, és erőt is kapunk, hogy 
idővel alkalmazkodni tudjunk, és ez egy élet alatt belénk rögződik. Mi töb-
bet kérhetnénk még? „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít” 
(Fil 4:13) – bizonyosan vonatkozik ez a törvény betartásához kellő erőre. 

Pál apostol szerint milyen legyen az életünk, miután Jézus igazsága beta-
kar, „felöltöztet” (Róm 6:1-13)?

Pál világosan kifejti, hogy milyen gyökeres, az életet maradéktalanul meg-
változtató hatása van annak, ha az ember „megfeszíttetett” Jézussal. Figyeljük 
meg az élet és a halál képét! Nem létezik félút. A szennyes ruhába öltözött 
régi énünk meghalt, és új ember született, akit Jézus igazsága takar be. Ez az 
igazság azért nyilvánul meg, hogy most már „mi is új életben járjunk.” Az új 
élet azt jelenti, hogy a bűnnek már nem kell uralkodnia rajtunk. Számtalan 
ígéretet kaptunk a győzelemre, a kérdés csak az, hogy igényt tartunk-e rájuk.

Az életünk mely területein látszik meg az Istennel szerzett tapaszta-
lat? Hol kell többet küzdenünk? Hogyan tudjuk naponta eldönteni, 
hogy meghalunk énünknek és a Krisztusban nyerhető új életet éljük?
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március 31. csütörtökcsütörtök

OLCSÓ KEGYELEM VAGY TÖRVÉNYESKEDÉS

A Biblia írói Isten ihletésére mindenütt hangsúlyozták az engedelmesség 
fontosságát. Tévedés azt gondolni, hogy nem számít, mit teszünk, ha a szí-
vünkben Krisztus él. Ha Krisztus valóban a szívünkben él, csak helyes cse-
lekedeteknek kell fakadnia belőle. Épp olyan végzetes azonban azt hinni, 
hogy engedelmességünkkel üdvösségre juthatunk. Pál roppant hangzatos 
listát közölt az életéről, mindarról, amit Jézussal való találkozása előtt tett, 
a származásáról. A nyolcadik napon körülmetélték, izraelita, farizeus volt, 
nagy buzgalom jellemezte. Hiba nélkülinek tartotta magát. Maga volt a 
törvényeskedés. Megtérése után ezeket mind szemétnek ítélte ahhoz viszo-
nyítva, hogy megismerhette Krisztust. Úgy nyert igazságot, hogy elfogadta 
Krisztus igazságának palástját. Pál Krisztust kívánta követni. 

Hogyan fejezte ki Pál Fil 3:3-16 szakaszában a hit általi megváltás nagy-
szerű igazságát és azt, amit ez a megváltottak életében jelent?

Teológiai értelemben el kell választani Krisztus nekünk tulajdonított igaz-
ságát a Szentlélek bennünk végzett, átalakító munkájától. A keresztény élet 
szempontjából azonban semmiképp nem választhatók el, hiszen mindkettő-
nek meg kell lenni bennünk. Az egyik megléte a másik nélkül épp annyira 
lehetetlen, mint az, hogy egy érmének csak egy oldala legyen – ami nyilván 
teljes képtelenség!

Ha megértjük, hogy az engedelmességet ajándékba kapjuk, ez két véglet-
től óv meg: az olcsó kegyelemtől és a törvényeskedéstől. Először is hinni 
fogunk az engedelmesség fontosságában, másodszor pedig nem képzeljük, 
hogy engedelmességünkkel – amit ajándékként kapunk – érdemeket sze-
rezhetnénk. Éppúgy Krisztustól függünk a törvénynek való engedelmesség 
és a megszentelődés kérdésében, mint ahogy a megigazulásunk és bűneink 
bocsánata is tőle függ. Isten nemcsak megigazítani kész, de győzelemre is kí-
ván segíteni a bűn és az énünk felett. Minden esetben csak a saját akaratom 
a bizonytalan tényező: mennyire vagyok hajlandó naponként átadni magam 
Istennek, hogy „megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenve-
déseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az Ő halálához” (Fil 3:10).

Olvassuk el újból a mai igeszakaszokat! Hol találkozunk az ember 
szabad akaratának valóságával? Mit értett Pál azon, amit a 16. vers-
ben így fogalmaz: „amire eljutottunk, aszerint járjunk” (új prot. ford.)? 
Milyen döntések szükségesek ehhez?
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április 1.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely. 
„Hit és elfogadás” c. fejezet, 38–42. o.

„A törvény megköveteli az igazságot – az igazságos életet, a tökéletes jelle-
met. Persze az emberek ezt nem tudják megadni a törvénynek. Az emberek 
nem tudnak eleget tenni Isten szent törvénye követelményeinek. Krisztus 
azonban, aki emberként jött el a földre, szent életet élt és tökéletes jellemet 
fejlesztett ki, ingyen, ajándékként felajánlja ezeket mindazoknak, akik meg 
akarják kapni. Élete kezeskedik az emberek életéért. Így Isten béketűrése 
útján az övék lesz a múltban elkövetett bűneik bocsánata. Sőt még több is, 
mint ez. Krisztus ugyanis átitatja az embereket Isten tulajdonságaival. Az 
emberi jellemet az isteni jellem hasonlósága szerint építi fel, lelki erővel és 
szépséggel ruházza fel az embereket. Így a törvény igazi igazságossága be-
teljesedik a Krisztusban hívőkben. Érvényes Istennek az a szava, ’hogy igaz 
legyen Ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való’ (Róm 3:26)” (Ellen G. 
White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 670–671. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Olvassuk el ismét az előbbi White idézetet! Fejezzük ki a saját sza-

vainkkal a benne szereplő gondolatokat! Beszéljünk a csoportban 
erről! Melyek voltak a legfontosabb pontok? 

 A csoportban beszélgessünk a keddi rész utolsó kérdéséről!
2. „Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr 

dicsőségét, a dicsőségben fokról-fokra hozzá hasonlóvá változunk át, az 
Úr Lelke által” (2Kor 3:18, SZIT). Mit jelent az, hogy visszatükröz-
zük „az Úr dicsőségét”?

3. Vannak olyan hívők, akik sokat küzdenek az üdvbizonyosság gon-
dolatával. Hogyan értsük az üdvbizonyosságot? Mit jelent? Miben 
találhatjuk meg? Mennyiben segít a választ megkapni az a gondo-
lat, hogy a mennyei szövőszéken készült igazság palástjában nincs 
egyetlen ember szőtte szál sem? Honnan tudhatjuk, hogy nem elbi-
zakodottság, ha van üdvbizonyosságunk? 

4. Miért olyan fontos teológiai szempontból különbséget tenni akö-
zött, amit Krisztus értünk tett már abban a pillanatban, amikor hit 
által igényeljük, amikor megigazít és megbocsát, valamint aközött, 
amit az életünkben végbevisz? Milyen veszéllyel jár, ha nem figye-
lünk a különbségre? 
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BIZTONSÁGOS MELLVÉRT

„…és felöltözvén az igazságnak mellvasába…” (Ef 6:14)

„Fel kell öltenünk a lelki fegyverzet minden darabját, hogy úgy áll-
junk meg erősen. Az Úr megtisztelt azzal, hogy katonáinak választott, 
harcoljunk hát bátran érte, minden dolgunkban ahhoz ragaszkodva, 
ami helyes… Mellvértként öltsük fel az Isten által védelmezett igazságot, 
ami kiváltság minden viselője számára! Ez az, ami a lelki életünket vé-
deni fogja.

Isten megfelelően gondoskodik mindazokról, akik őszintén, komo-
lyan és megfontoltan látnak hozzá a szentség tökéletesítéséhez Isten fé-
lelmében. Krisztus által erőt, kegyelmet és dicsőséget nyernek, amit a 
szolgáló angyalok juttatnak el az üdvösség örököseinek. Senki nem süly-
lyedt olyan mélyre, nem lehet olyan romlott és rossz, hogy ne találhatna 
erőt, tisztaságot és igazságot a halált érte is vállaló Jézusban, ha hajlandó 
eltávolítani bűneit, letérni a gonoszság útjáról és eltökélt szívvel az élő 
Istenhez fordulni. Az Úr arra vár, hogy levehesse bűntől foltos, szennyes 
ruháikat, és helyette rájuk adhassa az igazság vakítóan fehér öltözetét. 

A valóban igaz ember, aki őszintén szereti és féli Istent, jólétben és 
nehézségben egyaránt Krisztus igazságának palástját viseli. Az Isten-
nel igazán összeköttetésben állókon napi gyümölcsként megjelenik az 
önmegtagadás, az önfeláldozás, a jóindulat, a kedvesség, a szeretet, a 
türelem, a bátor kitartás és a keresztény bizalom. Tetteikről talán nem 
értesül a világ, ők mégis naponta megküzdenek a gonoszsággal, fontos 
győzelmeket aratva a kísértés és a rossz felett.

Aki felölti Krisztus igazságának palástját, kiválasztottként, hűséges-
ként és igazként állhat meg előtte. Sátánnak nincs hatalma kiragadni a 
Megváltó kezéből. Krisztus egyetlen embert sem enged az ellenség hatal-
mába kerülni, aki bűnbánattal és hittel kéri a védelmét. 

Mindenkinek szoros küzdelmet kell megvívni, hogy legyőzze szívé-
ben a bűnt. Ez időnként igencsak fájdalmas és lehangoló feladat, hiszen 
ha jellemünk fogyatékosságait észrevesszük, folyton azokra nézünk, 
amikor pedig Jézusra kellene tekintenünk, felöltve igazságának palást-
ját. Az Isten városának gyöngykapuját átlépők győztesként juthatnak be, 
és legnagyobb győzelmük az lesz, amit önmaguk felett arattak” (Ellen G. 
White: Amazing Grace. 30. o.).



14

április 2–8.

Dicsőségből levettetve

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes   8:1-18; Ézsaiás 14:12-14; 
Ezékiel 28:12-19; János 1:1-3; 2Korinthus 11:14; Kolossé 1:16-17

„Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtettél, míg gonosz-
ság nem találtaték benned” (Ez 28:15).

Mai bibliaszövegünk minden bizonnyal a legalapvetőbb kinyilatkoztatások 
közé tartozik. Két kulcsfontosságú szó emelkedik ki ebből a részből: fedd-
hetetlen és gonoszság, az utóbbit (gonoszság) körülhatárolja az első (feddhe-
tetlen). Ez azt jelenti, hogy a feddhetetlenség, vagyis a tökéletesség gondo-
latába – már a mennyben is így volt! – beletartozik a gonoszság eshetősége. 
Hogyan lehetne különben bármi rosszat találni egy tökéletesnek teremtett 
lényben, ha a tökéletességben nem lenne meg rá a lehetőség? Nem támadhat-
na gonoszság egy feddhetetlennek teremtett lényben, ha a feddhetetlenség 
nem foglalná magába a gonoszság választásának lehetőségét is – mint ami a 
nyilvánvaló helyzet volt.

Ez a szöveg arra mutat, hogy Isten világegyetemében a tökéletesség fogalma 
magában hordozza a szabadságot, az erkölcsi szabadságot, a jó és a rossz 
közötti választás képességét. E nélkül hogyan is lehetnének az emberek sza-
badok és erkölcsi lények? Egy cég kifejleszthet egy szoftverprogramot an-
nak megakadályozására, hogy az alkalmazottak az interneten hozzáférjenek 
pornográf oldalakhoz vagy egyéb erkölcstelenségekkel, szerencsejátékokkal 
töltsék az idejüket, ám ezt a szoftvert sem „erkölcsösnek”, sem „szabadságot 
nyújtónak” nem nevezné senki. Az alapigénk szerint tehát Lucifer rendkívüli 
megtiszteltetéssel övezett teremtmény volt, akinek még az öltözetére is kü-
lön figyelmet fordít a Szentírás, ő azonban kapott szabadságával visszaélve 
eltávolodott az Úrtól. 

Milyen tanulságot vonhatunk le végzetes hibája láttán?

2. tanulmány
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április 3. vasárnapvasárnap

MINDEN TEREMTMÉNY ALKOTÓJA

Istenünk a Teremtő. Jn 1:1-3 szakasza egyértelműen kijelenti, hogy kizárólag 
az Úr teremtő cselekedete hozott létre minden létezőt, ami valaha nem volt.

Felvetődött ez is: „Miért létezik a semmi helyett valami?” Talán ez az 
egyik legalapvetőbb kérdés, amit feltehetünk. Olvassuk el Jn 1:1-3 verse-
it! Hogyan találjuk meg benne a választ?

Ez a gondolat is érdekes, különösen az ősrobbanásként ismert elmélet fé-
nyében, amelynek képviselői azt tanítják, hogy világegyetemünk nem örök-
től fogva létezik, mint ahogy sokan hitték évezredeken át, hanem valójában 
több milliárd éve jött létre. Függetlenül attól, hogy ez az elmélet igaz vagy ha-
mis, sokan az Istenre, a Teremtőre mutató bizonyítékot látják benne. Tudo-
mányos, fizikai és matematikai egyenletek tömkelegével próbálták levezetni, 
mi minden szükséges egyáltalán az ősrobbanás bekövetkezéséhez. Egy tu-
dós még azt a kérdést is feltette, hogy „Ki lehelt tüzet az egyenletekbe?”

Erre tudjuk a választ, nem igaz? A tudósok most azzal kapcsolatban is ta-
lálgatnak, hogy vannak a világegyetemnek olyan óriási kiterjedésű részei, 
ahová a tekintetünk már nem érhet el, amelyekben úgynevezett sötét anyag, 
sötét energia létezik. Arra azért bizonyosan következtethetünk ebből, hogy 
rendkívülien korlátozott, amit a létező valóságból láthatunk.

Kol 1:16-17 versei szerint még mit – és még kit – teremtett Isten, amit/akit 
többnyire nem láthatunk naponta? Milyen alázattal kell közelítenünk 
tehát a valóság megismerésének kérdéséhez? Milyen tanulságokat von-
hatunk le ebből?

Figyeljünk fel a 16. versben arra is: nemcsak azt olvassuk, hogy min-
dent Isten teremtett, hanem ahogy az angol fordítások, valamint a 
magyar katolikus fordítás is írja: „érte teremtett” (a Károliban: „Őreá 
nézve”). Vajon mit jelent ez? Hogyan érthetjük meg? Mit jelent ránk 
nézve, ha tudjuk, hogy minket is „érte” teremtett Isten?
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április 4.hétfőhétfő

GYÖNYÖRŰ, TÖKÉLETES ANGYAL

Az angyalok seregei is Isten teremtményei közé tartoznak, akik egykor nem 
léteztek, majd pedig előálltak. Seregeik vezetője Lucifer volt, akinek a bu-
kásáról Ezékiel könyve 28. fejezete számol be, Tírusz királya szimbólumával 
utalva rá.

Milyen leírást találunk Ez 28:12-19 verseiben Luciferről? Milyen ékessé-
gek díszítették, és mi volt ezeknek a jelentősége? 

Ézs 14:12 úgy mutatja be Lucifert, mint aki a „hajnal fia”, és ezzel azt fejezi 
ki, miként tekintett rá Isten a bűneset előtti állapotában. Ez 28:12 verse pe-
dig ezt írja róla: „Te valál az arányosság pecsétgyűrűje.” Más fordításokban ez 
a rész így hangzik: „Te voltál a mintakép” (új prot. ford.) vagy „A tökéletesség 
példaképe lettél” (SZIT). 

Luciferre utalt a „fényes csillag” (Ézs 14:12) kifejezés is. A héber nyelvben ezt 
a szót általában a páratlan ragyogású Esthajnalcsillagra, a Vénusz bolygóra 
alkalmazták. 

Próbáljuk meg elképzelni, milyen lehetett Lucifer teljes díszében, rubin-
nal, gyémánttal, topázzal, berillel, ónixszal, jáspissal, zafírral, smaragddal, 
krizolittal és arannyal borítva! Még ha meg is próbálnánk felidézni a szí-
neket, amelyekben pompázhatott (vörös, sárga, zöld, azúrkék, türkizkék, 
olajzöld), a földi dolgokból kiinduló fantáziánk nem tenné lehetővé, hogy 
a mennyei ékkövekkel és fenséges színekkel gazdagított öltözetre úgy rá-
csodálkozhassunk, mint ahogy az angyalok tehették. A tündöklően ragyogó 
és az angyalok között a legmagasabb helyet elfoglaló lényt minden bizony-
nyal társai tisztelete és szeretete övezte. Az angyalok vágytak rá, hogy azt 
tegyék, amire kérték őket. A Teremtő szépségét tükrözték, és dicsérték Őt 
azért, mert az égi paradicsom harmóniájában élhettek. Folyamatosan dicső-
ítették Alkotójukat, ami egymás iránti önzetlen szeretetet váltott ki belőlük, 
és ameddig csak erre vágytak, ebben az állandó, egyedülálló, szeretettől su-
gárzó környezetben élhettek.

Ezt a mennyei légkört összhang, tökéletesség, szeretet és mélységes tisztelet 
jellemezte – amit emberként most már aligha tudunk elképzelni. 

Hogyan lehetnénk képesek a mennyei légkör mintájára harmóniát, 
tökéletességet és szeretetet árasztani az otthonunkban, a munkahe-
lyünkön és a gyülekezetünkben? Hogyan tudnánk jobban tükrözni 
Isten dicsőségét és szeretetét? 
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április 5. keddkedd

A TÖKÉLETES TEREMTMÉNY BUKÁSA

Lucifer fantasztikusan szép lehetett, káprázatos voltát a valóságról igencsak 
korlátozott fogalmainkkal nem tudjuk igazán elképzelni. Olvassuk el ismét, 
amit Ezékiel 28. fejezetében találunk róla: bölcs volt és gyönyörű, fenséges 
drágakövek pompáztak rajta. Minden bizonnyal rendkívüli jelenség volt.

Ez 28:13 versét jól megfigyelve egy érdekességgel találkozunk. A Lucifert 
ékesítő kövek felsorolása után ez áll a szövegben: „…készültek ama napon, 
melyen teremtetél.” Lucifer ékességei, egész öltözéke is az általa betöltött, ki-
emelkedő tisztre utaltak. A negyedév során többször is találkozunk majd 
azzal a gondolattal, hogy az öltözetünk sokat elárulhat a helyzetünkről. Te-
hát Lucifer ruházatából arra joggal lehet következtetni, hogy milyen nemes, 
szeretetre méltó, hatalmas és befolyásos volt. 

Ez 28:17 verse szerint mi járult hozzá Lucifer bukásához? Milyen fontos 
üzenetet találunk ebben a magunk számára? 

Az egésznek az az érdekessége, hogy valójában honnan eredt Lucifer szép-
sége, bölcsessége. Természetesen Istentől kapott mindent, ami az övé volt, 
amit felmutathatott, még lélegzetelállítóan szép öltözetét is. Lucifer egy volt 
a teremtmények közül, szépségét, bölcsességét Isten ajándékaként élvezte. 
Az Úr nélkül nem létezhetett volna, és semmije nem lett volna. Az Isten leg-
szorosabb közelségében élő angyal azonban valahogy mégis megfeledkezett 
erről a lényeges pontról. 

Mi ellen óv 5Móz 8:1-18 szakasza? Hogyan mutatkozott meg az ebben a 
szakaszban megfogalmazott elv Lucifer történetében?

Milyen könnyű elfeledkezni arról, különösen a jólét és a gazdagság ide-
jében, hogy mennyire az Úrtól függünk minden tekintetben! Mit tehe-
tünk naponta, nehogy saját „gyönyörű öltözetünk” – bölcsességünk, 
sikerünk, jólétünk – csapdájába essünk, bármilyen formában jelentkez-
zen is, és megfeledkezzünk arról, hogy mindent az Úrtól kapunk?
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április 6.szerdaszerda

ISTEN HELYÉRE VÁGYOTT

„Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt járkáltál” (Ez 28:14, új prot. 
ford.).

Ezékiel olyan szóképpel élt, ami Isten kormányzati székhelyére, vagyis ma-
gára a mennyre utalt. Amikor a próféta leírta, hogy Lucifer Isten hegyén volt, 
szavai is azt fejezték ki, hogy Isten milyen kiemelt tisztet adott neki, komoly 
előjogokat élvezhetett. 

A Biblia egyéb történetei is érzékeltetik a hegyen szerzett tapasztalatok jelen-
tőségét. Mózes például azért ment fel a hegyre, hogy ott Istennel találkozzon 
(2Móz 19:20). Jézus pedig három tanítványával egy magas hegyen volt, ami-
kor megdicsőült (Mt 17:1-2). 

A „tüzes kövek közt jártál” megfogalmazásban Ezékiel próféta a „tüzes kövek” 
szimbólumával utal Isten jelenlétére. Az Úr Mózesnek, Áronnak és más ve-
zetőknek is hasonlóan mutatta meg magát: „Látták Izráel Istenét: Lába alatt 
zafírkőféle volt, olyan tiszta, mint maga az ég” (2Móz 24:10, új prot. ford.).

A sok kiváltság ellenére, amit Lucifer élvezett, engedte, hogy rossz gondo-
latok fogalmazódjanak meg és gyűljenek benne, olyanok, amelyek idővel 
tettekhez vezettek, lázadásba vitték, majd romlásba döntötték.

Olvassuk el Ézs 14:12-14 szakaszát, ami szintén Lucifer bukását írja le! 
Milyen elvek kerülnek itt a figyelem középpontjába? Milyen tanulságul 
szolgál ez a rész a kísértések és küzdelmek idejére? 

Az ókori rómaiak hite szerint, ha a császár meghalt, istenné vált. Ez magyaráz-
za a haldokló Vespasianus szavait: „Ó, azt hiszem, most emelkedem az istenek 
közé!” Sokkal burkoltabb formában jelentkezhet a kísértés, hogy az ember is-
tennek képzelje magát, mint gondolnánk. Amikor megítéljük mások indítéka-
it, amikor bennünket meg nem illető előjogokat tulajdonítunk magunknak, 
amikor elfogadhatatlan módon akarunk az emberek felett uralkodni, akkor 
vajon a magunk módján nem Isten szerepében próbálunk tetszelegni?

Beszéljünk még arról, hogy milyen burkoltan veszélyeztethet 
mindannyiunkat, hogy Isten szerepébe képzeljük magunkat! Hogyan 
követhettük már el éppen ezt? Mi az egyetlen ellenszere ennek az igen 
veszélyes, de rejtett, lappangó ámításnak? 
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április 7. csütörtökcsütörtök

SÁTÁN A FÖLDÖN

„Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalá-
vá” (2Kor 11:14).

Jól tudjuk, hogy Sátán bukása nemcsak a mennyre, de a földre is hatással 
volt. A mennyben elkezdett lázadása és bűne a földön abban nyilvánul meg, 
amit nagy küzdelemként emlegetünk. Ez a küzdelem valóságos, elkeseredett, 
és mindannyian részesei vagyunk. 

Miről olvashatunk Jel 12:7-12 szakaszában? Mire figyelmeztetnek, 
ugyanakkor milyen reményt tárnak elénk ezek a versek?

A kereszt miatt azonban, azért, amit Jézus ott tett értünk, tudjuk, hogyan ér 
majd véget ez a küzdelem. Aki Krisztus igazságának palástját viseli, biztos 
lehet a győzelemben. Éppen ezért Sátán teljes erejével igyekszik elzárni a le-
hető legtöbb ember előtt az utat, nehogy rátaláljanak az üdvözítő igazságra, 
ami garantálná, hogy az örökkévalóságba jussanak. 

Olvassuk el ismét 2Kor 11:14 versét, és vizsgáljuk meg alaposan a szö-
vegösszefüggésével együtt! Milyen fontos üzenetre kell feltétlenül felfi-
gyelnünk?

Sátán különböző utakon próbál megtéveszteni, meg akarja akadályozni, 
hogy üdvözítő kapcsolatban legyünk Krisztussal. Attól sem riad vissza, hogy 
erre olyanokat használjon fel, akik kereszténynek vallják magukat, és sok-
szor éppen ez bizonyul legeredményesebb fondorlatának!

Mindenünnen leselkednek ránk lelki természetű veszedelmek (1Pt 5:8). 
Viszont fontos emlékezni arra, hogy vereséget szenvedett ellenséggel van 
dolgunk: az ördög veszített, romlása biztos, uralma véget ér! Mégis egyedül, 
magunkban nem állhatunk ki ellene győzelmet várva. Egyedüli reménysé-
günk és erősségünk Jézusban van, aki már győzelmet aratott felette. Diadala 
a miénk, amíg hittel és engedelmességgel igényeljük. 

Milyen úton-módon áshatja alá a hitünket lassan, lépésről lépésre az 
ördög, ha nem vigyázunk? Milyen napi döntéseinkkel tehetünk azért, 
hogy ez ne sikerüljön neki?
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április 8.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. „Miért 
engedte meg Isten a bűnt?” c. fejezet, 7–17. o.; „A szentély és szolgálata” c. 
fejezet, 302–316. o.; Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „Az élet vilá-
gossága” c. fejezet, 391–392. o.

„Amikor Sátán becsmérli Isten népét, és el akarja pusztítani, Krisztus közbe-
lép. Vétkezett ugyan, de Krisztus magára veszi vétkeit, és kiragadja őt üszkö-
sen is a tűzből” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. 
Adventista Egyház. 113. o.).

„Azért törhetett be a bűn a világba, mert átpártolt az, aki a szent angyalok 
seregeinek élén állt. Mi idézett elő ekkora változást, egy fenséges, tisztelettel 
övezett alattvalót pártütővé téve? Megkapjuk a választ: ’Szépségedben felfuval-
kodtál, rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvéért’ (Ez 28:17, új prot. 
ford.). Sátánnak talán lett volna némi mentsége, ha nem az Úr teremtette vol-
na meg olyan gyönyörűnek az oltalmazó kerubot, ha nem hasonlított volna 
annyira Isten képére, ha nem Isten tüntette volna ki oly nagy megtiszteltetés-
sel” (Ellen G. White: The General Conference Daily Bulletin. 1897. március 2.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Foglalkozzunk még az erkölcs és a szabadság gondolatával! Vajon 

szabadság nélkül létezhet igazi erkölcsiség? Vajon az erkölcsösnek 
mondott tettek valóban azok, ha kényszer hatása alatt és nem sza-
bad választás nyomán születnek meg? 

2. Sátán oly sokat kapott, de ez neki nem volt elég. Előfordulhat, hogy 
bennünk is megmutatkozik hasonló lelkület? Mit tehetünk, nehogy 
mi is elinduljunk ezen a romlásba vezető úton? 

3. Olvassuk el a csoportban Jel 12:7-12 szakaszát! Az életünkre vonat-
kozóan milyen tanulságot vonhatunk le különösen a 11. versből? 
„És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek 
beszédéért; és az ő életüket nem kímélték mind halálig.”

4. Beszéljünk még arról, hogyan fordulhat elő, hogy az ember isteníti 
önmagát! Mit jelent ez? Hogyan nyilvánulhat meg ez a tulajdonság 
bennünk anélkül, hogy észrevennénk? 

5. Olvassuk el újra az előbbi két White idézet közül az elsőt, ami arról 
szól, hogy Krisztus magára vette bűnünket! Mit jelent ez pontosan? 
Minek a reményét kelti bennünk? Mi lesz a sorsa annak, aki nem 
akarja elhinni, hogy ez az ígéret rá is vonatkozik? 
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MADÁCH IMRE:
AZ EMBER TRAGÉDIÁJA (részlet)

ANGYALOK KARA

Szabadon bűn és erény közt
Választhatni, mily nagy eszme,
S tudni mégis, hogy felettünk
Pajzsúl áll Isten kegyelme.
Tégy bátran hát, és ne bánd, ha
A tömeg hálátlan lesz,
Mert ne azt tekintse célúl,
Önbecsét csak, ki nagyot tesz,
Szégyenelve tenni másképp;
És e szégyen öntudatja
A hitványat földre szegzi,
A dicsőet felragadja – 
Ámde útad felségében
Ne vakítson el a képzelet,
Hogy, amit téssz, azt az Isten 
Dicsőségére te végzed,
És ő éppen rád szorulna,
Mint végzése eszközére:
Sőt, te nyertél tőle díszt, ha
Engedi, hogy tégy helyette. –
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április 9–15.

Az ártatlanság ruhái

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2:15-17, 20-25; 3:6-11, 21; 
Lukács 21:36; 2Timóteus 3:16-17

„Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és 
asszonnyá teremté őket” (1Móz 1:27).

Amint már megállapítottuk, Lucifer bukásának hatása nem korlátozódott a 
mennyre. A földön is alkalmazza fortélyait és csalásait. Csodálkozunk rajta, 
hogy milyen sikerrel ferdítette el Isten Igéjének legnyilvánvalóbb igazságait, 
emberek millióival hitetve el azok ellenkezőjét. 

Mózes első könyve például világosan kifejti: már kezdetben a földi „táplálék-
lánc” csúcsán volt az ember, akit Isten a saját képére teremtett. Az ember 
istenképűsége nem évmilliárdok alatt fejlődött ki természetes folyamatok 
következtében. Az evolúció hívei ennek éppen az ellenkezőjét tanítják – mi-
szerint az ember a létezés alacsonyabb szintjéről (mikrobákból) indult, míg 
a kegyetlenség és a halál brutális eseményein átvergődve felküzdötte magát 
a tápláléklánc csúcsára. A Szentírás ezzel ellentétben azt tanítja, hogy az em-
ber már kezdetben a csúcson volt, Isten a saját képére teremtette, és folyama-
tos süllyedése a bűn következtében indult meg. 

Ezen a héten Mózes első könyvének az öltözetre vonatkozó jelképeit szemlél-
ve betekinthetünk abba, hogyan is kezdődött el a hanyatlás, és egyedül mi 
jelenti a megoldást. 

3. tanulmány
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április 10. vasárnapvasárnap

AZ ELSŐ IDŐKBEN

Fussuk át gyorsan Mózes első könyve első két fejezetét! Próbáljuk meg 
elképzelni, hogy is nézhetett ki a Teremtő kezéből frissen kikerült föld, 
amikor még nem ejtett foltot rajta a bűn! Mi mindenben különbözik mai 
világunk a kezdeti állapotoktól?

Isten olyan környezetbe helyezte Ádámot és Évát, amit távolról sem tudunk 
elképzelni – káprázatos otthon, lélegzetelállító kerttel, ahol hűséges baráta-
ikként éltek a különféle állatok. Őseink kedvüket lelték a lenyűgöző látvány-
ban, az illatos virágokban, a madarakban és egyéb állatokban. Örömmel 
töltötte el őket Isten szeretete és az egymás iránti szeretet. Nem kívántak 
többet, nem nélkülöztek semmit. A kertet gondozták, ahogy meghagyta ne-
kik Alkotójuk. Ádám és Éva minden bizonnyal várta a Teremtő látogatásait, 
ilyenkor együtt sétáltak a kertben és társalogtak vele. Biztosak voltak az Úr 
szeretetében, és bennük is naponként erősödött a szeretet Isten iránt. 

Ádám és Éva Istennel való kapcsolata napi találkozásaik közben szilár-
dult, erősödött. Olyan világban éltek, amelyben nem volt bűn, romlás 
vagy pusztulás, amit a bűn mindig magával hoz. Hogyan juthatunk el 
ilyen kapcsolatra a Teremtőnkkel itt, a bűn által megmérgezett világban? 
Lásd Mt 6:25-34; Lk 21:36; Jn 17:3; 2Tim 3:16-17!

Ádám és Éva szemtől szembe láthatta az Urat, de nekünk már nincs meg ez 
a kiváltságunk. Az viszont számunkra is lehetséges, hogy állandó kapcso-
latban álljunk Ádám és Éva Istenével. Ugyan a bűn közénk állt, ám Jézus el-
törhetetlen kapoccsal kötötte össze a mennyet a földdel. Így nekünk is lehet 
szoros, meghitt kapcsolatunk a Teremtővel.

Mennyire szoros és meghitt a viszonyunk Istennel? Miközben a 
választ fontolgatjuk, kérdezzük meg azt is magunktól, hogy mit 
teszünk a kapcsolat ápolásáért? Mi minden gyengíti a viszonyunkat? 
Milyen döntéseket kell meghoznunk azért, hogy jobban kötődjünk az 
Úrhoz?
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április 11.hétfőhétfő

„MEZÍTELENEK VOLTAK… 
DE NEM SZÉGYELLTÉK MAGUKAT”

Nekünk, akiknek a világról, a valóságról – gyakorlatilag mindenről – alko-
tott képét átszőtte, beszennyezte, eltorzította a bűn, nagyon nehéz teljesen 
elképzelnünk, hogy milyen is volt valójában Ádám és Éva erkölcsi állapota 
az Édenben. Nem ismerték a fájdalmat, a szenvedést, a megtévesztést, az 
árulást, a halált, a veszteséget, a szégyent, és főként nem a szexuális termé-
szetű szégyent (ami ma, a bűn következményeibe oly mélyre süllyedt világ-
ban talán a leginkább túlsúlyba került).

1Móz 2:20-25 verseiből mit tudhatunk meg Ádám és Éva szoros, meghitt 
kapcsolatáról?

Ádám és Éva „egy testté” (1Móz 2:24) lett, tehát nemcsak Istennel, hanem 
egymással is közeli kapcsolatban álltak. Szövegünk nagyon világos, félre-
érthetetlen: meztelenek voltak és nem szégyellték (lásd 25. vers). Az igazi 
tisztaság, ártatlanság!

„A bűntelen pár nem viselt mesterséges öltözéket; fény és dicsőség takar-
ta be őket, mint az angyalokat. Ameddig engedelmeskedtek Istennek, ez a 
palást burkolta be őket” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 
1993, Advent Kiadó. 19. o.).

Azt nem tudjuk meg, pontosan hogy is nézett ki ez a fény, hogyan működött, 
mi volt a célja. Csak annyit árul el a feljegyzés, hogy még ezzel együtt is mez-
telennek lehetett nevezni őket. Mivel nem szégyellték magukat, arra követ-
keztethetünk, hogy a fény nem fedte el meztelenségüket teljesen, ez azonban 
nem számított a bűntelen környezetben, nem létezett szégyen. 

Bizonyos értelemben a mezítelenség hangsúlyozása arra látszik utalni, hogy 
a bűntelen pár egyfajta fizikai közelséget élvezett. Nyitottság, átláthatóság, 
ártatlanság jellemezte őket és mindazt, amit tettek, ezért élhettek így. Ma-
radéktalan őszinteségben, nyitottságban és szabadságban éltek egymással, 
Isten színe előtt, végtére is így rendelte el az Úr. Milyen nagyszerű lehetett!

Mennyire jellemzi az életünket a nyitottság, az átláthatóság? Vagy 
talán állandóan igyekszünk elrejteni dolgokat, erkölcsi sarkokat 
vágva, köpönyegeket húzva magunkra, nehogy megmutatkozzon a 
valóság? (Lásd Mt 10:26!) Az utóbbi esetén az életünk mely területein 
kell változtatnunk? 
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április 12. keddkedd

A PRÓBA

A múlt heti tanulmányunkban beszéltünk egy lényeges igazságról, arról, 
hogy Isten minden erkölcsi teremtményének szabadságot enged. E szabad-
ság nélkül is tehetnének olyasmit, amit erkölcsösnek mondhatnánk, mint 
például ahogy a ház riasztóberendezése véd a bűncselekményektől, mégis, 
ugyan ki nevezhetné erkölcsösnek a riasztót? Hasonlóképpen azokat a lénye-
ket sem lehetne erkölcsösnek tartani, akiknek nincs választásuk, kizárólag 
jót képesek tenni. Tehát, csakis az lehet erkölcsös, aki szabad. Ádámot és 
Évát egyszerű próba elé állította Isten, hogy lássa, szabadságukban vajon 
engedelmeskednek-e neki. Bizonyos értelemben ez volt a próbaideje a sza-
bad teremtményeknek. Ekkor kellett megmutatniuk, hogy a kapott szabad-
ságukban helyesen fognak cselekedni. 

Olvassunk 1Móz 2:15-17 verseiben a próbáról, amit Ádámnak (és vég-
eredményben Évának) ki kellett állni! Gondoljunk arra, hogy milyen 
környezetben voltak akkor! Bűnük így miért mondható még inkább ég-
bekiáltónak? 

Figyeljük meg jól, hogy mit mondott Sátán Évának 1Móz 3:1-4 verseiben! 
Milyen igazságot kevert a hazugságai közé?

Érdekes, hogy a fa „jó és gonosz” is volt! Isten nyilván nem akarta Ádámot és 
Évát megfosztani a jótól, hiszen az általa teremtett egész világ – beleértve az 
első emberpárt is – jó, mi több, „igen jó” (1Móz 1:31) volt. Az Úr csupán a 
gonoszság megismerésétől kívánta megkímélni őket, amit nem nehéz megér-
teni, ugye? Még bűnös világunkban is melyik szülő ne akarná megvédeni gye-
rekeit attól, hogy megismerjék a rosszat? Mennyivel inkább óvni akarta Isten 
Ádámot és Évát a gonosztól és annak az ismeretétől, aminek következtében 
elveszítik fényruhájukat és megtudják, mi a szégyen, a szenvedés meg a halál!

A gonoszság nem mindig mutatkozik meg a maga valójában, hiszen 
akkor könnyű volna meglátni, felismerni és általában elkerülni. 
(Utalhatnánk itt a sorozatgyilkosokra és egyebekre.) A rossznak van-
nak nagyon is rejtett, burkolt megnyilvánulásai. Milyen példákat 
mondhatunk? Hogyan tanulhatjuk meg felismerni különböző formá-
it, hogy azután védekezhessünk ellenük?
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április 13.szerdaszerda

ÚJ RUHATÁR

Jól tudjuk, hogy Ádám és Éva elbukott a próbán, ami pedig nem volt bonyo-
lult. Ha a következményeket pusztán tragikusnak neveznénk, az emberiség 
történelmében az lenne az alábecsülés legkirívóbb esete. A tragikus szó alig-
ha elegendő arra, hogy eleink engedetlenségének iszonytató következmé-
nyeit kellőképpen érzékeltesse.  

1Móz 3:6-11 szerint mi történt a bukás után először Ádámmal és Évával? 
(Gyakorlatilag éppen az, amit Sátán az 5. versben megmondott.) Ez mit 
jelentett? Mire utalt a bűnük következményére vonatkozóan? 

A szemük megnyílt – pontosan ezt mondta Sátán –, csakhogy attól fogva 
már egészen másként látták a világot és a valóságot, mint azelőtt. A szakasz-
ban újból és újból előkerül mezítelenségük kérdése, ez vált a fő motívummá. 
Az ártatlanságukat elvevő bukást, engedetlenséget, valamint az Istennel és 
egymással való megváltozott, új kapcsolatukat mind-mind azzal fejezi ki a 
Szentírás, hogy már tudatára ébredtek meztelenségüknek. 

Figyeljük meg az Úr kérdését is: „Ki mondá néked, hogy mezítelen vagy” (11. 
vers)? Ebből arra következtethetünk, hogy ártatlanságukban fel sem ötlött 
bennük a meztelenség gondolata, természetes állapotnak tartották, tehát 
egyáltalán nem foglalkoztak vele. Attól fogva viszont nemcsak gondoltak rá, 
hanem uralta is őket az abból fakadó szégyen. 

Mi a jelentősége annak, ahogy Ádám és Éva a mezítelenségre reagált?

Képzeljük el őket, amint a bokrokban rejtőzködnek, a csodálkozástól elkere-
kedett szájjal néznek önmagukra, miközben igyekeznek takargatni magukat 
az Úr előtt. Sorra vették a lehetőségeket, hogy mibe is burkolózhatnának, 
és valószínűleg a fügefa levelét találták e célra legalkalmasabbnak. Ebben 
láthatjuk a cselekedetek általi megváltás első tanulságát, amikor az ember 
a bűn problémáját saját tetteivel igyekszik megoldani. Szánalmas volt a pró-
bálkozásuk, de ne feledjük, semmivel sem kevésbé szánalmasak a mi ilyen 
irányú kísérleteink!
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április 14. csütörtökcsütörtök

BŐRBŐL KÉSZÜLT RUHA

„És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és 
felöltözteté őket” (1Móz 3:21).

Tegnap megnéztük, mit tett Ádám és Éva, miután elkövették a bűnt, ma pedig 
azzal foglalkozunk, hogy Isten hogyan reagált erre. Az iménti bibliaversben 
egy bizonyos értelemben az evangélium üzenetének előképét láthatjuk. Elő-
ször is, kiderült: Ádám és Éva fügefalevélből összeaggatott öltözete nem volt 
megfelelő, máskülönben mi szükség lett volna az ártatlan állatok megölésére, 
csak hogy a bűnössé lett pár fel tudjon valamit venni. Hasonlóképpen, a tör-
vény betartása érdekében tett erőfeszítéseink összessége sem elegendő ahhoz, 
hogy általuk megváltásra jussunk. Ha megdolgozhatnánk az üdvösségünkért, 
Krisztusnak nem kellett volna meghalnia értünk. A fügefalevél olcsóbb, ke-
vesebb veszteséget jelentett volna az ártatlan állatok halálánál, épp úgy, mint 
ahogy a mi cselekedeteink is olcsóbbak lennének Jézus halálánál. Ám sem 
a fügefalevelek, sem a saját cselekedeteink nem elegendőek; ezért kellett Jé-
zusnak meghalnia értünk; ezért kellett ártatlan állatokat megölni. Nem volt 
más megoldás (Róm 3:21-28; Gal 3:21). Másodszor pedig, mi a fő különbség 
a fügefalevél és az állatbőr között? Mi az, ami elkerülhetetlenül hozzátarto-
zik az utóbbihoz, de az előzőhöz nem? A válasz természetesen: a vér. Ebből 
is megállapítható, hogy az evangélium már 1Móz 3:21 versében megjelenik 
(lásd még 3Móz 17:11; Zsid 9:22; 1Pt 1:18-19; Jel 12:11). Harmadszor pedig, 
a vers vége árul el a legtöbbet, ahol azt olvassuk, hogy „és felöltözteté őket.” A 
héber szövegből világosan kiderül, hogy Isten helyezte az állatbőrt Ádámra 
és Évára. A meztelenség miatti szégyenüket az Úr tette fedte el, az, amit értük 
vitt végbe. Amint az előző részben is megállapítottuk, bűnük közvetlen követ-
kezménye megmutatkozott a mezítelenség motívumában. A problémát Isten 
oldotta meg, méghozzá úgy, hogy saját maga öltöztette fel őket, a levágott ár-
tatlan állatok bőrével. A versből csak annyit tudunk meg, hogy „bőr” takarta 
be őket, de azt nem olvashatjuk, hogy miféle bőr. Mégsem túl nehéz kitalálni, 
ugye? (Lásd 1Móz 22:8; Jn 1:36; 3:16!)

Tehát az Úr egészen a kezdettől fogva kezdte kinyilatkoztatni a megváltási 
tervet. Bármennyire iszonyatos volt is Ádám és Éva bűne, Isten megváltó 
kegyelménél nem volt nagyobb, és erről soha nem szabad elfeledkeznünk!

Időzzünk a Jézusban nyerhető hit általi megváltás gondolatkörénél! 
Beszélgessünk arról az ígéretről, hogy Jézus értünk vállalt tettében talá-
lunk üdvösséget, nem abban, amit magunkért valaha is megtehetnénk!
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április 15.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. „A te-
remtés”; „Kísértés és bukás”, „A megváltás terve” c. fejezetei, 18–44. o.

„Amikor Isten a szent Édenben elhelyezte ősszüleinket, az ártatlanság fe-
hér ruháját viselték… Semmiféle emberi találmány nem helyettesítheti az 
ártatlanság elveszett öltözetét… Kizárólag a Krisztus által rendelkezésünkre 
bocsátott palástban jelenhetünk meg Isten színe előtt. Az Úr minden bűn-
bánó hívőre ráadja ezt az öltözetet, Krisztus igazságának palástját… Ebben 
a mennyei szövőszéken készült köntösben egyetlen ember szőtte szál sincs. 
Az ember Krisztus jelleme tökéletes volt, és ezt a jellemet ajánlja fel nekünk” 
(Ellen G. White: Maranatha. 78. o.).

„Az Úr Jézus Krisztus öltözetet készített, saját igazságának palástját, amit 
minden megtérő hívőre ráborít, aki hit által kész elfogadni azt… Majd pedig 
amikor az Úr rátekint a hívő bűnösre, nem a testét borító fügefaleveleket 
látja, hanem saját igazságának palástját” (Ellen G. White: Advent Review and 
Sabbath Herald. 1898. nov. 15.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Milyen csatornán át férkőzött az ördög Éva lelkéhez, amivel elő-

idézte bukását? Hogyan tudja ugyanezt ma is felhasználni? 
2. Foglalkozzunk még az édeni esetben a mezítelenség kérdésével! Még 

mire következtethetünk ebből, ami segít megérteni az ott történteket?
3. Olvassuk el ismét az előbbi két White idézetet! Hogyan mutatkozik 

meg az evangélium csodálatos igazsága ezekben a gondolatokban is? 
4. Zsid 5:14 versében ez áll: „Az érettkorúaknak pedig kemény eledel 

való, mint akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó 
és rossz között való különbségtételre.” Foglalkozzunk még a 
gonoszság kérdésével! Mit jelent a „rossz” szó? Változatlan, állan-
dó, vagy pedig itt egy viszonylagos fogalomra gondolhatunk, abban 
az értelemben, hogy egyes helyeken rossznak tartják azt, amit 
másutt jónak neveznek, vagy amit valahol korábban rossznak tar-
tottak, azt később már nem mondják annak? Mennyire hat maga a 
társadalom arra, hogy mit tartanak jónak, ill. rossznak? Hogyan 
lehetünk képesek az adott kultúránktól függetlenül, biztosan 
tudni, hogy mi helyes vagy helytelen? Miként értsük Ézs 5:20 ver-
sét: „Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; 
akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és 
teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!”
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TÚRMEZEI ERZSÉBET:
ÉS LENNÉK FÉNYSUGÁR…

Most te nem látsz belőlem egyebet, 
csak azt a fénylő kegyelemruhát, 
mely ráborulva sebre, gyöngeségre, 
fehéren, csillogón beföd. 
Szövése köd, 
de nem látsz rajta át.
Nem látsz belőlem egyebet, 
csak ezt a fénylő kegyelemruhát. 

Én…, én tudom: alatta, rejtve, 
fénnyel fedezve, elfelejtve,
én…, én tudom, hogy ki vagyok.
Jaj, a fekélyes, bűnnel megvert,
rab, gyáva, gyönge, régi embert
érzem mozdulni annyiszor még
hófehér köntösöm alatt.
De kegyelem borít el lágyan.
Járhatok fénnyel szőtt ruhában, 
s ím szemed mást se lát belőlem,
csak a rám hulló sugarat.

Bár mindig, mindig így lehetne:
ne látna engem senki többé…
Voltom, valóm mind teljesebben
és mindörökre elfödözné
a kegyelem, mely megmarad…
Ne látna engem senki már,
csak azt az ég felé vezérlő,
örökké fénylő sugarat…!
És lennék fénysugár!
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április 16–22.

A tarka kabát

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 29:21–30:24; 34; 37; 42:13; 
1Korinthus 9:24-26

„Izráel pedig minden fiánál inkább szereti vala Józsefet, mivelhogy vén korában 
nemzette vala őt; és cifra ruhát csináltat vala néki” (1Móz 37:3).

Ennek a történetnek a gyökere Mózes első könyve 29. fejezetéhez nyúlik visz-
sza, ahol Jákóbról, a feleségeiről és az ágyasairól olvashatunk. Egy apa, négy 
anya és vagy egy tucatnyi gyerek – nem kell prófétának lenni ahhoz, hogy 
előre megjósoljuk, milyen rosszul működik és szerencsétlen lesz ez a család. 

Mennyivel jobb lett volna, ha Jákób követi a legősibb, az Édenből eredő min-
tát: egy férj és egy feleség! Minden korban, minden család számára ez az 
ideális modell. 

Ahogy azonban az előzőekben már megállapítottuk, Isten szabadnak terem-
tett, amivel együtt jár a rossz választásának szabadsága is. A „cifra ruha” va-
lószínűleg tekinthető a Jákób által elkövetett hibák szimbólumának, és a tör-
téneten keresztül bepillanthatunk abba is, hogyan vezethet el egyetlen hiba 
a következőhöz, majd a következőhöz, amíg végül az ember már egyáltalán 
nem lehet hatással a végkifejletre. 

Mennyivel jobb, ha a bűnt már csírájában elfojtjuk, még mielőtt felemészte-
ne minket és mindazokat, akiket szeretünk!

4. tanulmány
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április 17. vasárnapvasárnap

EGY CSALÁD TRAGÉDIÁJÁNAK EREDETE

Köztudott, hogy az élet dolgai nem hermetikusan lezárva, egymástól elkülö-
nített, különböző kategóriákban és adagokban érkeznek. Szinte minden hat 
mindenre. Einstein relativitáselmélete szerint az univerzumban az anyagok 
a gravitáció erejével vonzanak minden más anyagot. Ezek alapján tehát a tes-
tünk nemcsak a szomszédunkra fejt ki gravitációs vonzást, hanem a napra 
és a teremtett világban minden egyébre.

Ahhoz persze nincs szükségünk fizikaleckére, hogy felismerjük: az egyik em-
ber tettei, cselekedetei gyökeresen, sőt, akár tragikus módon is hathatnak 
másokra, még több nemzedékkel később is. Kik és hol vagyunk, és miért 
éppen ott – bizonyos mértékig olyan embereknek a tettein múlt, akik a ha-
tókörünkön teljesen kívül esnek. Éppen ezért, milyen fontos az óvatosság 
szavainkkal és tetteinkkel kapcsolatban, hiszen ki láthatná előre a rövid és 
hosszú távú következményeket (legyenek akár jók, akár rosszak)!?

Olvassuk el Mózes első könyve 24. fejezetét és 29:20-21 verseit! Mit mond-
hatunk az itt formálódó családról? Mi a tanulság azoknak a szokások-
nak követését illetően, amelyek a világban elfogadottak, de az igazság 
elveivel ellentétben állnak? Miért sodorhatnak bajba? 

„Jákób bűne, valamint az események sora, amelyekhez ez a bűn vezetett, 
rossz befolyást árasztott, és hatása keserű gyümölcsöt érlelt fiai jellemében 
és életében. Amikor fiai felnőttek, súlyos hibák fejlődtek ki bennük. A csa-
ládban megmutatkoztak a többnejűség következményei. Ez az iszonyú bűn 
kiszáríthatja a szeretet forrását, és hatására meglazulnak a legszentebb köte-
lékek. Az anyák féltékenysége megkeserítette a családi kapcsolatot. A gyer-
mekek egymással versengve, irányítást nem tűrve nőttek fel, és az apa életét 
aggódás és fájdalom árnyékolta be” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. 
Budapest, 1993, Advent Kiadó. 167. o.).

Mi mindent kaptunk örökségként, amibe nem volt beleszólásunk? 
Hosszú listát írhatnánk, nem igaz? Most pedig gondoljunk olyan fon-
tos döntésekre, amelyeket mostanában kell meghoznunk! Tegyük fel 
magunknak a kérdést: hogyan hatnak a döntéseink másokra, és való-
ban ilyen következményeket szeretnénk?
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április 18.hétfőhétfő

JÓZSEF ÉS TESTVÉREI

A testvérek közötti vetélkedés már önmagában is elég rossz, még a hagyomá-
nyokhoz leginkább ragaszkodó családokban is. Ebben a vegyes felállásban 
azonban gennyes fekélyként hatott, mert olyan összetevőkkel keveredett, 
mint a gyűlölet, a féltékenység, a kivételezés meg a büszkeség, és mindez 
együtt végül katasztrófához vezetett. Azt is megállapíthatjuk, hogy József 
testvérei nem voltak éppen jó fiúk. 

Mit tudhatunk meg a testvérek jelleméről Mózes első könyve 34. fejezeté-
ből?

Meg kell még említeni József álmait is (1Móz 37:5-11), amelyekben az egész 
család engedelmesen meghajol előtte. Az álmokat hallva tovább fokozódott 
a testvérek ellenérzése, akik addig sem igen szerették öccsüket. Éppen erről 
olvashatunk 1Móz 37:8 versében. Ez azonban még nem minden.

Mi rontott még a fivérek viszonyán 1Móz 37:2 verse szerint? 

Az árulkodókat általában nem szeretik. Minél több rosszat tettek József 
bátyjai, annál kevésbé örültek, hogy öccsük beszámolt az apjuknak viselt 
dolgaikról. Konkrétan nem tudjuk meg a szakaszból, mi mindent műveltek, 
a korábbiak ismeretében azonban bizonyára olyasmit, amit helyre kellett 
tenni, még mielőtt nagyobb szégyent, gyalázatot hoztak volna magukra és 
a családra.

A legszámottevőbb tényező mégis az lehetett, amiről a Biblia így ír: „Izráel 
pedig minden fiánál inkább szereti vala Józsefet” (1Móz 37:3). A testvérek nem 
voltak ostobák, nyilván feltűnt nekik apjuk részrehajlása, ami minden bi-
zonnyal tovább mérgezhette az amúgy is feszült helyzetet. 

Nincs mentség arra, amit a testvérek Józseffel tettek, de a háttér ismeretében 
jobban el tudjuk képzelni, hogy mi vezetett el odáig. 

Bizonyos mértékig mindannyian a körülményeink foglyai vagyunk. 
Olyan dolgok történnek velünk, amelyekbe nincs beleszólásunk. A 
kérdés csupán az, mit váltanak ki belőlünk az adott helyzetek. Vajon 
nyomás hatására hajlandóak vagyunk feláldozni az elveinket, vagy 
minden körülmény között az elveink vezetnek? 
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április 19. keddkedd

JÓZSEF TARKA KABÁTJA

József jelleméhez viszonyítva még inkább szembeötlenek bátyjai jellemhibái. 

„Volt egy fiú – Rákhel idősebb fia, József –, aki egészen más jellemű volt, 
mint a többiek. Kivételes szépsége mintha lelke és szíve belső szépségének 
tükre lett volna. A tiszta szívű, szorgalmas és vidám ifjú éberen és állhata-
tosan vigyázott erkölcsi tisztaságára. Hallgatott atyja tanításaira, és öröm-
mel engedelmeskedett Istennek. Azok a tulajdonságok, amelyekkel később 
Egyiptomban kitűnt – szelídség, hűség és megbízhatóság –, már ekkor meg-
mutatkoztak mindennapi életében. Mivel anyja már nem élt, még jobban 
ragaszkodott atyjához, és Jákób szíve-lelke egy volt öregkorában született 
fiáéval. ’Minden fiánál inkább szereti vala Józsefet’ (1Móz 37:3)” (Ellen G. Whi-
te: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 167–168. o.).

Az apa kivételezése hogyan súlyosbította a helyzetet? 1Móz 37:3-4

A Józsefet nagy szeretettel körülvevő apa drága ajándéka, a gyönyörű szö-
vésű tarka kabát bizonyára sokkal szebb volt a többi testvér köpenyénél. 
Ilyen öltözetet általában csak előkelő emberek viseltek. József bátyjai ebből 
is arra következtethettek, hogy apjuk további előnyöket juttat majd kedvenc 
gyermekének, még az elsőszülöttségi jogot is neki adhatja. Az ajándék lát-
tán attól is tarthattak, hogy majd ő kapja a legnagyobb részt az örökségből. 
Mindenképpen nagy hiba volt, bármi is lehetett az apa szándéka a kabáttal 
– még akkor is, ha csupán a szeretetének jele volt és semmi több –, hiszen 
a testvérek szívében tovább szította a Józseffel szembeni gyűlölet már addig 
is lobogó lángját.

Egy bizonyos értelemben a kabát a földi tisztesség, földi rang szimbóluma 
volt, ami végeredményben csak felszínes és ideig-óráig tart. Amikor Mózes 
lejegyezte a történetet, azt az összefüggést emelte ki, hogy Jákób a többi 
gyermekénél jobban szerette Józsefet. Tehát a kabátnak a Józseffel szembeni 
gyűlöletben is központi szerepe volt, mint ahogy abban, ahová ez a gyűlölet 
elvezetett. 

Részesültünk már nagy világi tisztességben? Mennyire éreztük magun-
kat jól akkor? Mennyi idő telt el, amíg a kitörő öröm, a megelégedett-
ség vagy hasonló remek érzés elcsitult, és a nagy megtiszteltetés már 
csak keveset vagy szinte semmit nem jelentett? Milyen tanulságot 
vonhatunk le ebből? Lásd 1Kor 9:24-26!
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szerdaszerda április 20.

A LETÉPETT RUHA

Milyen kirívó ellentétet látunk 1Móz 37:12-25 szakaszában a jó és a go-
nosz, az ártatlanság és az árulás között? 

József bátyjai nemcsak öccsük haláláról beszéltek, de abban is megállapod-
tak, hogy mit fognak majd az apjuknak mondani. Apa! Nagyon sajnáljuk. 
Nézd, ezt a kabátot találtuk! Nem ez volt Józsefé? Ha igen, akkor bizonyára egy 
vadállat ölhette meg a fiút. Nehéz elképzelni, hogyan keríthet embereket eny-
nyire hatalmába a gyűlölet, hogy képesek legyenek ilyesmit tenni a saját test-
vérükkel és az apjukkal!

Mi a jelentősége annak, amiről 1Móz 37:23 verse számol be? 

Amikor a testvérek távolról észrevették a közeledő Józsefet, először az álma-
iról beszéltek, ami csak növelte bennük a gyűlöletet. Azt gondolták, egyszer 
és mindenkorra tesznek róla, hogy az álmok ne váljanak valóra. Érdekes 
megjegyezni: a történet szerint először is letépték róla a kabátot. A héber szö-
vegből világosan kiderül, hogy a gyűlölt kabátról beszélgettek, amit az apjuk 
készíttetett. A vers kiemeli, hogy ez a kabát volt Józsefen. Amint meglátták 
abban az öltözetben közeledni, dühük bizonyára még elkeseredettebbé vált.

Itt tehát az történhetett, hogy a testvérek megpróbáltak megszabadulni 
mindattól, ami annyi gyűlöletet és haragot gerjesztett bennük. A szemükben 
a kabát szimbolizálta mindazt, amit a testvérükben gyűlöltek – minden jót 
vele és minden rosszat önmagukkal kapcsolatban. Bizonyára kitörő öröm-
mel, ujjongva, elégedetten rángatták le róla a kabátot. Azután öccsük már 
gyámoltalanul állt előttük a nélkül a cifra ruha nélkül, ami félelmeik szerint 
felsőbbségét jelképezte. Pedig József álmai arról szóltak, hogy majd ők ha-
jolnak meg előtte. 

Figyeljük meg, mennyire értelmetlen volt a testvérek érzelmektől 
fűtött tette! Milyen gyakran engedjük, hogy érzelmeink helytelen dol-
gokra sarkalljanak? Hogyan tanulhatjuk meg Isten hatalma alatt tar-
tani érzelmeinket, megkímélve magunkat (sőt, másokat is) az ilyen 
hatás alatt elkövetett rettenetes dolgok következményeitől? 
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csütörtökcsütörtökáprilis 21.

A „FIAD” RUHÁJA

„Akkor vevék a József felső ruháját, és leölének egy kecskebakot, és belemárták 
a felső ruhát a vérbe. És elküldék a cifra ruhát, és elvivék atyjokhoz és mon-
dának: Ezt találtuk, ismerd meg, fiad ruhája-é vagy nem” (1Móz 37:31-32)?

Hogyan süllyedhettek ennyire mélyre a szerető apa fiai, hogy képesek voltak 
apjuknak így, vérbe mártva átadni a kabátot, amit kedvenc fiának ajándé-
kozott, és színlelt ártatlansággal kérdezni: felismeri-e? Talán egy nappal a 
szörnyű bűntett előtt fel sem ötlött bennük ilyen vagy hasonló kegyetlenség. 
Ám ha az ember felül a bűn száguldó vonatára, ki tudja, hová ér!

Olvassuk el 1Móz 37:26-36 szakaszát! Mire lehetett következtetni abból, 
ahogy a testvérek Józsefről beszéltek apjuknak? 

Sokat elárul, hogy Józsefre utalva nem ezt mondták: „a testvérünk ruhája”, 
hanem „fiad ruhája.” Megdöbbentő hidegség, érzéketlenség, ami talán tu-
datalatti, védekező mechanizmus lehetett. Elképzelhető, hogy saját maguk 
előtt így próbálták csökkenteni gonoszságuk mértékét, hogy nem a testvé-
rükként, hanem apjuk fiaként utaltak Józsefre. 

A nevezett ruhadarabnak tehát a történet elején és végén egyaránt szerepe 
volt. Jákób és József kapcsolatának szimbólumát vér borítja. Ekkor már Jó-
zsef végét jelképezte, mindannak a végét, amit József jövőjéről gondoltak, 
ugyanakkor a vele szembeni gyűlöletük végét is. Tettük ugyan kétségtelenül 
„megoldott” egy problémát, csakhogy egy sereg egyéb bajt zúdított a nya-
kukba. Minden bizonnyal nekik is fájt látni az apjuk gyászát. Biztos, hogy 
bűntudattal és nagy lelkifurdalással küzdöttek, amint nap nap után szembe-
sültek Jákób bánatával.

Hosszú távon miként hatottak a testvérek tettei önmagukra és a család-
jukra? Mit tudhatunk meg erről 1Móz 42:13, 21-23, 32 és 44:28 verseiből?

Végül az Úr jót hozott ki a testvérek által elkövetett gonoszságból, ám ez 
aligha mentség a tettükre. E kirívó esetnek is arra kell emlékeztetnie, hogy 
milyen gyorsan elszabadulhat a bűn! Elvakítja és olyan dolgokba viheti az 
embert, ami többnyire fájdalmas és tragikus.
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április 22.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. „Vissza-
térés”, „József Egyiptomban” és „József és testvérei” c. fejezetei, 163–199. o.

„József a rá váró bajokról mit sem sejtve, vidáman közeledett, hogy a hosszú, 
fárasztó út után testvéreit köszöntse. Bátyjai durván bántak vele. Elmondta 
nekik, mi járatban van, ők azonban válaszra sem méltatták. József megré-
mült haragos tekintetük láttán… Képmutatással vádolták. Miközben hangot 
adtak irigy érzéseiknek, Sátán uralta gondolataikat. Semmi szánalom, sze-
retet nem volt bennük öccsük iránt. Lerángatták róla a tarka kabátot, ami 
apjuk szeretetét jelképezte és irigységüket felszította” (Ellen G. White: The 
Spirit of Prophecy. 1. köt. 128–129. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Még milyen „cifra ruhák” létezhetnek? A világnak mely dolgai után 

sóvároghatunk, amelyeket azonban előbb-utóbb könnyen le lehet 
tépni rólunk és „vérbe lehet mártani”? Hányféle világi megtisztelte-
tés létezik, amit olyan fontosnak tartunk, pedig végeredményben 
jelentéktelenek?

2. Gondoljunk a heti tanulmányunk témájára, majd olvassuk el 1Móz 
45:22 versét! Milyen érdekességre figyelünk fel?

3. Bizonyos szempontból Józsefet Krisztus előképének is tartjuk. 
Ismételjük át történetét, és keressünk párhuzamokat közöttük! 

4. A testvérek kétségkívül nagyon megbánták cselekedeteiket. Nem 
tudni, mit kezdett az apa a véres ruhával, talán eltette, mivel szere-
tett fiára emlékeztette. Képzeljük el, mit érezhettek a testvérek, 
amikor csak megpillantották azt, ami egykor irigységük szimbólu-
ma volt, később pedig már vétküket szimbolizálta. Hogyan tanulha-
tunk meg gondolkodni, mielőtt cselekednénk, nehogy elhamarko-
dottan járjunk el? Mennyire másként alakulhatott volna ez a törté-
net, ha a fiúk is igazán ismerik apjuk Istenét! Ha megtanultak 
volna imádkozni, énüknek meghalni, hittel és engedelmesen meg-
hajolni az Úr előtt, nem fajultak volna el ennyire a dolgok. Mennyi 
fájdalomtól és szenvedéstől menekültek volna meg! Mi védhet meg 
attól, hogy mi is hasonló csapdába essünk?
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A SZŐNYEG

A végtelenben, tér s időnek
örök határin messze túl,
a mindenségnek, múlt s jövőnek
szövőszékén ül az Úr.

Szövi száz meg száz emberélet
szép, tarka, hímes szőnyegét,
hol napfényt sző beléje, hol meg éjet,
így lesz hol fényes, hol sötét.

Szált szálba fonva vagy bogozva,
keresztbe szőve, át meg át,
egymás erejét megsokszorozza,
és fényt és színt egymásnak ád.

De amint éltünk gyönge szála
ez óriás szőnyegbe fut,
nem eszmél sorsa mély okára,
s dicsőségéről mit sem tud.

Ám kezdetén egy szebb jövőnek,
a mindenségen messze túl,
dicső remekmű lesz a szőnyeg,
mit életünkből szőtt az Úr!

(Ismeretlen szerzőtől, emlékezetből leírva. DIR)
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április 23–29.

A kegyelem papi öltözetei

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 28; 32:1-6; 3Mózes 21:7-24; 22:1-8; 
Zsidók 4:14-15; Jelenések 21:12-14

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép 
vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodála-
tos világosságára hívott el titeket” (1Pt 2:9).

„Minden hívő papsága” – ez a reformáció egyik nagyszerű gondolata. Az 
iménti igéből vezették le (persze nem kizárólag ebből), hogy minden keresz-
tény „pap” Isten színe előtt, mivel Jézusnak hála, nincs többé szükség földi 
közbenjáróra az ember és az Úr között (amit bizonyos vallások tanítanak). 
„Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus 
Jézus” (1Tim 2:5).

Jézus élete, halála, feltámadása és főpapi szolgálata volt az, amiben az Isten 
által elrendelt régi izraelita áldozati rendszer beteljesedett. Azt követően a 
lévita papság helyett új rendet alapított Isten: a királyi papságot, aminek már 
mindannyian részei vagyunk. 

Ezen a héten az ószövetségi papok ruhadarabjairól tanulunk, miközben egy 
kicsit többet megtudhatunk arról is, hogy mit takar az újszövetségi papság 
fogalma.

5. tanulmány
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április 24. vasárnapvasárnap

KEGYELEM AZ ÓSZÖVETSÉGBEN

Jézus a lehető legvilágosabban kijelentette: „És valakinek sokat adtak, sokat 
követelnek tőle; és a  kire sokat bíztak, többet kívánnak tőle” (Lk 12:48). Roppant 
fontos ez az elv, amit jól teszünk, ha komolyan veszünk, hiszen adventista-
ként mi is oly sokat kaptunk! Gondoljunk csak az általunk ismert igazsá-
gokra, összehasonlítva egyéb tanításokkal (mint pl. az örökös gyötrelem a 
pokolban, a szombat helyett a vasárnap szentsége stb.), és akkor értjük meg 
igazán, milyen kincseket bízott ránk Isten!

Tehát éppen ez az az elv, ami miatt égbekiáltónak mondhatjuk Áron bűnét, 
az aranyborjú készítését.

Mivel mentegethette kirívó bűnét Áron, azt, hogy ő is beleegyezett a nyílt 
hitehagyásba? 2Móz 32:1-6

A hittől való elfordulás már önmagában elég nagy baj volt, azonban még 
inkább felfoghatatlannak tűnik, hogy Áron is hajlott rá. Idézzük csak fel, 
mennyi kiváltságban részesült Áron! Mózessel együtt volt kezdettől fogva 
(2Móz 4:27-30); testvére nevében ő szólt a fáraóhoz (2Móz 7:1); ő dobta el 
a botot, ami kígyóvá vált (10. vers); ő sújtott a vízre, ami azután vérré vált 
(20. vers); annak a néhány kiválasztottnak az egyike lehetett, akik Isten színe 
elé járulhattak (2Móz 24:9-10). Röviden szólva, olyan kiváltságokat kapott, 
amelyekben a történelem során csak igen kevesen részesültek, de a nagy 
próba idején csúfosan elbukott. 

Éppen ezért kifejezetten érdekes, hogy Isten nemcsak megbocsátotta Áron 
bűnét, de az engedélyével a szövetséges nép első főpapjaként viselhette a 
szent öltözetet is. Gyakorlatilag előképe lehetett Jézusnak főpapi szolgálatá-
ban (Zsid 8:1). Másként fogalmazva tehát, noha Áron bűne rettenetes volt, ő 
mégis részesült Isten megmentő kegyelmében. A kegyelem hatalmas voltát 
pedig az tanúsítja, hogy az Úr nemcsak megbocsátott neki, hanem szent 
tisztségbe is állította. Tiszte Isten kegyelmére, irgalmára és bűnbocsánatára 
mutatott. Következésképp Áron élete a Krisztusban rendelkezésünkre álló 
kegyelem és megváltás kimagasló példája lett.

Buktunk már mi is szégyenletesen nagyot, amikor nem tudtunk az álta-
lunk elnyert sokféle ajándékhoz méltóan viselkedni? Hogyan meríthe-
tünk erőt Áron esetéből, hogy hibáink ellenére sincs minden veszve?
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április 25.hétfőhétfő

A PAPSÁG

„Te pedig hívasd magadhoz a te atyádfiát Áront, és az ő fiait ővele az Izráel 
fiai közül, hogy papjaim legyenek; Áron, Nádáb, Abihu, Eleázár, Ithamár, 
Áronnak fiai” (2Móz 28:1).

Izráel népének pusztai vándorlása idején alapította meg Isten a lévita papsá-
got, aminek másfél évezrednél is hosszabb ideig kellett működnie. Az Úrnak 
már jóval azelőtt is voltak papjai (lásd 1Móz 14:18), de e papság felállítása 
után a szerepük világosabban megmutatkozott. 

Amint az előző részben megállapítottuk, égbekiáltó bűne dacára Áront az 
újonnan alapított papság vezetőjének választotta az Úr. Ebből is látszik, 
hogy az Isten előtt szolgáló papoknak is át kellett érezni az általuk képviselt 
nép helyzetét, hiszen éppen erre szólt az elhívásuk. Az elbukott emberiség 
és a szent Isten közötti közbenjárók, képviselők voltak. Áron mint bűnös 
ember könnyen tudott azonosulni a többi bűnbe esett emberrel, akiket kép-
viselnie kellett az Úr előtt. Hogy jött volna ahhoz, hogy másokat megítéljen 
bűneik miatt, amikor őt aligha lehetett ártatlannak mondani? Ugyanakkor 
szent megtiszteltetés volt a papi tiszt, ennélfogva a papoknak a szentséget 
és a tisztaságot kellett jelképezni. Végtére is, ők álltak meg a nép helyett az 
Úr színe előtt, ezért „szentnek” kellett lenniük, máskülönben mi értelme lett 
volna a papság intézményének? A nép többi tagjától különbözniük kellett, 
de nem tetszőleges módon (hogy pusztán a másság kedvéért legyenek má-
sok). Szent értelemben kellett különbözniük, világosan eltérniük a többi-
ektől, noha tisztában kellett lenniük azzal, hogy milyen szorosan kötődnek 
azokhoz, akiket képviselnek. 

Mi mindent kívánt meg Isten a papoktól? Mit jelképezett mindez? 3Móz 
21:7-24; 22:1-8

Bizonyos elveket ugyan talán most nehéz megértenünk, annyi azonban egy-
értelmű, hogy a papoknak különbözőnek, szentnek, különlegesnek kellett 
lenni. Jézust szimbolizálták, és munkájukkal annak árnyékait, előképeit mu-
tatták, amit Jézus tett és tesz az emberekért. 

Nekünk is különböznünk kell a környezetünktől, a világtól? Ha igen, 
miért és hogyan? 
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április 26. keddkedd

PAPI RUHÁK

„Ezek pedig a ruhák, amelyeket készítsenek; hósen, efód, palást, kockás kön-
tös, süveg és öv. És csináljanak szent ruhákat Áronnak a te atyádfiának, és 
az ő fiainak, hogy papjaim legyenek” (2Móz 28:4).

A földi szentélyszolgálat tanulmányozása során kitűnik, hogy nem lehetett 
szerepe véletlennek. Isten határozott útmutatást adott a papoknak felada-
tukkal kapcsolatban. Ez megnyilvánult az öltözetükben is. Mindent ponto-
san az isteni parancs szerint kellett tenniük.

Olvassuk el Mózes második könyve 28. fejezetében azoknak a ruháknak 
a leírását, amelyeket Áron, a főpap, valamint általában a papok számára 
kellett elkészíteni. Anélkül, hogy elvesznénk a részletek bonyolult szöve-
vényében, általánosságban véve milyen lelki tanulságot vonhatunk le? 

„Isten a papi öltözetek mintáját a hegyen mutatta meg Mózesnek. Pontos le-
írást adott minden egyes darabról, amit a főpapnak viselnie kellett, valamint 
az elkészítés módjáról. E ruhadarabokat a legkomolyabb célra szentelték, 
Jézus Krisztus nagyszerű jellemének előképeiként szolgáltak. Dicsőséggel 
és szépséggel övezték a papot, tisztének méltóságát mutatva. Amikor a pap 
felöltötte e darabokat és Izráel képviselőjeként megjelent, ruhái azt a dicső-
séget szimbolizálták, amit Isten választott népének kell a világ előtt bemutat-
nia” (Ellen G. White: The Youth’s Instructor. 1900. június 7.). 

Az évszázadok során rengeteget írtak már arról, hogy mit is szimbolizálhatott, 
jelenthetett minden szín, anyag és kő. Összességükben azonban az igazi kép, 
az igazi Főpap, Jézus tökéletességét, szentségét, szépségét és méltóságát jel-
képezték, azét, aki most a mennyei szentélyben végzi szolgálatát (Zsid 8:1-2).

Figyeljük meg a következő versekben azt is, hogy a papok különböző dolgo-
kat hordoztak, ill. viseltek (2Móz 28:12, 29, 30, 38, 42). A megváltási tervben 
természetesen központi szerepe van annak, amit a papság és a szentély szim-
bolizált, annak, hogy Jézus, a Helyettesünk magára vette bűneinket, valamint 
az értük járó büntetést. Mindennek előrevetítette a képét a szentélyszolgálat 
és a papok öltözéke – Jézus értünk végbevitt tetteit és jellemét szimbolizálva.
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április 27.szerdaszerda

AZ ÍTÉLET HÓSENE

A papok öltözetének minden darabja közül a főpap által viselt hósent (2Móz 
28:15) kellett a legaprólékosabban kidolgozni. A pap ruhatárának e szent 
darabja mellett a többi rész csupán mellékesnek tűnhetett. Mózes jelentős 
terjedelemben, a fejezet mintegy harmadában (2Móz 28:15-30) foglalkozik 
a szent dísz leírásával. Már önmagában ez is azt sugallja, hogy mennyire 
fontos, központi volt e darab szerepe abban a szolgálatában, amit a papok a 
szentélyben végeztek. 

2Móz 28:15-30 verseit olvasva mit mondhatunk a különböző kövekről? 
Mi a jelentősége annak, hogy a pap „Izráel fiainak neveit” viseli „az ítélet 
hósenén, az ő szíve felett” (29. vers, lásd még Jel 21:12-14)?

Itt ismét arra a gondolatra kerül a hangsúly, hogy a Jézus szimbólumaként 
megjelenő pap a népet hordozza. Az Ószövetség a hordozást kifejező héber 
szóval általában a bűn hordozására utal, ami a papok szolgálatának részét 
képezte (2Móz 28:38; 3Móz 10:17; 4Móz 18:1, 23). Ugyan most arról olvas-
hatunk, hogy a papok Izráel fiainak neveit hordozzák. A szűkebb értelemben 
vett szövegösszefüggés itt másra utal, mégis kitűnik a lényeg: Isten népének 
teljesen az Úrra kell hagyatkozni, aki megbocsát, aki megtart, aki erőt ad 
népének a szent életvitelhez, amit megkíván tőlük (Fil 4:13).

Figyeljük meg azt is, hogy hol viseli a pap a neveket: a szívén. A szöveg ezt 
határozottan megemlíti. A Bibliában (és így van ez számos kultúrában) a szív 
általánosan használt szimbólum, ami azt fejezi ki, hogy milyen szeretettel, 
gyengéd gondoskodással viseltetik az Úr a gyermekei iránt. 

Fontos kitérni arra is, hogy minden törzset más és más, eltérő tulajdonságú 
drágakő jelképezett, mutatva különbözőségüket (lásd 1Mózes 49. fejezet). 
A kommentárok ezzel is érzékeltetik nem csupán a tizenkét törzs és nem 
is csak a tizenkét apostol (Jel 21:14) jellegzetes különbségeit, sajátosságait, 
hanem az egész egyházét is, ami számtalan élő kőből áll össze (1Pt 2:5). 
Bármennyire is eltérünk egymástól személyiségünket, jellemünket, adottsá-
gainkat illetően, nagy Főpapunk, Jézus kegyelme és uralma alatt céljainkban 
egységesnek kell lennünk!

Hogyan tapasztaltuk már személyesen Isten szeretetét? Mivel adta 
tanújelét az Úr, hogy a szívén viseli sorsunkat? Miért olyan fontos 
emlékezni ezekre a tapasztalatokra, erőt merítve belőlük, különösen 
a megpróbáltatás idejében? 
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április 28. csütörtökcsütörtök

FŐPAPUNK, JÉZUS

„Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten-
nek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki 
nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett minde-
nekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt” (Zsid 4:14-15). Milyen reményt 
és ígéretet találunk ebben a két versben, amit a saját életünkben, a kísér-
tésekkel való küzdelmeinkben is alkalmazhatunk?

Főpapunk, Krisztus ma a mennyei szentélyben végzi szolgálatát, és bizonyos 
értelemben a szíve fölött viseli a hósent is. Mivel pedig „ő mindenkor él, hogy 
esedezzék” értünk (Zsid 7:25, új prot. ford.), fontos vigaszt találnunk abban 
a gondolatban, hogy Főpapunk nem marad közömbös problémáink, fájdal-
maink és kísértéseink láttán. Áronhoz hasonlóan Jézus is élt emberként, szá-
mára sem volt ismeretlen a megpróbáltatás, a nehézség és a kísértés, amivel 
az egész emberi család találkozik. Árontól eltérően viszont Ő nem követett el 
bűnt, ami lényeges különbség. Bűntelensége miatt két nagyszerű ígéretre is 
számot tarthatunk: 1) hit által megkaphatjuk igazságának palástját, és ezért 
tudhatjuk, hogy tökéletesen állhatunk meg Isten előtt; 2) erőt kaphatunk 
legyőzni a kísértést, mint ahogy Jézus is győzött a kísértések felett. 

Milyen ígéreteket találunk Zsid 8:10-13 verseiben, és hogyan kellene 
ezeknek megmutatkozni az életünkben?

Itt mindkét vetületét láthatjuk annak, hogy mit jelent a Krisztusban nyerhető 
megváltás, az igazság palástja. Csodálatos ígéret, hogy az Úr irgalmas lesz 
„gonoszságaikkal szemben, és bűneikről” nem emlékezik meg többé (12. vers, 
új prot. ford.). Azokra vonatkozik ez, akik hittel átadták magukat Jézusnak 
és kérték az új szövetség ígéretét, akiknek szívébe van írva Isten törvénye, 
amit be is tartanak. Nem mintha így akarnák megváltásukat biztosítani, ha-
nem mert már üdvösséget nyertek. Krisztus igazságába öltözve ezt az igazsá-
got valósítják meg az életükben. Ez az új szövetség szíve, lelke.
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április 29.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. „A 
szentély és szolgálata” c. fejezetből 304–306. o.; Krisztus példázatai. Bu-
dapest, 1983, H. N. Adventista Egyház. „Az Úr szőlőskertje” c. fejezetből 
194–195. o.; Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó. „Elpusztul 
népem, mert nem ismeri Istent” c. fejezetből 183. o.; A nagy küzdelem. Bu-
dapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. „Mi a szentély” c. fejezetből 372. o.; 
„Isten népe megszabadul” c. fejezetből 574–575. o.

„Krisztus az igazi sátorban végzi szolgálatát, Ő a Főpapja mindazoknak, akik 
személyes Megváltójuknak tartják és hisznek benne. Más nem töltheti be ezt 
a tisztet. Ő az egyház Főpapja” (Ellen G. White: That I May Know Him. 74. o.).

„Naponta gyakorolnunk kell hitünket, és fontos, hogy hitünk folyamatosan 
erősödjön, miközben felismerjük: nemcsak megváltott az Úr, hanem szeret 
is. Saját vérével mosta le bűneinket, valamint Istenünk, Atyánk királyaivá és 
papjaivá tett” (Ellen G. White: Sons and Daughters of God. 287. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Olvassuk el Jel 1:5-6 verseit, ahol Jézus megfogalmazza, mi is a 

feladata, majd elmondja az ígéretet, aminek a beteljesülését annyi-
ra várjuk. Beszéljük meg, mit jelent a 6. versben az, hogy „tett min-
ket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának”!

2. Nézzünk utána Mózes második könyve 28. fejezetében, hogy még 
milyen ruhadarabokat viseltek a papok! Milyen egyéb lelki tanulsá-
gokat és igazságokat találhatunk itt? 

3. Fennállhat a veszélye, hogy az ember úgy tesz, mintha magára öltené 
az igazság palástját, ám az életét mégsem jellemzi az igazság. 
Beszélgessünk arról, hogyan ellenőrizhetjük indítékainkat és tettein-
ket! Miből állapíthatjuk meg, hogy valóban befedez Krisztus igazsá-
ga, vagy csak áltatjuk magunkat? Honnan tudhatjuk, hogy „felöltöz-
ve” vagy inkább „mezítelenségünk szégyenében” járkálunk?

4. Beszélgessünk még a vasárnapi gondolatról, a kegyelemről és a 
bocsánatról, amit Áron Istentől kapott! Isten nagy felelősséget bízott 
rá, ő viszont nem tudott ennek megfelelően viselkedni, ami tragédiá-
hoz vezetett. Ennek ellenére Áron később még nagyobb feladatot 
kapott. Mit tanulhat ebből gyülekezetünk arra nézve, ha a soraink 
közül megbotlik valaki, akinek szintén fontos feladata volt? 
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IRGALOM, MEGBOCSÁTÁS ÉS BŰNBOCSÁNAT

E három szó egy 1896-ben használt tankönyv szerint látszólag hasonló 
jelentésű, mégis egészen mást fejez ki, ha alaposan szemügyre vesszük a meg-
határozásokat.

Az irgalom azt jelenti, nem járunk el olyan szigorral valakivel szem-
ben, mint ahogyan kellene, vagy általánosabb értelemben több jóság, 
kegy gyakorlása valaki iránt, mint érdemelné. Kegyelmet, szívességet, jó-
ságot, áldást az érdemtelen kap; megbocsátást, irgalmat, bűnbocsánatot az 
arra nem érdemesek kapnak. A bűnbocsánat elengedi a büntetést, ame-
lyet a vétkes megérdemel; a megbocsátás elűzi a sértett szívéből a nehez-
telést; az irgalom a legjobbat kívánja a vétkesnek…

Megbocsátani a bűnt annyit tesz, hogy elfelejtjük a hibát, a bűnt, és 
nem neheztelünk miatta, nem kívánunk büntetést. A megbocsátani szó 
az érzelmekre utal, a bűnbocsánat a következményekre, de hivatalosan 
semmi köze a megbocsátáshoz. A személyes sértést megbocsáthatja a sér-
tett, így Isten egyszerre bocsát meg és ad bűnbocsánatot, a bűnbocsána-
tot nyert vétkes ismét részese az isteni szeretetnek. A bűnbocsánat egy 
feljebbvaló gesztusa, benne foglaltatik a büntetés joga; megbocsátani a 
legalázatosabb embernek is joga van, akit megsértettek.

James C. Fernald
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április 30–május 6.

Illés és Elizeus köpenye

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 10:3-4; 1Királyok 19:1-19; 
21:20-29; 2Királyok 2:1-18; Ezékiel 16:15-16

„Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést 
szerez; a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez” (2Kor 7:10).

A Biblia szereplői közül kevésnek az élete lehetett Illésénél színesebb. Rend-
kívül fordulatos volt hitének, próbáinak a története, és az, ahogy Isten min-
denható erejét láthatta megnyilvánulni a földi eseményekben. 

Illés tekintélye még ma is óriási a judaista körökben. A zsidó hagyomány 
talán minden más bibliai hősnél jobban dicsőíti. 

A páska alkalmával például most is kitöltenek egy pohár bort, és az ünne-
pi asztalra helyezik. Kinyitják a ház ajtaját, a jelenlévők pedig úgy állnak 
meg, hogy Illés próféta beléphessen inni. A körülmetélés szertartásának ré-
szeként elhelyeznek egy széket, „Illés székét”. A szombat végeztével is meg-
emlékeznek róla a zsidók egy énekben, amiben kifejezik reményüket, hogy 
hamarosan eljön, „még a mi időnkben… a Messiással, Dávid fiával együtt a 
megmentésünkre.”

Az evangéliumban is láthatunk példát arra, hogy a zsidó gondolkodásban 
milyen kiemelt helyet kap ez a próféta. Péter szerint Jézusról többen azt gon-
dolták, hogy Ő Illés (Mt 16:14).

Ezen a héten Illéssel és a köpenyével fogunk foglalkozni, majd megnézzük, 
hogy milyen lelki tanulságokat találunk a történtekben. 

6. tanulmány
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vasárnapvasárnapmájus 1.

„HALK ÉS SZELÍD HANG”

Illés történetéről Királyok első és második könyve számol be. Olvashatunk itt 
olyan esetekről, amelyekben a próféta bátran kiállt a király elé, pedig veszély-
ben forgott az élete. Egy említésre méltó kivétel volt csupán, amikor a gonosz 
királyné fenyegetéséről értesülve, életét mentve elfutott. 

Királyok első könyve 18. fejezetében Illés szavára tűz szállt le az égből a 
Kármel hegyére, megölette Baál papjait és figyelmeztette Akhábot, hogy ha-
marosan elered az eső. Az Úr ereje szállt rá, és miután nekigyürkőzött, vagy 
30 kilométert futott a király szekere előtt Jezréelig. 

A következő fejezetben azonban Isten embere egészen más fényben tűnik fel.

Mi a tanulsága 1Kir 19:1-4 szakaszának arról, hogy korábban bármilyen is 
volt a kapcsolatunk Istennel, vagy akármilyen hitbeli győzelmet arattunk az-
előtt, mindannyian kerülhetünk mély lelki hullámvölgybe?

Az Úr nem zárta le Illés történetét, még az elég keserű és érzelemtől túlfűtött 
imája után sem. Újabb erőteljes bizonyítékát adta, hogy továbbra is szereti 
és figyel az életére. 

Olvassuk el 1Kir 19:5-19 szakaszát! Mi volt a jelentősége annak, hogy 
Illés a palástjával befedte az arcát?

Érdekes, Illés nem takarta el az arcát a köpenyével, amikor nagy szél kereke-
dett, megrengett a föld és jött a tűz, csak az késztette rá, hogy az Úr megje-
lent és „halk és szelíd” hangon szólt hozzá. A próféta válaszában keveredett a 
félelem, a tisztelet és az önvédelem. Meg kellett tanulnia ezáltal, hogy bármi-
lyen hatalmasak és megindítóak is ezek az erők, önmagukban nem tudnak 
igazi képet adni Isten Lelkéről. Illés hallotta, amint az Úr halkan és finoman 
elmondta neki, mit kell tennie, ő pedig engedelmeskedett a hangnak. 

Hogyan ismerhetjük fel, ha az Úr szól hozzánk? Ám talán még fonto-
sabb kérdés, hogy vajon engedelmeskedünk-e annak, amit hallunk, 
vagy pedig inkább elhallgattatjuk a „halk és szelíd” hangot, ami a szí-
vünkhöz szól? Mit tudhatunk meg önmagunkról a válaszunk alapján? 
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május 2.hétfőhétfő

ÁTRUHÁZOTT ÖLTÖZET

Miután Isten hatalma csodálatos módon megnyilvánult a Kármel hegyén, 
Illés amiatt panaszkodott, hogy rajta kívül más nem szereti már az Urat, 
egyedül ő maradt meg. Isten mintha nem is figyelt volna kesergésére. Ami-
kor azonban a próféta befejezte fájdalma sorolását, az Úr utasította, hogy 
kenjen fel két királyt és Elizeust. 

Illés az Úr szavára elindult megkeresni az utódját. Így jutott el Elizeus apjá-
nak, Sáfátnak a földjére, ahol Elizeus éppen szántott az ökreivel. Illés inte-
gethetett neki, hogy felhívja a figyelmét, ő pedig abbahagyta a munkát, úgy 
hallgatta meg a próféta üzenetét. 

1Kir 19:19 verse szerint Illés mivel adta tudtul az isteni elhívást?

Nem tudjuk pontosan, mit is mondott Illés, mint ahogy Elizeus válaszát sem 
olvashatjuk, csak annyi derül ki, hogy elfogadta a feladatot. Illés ekkor Elize-
us vállára vetette a palástját, az Úr szolgájaként végzett feladatait jelképezve 
(lásd 4Móz 20:28). A szimbolizmus eléggé egyértelmű. Elizeus szent elhí-
vást kapott. 

A Biblia más helyein a köpeny (vagy köntös, ill. hasonló ruhadarab) nem 
mindig az isteni elhívást jelölte. Mit fejeztek még ki vele a következő ver-
sekben? 2Sám 10:3-4; Jób 1:20; Zsolt 109:29; Ez 16:15-16; Júd 22-23

Illés köpenye itt az elkötelezettséget, odaszánást, odaszentelődést jelentet-
te. „Isten megparancsolta Illésnek, hogy keressen utódot. Amikor a próféta 
elhaladt a szántóföld mellett, ahol Elizeus szántott, rádobta a felszentelés 
palástját az ifjú vállára. Az éhínség alatt Sáfát családja tudomást szerzett Illés 
munkájáról, küldetéséről, és most Isten Lelke megértette Elizeussal, hogy 
mit jelent a próféta cselekedete. Számára annak a jele volt, hogy Isten elhívta 
Illés utódjául” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent 
Kiadó. 138. o.).

Gondolkozzunk el azon, hogyan lehet egy tárgynak jó és rossz jelen-
tése is, attól függően, hogy milyen értelemben használják. Ezt a gon-
dolatot tovább vezetve, vajon mit kezdünk mi az életünk különböző 
dolgaival? Milyen jelentéstartalommal ruházunk fel bizonyos tárgya-
kat a tetteink által? Minek a jelképét látjuk bennük és miért?
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május 3. keddkedd

ZSÁKRUHA

Az Illéssel kapcsolatos történetekben más szereplők esetében is megemlíte-
nek ruhadarabokat. 

Akháb, Izráel királya meg akart vásárolni egy szőlőskertet a palotája szom-
szédságában, ami a Jezréelből való Nábóté volt. Jézabel értesült róla, hogy 
Nábót nem hajlandó eladni a családja örökségét, ezért rettenetes haragra 
gerjedt. Agyafúrt tervet eszelt ki a tulajdonjog megszerzésére. Nábót halála 
után Akháb éppen birtokba akarta venni a szőlőt, de nem sejtette, hogy Isten 
éppen hozzá küldte Illést. 

„És szólj néki, ezt mondván: Így szól az Úr: Nemde megölted-é és nemde el is 
foglaltad-é? És szólj néki, mondván: Ezt mondja az Úr: Ugyanazon a helyen, ahol 
felnyalták az ebek Nábót vérét, ebek nyalják fel a te véredet is” (1Kir 21:19)!

Igen erős nyomás nehezedhetett Illésre, amikor több ízben is súlyos dol-
gok ügyében kellett szembeszállnia Akhábbal, és a próféta általában erősen, 
készséggel hajtotta végre az Úr parancsát, pedig jól tudta, hogy veszélyben 
forog az élete. Ekkor Isten ítéletét kellett közölnie a királlyal, aminek részét 
képezte az is, hogy majd a kutyák nyalják fel a vérét. 

Hogyan értsük Akháb reakcióját 1Kir 21:21-29 szakaszában, tekintettel 
arra, amit a versek alapján megtudunk róla?

Amikor Akháb meghallotta a próféta szavait, komolyan megalázta magát az 
Úr előtt (1Kir 21:27). Megszaggatta a ruháit, zsákruhát öltött és nem evett. 
A fejezet hátralévő részéből arra következtethetünk, hogy őszinte lehetett a 
bűnbánata és alázata. A ruha megszaggatása akkoriban a rémület és a bánat 
általános kifejezési módja volt. A király ezzel mutatta, hogy valóban elfogad-
ta Illés üzenetének igazát. A szakaszból azonban már nem derül ki, hogy 
bűnbánata mennyire volt mély és tartós. Ruhájának megszaggatása viszont 
kétségkívül mutatja, hogy abban a pillanatban szíve őszinte volt. 

„Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan 
megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez” 
(2Kor 7:10). Olvassuk el ennek a versnek a szövegkörnyezetét is! Miről 
beszélt itt Pál, és figyelmeztetése hogyan vonatkozik a mi életünkre is?
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május 4.szerdaszerda

ILLÉS JUTALMA

Illés élete bővelkedett érdekes és drámai időszakokban (bár most kétségkí-
vül több jóban van része). Királyok második könyve 1. fejezetében egy érdek-
feszítő történetet találunk, ami a következő fejezetben egy még izgalmasabb 
esethez vezet el. Illésről szó szerint elmondható, hogy a dicsőség lángjában 
távozott. 

Olvassuk el 2Kir 2:1-18 verseit, majd válaszoljunk az alábbi kérdésekre!

1. Mi lehetett az oka, hogy Elizeus nem akarta Illést magára hagyni, pe-
dig az idős próféta háromszor is erre kérte? 

2. Miért szakította el Elizeus a saját ruháját? A gyász miatt, vagy valami 
más oka lehetett rá? Ha igen, akkor mi?

Elizeus bizonyára rendkívül felhevült lelkiállapotban lehetett, leírhatatlan há-
lát érzett. Igen, valóban meglátta a szekeret és a lovakat. Igen, valóban megkap-
ta Illés erejének kettőzött mértékét. A ruha megszaggatása, eltépése általában 
a gyász jele volt, ekkor azonban Elizeus inkább hálája kifejezéséül téphette el 
a köpenyét. Már a kezében tartotta Illés palástját. Tette azt is szimbolizálhatta, 
hogy nincs többé szüksége régi ruháira, mert Illését fogja felölteni. 

Amikor Illés próféta a földeken dolgozó Elizeus vállára dobta köpenyét, 
mindketten tudták, hogy ez az Isten munkájának végzésére szóló elhívást 
jelentette. (Elizeus akkor még bizonyára visszaadta a köpenyt Illésnek.) Illés 
elragadtatása után a köpeny teljes joggal utódjáé lett, jelképezve, hogy az 
idős próféta vezetői feladatait neki kell majd a továbbiakban végeznie. 

Figyeljük meg azt is, hogy Elizeus mit kért mentorától (milyen kérésre em-
lékeztet ez?). Elizeus szavaiból következtethetünk a jellemére is, arra, hogy 
méltó utódja volt Illésnek, érdemes a földről elragadtatott nagy próféta kö-
penyének viselésére. 

E történet által szélesebb fogalmat alkothatunk a létezésről. Mi az, 
amit megtudhatunk ebből? Milyen gyakran fordul elő, hogy a világot 
mi is inkább szűk, materialista szemlélettel figyeljük, megfeledkezve 
a természetfeletti világ állandó valóságáról, ami világunkban is léte-
zik és hat ránk? 
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május 5. csütörtökcsütörtök

ELIZEUS PALÁSTJA 

„És felemelé az Illés palástját, amely róla leesett, és visszatért, és megállott a 
Jordán partján. És vevé az Illés palástját, amely róla leesett, és azzal megüté 
a vizet, és monda: Hol van az Úr, az Illés Istene? És mikor ő is megütötte a 
vizet, kétfelé válék az; és általméne Elizeus” (2Kir 2:13-14). Melyik történet 
jut erről eszünkbe? Milyen fontos jelképet látunk itt? 

Olvassuk el 2Kir 2:15-18 verseit! Próbáljuk meg a jerikói fiatal próféták 
helyébe képzelni magunkat! Miért erősködtek annyira, hogy megkeresik 
Illést, noha tudtak elragadtatásáról? 

A megelőző szövegekből egyértelműen kiderül, hogy a próféták is hallották: 
Illés el fog ragadtatni. Pontosan nem tudjuk meg, hogy magát az eseményt 
látták-e, de ez nem is fontos, hiszen nem volt kétséges: „az Úrnak lelke ragadta 
el őt”. Az már más kérdés, hogy hová vitte. Ki tudja, miért, de arra gondoltak, 
hogy „valamelyik hegyen vagy völgyben” megtalálhatják. Talán nem készültek 
fel arra, hogy valakit csak így, egyszerűen a mennybe ragadjon Isten, ezért 
gondolták: bizonyára elvitte valahová a környéken. Hiába mondta nekik Eli-
zeus, hogy ne törjék magukat Illés keresésével, nem tudta lebeszélni őket. Az 
is meglehet, hogy csak akkor eszméltek rá a történtekre, amikor sehol nem 
találták Illést. Persze ezután is maradhattak bennük kétségek. Esetleg az Úr 
egy olyan hegyre vagy völgybe vitte, ahol nem keresték? 

Lehetnek bármilyen tapasztalataink, történhetnek velünk csodák, végered-
ményben akkor is hinnünk kell bennük, különben előbb-utóbb erőt vesz 
rajtunk a kétely, aminek hatására elbizonytalanodhatunk saját tapasztalata-
inkban is.

Gondoljunk az Úrral szerzett nagy tapasztalatainkra! Akkor és nem 
sokkal utána a hitünk biztosan igen szilárd, erős volt. Ám mi történt 
később, amikor az idő múlásával az élményeink halványulni kezdtek? 
Miért olyan fontos, hogy naponta foglalkozzunk olyan dolgokkal, 
amelyek erősítik a hitünket?
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május 6.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. „Séth 
és Énókh” c. fejezetből 60–61. o.; Próféták és királyok. Budapest, 1995, Ad-
vent Kiadó. „Jezréeltől a Hórebig”, „Mit csinálsz itt, Illés?”, „Illés lelkével és 
erejével” c. fejezetek, 99–120. o.

„Illés, aki anélkül ment a mennybe, hogy meghalt volna, azokat jelképezte, 
akik élni fognak a földön Krisztus második eljövetelekor, akik elváltoznak 
’nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra’, amikor ’szükség, 
hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára’, és ’e halandó test 
halhatatlanságot öltsön magára’ (1Kor 15:52-53). Jézus mennyei világosságba 
öltözött, ahogyan meg fog jelenni, amikor eljön ’másodszor bűn nélkül’ (Zsid 
9:28) üdvösségre. Mert el fog jönni ’az ő Atyja dicsőségében a szent angyalok-
kal’ (Mk 8:38)” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 
357. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Mit tehetünk, hogy meghalljuk a „halk és szelíd” hangot? Mi min-

dennel nehezítjük ezt, még ha nem is akadályozzuk meg teljesen? 
A szándékos bűn hogyan gyengíti az ember „hallását”? 

2. Hogyan tudatosíthatjuk magunkban, hogy közel van az Úr és 
figyel, ha már szinte elviselhetetlen kétségbeesés és elkeseredés 
kerít hatalmába?

3. Amikor Illés a köpenyét Elizeus vállára dobta, szimbolikus értelem-
ben azt fejezte ki, hogy a szolgálatát Elizeus folytatja majd. Ez vezet 
el a szolgálat továbbvitelének a kérdéséhez a mai egyházban. 
Hogyan zajlik ez a folyamat, és hogyan győződhetünk meg arról, 
hogy a „köpeny”a megfelelő emberekhez kerül? Lehetséges egyálta-
lán ezt biztosan megtudni? 

4. „Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánha-
tatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig 
halált szerez” (2Kor 7:10). Beszéljünk erről az igéről a csoportban! 
Mit kell megtanulnunk az igazi bűnbánatról – szemben az olyan 
bűnbánattal, amiből meg kell térni?

5. Negyedévi tanulmányunk az öltözettel, egyes ruhadarabokkal fog-
lalkozik, és közben rengeteg szimbólummal találkozunk. Mi a 
szimbólum és hogyan magyarázzuk? Milyen jelentést tulajdoní-
tunk a jelképeknek? A különböző szimbólumok értelmezése által 
mit tudhatunk meg önmagunkról? 
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CSIZMADIA ÉVA:
MINDIG CSAK UTÓLAG

Ha elmúltak a fellegek,
ha túl vagyok a nehéz napokon,
akkor megértem célodat.

De jaj, mindig csak utána,
csak utána értem meg
tervedet.
Csak utána áldom 
nevedet.
Mikor már összetörték 
szívemet,
vagy összetörtem másokét,
s azt érzem: Már elég!
Akkor fordulok feléd…

Csak utána. – De miért?
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május 7–13.

Szárnyainak árnyékában

SZOMBAT DÉ  LUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 19:4; 2Sámuel 11; 12; Zsoltár 17:8; 
32:1; 36:8; 51:4; 57:2; 61:5; 63:8

„Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem” (Zsolt 
63:8).

„Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek: A sasnak az 
útját az égen…” (Péld 30:18-19, új prot. ford.).

A sasokat hasonlíthatnánk a sugárhajtású harci repülőkhöz is. Csőrük hor-
gas, karmaik borotvaélesek, testük felépítése is a vadászgépekre emlékeztet. 
A sas szél és szárny, csont, izom és vér. A sas dögevő, halász és tolvaj. Tor-
nádó sebességével csap le a felhőkből a vízbe. A fészkében begömbölyített 
karmokkal tipeg, nehogy felnyársalja fiókáit. Ez a madár maga a fenség, az 
erő és a kecsesség. E hasonlatok egyaránt illenek rá, mégis mindegyiknél 
nagyszerűbb. Nem is csoda, hogy A példabeszédek könyve írója számára meg-
foghatatlan (a Károli fordítás szerint) röptének vad szépsége. 

Dávid is utalt a sas képére arról írva, hogy Isten szárnyai alatt talál oltalmat. 
A zsoltárok könyve segítségével ezen a héten arról gondolkozunk el Dáviddal, 
hogyan kínál menedéket az Úr, hogyan fedezi el bűneinket. Előtte azonban 
még megnézzük: milyen események késztették a zsoltárost, hogy oltalmat 
keressen, majd pedig megpróbáljuk megérteni, miért fontos nekünk is vé-
delmet találni e szárnyak alatt. 

7. tanulmány
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vasárnapvasárnapmájus 8.

A MEZTELEN IGAZSÁG

A sas 3000 méterre is fel tud repülni, a legtöbb madárnál feljebb. Dávid is 
hatalmas magasságokba került: a pásztorfiúból lett király olyan nagyságra 
emelkedett, ahová csak igen kevés uralkodó jutott. A hadi győzelmek zsák-
mányai öltöztették, tisztelet és dicsőség övezte. Ő azonban megfeledkezett 
róla, hogy királyi palástja Isten ajándéka. Az Úr tekintete előtt nem rejtheti el 
bűneit az ember – még a király sem! Lelki értelemben Dávid ruhája királyi és 
papi öltözék is volt, hiszen Izráel Isten uralma alatt álló országának ő volt a 
vezetője. Az uralkodót a ruháján foltot ejtő, keserű bűnök ihlették a 32. és az 
51. zsoltár megírására. Akkor fogjuk igazán értékelni a bűnök elfedezésének 
hasonlatait és más zsoltárokban az Isten szárnyai alatt található oltalom ké-
pét, ha megnézzük, Dávidban hogyan ébresztettek ilyen gondolatokat életé-
nek különböző történetei. A helyzet iróniája, hogy az öltözékek lelki tanulsá-
gairól szóló részben Dávid bűnének története tragikus módon éppen ruhái 
hiányával kezdődött. Dávid a hatalma csúcsán vívta leghevesebb csatáját. Az 
ütközetre nem Rabba véráztatta mezőin került sor, hanem a homloklebe-
nye mögötti tizenöt centis gondolati pályán. Sátán ügyesen választotta meg 
a „fegyverét”. Amit Góliát hatalmas lándzsájával nem tudott Dávidnál elérni, 
azt a tetőteraszról meglesett fürdőző, asszony megtette. Dávid nyilván meg-
feledkezett a parittya tanulságáról: az óriást könnyen ledöntheti a lábáról 
egyetlen kövecske – vagy mint ebben az esetben, egyetlen pillantás. 

Egy apró kő, és az óriás elesett. Egyetlen röpke pillantás, és a király elbu-
kott. Dávid igen messzire elment azért, hogy leplezze a házasságtörés bű-
nét, nehogy kiderüljön a vétke. Soroljuk fel, mi mindennel próbálkozott 
(2Sámuel 11. fejezet)! Miért vezet egyre nagyobb bűnök elkövetéséhez 
és még szégyenletesebb lelepleződéshez, ha az ember takargatja vétkeit 
a büntetéstől vagy a botránytól félve? A Dávid történetét elbeszélő rész 
hogyan közvetíti éppen ezt a gondolatot?

Egyetlen tiltott pillantás olyan események láncolatát indította el, amelyek gyil-
kosságba és kis híján polgárháborúba torkolltak. Dávid történetében is láthat-
juk, hogy a következményektől való félelem miatt az egyik leplező manőver 
követi a másikat. A bűn iszonyatos valósága: ha egyetlen bűnt elkövet az em-
ber, és nem vallja meg, nem fordul el tőle, majd pedig megpróbálja takargat-
ni, az még súlyosabb vétekhez vezet. Királyi hatalmának palástja alatt Dávid 
házasságtörést és gyilkosságot követett el. Isten tekintete azonban áthatol a 
ruhák külső rétegein, és az ember szíve leplezetlenül, csupaszon áll előtte.  
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május 9.hétfőhétfő

NÁTÁN LERÁNTJA A LEPLET

Dávid egy egész éven át csalással palástolta bűnét. Látszólag nem vetődött 
rá a gyilkosság gyanúja. A bűn kőkeménnyé dermesztette a szívét, Isten 
azonban elküldte Nátánt, hogy keménységét feltörje. Ahelyett, hogy Nátán 
azonnal leleplezte volna Dávid vétkét – amivel magára szabadította volna az 
uralkodó haragját és kockára tette volna a saját életét –, az igazságot példá-
zatba burkolva közölte. 

Olvassuk el a történetet és annak magyarázatát 2Sám 12:1-12 verseiben! 
Jézus is gyakran mondott példázatokat. Milyen előnyei vannak ennek a 
módszernek? Miért volt célravezetőbb, sőt szükségesebb ez a megközelí-
tés Dávid esetében, ha figyelembe vesszük az állapotát? 

Alig néhány verset tesz ki Nátán története, de fontos tanulság rejlik benne 
arról, hogyan lehet hatni a bűntől megkeményedett szívre. Először is, Nátán 
nem vádaskodva lép Dávid elé, hanem alázattal, diplomatikusan kéri a segítsé-
gét. Dávid szívét megkeményítette a bűn, de az igazságérzete még nem halt el 
teljesen. Másodszor, azzal, hogy Nátán példázatba bujtatta az igazságot, áttört 
a király védelmi vonalán. Harmadszor pedig, a próféta megközelítési módja 
felkeltette Dávid figyelmét, és közben nem az volt az érzése, hogy ítélkeznek 
felette. Mi lett az eredménye? A király önmaga felett mondta ki az ítéletet. 

„Te vagy az az ember!” (7. vers) – Nátán szavai áttörték az önámítás fáty-
lát, amibe Dávid burkolózott. A király így kiáltott fel: „Vétkeztem az Úr 
ellen!” A válasz nem késlekedett: „Az Úr is elvette a te bűnödet” (13. vers). 
Miért tudta az Úr elvenni vagy elfedezni Dávid bűnét? Lásd 1Jn 1:9!

Dávid bűnét ugyan elvette Isten, de a bűnös kapcsolatból született gyermek 
meghalt. A király számára keserűbb lehetett ez a tragédia, mintha neki magá-
nak kellett volna meghalnia. Drága köntöseit levette, helyettük felöltötte az 
alázat és a gyász ruháit. Bűnbánattal borult a földre Isten előtt, úgy könyörgött 
gyermeke életéért. A kicsi halálhíre viszont olyan reakciót váltott ki belőle, ami 
igencsak meglepte tanácsadóit. Felkelt, megfürdött, átöltözött. Isten felkentje 
ismét bekente magát olajjal, és úgy ment tisztelni Istent. Tetteivel valójában azt 
mutatta be, hogyan enged szabad utat Isten helyreállító munkájának az, aki 
őszintén megbánta bűneit. Először is Isten felemeli az összetört bűnöst, magá-
hoz vonja, utána pedig lemossa róla vétke terhét, majd feladja rá igazságának 
palástját. Végül megkeni Lelkének olajával, hogy a hívő kellőképpen imád-
hassa Őt. Dávid bűnesete a fürdőnél kezdődik és ott is végződik. Az utóbbi 
alkalom viszont már nem a bűn előfutára, inkább a megtisztult szív jele volt. 
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május 10. keddkedd

„BOLDOG AZ, AKINEK… VÉTKE ELFEDEZTETETT” 

„Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett” (Zsolt 32:1).

Dávid egy évvel az Uriás és Bethsabé elleni bűne után sem hajlandó a bűn-
bánatra, még maga előtt sem. Amint azonban a 32. zsoltárból megtudjuk, 
komoly testi-lelki gyötrelmeken megy át, amíg hallgat.

Milyen költői képekkel és szimbólumokkal érzékelteti Dávid Zsolt 32:3-
5 verseiben, hogy mit tapasztalt, mielőtt bevallotta bűnét? Mivel vetett 
véget a szenvedésének? 

A házasságtörést Dávid hazugságokkal és vérontással próbálta leplezni, de 
bűntudatának súlya alatt szinte összeroppant. Amint azonban a 32. zsoltár 
is mutatja, igazi alázattal és bűnbánattal Isten biztos kegyelmére bízta ma-
gát. Bűnbocsánatot kérve több mindent megtett, amiből mi is okulhatunk, 
ha szeretnénk részesülni az isteni megbocsátásban. 1) Nem mentegette a 
vétkét. 2) Egyáltalán nem próbálta igazolni magát. 3) Nem igyekezett hibát 
találni Isten törvényében, aminek az ítélete alá esett. 4) Bűnéért csak magát 
okolta. 5) Őszintén megutálta és elhagyta bűnét, ami elválasztotta Istentől. 
Akkor Isten kegyelme betakarta. 

Dávid leplezi a bűnét (Zsolt 32:3-4), Isten pedig elfedezi azt (1-2. vers). 
Mi a különbség a kettő között? Mi a teendő, mielőtt Krisztus igazsága 
elfedezhetné a bűnt? 

Isten nem nézi el a bűnt. Viszont ha a bűnt elfedezi, ez azt jelenti, hogy nem 
hozza fel a bűnös ember ellen, aki már megtért abból. A bűn bevallása önma-
gában nem teljes a megtérés nélkül. Az embernek nemcsak bánnia kell bű-
nét, hanem az Úr erejével el is kell fordulnia tőle. Isten minden bűnt képes 
megbocsátani és elfedezni. Kegyelme nem csupán megbocsátja a bűnt, de 
a bűnbánó, megtérő embert úgy fogadja el, mintha semmi rosszat nem kö-
vetett volna el. Ilyen a Helyettesünknek, Jézusnak a hatalma, akire Isten he-
lyezte bűneinket. Így tulajdoníttatik Krisztus igazsága a megtérő bűnösnek. 

Mennyire állunk készen arra, hogy Isten előtt elismerjük saját bűne-
inket és helytelen tetteinket? Ha elzárkózunk ettől, végeredményben 
kit próbálunk becsapni: Istent vagy önmagunkat? Gondolkozzunk 
azon, hogy mi minden következik a válaszunkból!
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május 11.szerdaszerda

FEHÉREBB MINT A HÓ

Épp úgy a bűnbánatról szól az 51. mint a 32. zsoltár. Dávid mindkettőt az-
után írta, hogy bevallotta vétkét. A 32. zsoltár az öltözetek hasonlatával fejezi 
ki Isten bűnöket befedező tetteit, az 51. zsoltár pedig a bűnöket elfedező pa-
lástra céloz. Itt viszont a hangsúly a ruhák tisztításához használt mosó- és fe-
hérítőszereken van, valamint azok lelki jelentőségén. Úgy is mondhatnánk, 
hogy átvitt értelemben Dávid e zsoltárban „tisztára mossa szennyesét”.

Zsolt 51:4 versében a zsoltáros azt kéri Istentől, hogy „egészen” mossa 
meg. Mi tartozik hozzá ehhez a mosáshoz? Hogyan segítenek a tisztulás 
természetét megérteni ezek a képek: „tisztíts meg engem izsóppal” és „fe-
hérebb leszek a hónál” (9. vers)?

A Szentírásban másutt is előfordul az a szó, amit Dávid itt használt az öltö-
zékek mosására utalva (lásd 1Móz 49:11; 2Móz 19:10). A megtisztítás az en-
gesztelés fogalmát sejteti. Az izsóp szürkészöld növény, Izráelben már régen 
ismerték fűszerként és gyógynövényként. A páska szertartásában kezdettől 
fogva szerepet kapott (2Móz 12:22), de használták a leprások és a házak 
megtisztításánál (3Móz 14:6, 49), valamint a holtat érintő emberek ill. tár-
gyak megtisztításának szertartásakor, amikor vörös tehenet áldoztak (4Móz 
19:2, 6). Mózes a törvény bemutatásakor is használt izsópot (Zsid 9:19-20).

Ezek az utalások is jelzik, hogy az izsópot hatékony tisztítóeszköznek tekintet-
ték. Amikor Dávid utal az izsópra, kifejezi, hogy a bűn szennyét csak a legerő-
sebb „tisztítószer” moshatja le – ami pedig nem más, mint Megváltónk vére. 

Zsolt 51:12 verse szerint Dávid imájában azt kéri Istentől, hogy teremt-
sen benne „tiszta szívet”. Mit jelent a tiszta szív?

Isten nemcsak egyszerűen megtisztítja az ember szívét a gonoszságtól, ha-
nem új szívet teremt gyermekében, akinek bűneit megbocsátotta. Az új szív 
új gondolkodást jelent. Pál apostol ezt tanácsolja: „ne szabjátok magatokat e 
világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által” (Róm 12:2), 
„az újjászületésnek fürdője és a Szentlélek megújítása által, melyet kitöltött reánk 
bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által” (Tit 3:5-6). A bűnbocsánatért 
mondott imába mindig bele kell foglalni azt is, hogy kérjük: újítsa meg a szí-
vünket és adjon erőt a szent élethez. Dávid azért imádkozott, hogy kitartó le-
hessen az engedelmességben, és ne fossza meg az Úr a Szentlélek vezetésétől. 
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május 12. csütörtökcsütörtök

SZÁRNYAID ÁRNYÉKA ALATT

„Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké; hadd meneküljek a te szár-
nyaid árnyéka alá” (Zsolt 61:5)!

Egyes sasfajok szárnyának fesztávolsága elérheti akár a 3 métert is. A fiókáik 
alatta keresnek oltalmat. Isten irgalma, mint a sas szárnya, védelmet nyújt 
azoknak, akik elhagyják bűneiket, bármilyen mélyre is estek. Ha megkérjük, 
Isten eltörli bűnünket, de a következmények gyakran megmaradnak. Dávid 
is tapasztalta ennek az igazságnak keserű valóságát, négyszeresen is, mivel 
három fiát megölték, a lányán, Támáron pedig a féltestvére, Ammon tett erő-
szakot.

Mit keresett Dávid Isten szárnyának árnyékában? Mi elől találunk ott mi 
is védelmet? Zsolt 17:8; 36:8; 57:2

Isten oltalmában szeretetet, irgalmat és védelmet találunk. A sas szárnyai 
még szemléletesebben érzékeltetik ezt az igazságot. Az apaállat úgy tanítja 
repülni fiókáját, hogy a hátán a magasba repíti, majd meglebbenti a szárnyát, 
a kis sas pedig csapkodva, forogva zuhan a föld felé, de mielőtt még lecsa-
pódna, az apa alárepül, a szárnyával elkapja és újból a magasba száll vele. 
Nem számít, hogy milyen mélyre esünk, Isten gyorsabban repül, mint ahogy 
zuhanunk. Esésünket pedig arra használja fel, hogy megtanítson repülni. 
Ha megtérünk, miként Dávid, úgy mi is közelebb kerülünk Istenhez, mint a 
zuhanás előtt voltunk!

Dávid ismerte a sasok szokásait, és talán ez is erősítette hitét, hogy biztos 
védelmet talál Isten szárnya alatt. Erről írt a 61. zsoltárban. Ezt a zsoltárt 
valószínűleg akkor szerezte, amikor Absolon elől menekült, aki meg akarta 
kaparintani a trónt. Dávid kifejezte, hogy bízik Isten kegyelmének védelmé-
ben. Valószínűleg ezzel a képpel utalt a frigyláda fedelére. A szentélyben volt 
az Isten és népe közötti szövetség ládája, a tetején a kiterjesztett szárnyú 
kerubokkal, akik mintegy oltalmazták a törvényt, Isten jellemének, szere-
tetének írásba foglalt változatát. Dávid bizonyára annak akart hangot adni, 
hogy mennyire vágyik Isten szentélyében lakni, ahol lelkét körbefogja az Úr 
szeretetének átalakító fénye. 

Akkor is szenvedhetünk bűneink következményeiért, ha már újból 
felajánlottuk Istennek az életünket. Gyötörhet elidegenedés, rabság, 
testi betegség vagy lelki fájdalom. Hogy találhatunk mindenre gyó-
gyulást Isten szárnyai alatt? 
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május 13.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. „Dávid 
bűne és bűnbánata” c. fejezet, 667–677. o.; Előtted az élet. Budapest, 1992, 
Advent Kiadó. „Bibliai életrajzok” c. fejezetből, 156. o.

„Dávid bűnbánata őszinte és mély volt. Nem tett semmi kísérletet arra, hogy 
elfedezze bűnét. Nem igyekezett megszökni a fenyegető ítélet elől, ez inkább 
imára késztette. Látta Isten ellen elkövetett bűne szörnyűségét; beszennye-
zett lelkét; undorodott a bűntől. Nemcsak bocsánatért, hanem szíve tiszta-
ságáért is könyörgött. Dávid kétségbeesésében nem adta fel a küzdelmet. A 
bűneiket megbánó bűnösöknek adott isteni ígéretben meglátta Isten bocsá-
natát és ez biztosíték volt, hogy neki is megbocsát… Bár Dávid elbukott, az 
Úr felemelte őt. Ezután még teljesebb összhangban volt Istennel és ember-
társaival, mint bukása előtt… Mindenki, aki Isten dorgálása alatt bűnbánattal 
és bűnvallással megalázza lelkét, amint Dávid is tette, biztos lehet abban, 
hogy van remény számára. Aki hittel elfogadja Isten ígéreteit, bocsánatot 
nyer. Az Úr egyetlen őszinte lelket sem vet el. Isten ezt az ígéretet adta: ’fogja 
meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem’ (Ézs 27:5)! ’Hagyja el a 
gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül raj-
ta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban’ (Ézs 55:7)” (Ellen 
G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 676–677. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Beszéljünk arról, hogy mennyire hiábavaló, ha a magunk dolgai-

ban keresünk oltalmat, és nem akarjuk igénybe venni azt a védel-
met, amit Jézus felajánlott! Mit ad Jézus, és miért ez az egyedüli 
megoldás a bűn elfedezésére? Hogyan gyógyít és ment meg? 

2. Írjunk egy „zsoltárt” Isten kegyelméről és szeretetéről! Dávidhoz 
hasonlóan mi is a személyes tapasztalatainkból induljunk ki!

3. A mosószerreklámok kiemelik a fehérítő és lágyító hatást. Ha lágyí-
tás nélkül próbálnánk eltüntetni a foltot, az ártana a szövetnek. Ha 
csak a lágyságra figyelünk, de fehérítőszert nem alkalmazunk, a 
folt megmarad, a ruha nem tisztul ki. Miért van tehát szükségünk 
Isten igazságának fehérítő erejére épp úgy, mint kegyelmének lágy-
ságára, hogy lelki öltözetünk megtisztuljon?

4. Érezheti magát rettenetesen az ember azután is, hogy Isten megbo-
csátott neki. Ilyenkor gondolnunk kell rá, hogy az Úr már megbo-
csátott! Hogyan tanulhatjuk meg, hogy ha együtt is kell élnünk a 
bűnünk következményével, az nem cáfolja a bűnbocsánatot? 
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R. DÁNIEL IRÉN:
ROSTÁBAN

„Mert ímé, én parancsolok, és szétrázom Izráel házát minden népek kö-
zött, amint a rostával rázogatnak; de nem esik a földre egy szemecske sem” 
(Ámós 9:9).

Ó! Mi ez?! Földrengés?
Hullámvasút? 
Nem látok! Szédülök! 
Fejem hatszázfelé forog!
Valaki szól: Csak a rosta mozog!

Sok év távolából 
gyerekfejjel hallom: 
Testvérek! A rosta mozog!
Búzaszem-lét ma már 
    – rostába vetve – 
    nem andalító frázis. 

Kemény próba agyra, 
lélekre, testre. 
Míg szólsz,
lényed összébb vonod: 
Ne rémülj, testvér, csak a rosta mozog!

Hol gyorsan, hol lassan 
rázkódik a mag, 
míg mellőle sorban 
az ocsú leszakad, 
s hull egyre lejjebb…
Hallod és mormolod:
Kapaszkodj, testvér, mert a rosta mozog!

Kerengő rostában rázkódó búzaszem 
hova kapaszkodna? 
Felrepül, lezuhan, fejre áll, félholtan  
vergődik… Kapaszkodj! De mibe? 
Kinek a kezébe? 

Forgatnak, dobálnak, 
borítnak, cibálnak,
    míg egymásnak ütődve, 
sebeid feledve 
meghallod a Hangot: 
„…egy sem esik földre!”
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május 14–20.

A dicsőség ruhái

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 1–5; 6:1-8; 51:6-8; 61; Lukács 4:16-20

„Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az 
üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, 
mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja 
ékességeit” (Ézs 61:10).

Az Uzziás, Jótám, Akház és Ezékiás királyok uralkodása alatt élt Ézsaiás 
több mint négy eseménydús évtizeden át prédikált, ő hagyta ránk a Biblia 
számos kifejezetten gazdag részét. A politikai, erkölcsi, katonai és gazdasági 
válságok idején írt könyvét nemcsak a megtérést elutasítóknak szóló baljós, 
ítéletet hirdető részek hatják át, hanem az ígéretek is. Olvashatunk benne 
üdvösségről, szabadulásról és reménységről – a reménységről, ami csak az 
Úrban található, aki „Megváltód, Izráelnek Szentje”, és aki így szól: „Én vagyok 
az Úr, Istened, ki tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, amelyen járnod kell” 
(Ézs 48:17).

Ézsaiás biztatta a népet, hogy öltsék fel az igazság dicső ruháit, fogadják 
el Isten megváltását. Az öltözeteket, palástokat és zsákruhát felvonultató 
példák lelki jelentőségű igazságokra tanítanak, amelyek visszhangoznak az 
évszázadokon át. Számunkra ugyanaz a kérdés, mint ami Ézsaiás kortársai 
számára volt: igényt tartunk-e a felkínált öltözetekre, vagy pedig továbbra is 
ragaszkodunk saját szennyes ruháink, mezítelenségünk szégyenéhez?

8. tanulmány
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május 15. vasárnapvasárnap

FELESLEGES ÁLDOZATOK

„Ama napon eltávolítja az Úr az ő lábaik zengő ékességét, a napocskákat és 
holdacskákat, a fülönfüggőket, a karpereceket és a fátyolokat, a pártákat, a 
lábláncokat, az öveket, a jóillattartókat és az ereklyéket. A gyűrűket és az 
orrpereceket, az ünneplő ruhákat, a palástokat, a nagy kendőket és az erszé-
nyeket, a tükröket, a gyolcsingeket, a főkötőket és a keceléket” (Ézs 3:19-24).

Ézsaiás könyve első fejezetei elég sötét képet festenek a déli királyság lelkiál-
lapotáról. A kivonulás hatalmas csodáit átélők leszármazottai idővel önelé-
gültté váltak, vagy annál is mélyebbre süllyedtek. Kétségtelen, még mindig 
hitték e csodás eseményeket, de valószínűleg így nyugtázták magukban: Na 
és? Mi köze mindennek hozzánk, ma? Miért tartozna ránk az, ami réges-ré-
gen az őseinkkel történt? 

Olvassuk át gyorsan Ézsaiás könyve első öt fejezetét! Mi mindent követett 
el a nép, milyen volt a magatartásuk, amivel kiváltották a komoly fenye-
gető üzeneteket? Milyen párhuzamokat láthatunk mai egyházunkkal?

Talán az 1. fejezetben található a legfélelmetesebb rész, ahol az Úr elítélően 
szól a nép vallási szokásairól, gyakorlatáról. Állították, hogy szolgálják az 
Urat, követték a vallás formaságait, mégis, mit mond róluk és istentisztele-
tükről az Úr (lásd Ézs 1:11-15)?

Isten azonban akkor is kegyelmes volt, mint ahogy mindig az, meg akar 
menteni, akit csak lehet. Örökre a kereszt marad a legnagyobb bizonyítéka 
annak, hogy mennyit vállalt üdvösségünkért. Még az első fejezetekben is azt 
látjuk, hogy szólongatja népét, lehetőséget kíván adni a katasztrófa elkerü-
lésére. 

Hogyan imádjuk az Urat? Mire gondolunk közben? Mennyi a látszat 
az istentiszteletünkben és mennyi a szívből fakadó odaadás, dicséret, 
bűnbánat? Hogyan láthatjuk meg a különbséget? 
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május 16.hétfőhétfő

TISZTÁTALAN AJKAK

A tegnapi részben tárgyalt iszonyatos állapotokkal függ össze, hogy Isten 
elhívta Ézsaiás prófétát, kb. Kr. e. 740-ben, amikor Uzziás, Izráel királya meg-
halt. Uzziás uralma jól indult, a király azonban a későbbiekben hitehagyóvá 
lett (2Krónika 26. fejezet), és élete szörnyű véget ért. Ekkoriban kezdte el 
szolgálatát Ézsaiás, de csak az Úrtól kapott felkavaró látomás után.

Olvassuk el Ézs 6:1-8 verseit! Hogyan fogadta Ézsaiás az Úr üzenetét? 
Miért olyan fontos ez, különösen a megváltási terv megértésével kapcso-
latban? 

„Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan ajkú nép közt 
lakom” (Ézs 6:5). 

Figyeljük meg, Ézsaiás nem arra tért ki, hogy saját gyengeségéhez viszonyít-
va milyen hatalmas és fenséges Isten, nem is Isten örökkévalóságát látta meg 
jobban saját mulandóságához viszonyítva. Válasza inkább az erkölcsi állapo-
tokra vonatkozott. Az Istent bemutató látomásban feltárult előtte, hogy az 
Úr „palástja betölté a templomot” (Ézs 6:1). Ámulatba ejtette, milyen nagy a 
különbség Isten szentsége és saját bűnössége között. Akkor ismerte fel: igazi 
problémája az erkölcsi hiányosság, és bűnös természete, romlottsága a vesz-
tét okozhatja. Mindehhez hozzájárult még aggodalma, hogy vajon miként 
szólhatna az Úr nevében, hiszen ő is „tisztátalan ajkú”.

Mi oldotta meg a gondját? 

Ézsaiás megtérésének valóságát jelképezte, hogy az angyal szénnel érintette 
a próféta ajkát. Isten megbocsátotta bűneit, így új életet kezdhetett az Úr-
ban. Megtérésének következménye a 8. versben mutatkozik meg, amikor 
is felkiált: „Ímhol vagyok én, küldj el engemet!” Ézsaiás tudta, hogy bűnétől 
megtisztult, ezért volt képes hitben előre haladni, bízva Isten igazságában és 
szentségében, ami a látomásban feltárult előtte.

Ézsaiás megtisztult bűnétől, engesztelést kapott. Újjászületett, ezért 
felelhetett készségesen a kérdésre: „Kit küldjek el és ki megyen el 
nékünk?” Vajon a mi megtérésünk milyen következményeket vont 
maga után?
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május 17. keddkedd

IDEIG-ÓRÁIG VALÓ ÖLTÖZETEK

Amint az előzőekben már megállapítottuk, Ézsaiás hosszasan figyelmezte-
tett a várható ítéletre, de szavait át- meg átszőtték Isten bátorító ígéretei. Mi-
után egy alkalommal részletezte, hogyan csupaszítja majd le az Úr a földet, 
azokhoz az izraelitákhoz fordult, akik várták az ígéretek beteljesedését, de 
megfeledkeztek a számtalan esetről, amelyek során az Úr a nehézségek kö-
zepette is vezette népét. 

Mi az az üzenet, amit népének küld az Úr Ézs 51:6-8 verseiben? 

Ugyan ki ne tudná, hogy a ruhák milyen könnyen, gyorsan megrongálód-
nak, elkopnak? Nem sok kell hozzá, és a legfinomabb, legdrágább öltözet 
is tönkremehet. Éppen illő hasonlat ez a földre és lakóira! Egyik pillanatban 
még itt vagyunk, a másikban már nyomunk vész. Az Újszövetségben Jakab 
az ember életét a párához hasonlítja (Jak 4:14). Dylan Thomas, walesi köl-
tő így kérlelte haldokló apját: „ne térj meg szelíden az éjszakába”, hanem 
„küzdj ádázul, küzdj, ne hunyjon ki a fény!” Persze küzdhetünk, amennyit 
csak akarunk, előbb-utóbb a mi életünk is elfoszlik, mint a ruha anyaga.

Nézzük meg, még miről szólt itt Ézsaiás: Isten szabadításáról, igazságáról, 
Krisztus igazságának palástjáról, ami egyedül adhat üdvösséget, örök üdvös-
séget. Az Úr rámutat, hogy az ember előtt mindössze két lehetőség áll: vagy 
elillan az élete – ez az örök halál –, vagy pedig örökké élhet az új földön, 
tehát élete nem avul meg „mint a ruha” (6. vers), hanem örökre megmarad. 
Ádám és Éva édenbeli napjaitól kezdve Krisztus koráig végeredményben ez 
a két sors várt az emberre, és ma sem más a helyzet. E két vég kölcsönösen 
kizárja egymást, vagy csak az egyik, vagy csak a másik lehetséges. Hogy me-
lyik jut nekünk? Azt csakis mi dönthetjük el személyesen!

Ézs 51:7 verse azoknak szól, akik ismerik az igazságot, akik szívükbe 
rejtették Isten törvényét. Ma milyen üzenetet találunk itt? Hogyan 
segíthet az igazság megismerésében, ha a törvény a szívünkben van? 
A jó cselekedetekhez elegendő, ha tudjuk, mi a helyes, vagy még több-
re van szükség? Ha igen, akkor mire? 



66

május 18.szerdaszerda

ÉKES RUHÁK

Az Ószövetséget olvasva könnyű leragadni a baljós, ítélettel fenyegető ré-
szeknél. A Biblia bírálói mindig szívesen mutatnak rá ilyen részekre, mond-
ván: „Ugyan ki akarna ilyen Istent szolgálni?” 

Aki így olvas, csupán egyoldalúan válogat, hiszen a figyelmeztető üzenetek 
között az Úr újból és újból megmutatja, hogyan lehet szabadulni a bajból. 
Igen, a lázadás és az engedetlenség a pusztulás gyümölcseit termi. Az Úr 
azonban állandóan szól népéhez, és elmondja, hogy ennek nem kell feltétle-
nül bekövetkeznie. Elérhető az üdvösség, az igazság és a biztonság, csak az 
Úr nevében kérnünk kell. 

Mi az üzenete Ézsaiás könyve 52. fejezetének? Milyen reménnyel találko-
zunk itt? Mi az az „ékes ruha” (1. vers, új prot. ford.), amit a népnek fel 
kell öltenie?

Az Úr ismét hívja népét, hogy tartsanak bűnbánatot, engedelmeskedjenek 
és nyerjenek szabadulást. Az „ékes ruha” nem más, mint az igazság öltözete, 
amit mindenki megkap, ha elfogadja az Urat és hittel, a parancsolatokat be-
tartva él. Az Édentől kezdve ez soha nem volt bonyolult. Isten mindössze azt 
kérte népétől, hogy hittel és engedelmesen éljenek. 

Ézsaiás könyve 52. fejezetének különlegessége, ahogy befejeződik, és figye-
lemre méltó az is, ami utána következik. Nem véletlen, hogy miután Ézsaiás 
felszólítja a népet az ékes ruhák felöltésére, azonnal átvált az Ószövetség 
legnagyszerűbb prófétai képére, bemutatva Jézus helyettesítő halálát. Pon-
tosan ez az, aminek a révén megkaphatja az ékes ruhákat bárki, aki szeretné. 
A bűn okozta pusztulásból csak Krisztus élete, halála árán szabadulhat meg 
az emberiség.

Az is érdekes, ahogy a próféta Ézs 52:3 versében utal a megváltás ajándékára, 
amiért nem lehet megdolgozni, és ami pénzen sem váltható meg. „Mert így 
szól az Úr Isten: Ingyen adattatok el, és nem pénzen váltattok meg!” Milyen igaz! 
Semmiért tékozolja el az ember a lelkét, e világ dolgaiért, pedig a föld is elvész, 
éppúgy, ahogy a ruha tönkremegy. Ez az ember igazi dilemmája, mert ebből a 
helyzetből senki nem válthatja meg magát, se pénzével, se fáradozásával. Egye-
dül Isten kegyelméből szabadulhatunk meg, ez a kegyelem pedig a kereszten 
értünk hozott, felmérhetetlen ajándékban mutatkozott meg igazán. 
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május 19. csütörtökcsütörtök

AZ ÜDVÖSSÉG RUHÁI

A Biblia leghíresebb részei közé tartozik Lk 4:16-20 szakasza, amiben az áll, 
hogy Jézus felállt Názáret zsinagógájában, és olvasni kezdett Ézsaiás könyve 
61. fejezetéből, majd pedig a hallgatóság legnagyobb megdöbbenésére kije-
lentette: „Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra” (Lk 4:21).

Mi a témája Ézsaiás könyve 61. fejezetének? Hogyan mutatkozik meg ben-
ne az evangélium? A fejezet mely elemeit említi és fejti ki bővebben az 
Újszövetség? (Nézzük meg például a 6. verset!)

E versek tartalma olyan gazdag, az Ószövetségből vett képek színes tárházá-
val teli, amelyek felbukkannak az Újszövetségben is. Számunkra most külö-
nösen érdekes a 10. vers: „Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem 
az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság pa-
lástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint 
menyasszony, aki felrakja ékességeit.”

„Isten mindenről tökéletesen gondoskodott. Krisztus örök igazsága tulajdo-
níttatik minden hívőnek. A mennyei szövőszéken készült drága, folt nélküli 
palástot megadja a bűnbánó, hívő bűnös embernek, aki ezért elmondhatja: 
’Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az 
üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül’” 
(Ellen G. White: Selected Messages. 1. köt. 394. o.).

A héber ige, amit Károli így fordít: „pap módon ékíti fel magát” abból a szóból 
származik, ami a papi feladat végzését jelöli. Ez egy prófécia az új szövetség-
ről, aminek értelmében papként szolgál Isten népének minden tagja, akik 
felöltötték az üdvösség ruháját. Az ószövetségi papoktól és Jézustól eltérően 
nem a közbenjárás a feladatuk, inkább Isten kegyelméről, irgalmáról és üd-
vözítő tetteiről kell bizonyságot tenniük.

Ismét tekintsük át Ézsaiás könyve 61. fejezetét! Milyen ígéreteket talá-
lunk e szakaszban? Mit tehetünk, hogy az itt található ígéretek valóra 
váljanak az életünkben? Mely szokásainkon kell változtatnunk ennek 
érdekében? 
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május 20.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egy-
ház. „A tékozló hazatalált” c. fejezetből 137–138. és 140–141. o.; Próféták 
és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó. „Isten törvényének tanítása” c. 
fejezetből 412–413. o.; Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „Golgota” 
c. fejezetből 661–662. o.; A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista 
Egyház. „Egy reformációs munka” c. fejezetből 409–410. o.

„A fehér ruha a jellem tisztasága, Krisztus igazsága, amit Isten a bűnösnek 
tulajdonít. Ez valóban mennyei eredetű kelméből készült öltözet, amit csak 
Krisztus vásárolhatott meg egész életén át tartó, készséges engedelmességé-
vel” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 4. köt. 88. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Időzzünk még Ézsaiás könyve 1. fejezetének annál a részénél, ami 

Isten előtt elfogadhatatlannak mondja az istentisztelet egyes for-
máit! Ma mi minden képezheti részét istentiszteletünknek, amit 
azonban nem fogad el az Úr? Magukkal az elemekkel van gond, 
vagy inkább mással, például azzal, ahogy a hétköznapjainkat 
éljük? 

2. Ézs 61:3 verse így hangzik: „Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak 
nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicső-
ségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztes-
senek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!” Miről van itt szó? Hogyan 
válhatnak valóra számunkra is ezek az ígéretek?

3. Delmore Schwartz egy novellájában arról írt, hogy New Yorkban 
egyszer egy kiadós havazás után gyönyörű szobrok jelentek meg 
mindenütt. Az emberek ámuldoztak, az egész város szinte lázban 
égett. A főszereplőre különösen nagy hatást tettek a szobrok, még 
a munkahelyéről is kilépett, hogy zavartalanul csodálhassa őket. 
Úgy érezte, semmi másban nem találja meg úgy élete értelmét és 
célját, mint ebben. Majd a történet szerint eleredt az eső, csak esett 
és esett, a szobrok pedig reggelre eltűntek; az élet visszatért a nor-
mális kerékvágásba. Végül a főszereplő a vonat elé esett vagy ugrott 
és meghalt. A lényeg, hogy mindenképpen csalódás vár ránk, ha a 
földi dolgokban bízunk, mert elkopik a föld, „mint a ruha”. Hogyan 
tapasztalatuk már a mulandó dolgok okozta csalódást? Mit tanul-
tunk ebből? 
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JÁRFÁS ESZTER:
FEHÉR-FEKETE

Lassan már semmi sem fehér.
Nem is fekete.

Szürke napok
szürke embereinek
szürke elvei
szürke tettekre bomlanak.

Mocskosszürke, ákombákom világ!

Szürke lassan minden gondolat,
szürke az erkölcs,
a zene és a szivárvány is az,
szürke az igazság, 
szürke a becsület, 
szürke a jóság és a szeretet.
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május 21–27.

A tűzből kikapott üszög

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 3:2-14; Zakariás 1–3; János 14:15; 
Efézus 2:8-10

„Lásd! Levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged” 
(Zak 3:4)!

Könnyen megfeledkezünk ugyan róla, de a Krisztus és Sátán közötti nagy 
küzdelem az események mögötti igazi mozgatóerő. Háborúk, bűntények, 
erőszakosság – az emberi tragédiák bugyogó, forrongó katlana – pusztán a 
felszínén jelennek meg a mélységben dúló harcnak, ami valójában a menny-
ben kezdődött (Jel 12:7). Ez a küzdelem kiterjed a világegyetemre, és nem 
csupán az embereket érinti, hanem az egész teremtett világot (Róm 8:20-22).

Arról azonban soha nem szabad elfeledkeznünk, hogy a nagy küzdelmet 
nem a közel-keleti olajért és nem is a katonai vagy gazdasági világuralom 
időről időre tapasztalható geopolitikai elmozdításáért vívják. A nagy küz-
delem tétje az emberiség megváltása. Nemzetek jönnek és mennek, hatalmi 
rendszerek felemelkednek, majd eltűnnek, történelmi és világnézeti kérdé-
sek váltják egymást, de csak a megváltottak maradnak meg örökre, azok, 
akiket Krisztus igazságának palástja takar. Sátánt nem érdekli a pénz, a hata-
lom, a politika, csak az emberek foglalkoztatják, hogy annyit rántson magá-
val közülünk a pusztulásba, ahányat csak tud. Halála által Krisztus lehetővé 
tette, hogy mindenki elkerülhesse a végső romlást. A nagy küzdelem lényege 
valójában az, hogy az ember az örök halált vagy az örök életet választja-e, 
gyakorlatilag minden egyéb csak körítés.  

9. tanulmány
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május 22. vasárnapvasárnap

NAGY SZERETET JERUZSÁLEM IRÁNT

Olvassuk el Zakariás könyve 1–2. fejezetét! Talán nem értünk minden 
egyes részletet és jelképet, de alapvetően milyen üzenetet küld itt né-
pének az Úr? Mi a háttere a megemlített eseményeknek? Milyen világos 
bibliai elveket találunk e fejezetekben, milyen ígéretek hangzanak el, 
miben reménykedhet az Úr népe és milyen feltételek alapján? Hogyan 
mutatkoznak meg ugyanezek az elvek közöttünk ma, függetlenül attól, 
hogy mennyire különböznek a körülményeink a Zakariás korára jellem-
ző állapotoktól? 

A babilóniaiak 70 évvel korábbi hadjárata következtében Jeruzsálem tovább-
ra is romokban hevert, Isten azonban reményt adott népének a város jövőjét 
illetően. Zakariás azt az üzenetet kapta az Úrtól, hogy nemcsak a templomot, 
de az egész várost újjáépítik majd. 

A próféta először is kijelentette hallgatóinak, hogy az Úr haragszik atyáik-
ra, „igen megharagudott”. Közvetlenül ezután mégis bátorította őket, hogy 
ha alázattal és bűnbánattal az Úrhoz térnek, Ő is hozzájuk tér (Zak 1:1-3). 
Istennek az volt a szándéka Zakariás látomásaival, hogy erőt adjon népnek, 
ösztönözze őket a jeruzsálemi templom építésének folytatására, ahol majd 
Őt tisztelhetik. 

Az első látomás után, amiről az 1. fejezet számol be, az Úr megindítóan nyi-
latkozik: „Szeretem Jeruzsálemet és a Siont nagy szeretettel” (14. vers)! Majd a 
következő: „Azt mondja azért az Úr: könyörületességgel fordulok Jeruzsálemhez; 
benne építtetik meg az én házam, szól a Seregeknek Ura, és mérőzsinór nyujtatik 
ki Jeruzsálem felett” (16. vers).

A mérőzsinórral ábrázolt férfi utal a templom és Jeruzsálem városa újjáépí-
tésének Zakariás korában készült tervére. Mivel azonban csak az alapokat 
vetették még meg, a templom felépítése lehetetlennek tűnt. 

Közvetlenül a Jósua szennyes ruháiról szóló látomás előtt a prófétának egy 
üzenetet kellett átadnia a zsidóknak, ami határozott ígéret volt. Zak 2:10-13 
szakaszában olvashatjuk. Isten biztatta népét, hogy örüljenek és örvendez-
zenek. Megígérte, hogy közöttük fog lakni. Mennyi bátorítás rejlett ebben az 
üzenetben Isten népe számára, akik kísérletet tettek rá, hogy összefogjanak 
az Úr tiszteletében!
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május 23.hétfőhétfő

A VÁDLÓ ÉS A VÁDLOTT

„Azután megmutatá nékem Jósuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt álla, és 
a Sátánt, aki jobb keze felől álla, hogy vádolja őt” (Zak 3:1). Milyen nagy-
szerű és fontos igazságot ismerhetünk meg itt, különösen a nagy küzde-
lemmel (valamint a látomással) kapcsolatban?

Itt felfigyelhetünk néhány igen lényeges pontra. Először is, a vádlott nem 
más, mint Jósua főpap, aki Isten egész népe képviselőjeként jelenik meg. A 
látomásban ő az Úr színe előtt álló pap, aki Izráel népét képviseli minden hi-
bájukkal, fogyatkozásukkal és bűnükkel. Semmi kétség, a nép nem ártatlan, 
nem bűntelen. Nem érdemlik meg, amit az Úr már megígért, a helyreállítást, 
éppen azt, amit hittel és bűnbánatot tartva kértek. 

Természetesen Sátán is ott van. Vádolja a népet, kétségbe vonja bűnbánatu-
kat, reformtörekvéseiket és azt, hogy őszintén szeretnék elnyerni Isten ke-
gyelmét, irgalmát. Ugyan mivel tudná jobban elcsüggeszteni az embereket, 
mint azzal a gondolattal, hogy bűneik túl nagyok, az Úr sem bocsáthatja 
meg azokat? A történelem során – sőt még ma is – hány és hány ember esett 
áldozatul Sátán e leggonoszabb tervének! Csapdáját az teszi különösen ve-
szélyessé, hogy nem kell hazudnia a bűneinket illetően, igaz? Csak emlékez-
tetnie kell vétkeinkre, és ha nem ismerjük Isten kegyelmét, a reménytelenség 
és az elveszettség érzése bizonnyal összetör. Nem is kell a vádlónak sorolnia 
vétkeinket Isten előtt, vádolnak bennünket azok éppen eléggé.

Héberül a vádol és Sátán szavak egy szóból erednek, ugyanaz a három héber 
mássalhangzó alkotja mindkettőt. Nem kérdés, hogy Sátán a vádló. Azonban 
ismernünk kell egy fontos bibliaszöveget: „És hallék nagy szózatot az égben, 
amely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek 
országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levette-
tett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt” (Jel 12:10).

Nem jó, ha állandóan a bűneinkkel foglalkozunk, bár időnként 
mélyen és őszintén magunkba kell néznünk (még ha Sátán sugdos is 
ilyenkor a fülünkbe). Milyen változtatásokat kell azonnal elhatároz-
nunk? Milyen bibliai kijelentésekre hivatkozhatunk, hogy az ígéretek 
megvalósuljanak, eredményre vezessenek? Gondoljunk bele, hogy 
mit teszünk kockára, ha átengedjük az uralmat a bűnnek!
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május 24. keddkedd

AZ ÚR ANGYALA

Zakariás könyve 3. fejezetében eddig két személyre összpontosítottuk a fi-
gyelmet: Sátánra és a főpapra, Jósuára. Van azonban még egy harmadik sze-
mély is a történetben, aki az elbeszélés központi alakja. Ő „az Úr angyala”.

Ki is „az Úr angyala” (lásd 2Móz 3:2-14; Zak 3:1-2)?

Itt a nagy küzdelem szemléletes bemutatását láthatjuk kicsiben. Minden em-
ber felett dúl ez a harc, aki hittel és bűnbánatot tartva az Úr Jézus kezébe 
teszi az életét. Ne feledjük el azt az összefüggést sem, hogy a súlyos bünte-
tést elszenvedő Izráel „megalázta magát Isten előtt és őszinte bűnbánattal 
visszatért hozzá” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 5. köt. 468. o.). 
Éppen ekkor derült fény Sátán vádaskodására. Nem tudjuk meg, hogy pon-
tosan mit mondott, de a bibliai történetek és az emberi természetről szerzett 
ismereteink alapján elképzelhetjük: bizonyára nem lehetett szép az a kép, 
amit felvázolt. 

Mit árul el Zak 3:1-3 szakasza Jósua ruháiról? 

Még inkább kiemeli a bűn mélységét, hogy éppen Jósua, a főpap jelenik meg 
szennyes ruhában. Az Isten és Izráel közötti szövetség kezdetétől fogva még 
a kiválasztott nép között is különlegesnek számított az egész papság a lévi-
tákkal együtt, de a főpap közülük is kiemelkedett. Egyedülálló szerepre és 
feladatra hívta el az Úr Izráelben, ami szent volt (2Móz 38:21; 4Móz 1:47-53; 
3:12). Szimbolikus értelemben Izráel egész népe között neki kellett volna a 
legtisztább öltözetben megjelenni. 

Mindemellett a fejezet többi részéből világosan kiderül: a múltjuk, hibáik 
dacára „az Úr angyala” ott áll, hogy védje őket Sátán vádjaival szemben, le-
gyenek a vádak igazak vagy hamisak. „Az Úr angyala” Jézus, aki azért van ott, 
hogy megmentsen, megváltson. Ez az egész Szentírás legfontosabb igazsága. 

Élet-halál kérdése, hogy sose felejtsük el, még ha értéktelennek érez-
zük is magunkat: az Úr angyala bennünket véd! Hogyan tudjuk ezt az 
igazságot mindig szem előtt tartani, méghozzá anélkül, hogy önma-
gunkat becsapva, hamis következtetésre jutnánk? Milyen hamis 
következtetéseket lehet levonni?
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május 25.szerdaszerda

ÚJ RUHA

Olvassuk el figyelmesen Zakariás könyve 3. fejezetét, majd imádkozzunk! 
Figyeljük meg a folyamat lépéseit! Isten bűnös népe így juthat üdvösség-
re. Ebből a látomásból mit tudhatunk meg a megváltási tervről?

A 3-5. versekben az áll, hogy először leveszik Jósua szennyes ruháit, és csak 
azután kapja meg a tiszta öltözetet. A Biblia szerint az Úr így fejezi ki: „Levet-
tem rólad a te álnokságodat” (4. vers). Mit jelent ez a megváltott ember életé-
ben? Vajon Jósua ettől kezdve bűntelen volt, szíve, lelke, értelme tökéletes, 
a későbbiekben soha nem bukott el vagy követett el bűnt? Ilyen állapotba 
kellett kerülnie, mielőtt tiszta ruhát adhattak volna rá? Ha igen, akkor miben 
reménykedhetne bárki is közülünk? 

Nem erről van szó, hanem arról, hogy Isten nem kárhoztatja többé, bűnét 
eltörölte. Jósuáról szólva Ellen White a következőt állapítja meg: „Isten meg-
bocsátotta Jósua és a nép bűneit. Izráel új ruhába öltözött – Krisztus neki tu-
lajdonított igazságába. A fejére helyezték a papi süveget a felirattal: „Szentség 
az Úrnak”, ami azt jelezte, hogy bármilyen vétkeket is követett el a múltban, 
most már alkalmassá vált az Úr szolgálatára a szentélyben” (Ellen G. White: 
Testimonies to the Church. 5. köt. 469. o.).

Mit mond „az Úr angyala” Jósuának a 7. versben, amikor a főpap már 
tiszta ruhát visel? Miért olyan fontos az, amire felszólította? 

Jósuát csak akkor figyelmeztette „Az Úr angyala” nyomatékkal, hogy enge-
delmeskedjen az Úrnak és az Ő útjain járjon, miután már átöltözött. Erről 
nem szabad megfeledkeznünk! A főpap hit által nyerte el Krisztus igazságát, 
amit Isten már azelőtt neki tulajdonított, hogy az Úr útjain járt, ill. megtar-
totta a parancsolatokat. A felszólítás később hangzott el, hiszen előbb nem 
lett volna foganatja. Ha nem kapja meg az ünnepi ruhákat (lásd Zak 3:4), 
bármilyen nagy erőfeszítéseket tesz is, szennyes göncei nem kerülhettek vol-
na le róla. 
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május 26. csütörtökcsütörtök

HATHATÓS VÉDELEM 

A keresztény világban sokan nem tudják tapasztalatból, hogy mi is az igaz-
ság palástja, és nem ismerik fel a benne rejlő lehetőségeket sem. Pedig ez 
elengedhetetlen mindazok számára, akik az Úrral való kapcsolat békéjére és 
örömére vágynak. 

Az emberek általában azért akarnak helyesen cselekedni, hogy biztosítsák 
maguknak az üdvösséget. Zakariás könyvében azonban azzal szembesülünk, 
hogy ez nem így működik, nem működhet így. Figyeljünk ismét arra, amit 
Ellen G. White fűzött ehhez a látomáshoz!

„Noha tisztán kell látnunk, hogy bűnösök vagyunk, ugyanakkor Krisztusra 
kell hagyatkoznunk, akiben van igazságunk, megszentelődésünk és megvál-
tásunk. Mi képtelenek volnánk megfelelni Sátán ellenünk felhozott vádjai-
ra. Egyedül Krisztus szólalhat fel eredménnyel az érdekünkben. Ő el tudja 
hallgattatni a vádolót, de érvként nem a mi érdemeinkre, hanem a sajátjáéra 
hivatkozik” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 5. köt. 472. o.). 

Isten népének szívébe kell vésnie az iménti idézet utolsó mondatát! Ezt az igaz-
ságot nemcsak elméletileg, de tapasztalatból is ismernünk kell! Meg kell tanul-
nunk percről percre nem a saját jó cselekedeteinkre hagyatkozni (ha mégoly 
jók legyenek is), hanem egyedül Krisztus érdemeire! Dávid szavaival élve: „Bol-
dog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett” (Zsolt 32:1).

Zakariás 3. fejezetének tanulságára gondolva olvassuk el Ef 2:8-10; Jn 
14:15; Róm 6:1-4 verseit! Hogyan érthetjük meg jobban ezáltal, hogy 
mi minden tartozik bele az „ünnepi ruhák” viselésének gondolatkörébe, 
amiről Zakariásnál olvastunk? 

Miután Jósuát a szentség ruháival takarták be, az életének is ezt a szentsé-
get kellett tükröznie. Csak úgy győzhetünk a bűn felett, ha élünk azzal az 
Istentől jövő erővel, amit felajánl az embernek. Nem tűrhetünk meg és nem 
is mentegethetünk semmiféle bűnt az életünkben, hiszen a győzelem meg-
annyi ígéretét kapja mindenki, aki Krisztusnak adja át magát! Krisztus élete 
a bizonyíték arra, hogy lehetséges Isten törvényét betartva élni. Amikor bűnt 
követünk el, a bűnt választjuk. Fontos, hogy mindig alaposan és komolyan 
mérlegeljük döntéseink következményeit!

Melyek azok a bűnök, amelyekkel különösen nehéz megküzdenünk? 
Milyen ígéretekre hivatkozhatunk, hogy Krisztus által győzni tudjunk 
felettük? 
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május 27.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó. „Jósua 
és az angyal” c. fejezet, 362–368. o.; Krisztus példázatai. Budapest, 1983, 
H. N. Adventista Egyház. „A hamis bíró és az özvegyasszony” c. fejezetből, 
113–114. o.

„Amikor Sátán becsmérli Isten népét, és el akarja pusztítani, Krisztus köz-
belép. Vétkezett ugyan, de Krisztus magára veszi bűneit, és kiragadja őt üsz-
kösen is a tűzből. Jézus ember voltával az emberhez láncolódik, isteni lénye 
pedig a végtelen Istennel köti össze. A pusztuló lélek megragadhatja segítsé-
gét. Krisztus megdorgálja az ellenséget…

Krisztus nem fordul el népétől, gondviselésének tárgyától hibái ellenére 
sem. Van hatalma arra, hogy megváltoztassa öltözetüket. Leveszi szennyes 
ruháikat, bűnbánó, hívő gyermekeire helyezi igazságának palástját. A meny-
nyei könyvekben nevük mellé ezt írja: megbocsátottam” (i. m. 113–114. o.).

„Amikor Isten előtt népe gyötrődik és tiszta szívért könyörög, felhangzik a 
parancs: ’Vegyétek le róla a piszkos ruhát’, – és ezek a bátorító szavak hallat-
szanak: ’Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged’ (Zak 3:4). 
Isten ráhelyezi Krisztus igaz voltának makulátlan, tiszta palástját megpró-
bált, megkísértett, hűséges gyermekeire. A megvetett maradék dicsőséges 
ruhába öltözik, és a világ romlottsága soha többé nem mocskolja be” (Ellen 
G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 367. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Beszélgessünk a keddi rész utolsó kérdésére adott válaszunkról!
 A már tiszta ruhát öltött Jósuának szól a felhívás az engedelmesség-

re. Miért olyan fontos erre emlékezni? Mit árul ez el az üdvössé-
günk alapjáról, szemben azzal, ami az üdvösség következménye? 
Miért fontos mindig tisztában lennünk a kettő különbségével?

2. Gondoljunk a jó hírre, hogy bármilyen szennyes is legyen a 
ruhánk, egészen új öltözetet kaphatunk! Hogyan hasson az éle-
tünkre, a magatartásunkra, a világképünkre és az emberekkel való 
kapcsolatunkra, ha tudjuk, hogy új, tiszta ruhát kaptunk – ami a 
Krisztusban felajánlott új életet jelenti? 



77

JÁRFÁS ESZTER:
SZÁMADÁS

Évnyi időm
elrejtettem.

Majd 
osztok belőle Istennek,
barátnak, 
árvának,
anyának…

Lesz időm 
imára, 
bánatra, 
vigasztalásra…

Nem volt...

Kiszámítom.
Izmom feszül,
bizonygatom:
Volt időm!

Volt…

Magamra – szekérnyi, 
másra – kézfogásnyi, 
anyámra – ölelésnyi, 
barátra – kevés szónyi, 
Istenre – kiáltásnyi.

…Ha felhangzik a
„Hol a többi?”,
körülaggatom magam
„nem én”-levelekkel.
Tőlem ne kérjék, 
ő, a kígyó…

Feltört kezeimből
szálka nő…
bálványokba 
kapaszkodó 
ujjaim között 
kifolyt az idő…
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május 28–június 3.

A tékozló fiú új ruhája

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 4:1-8; 25:25-34; Lukács 15:4-32; 
János 11:9-10; Róma 5:12-20

„Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott; 
és elveszett, és megtaláltatott” (Lk 15:32). 

W. Somerset Maugham „Eső” című novellájában egy misszionáriusról írt, aki 
a Csendes-óceán déli vidékein „megtérített” egy örömlányt. Szívvel-lélekkel 
fáradozott, hogy megmentse a nőt, még ha módszerei időnként kíméletlen-
nek, kérlelhetetlennek tűntek is. Ragaszkodott hozzá, hogy visszatérjen az 
Egyesült Államokba (ahonnan elmenekült), és letöltse börtönbüntetését. 
Az örömlány kétségbeesetten könyörgött, hogy kímélje meg a fogdában rá 
váró gyötrelmektől, megaláztatástól és gyalázattól. A misszionárius azonban 
hajthatatlanul állította, hogy a büntetés letöltése a megtérés folyamatának 
elengedhetetlen része, így haza kellett térnie. 

A történet azonban meglepő véget ért. A misszionárius öngyilkos lett, oszló 
tetemét a partra mosta a víz. Mi történt? Olyan sok időt töltött a nővel, hogy 
bűnbe esett vele, és mivel képtelen volt megbocsátani magának, eldobta az 
életét.

A novella szereplőinek is arra lett volna szüksége, mint minden bűnös em-
bernek: személyes tapasztalatból kell megismerni a kegyelmet és bizonyos-
ságot, amit Jézus mutatott be a tékozló fiúról szóló példázatban. 

10. tanulmány
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május 29. vasárnapvasárnap

UGYANAZ AZ APA, UGYANAZ AZ ÉTEL

„Egy embernek volt két fia” (Lk 15:11). A példázatbeli apa két fiának a jelleme 
eltérő volt. Az idősebb fiú hűségesnek, kitartónak, szorgalmasnak mutatko-
zott, míg a fiatalabb nyilván nem akart dolgozni, nem akart felelősséget vál-
lalni, nem akarta, hogy bárki számon kérjen tőle bármit. Mindketten ugyan-
azt örökölhették, valószínűleg egyformán szerette őket az apjuk. Az egyik fiú 
mégis hűségesnek tűnt, a másik pedig tiszteletlennek. Mivel magyarázható 
a különbség? 

Még milyen történetek jutnak erről az eszünkbe? Lásd pl. 1Móz 4:1-8; 
25:25-34!

Különös jelenség, nem igaz? Gyakran látunk ilyet. Ugyanazoktól a szülőktől 
származó két (vagy több) testvér, akik egy családban nőnek fel, ugyanazt 
a nevelést kapják, egyforma szeretetben részesülnek, sőt, ugyanazt az ételt 
fogyasztják, és az egyik jólelkű, hűséges lesz, az Urat akarja szolgálni, míg a 
másik valamilyen okból éppen az ellenkező irányba tart. Ha mégoly nehéz 
is megérteni, itt kiütközik, hogy milyen erővel hat a szabad akarat. Egyesek 
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a két testvér közül a fiata-
labb lázadt fel, de ugyan ki tudja tetteinek okát?  

Mit tanulhatunk abból, ahogy az apa a kisebbik fiú kérését fogadta (Lk 
15:12)? Mit árul ez el arról, hogyan viszonyul hozzánk Isten? 

A történet nem utal rá, hogy hogyan zajlott az apa és fia közötti beszélgetés, 
vajon az apa vitatkozott-e a fiával. Nem tudni, kérte-e, hogy fontolja meg 
újra, ne döntsön elhamarkodottan, gondolja át jobban, mit akar tenni. Való-
színű, hogy megpróbálta, végül mégis kiadta fia „jussát”, aki ezek után bol-
dogan távozott. Az egész Bibliában újból és újból találkozunk ezzel az elvvel: 
Isten szabadságot ad az embereknek, hogy meghozzák saját döntéseiket, a 
saját útjukat járják, úgy éljenek, ahogy nekik tetszik. Azonban mindannyian 
tisztában vagyunk vele, hogy döntéseinknek következményei lesznek, kö-
zöttük olyanok, amelyeket el sem tudunk képzelni, vagy nem látunk előre. 

Az utóbbi időben milyen következményei lettek döntéseinknek? Nem 
könnyű visszaforgatni az időt, ugye? 
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május 30.hétfőhétfő

FÜGGETLENEDÉS

Képzeljük el az apát, amint figyeli a hátizsákjába pakoló fiút, aki felbátorod-
va készül elmenni otthonról. Talán megkérdezi fiától, hová is megy, hol akar 
dolgozni, mi a terve a jövőre. Ki tudja, mi volt a felelet. Válaszai nem lehettek 
túl biztatóak, legalábbis az apa szempontjából nézve. A fiú azonban a rá váró 
boldog jövőre gondolhatott. 

Miért is ne? Fiatal volt, kalandvágyó, zsebében a pénz, amiből költekezhe-
tett, és úgy érezte, hogy vár rá a világ, amit látnia kell. A családi gazdaságban 
túlságosan egyhangúnak, unalmasnak tűnt az élete a számtalan lehetőség-
hez képest, amit a világ nyújthat neki. 

Milyen az a bűnbánat, amiről Lk 15:13-19 verseiben olvashatunk? Őszin-
tének tűnik? Valóban megbánta a fiú, amit tett, vagy csak a tettei követ-
kezményeit fájlalta? Milyen utalásokat találunk a szakaszban, amelyek-
ből kiderül? 

Nemigen tudjuk meg, hogyan végződhetett volna a történet, ha otthonától 
távol, kedvezően alakul a tékozló fiú sora. Mi lett volna például, ha állandó 
keresetet talál magának és sikeres lesz? Az itt olvasottakból nem az tűnik va-
lószínűnek, hogy akkor is „térden csúszva” tért volna haza, nem igaz? Ki az, 
akivel ne fordult volna már elő, legalább néhányszor, hogy nem is annyira a 
bűneit, inkább azok következményeit bánta, leginkább, ha rajtakapták? Még 
a legkeményebb pogány is sajnálja félrelépését, ha valamilyen nemi betegsé-
get szed össze. Távolról sem csak a keresztényekre jellemző, hogy szomor-
kodnak a fájdalom miatt, amit helytelen döntéseikkel okoztak. 

Mit mondhatunk tehát erről a fiatalról? Vitathatatlan, hogy amikor rette-
netes körülmények között találta magát, megváltozott a magatartása, ami 
máskülönben talán nem következett volna be. A szövegből kitűnik azonban 
a gondolataiban megmutatkozó őszinte alázat. Rádöbbent, hogy vétett az 
apja és Isten ellen is. Arra utal a beszéd, amit magában fogalmazgatott, hogy 
bűnbánata őszinte volt. 

Időnként szükségünk van tetteink negatív következményeire, hogy meglás-
suk bűneinket a maguk valójában, ugye? Vagyis sokszor csak akkor térünk 
meg igazán a cselekedeteinkből, ha szenvedést okoznak. Mi a helyzet velünk 
és a körülményeinkkel? Mi gátolja, hogy elkerüljük a bűnt, és így megkí-
méljük magunkat a szomorúságtól és a bűnbánattól, ami (remélhetőleg) azt 
követi? 
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május 31. keddkedd

HAZAMEHETSZ!

Thomas Wolfe a XX. század első felében írta klasszikus irodalmi művét 
„Nem mehetsz többé haza” címmel. Ebben egy férfi hátrahagyja egyszerű csa-
ládját lenn, délen, New Yorkba költözik, és sikeres író lesz. Idővel azonban 
szeretne hazatérni a gyökereihez. A váltás nem ment könnyen, ebből adó-
dott a könyv címe. 

A tékozló fiú példázatában ki az, aki megteszi a hosszú utat, hogy ismét 
az apjával lehessen? Állítsuk ezt szembe például az elveszett bárányról 
vagy az elgurult drachmáról szóló példázattal (Lk 15:4-10)! Mi lehet a 
lényeges különbség? 

A másik két példázatban talán nem is volt helyzetének tudatában  az, ami 
elveszett (legalábbis az elgurult érme). Akkor sem kerülhetett volna vissza 
oda, ahonnan elveszett, ha megpróbálja. A tékozló fiúról viszont azt is mond-
hatnánk, hogy elfordult „az igazságtól”, és csak a sötétben eszmélt rá (lásd 
Jn 11:9-10), mennyire eltévedt. Az üdvösség történetében Istennek mindig 
volt dolga olyanokkal, akik a világosságot szántszándékkal maguk mögött 
hagyva a saját útjukra léptek. E példázat azt üzeni még azoknak is, akik noha 
megismerték Isten jóságát és szeretetét, mégis hátat fordítottak neki, hogy az 
Úr kész visszafogadni, visszaállítani őket szövetséges családjában az általuk 
korábban elfoglalt helyre. Csak az kell hozzá, hogy amint a fiatalember sza-
bad akaratából döntött elmeneteléről, hazatérését is neki kell elhatároznia. 
Mindannyiunk esetében éppen ez a helyzet. 

E példázatokat illetően érdekes elhangzásuk körülménye is. Figyeljük meg, 
hogy Lk 15:1-2 verse szerint hány- és hányféle ember gyűlt össze Jézus sza-
vait hallgatni! Milyen komoly figyelmeztetés ez nekünk azzal kapcsolatban, 
hogy a végidő apokaliptikus eseményeivel való fenyegetőzés vagy a megté-
retlenekre váró pusztulás és ítélet hangoztatása helyett Jézus olyan példáza-
tokat mondott el, amelyek bemutatták az Atya nagy szeretetét az elveszettek 
iránt, a törődését, bármi is sodorta őket ilyen helyzetbe. 

Ismerünk olyanokat, akik elfordultak Istentől? Hogyan mutat rá ez a 
történet arra, hogy nincs minden veszve? Fontos mindannyiunknak 
imádkozni azokért, akik még nem ismerték fel azt, amit a tékozló 
fiúnak olyan fájdalmas körülmények között kellett megtanulnia!
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június 1.szerdaszerda

A LEGSZEBB RUHA

Amint tehát megállapítottuk: a fiúnak kellett elhatároznia, hogy hazatér. Az 
apja nem kényszerítette. Isten sem kényszerít senkit az engedelmességre. 
Ha a mennyben Sátánból nem csikarta ki erőszakkal az engedelmességet, 
sem Ádámból és Évából az Édenben, akkor miért tenné éppen most, jóval 
azután, hogy az engedetlenség következményei iszonyatos pusztulást szaba-
dítottak az emberiségre? Lásd Róm 5:12-21!

Figyeljük meg Lk 15:20-24 verseiben, hogyan fogadta az apa fia bűnval-
lomását! Mennyi vezeklést, mennyi cselekedetet, mennyi jóvátételt köve-
telt meg a fiútól, mielőtt visszafogadta? Mi ebből az üzenet számunkra? 
Lásd még Jer 31:17-20!

A fiú beismerte apja előtt a tévedését, de a történetet olvasva az az érzésünk, 
mintha az apa meg sem hallotta volna. Figyeljük meg a sorrendet! Az apa 
szalad a fia elé, ráborul, megcsókolja. Minden rendben volt a beismeréssel – 
ami feltehetően többet jelentett a fiúnak, mint az apjának –, mégis abban a 
pillanatban a fiú tettei hangosabbak voltak szavainál. 

Az apa pedig megparancsolta a szolgáinak, hogy vigyék oda „a legszebb ru-
hát”, és adják a fiára. A görög szó, amit Károli úgy fordít, hogy „legszebb”, 
általában azt jelenti: „az első”. Az apa a lehető legjobbat akarta a fiának adni. 

Gondoljunk még arra az összefüggésre is, hogy ki tudja, meddig élt nagy 
szegénységben a fiú! Valószínűleg nem a legelegánsabb öltözetben tért haza, 
végtére is egészen addig a disznókat őrizte. Nem is lehetne nagyobb az ellen-
tét a ruha között, amiben a fiú hazatért, és aközött, amit az apjától kapott! 
Érdemes szintén megjegyezni: az apa nem akkor borult fiára, amikor már 
tisztán állt előtte!

Ebből az is látszik, hogy az apa és a fiú kapcsolata már abban a pillanatban 
teljesen helyreállt. Ha „a legszebb ruha” alatt Krisztus igazságának palástját 
értjük, a fiú akkor és ott mindent megkapott, amire szüksége volt. A tékozló 
megtért, megvallotta bűnét, visszafordult önfejű útjáról, a többiről pedig apja 
gondoskodott. Milyen szemléletesen mutatja be ez a példázat a megváltást!

Azt is kiemelhetjük, hogy az apa nem hangoztatta: „Én megmond-
tam!” Felesleges is lett volna, nem igaz? A bűnnek megvan az ára. 
Hogyan tanulhatjuk meg, hogy ne hánytorgassuk fel azok bűneit, 
akik visszatérnek az Úrhoz, miután elfordultak tőle? 
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június 2. csütörtökcsütörtök

AZ APA RUHÁJA

Ellen White egy érdekes részletet fűz a történethez. Ezt a Bibliában nem talál-
juk meg. Így ír a jelenetről, amikor az apa az alázattal hazatérő fia felé megy: 
„Az atya nem akarja, hogy fiát nyomora és rongyai miatt megvetés érje. Saját 
válláról veszi le a díszes köntöst, beborítja vele fia lesoványodott testét, és 
a fiú elzokogja bűnbánatát: ’Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened; és nem 
vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam.’ Az atya magához szorítja 
és hazaviszi. A fiúnak nincs alkalma arra, hogy szolgának ajánlkozzék. Ő az 
atya gyermeke. Elhalmozzák a ház legértékesebb dolgaival; a szolgák tiszte-
lik, és szolgálni fogják. 

Az atya így szólt a szolgákhoz: ’Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel 
rá; és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira! És előhozván a hízott tulkot, 
vágjátok le, és együnk és vigadjunk. Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott; 
elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni’” (Ellen G. White: Krisztus 
példázatai. Budapest, 1983  , H. N. Adventista Egyház. 136. o.).

Milyen bepillantást enged az iménti idézet a történetbe? Mit árul el Isten 
jelleméről? 

Az apa azonnal el akarja fedezni fia hibájának szégyenét. Milyen fontos üze-
net ez azzal kapcsolatban, hogy el kell engedni a múltat! Nem szabad lera-
gadni a múltbeli vétkeknél – akár másokéról, akár a mieinkről legyen szó! 
A legnagyobb bűnök közül sem derült még fény mindegyikre, ám egy nap 
minden kiderül (1Kor 4:5). Pál apostolhoz hasonlóan nekünk is meg kell 
tanulni nem a múltba nézni, hanem a jövőre, előre tekinteni (Fil 3:13-14)!

Mit értett az apa azon Lk 15:24 versében, hogy a fia „meghalt, és feltáma-
dott”? Hogyan értsük szavait? 

Végeredményben az üdvösség kérdésében nincs középút. Amikor végérvé-
nyesen és egészen lezárul minden (Jel 21:5), a nagy küzdelem befejeződik, 
az emberek vagy örök életre, vagy örök halálra jutnak. Nincs közbülső lehe-
tőség. Erre feltétlenül gondolnunk kell, amikor napi döntéseinket meghoz-
zuk, legyenek akár jók, akár rosszak!
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június 3.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egy-
ház. „A tékozló hazatalált” c. fejezet, 133–141. o.; „Áthidalhatatlan szakadék” 
c. fejezetből 174. o.; Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „Az utolsó út 
Galileából” c. fejezetből, 418–419. o.

„Figyeljük meg, milyen gyengéd, együtt érző az Úr bánásmódja a teremtmé-
nyeivel! Szereti tévedő gyermekét, kérleli, hogy térjen vissza. Az Atya átka-
rolja bűnbánó fiát, palástjával eltakarja rongyait, gyűrűt húz ujjára, jelezve, 
hogy ő is a királyi család tagja. Ám hányan nemcsak közömbösen, hanem 
egyenesen megvetéssel tekintenek a tékozlóra. Ők is azt mondják, mint a fa-
rizeus: ’Isten! hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek’ 
(Lk 18:11). Mégis, mit gondolsz, vajon hogy tekint Isten azokra, akik ugyan 
állítják: Krisztus munkáját végzik, ám miközben az emberek a kísértések ára-
datával küzdenek, ők az idősebb testvérhez hasonlóan makacsul, önfejűen 
és önzően csak állnak” (Ellen G. White: Gospel Workers. 140. o.)? 

„Krisztusban erőt és kegyelmet nyerhetünk, amelyet Isten szolgálattevő 
angyalai minden egyes hívő léleknek készek biztosítani! Senki sem olyan 
bűnös, hogy Jézusban, aki érte meghalt, nem nyerhetne erőt, tisztaságot és 
megszentelődést. El akarja rólunk távolítani a bűntől beszennyezett ruhát, 
és az igazság fehér ruháját adja nekünk. Nem kívánja a bűnösök halálát, 
hanem, hogy megtérjenek és éljenek” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. 
Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely. 41. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Milyen magyarázatot találunk arra, hogy az ugyanazoktól a szülők-

től származó, egy családban, környezetben felnőtt testvérek lelki 
értelemben annyira eltérőek lehetnek? Hogyan érthetjük ezt meg? 

2. Mivel segíthetünk azoknak, akik elfordultak az Úrtól, kimentek a 
világba, eközben ártottak maguknak és másoknak is, de a múltat 
maguk mögött szeretnék hagyni, mégsem tudják, mivel múltbeli 
döntéseik következményei minduntalan visszaköszönnek? 

3. Van, aki tudja, hogy hibát követett el, mint a tékozló fiú, viszont mi 
a helyzet azzal, aki szintén „elhagyta az atyai házat”, de jól megy a 
sora? Legyünk őszinték: aki elfordul az Úrtól, nem lesz feltétlenül 
disznópásztor, némelyek egész gazdaságokra is szert tehetnek, 
ahol disznókat tenyésztenek. Mivel segíthetünk nekik, hogy felis-
merjék: végzetes döntést hoztak, még ha a körülményeik pillanat-
nyilag nem is ezt mutatják? 
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JÁRFÁS ESZTER:
VALLOMÁS     

Elhoztam 
a Miérteket. 

Fájó 
gyötrelmem
hitetlen, 
lázongó 
Miértjeit.

Nem tudtam, 
hogy Neked is fáj 
az én magányom,
hogy könnyeimet angyal tartja számon,
s rongyos lélekruhám helyébe 
fehéret készítesz.

Hangodat véltem csendnek, 
elutasításnak, 
feledésnek…

Mikor 
hitem elfogyott,
reményem kialudt, 
váratlanul, 
szelíden, 
csendben 
megkerestél.

A tenyeredben 
darabokban 
várok… 
Rád.
Darabokból leszek 
új 
cserépedény. 

Itt vannak 
Miértjeim. 

Fájnak. 
Sebeid fájnak. 
Véreddel vegyülő 
könnyeimmel 
mosom lábaid… 
Nem szólsz semmit?! 

Te sírsz, Uram…
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június 4–10.

A menyegzői ruha

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:9-19; Prédikátor 12:16; Dániel 7:10; 
Máté 21; 22:1-14; Jelenések 21:2, 9

„Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik nem test szerint jár-
nak, hanem Lélek szerint” (Róm 8:1).

A kereszténység történelmének számtalan sötét lapja van. Szörnyűséges dol-
gokat követtek el olyanok, akik Krisztus követőinek vallották magukat, és a 
próféciák ismeretében számíthatunk rá, hogy Jézus visszatérése előtt a nevé-
re hivatkozva még több gonoszság történik majd. 

Ezen a héten egy magával ragadó példázattal foglalkozunk, ami fájdalmas 
igazságra világít rá: nem mindenki Krisztus követője, aki annak mondja ma-
gát! Persze hogyan vehetnénk a bátorságot, hogy eldöntsük, ki hűséges és 
ki nem?! Kik vagyunk, hogy nézzük a szálkát a másik szemében, miközben 
észre sem vesszük a magunkéban a gerendát (lásd Mt 7:3)? Az ítéletet nem 
mi hozzuk meg, hanem Isten.

„Az evangélium ünnepi lakomáján az Isten szolgálatát vállalók vesznek részt; 
azok, akiknek neve bekerült az élet könyvébe. De nem mindenki igazi ta-
nítvány, aki magát kereszténynek vallja. A végső megjutalmazás előtt el kell 
dőlnie, kik részesülhetnek a szentek örökségében. Ez a döntés Krisztus má-
sodik eljövetele előtt megtörténik, mert amikor eljön, hozza a jutalmat, hogy 
megfizessen ’mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz’ (Jel 22:12)” (Ellen G. 
White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház. 212. o.). 

11. tanulmány
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június 5. vasárnapvasárnap

A LELKES ÖRÖM NAPJAI

Máté evangéliuma 21. fejezete felsorolja Jézus földi szolgálata utolsó néhány 
napjának eseményeit, amelyek drámai fordulatokkal, feszültséggel és izga-
lommal teljesek. Az is kitűnik belőle (a Bibliára jellemző módon), hogy be 
tud csapni a szívünk, és a gonosz mennyire képes elvakítani az értelmün-
ket a legnyilvánvalóbb igazságokkal kapcsolatban. Visszatekintve könnyen 
mondhatnánk: Hogyan is lehettek a vallási vezetők annyira kemények, elva-
kultak, felháborodottak, pedig Jézus számtalan bizonyítékkal szolgált?

Csakhogy nem szabad tévedésbe esnünk! Volna bármi okunk feltételezni, 
hogy alapvetően különböznénk a régi vallási vezetőktől, noha adventista-
ként annyi világosságot kaptunk? Időnként vajon nem tanúsítunk mi is 
kemény, érzéketlen közömbösséget az igazsággal szemben, különösen, ha 
kedvenc bűneinkbe, vágyainkba és világiasságunkba ütközik? Isten valóban 
szeret, Krisztus meghalt értünk, a bűnbocsánat mindenki számára elérhető. 
Mindez azonban elmondható azokról is, akikről e fejezetben hallunk, akik 
nemcsak egyszerűen hátat fordítottak Jézusnak, hanem kifejezetten ártottak 
neki. Mennyire kell vigyáznunk, mert csak magunkat áltatjuk, ha azt gon-
doljuk, hogy bennünket nem lehet félrevezetni!

Olvassuk át Máté evangéliuma 21. fejezetét, ami a következő fejezetben 
szereplő példázat hátteréül szolgál! Számos eseményről értesülünk be-
lőle, mégis mi a szakasz fő témája? Ha egy néhány sorban kellene össze-
foglalnunk, mit írnánk le? Milyen lelki tanulságot vonhatunk le magunk-
nak e gondolatokból? 

Talán az egész fejezet egyik legérdekesebb része az utolsó két vers. Még ha 
kemény szívvel fogadták is az emberek Jézust, üzenete részben áthatolha-
tott gondolataik páncélján, mert tudták, hogy róluk beszél. Egész más lett 
volna a helyzet, ha semmit nem értenek Jézus szavaiból, de nem az történt. 
Úgy tűnt, értették, mit mond, ahhoz legalábbis elég jól, hogy emiatt meg 
akarjanak szabadulni tőle. Ami pedig még szintén sokat elárul: a vezetőket 
a Jézus köré gyülekező zsidó nép tömege tartotta vissza attól, hogy Jézust 
már akkor elfogják. Milyen szomorú! Éppen azok tudták a legkevesebbet, 
akiknek a többiek tanítása lett volna a feladata, és sokan közülük soha nem 
okultak! Amikor pedig végül eljutnak majd a felismerésre, már túl késő lesz 
(Róm 14:10)!
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június 6.hétfőhétfő

KIRÁLYI MEGHÍVÓ

Nagy ünnep az esküvő, a királyi menyegző azonban még nagyobb. Ha pe-
dig a király hív meg valakit a fia lakodalmára, az óriási megtiszteltetés. A 
menyegző hasonlata, különösen úgy, hogy a fiú menyegzőjéről van szó, ter-
mészetesen egyértelmű utalás Jézus és egyháza kapcsolatára (Ef 5:21-23; Jel 
21:2, 9).

Hogyan illeszkedik Mt 22:1-8 verseiben a példázatnak ez a része az előző 
fejezethez? Melyik téma bukkan fel itt is? 

Figyeljük meg, minden előkészületet a király tett meg: ő hozta össze a házas-
ságot, készíttette el a lakomát, vágatta le az állatokat. „Kész minden; jertek el 
a menyegzőre” – hangzott az üzenet. A meghívottaknak mást nem is kellett 
tenni, csak elfogadni a felajánlott lehetőséget. 

Mégis miért utasították el? Voltak, akik egyszerűen nem vették komolyan, 
nem gondolták, hogy valamit is számító, fontos esemény volna. Ez azokra 
a mai emberekre is vonatkozhat, akik Isten szavát nem a súlyának megfe-
lelően kezelik, akik különböző okok miatt soha nem nyílnak ki az igazság 
előtt. Mások „elmenének”. Jézus azt mondta, hogy az üdvösségre vezető út 
keskeny (Mt 7:14). Az emberek számtalan kifogásra hivatkozva utasíthatják 
el a meghívást. Megint másokat az anyagi természetű dolgok csábítanak. 
Végezetül pedig, amíg a többiek egyszerűen csak figyelmen kívül hagyták a 
meghívást, voltak olyanok is, akik rátámadtak az üzenet átadóira, üldözték 
őket. Más és más okból, de mind kimaradtak. Gondoljunk a király szavaira, 
hogy akik elutasították, „nem voltak rá méltók” (Mt 22:8, új prot. ford.)! Ho-
gyan érthetjük ezt az egyetemes emberi bűn és bűnösség fényében? Vajon 
lehet bármelyikünk valóban méltó arra, hogy a király lakomájára meghívást 
kapjon? Végeredményben, ahogy látni fogjuk, attól válhat bibliai értelemben 
„méltóvá” bárki, amit Krisztus értünk tesz. Magunktól nem lehetünk mél-
tók, csak úgy válhatunk azzá, ha engedjük, hogy Isten tegyen azzá. 

A meghívás elutasítóinak kifogásai közül melyik jelenti számunkra is 
a legkeményebb küzdelmet? Milyen ígéretekre hivatkozhatunk, ame-
lyek segítségünkre lehetnek?
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június 7. keddkedd

A MEGHÍVÁST ELFOGADÓ VENDÉGEK

A király, miután meghívását kétszer is visszautasították, újból elküldte szol-
gáit: „akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe” (Mt 22:9). Ekkor viszont 
már más fogadtatásban részesültek. „És kimenvén azok a szolgák az útakra, 
begyűjték mind akiket csak találtak” (10. vers).

A példázat szerint kik vettek végül részt a menyegzői lakomán (lásd Mt 
22:9-14)? Mit jelent az, hogy a vendégek között voltak jók és gonoszok is?

Megfordult már a fejünkben olyan gondolat, hogy bizony elég hitvány, kelle-
metlen, utálatos emberek is akadnak azok között, akik kereszténynek mond-
ják magukat; vagy igencsak bírálgató, elítélő, képmutató, sőt egyenesen go-
nosz emberek is járnak istentiszteletre, hivatkoznak az üdvösség ígéretére, 
és állítják, hogy van üdvbizonyosságuk?  

Nincs ebben semmi új! Mit mondhatnánk példának okáért a keresztes lova-
gok hitéről, akik úgynevezetten Jézus Krisztus iránti „nagy elkötelezettség-
ből” fosztogatták és rabolták végig az utat a Szentföldig, és közben iszony-
tató dolgokat műveltek felnőttekkel, gyermekekkel? Hogyan követhettek el 
ennyi szörnyűséget Jézus nevében? 

Erre könnyű feleletet találni (mondhatnánk): Nem voltak igazi keresztények! 
Mégis, honnan tudhatnánk? Hogyan ítélhetnénk meg, mi volt a szívükben, 
mire tanították őket, milyen alkalmuk adódott arra, hogy okuljanak a tör-
téntekből? Kizárható, hogy közülük némelyek később őszintén megtértek, 
és ők is a bűnbocsánat és a kegyelem ígéretére hivatkoztak, mint mi? Mi a 
helyzet olyan emberek borzalmas tetteivel, akikből a későbbiekben minden 
jel szerint komoly hívő vált? Hogyan vehetnénk magunknak a bátorságot, 
hogy megítéljük, mi van mások szívében? 

Mi nem ítélhetünk – de Isten ítél, ítélnie kell és ítélni is fog (Préd 12:16; 
Dán 7:9-10; Róm 14:10; Zsid 10:30). Adventista szóhasználattal ezt nevezzük 
vizsgálati ítéletnek, és éppen ez a témája ennek a példázatnak. 

Gondoljunk olyan dolgokra, amelyeket magukat kereszténynek val-
lók követtek el a történelem során, talán éppen Jézus nevében! 
Hogyan segít ez a példázat megértenünk, hogy Isten azokat is igazsá-
gosan ítéli meg, akik ilyesmit tettek?
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június 8.szerdaszerda

AKINEK NEM VOLT RUHÁJA

Mit jelképez a ruha ebben a példázatban? Miért mondhatjuk élet-halál 
kérdésnek, ami örökre szóló következményekkel jár, hogy elfogadjuk 
vagy visszautasítjuk a menyegzői ruhát? 

Hacsak nem azt hisszük, hogy aki egyszer elfogadta az üdvösséget, annak 
örökre biztos az üdvössége, akkor hogyan akadhatnánk fenn azon, hogy a 
történelem egy bizonyos pontján Isten végleg, örökre elválasztja majd a bú-
zát a konkolytól (Mt 13:24-30), a bölcseket a balgáktól (Mt 25:1-13), a hűsé-
geseket a hűtlenektől (Mt 25:14-30), akiket valóban betakar Krisztus igazsá-
gának palástja azoktól, akiket nem (Mt 22:1-14)? Miért is látnánk problémát 
abban, hogy különválasztja azokat, akik a követőinek vallják magukat, még-
is szörnyűségeket követtek, követnek el, sőt, talán éppen az Ő nevében?

Vajon ne várna valamiféle végső számadás az igazakra és a hamisakra, akik a 
megváltásnak éppen azokra az ígéreteire hivatkoznak, mint mi? Kiváltképp 
annak a vallásnak a szellemében, amelynek nem a saját cselekedeteink képe-
zik alapját, hanem az, amit Krisztus vitt végbe értünk. 

Gondoljuk meg! Egyértelmű lenne, ha kizárólag a saját cselekedeteink által 
nyerhetnénk üdvösséget. Egyszerűen össze kellene adni minden tettünket, 
azután vagy elérnénk egy bizonyos szintet, vagy nem, és kész. Hitünk sze-
rint azonban az üdvösségünk alapja az, amit valaki más tett meg értünk, a 
megváltásunkhoz kellő igazság valaki másban van meg, nem bennünk, ettől 
azonban az egész kérdés még bonyolultabb, árnyaltabb lesz. Ebből követ-
kezően sokkal nagyobb szükség van annak az ítéletére, aki soha nem téved, 
mintha csupán a cselekedetek képeznék a mércét, nem igaz? 

Pontosan erről szól Jézusnak ez a példázata. Isten elválasztja egymástól az 
igazakat a hamisaktól azok között, akik a követőinek vallják magukat. Mi a 
döntő tényező? Az, hogy viselik-e az igazságosság gyönyörű ruháját, amit 
Krisztus mindenkinek ingyen felajánl. 

E példázat éles határvonalat húz a gyülekezeti tag és a bűnös ember 
közé, aki Krisztus igazsága által megváltást nyert. A kettő egyáltalán 
nem ugyanaz! Vizsgáljuk meg a saját életünket, tetteinket, szavainkat, 
gondolatainkat, azt, ahogy viszonyulunk akár baráthoz, akár ellen-
séghez! Vajon az eddigiek fényében úgy nézünk ki, mint aki Krisztus 
igazságának palástjába öltözött, vagy inkább úgy, mint aki csak eljött 
az ünnepségre?
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június 9. csütörtökcsütörtök

VIZSGÁLATI ÍTÉLET

Tehát, hacsak nem azt valljuk, hogy aki egyszer üdvösségre jutott, az többé 
nem veszítheti el az üdvösséget, nehéz volna elgondolni, hogy Isten ne vá-
lasztaná végleg külön a Krisztus igazságának palástjába öltözötteket azoktól, 
akik ezt csak állítják magukról. Lényegében erről szól ez a példázat. Vallá-
sunk alapját nem a saját tetteink, hanem Krisztus értünk végbevitt cseleke-
detei képezik, amelyeket hit által igényelhetünk. Akkor hogyan gondolhatná 
bárki, hogy Isten ne különítené el végleg a két csoportot? 

Mt 22:11 fényében olvassuk el Préd 12:16 és 1Kor 4:5 verseit! Mi a közös 
bennük, és ez miért lényeges? 

Adventistaként, a nagy küzdelem gondolatának ismeretében (Jób 1–2; 
1Pt 5:8; Jel 12:7-9), tudva, hogy az egész világegyetem érdeklődéssel figyeli 
a nagy küzdelmet (Dán 7:10; 1Kor 4:9; Ef 3:10), könnyűszerrel cáfolhatjuk 
azt az érvet, amit 2Tim 2:19 verséből kiindulva („Ismeri az Úr az övéit”) a vizs-
gálati ítélet biblikussága ellen szoktak felhozni. Az Úr valóban ismeri az övéit, 
de a világegyetem többi lakója, köztük mi, nem! Nagyon fontos, hogy mindig 
tisztában legyünk a teljes képpel! Az egész világegyetem érdeklődve figyeli, 
hogy mi lesz itt a bűnnel, a lázadással, az üdvösséggel. Tudni akarják, hogy 
Isten mindent nyíltan, igazságosan, egyenesen akar-e elrendezni. Természe-
tes módon az ítélet gondolatköréhez szorosan hozzátartozik, hogy előtte 
valamilyen formában kivizsgálják az esetet. Vegyük például 1Móz 3:9-19 sza-
kaszát! Röviddel a bűn jelentkezése után maga Isten jött, és olyan kérdéseket 
tett fel, amelyekre már amúgy is tudta a választ. A „vizsgálatra” nem neki 
volt szüksége; Ádámnak és Évának segített felmérni tettük súlyát. Ugyanez 
mondható el a „vizsgálati ítéletről” is. Isten nem tud meg belőle semmi újat, 
amivel már amúgy is ne lenne tisztában, erre másoknak van szüksége. 

A Mózes első könyvében olvasható ítéletben az Úr kegyelme felülírta a halálos 
ítéletet (lásd 1Móz 3:15), és kegyelme éppen ezt teszi minden őszinte követő-
je esetében, most és az ítélet idején is, amikor a legnagyobb szükségük van rá! 
Isten megvizsgálja a cselekedeteinket? Semmi kétség: állandóan szükségünk van 
arra, hogy Krisztus igazsága betakarjon! Csak kegyelem által üdvözülhetünk, 
nem a cselekedeteink révén! Vajon miben reménykedhetnénk, ha Krisztus 
igazsága nem fedne be, amikor Isten minden cselekedetünket megvizsgálja? 
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június 10.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egy-
ház. „A menyegzői ruha c. fejezet, 210–219. o.

„A megváltás tervének az ember megváltásán túl volt egy tágabb és mélyebb 
célja. Krisztus nemcsak ezért jött a földre; nem csupán azért, hogy a kis világ 
lakói úgy tekintsék Isten törvényét, ahogy kell. Krisztus azért is jött, hogy 
a világegyetem előtt igazolja Isten jellemét” (Ellen G. White: Pátriárkák és 
próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 42. o.).

„Sátán azonban még nem pusztult el. Az angyalok még ekkor sem értették 
meg mindazt, amit a nagy küzdelem magába foglalt. Először szándékának 
kellett teljesen nyilvánvalóvá válni. Az emberek miatt Sátán létének folyta-
tódnia kellett, mert nekik éppen úgy, mint az angyaloknak, meg kellett látni-
uk a Világosság Fejedelme és a Sötétség Fejedelme között lévő ellentétet. Az 
embereknek választaniuk kellett, hogy a kettő közül melyiket akarják szol-
gálni” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 669. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Gondoljunk a keresztény történelemre, azon belül a magukat 

hívőknek nevezők – gyakran Jézus nevében – elkövetett szörnyűsé-
ges tetteire! Gondoljuk végig, hogyan követtek el emberek rettentő 
gonoszságokat a hitükre hivatkozva, azt lepelként használva, azzal 
igazolva! Mennyiben segít ez a szomorú tény megérteni, hogy való-
ban szükséges Jézus állítólagos követőit két csoportra választani 
(amiről az itt tárgyalt példázatban és a Biblia egyéb helyein is szó 
van)?

2. Ellen G. White világosan kifejti, hogy Krisztus palástja igazságát 
jelképezi, ami nemcsak betakar és igazol, de át is formál az Ő képé-
re. Életünkkel így tükrözhetjük Jézus jellemét. Mi a különbség az 
alapvető igazság két része között? Miért olyan fontos tisztában 
lenni ezzel?

3. Beszélgessünk a nagy küzdelem valóságáról! Milyen mértékben hat 
az adventista teológiára ma, mennyiben befolyásolja azt? Keressük 
meg a Bibliában azokat a szakaszokat, amelyekből kitűnik, hogy 
mennyire biblikus és fontos ez a kérdés!

4. A menyegzői ruháról szóló példázatot Jézus így fejezte be: „Mert 
sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak” (Mt 22:14). 
Mit értett ezen a példázat szerint? 
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
AZ EVANGÉLIUM

Én nem akarok posványba merülni,
én nem akarok bűnök között élni.
Én szállni kívánok nagy hitszárnyakon:
magasröptű utat nyitott az irgalom.

Nem szabad, lehet örülni, szeretni,
boldogságot kérni, boldogságot kapni.
Nekem kegyelmet adott ingyen az Ég:
nekem világos az is, ami sötét.

Nekem nem kellenek olcsó kívánságok,
nem kellenek felém nyújtott álmok.
Mindennap új ige erejére vágyom:
Krisztus karjaiban álmodom az álmom.

– Nekem nem a falra írtak üzenetet,
a szívembe égett, hogy megmérettetek!
S a híját, ami lesz, Jézus pótolja:
ne legyek az élet bűnös nyomorultja!

A bűneim rég a tengerbe veszve:
élő hit adatott már régen helyette!
– Új horizont nyílt előttem messze,
az evangélium élő üzenete.
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június 11–17.

Egyéb ruhadarabok képei

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 26:59-68; 27:27-29; Márk 5:24-34; 
Lukács 8:43-48; János 13:1-16; 19:23-24

„Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok” (Mk 5:28).

Bizonyos értelemben nem is meglepő, hogy annyi tanulságot levonhatunk 
a Bibliában megemlített öltözékekből. Végtére is ruházatunk hozzánk tarto-
zik, sokat elárulhat rólunk, hogy kik vagyunk, még ha egy szót sem szólunk. 
Akár jól, akár rosszul, de gyakran annak alapján ítélünk meg másokat, hogy 
mit viselnek és hogyan. 

Ezen a héten az öltözet kérdésével foglalkozunk – Jézusra tekintve. Olva-
sunk annak az asszonynak az esetéről, aki hitte, méghozzá igen helyesen, 
hogy csak meg kell érintenie a Mester ruháit és meggyógyul. Majd rátérünk 
arra, amikor Jézus levette a felsőruháját, hogy megmossa a tanítványok lá-
bát. A következőkben hallunk a főpapról, aki az Úr előtt állva megszaggatta 
az öltözékét, amivel a dölyfös vezető megpecsételte saját sorsát. Látni fog-
juk még Jézust, amikor a római katonák felöltöztették, hogy úgy gúnyolják. 
Végezetül szót ejtünk arról az esetről is, amikor a katonák sorsot vetettek 
Krisztus palástjára, ezzel teljesítve be egy régi próféciát. 

Mindvégig ruhadarabokról lesz szó, amelyekről azonban teljes bizonyosság-
gal állíthatjuk, hogy szimbolizmusuk, jelentéstartalmuk igen gazdag. 

12. tanulmány
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június 12. vasárnapvasárnap

„KICSODA ILLETÉ AZ ÉN RUHÁIMAT?”

Mk 5:24-34 és Lk 8:43-48 szakaszai beszélik el annak az asszonynak a törté-
netét, „aki tizenkét éve vérfolyásos” volt. Betegsége már önmagában is súlyos 
orvosi eset volt, ráadásul a kor társadalmában a rituális tisztátalanság bélye-
gét is hordozta, ami a nő baját tovább nehezítette. Az orvosok pedig nem 
tudtak segíteni rajta. A kétségbeesett asszony minden pénzét rájuk költötte, 
de egyre csak betegebb lett, ami korántsem meglepő, tekintettel az akko-
riban alkalmazott gyógymódokra. Elképzelni sem tudjuk igazán, mennyi 
szenvedést és szégyent kellett kiállnia a kór miatt. 

Majd feltűnt Jézus, és lélegzetelállító csodákat tett!

Mi a jelentősége Mk 5:24-34 és Lk 8:43-48 versei alapján annak, hogy az 
asszony hitte: csak meg kell érintenie Jézus ruháját és meggyógyul?

Az asszony erősen hitt Jézusban, elég erősen ahhoz, hogy biztosra vegye: 
elég megérintenie a Mester ruháit és máris meggyógyul. Természetesen nem 
az a bizonyos ruhadarab segített rajta és nem is az érintés. Isten ereje gyógyí-
totta meg, az hatott a kétségbeesésében hittel az Úrhoz forduló emberre, aki 
tudatában volt saját gyámoltalanságának, szükségének. Amikor az asszony 
megérintette Jézus ruháját, cselekedetében megnyilvánult hite. Éppen ez a 
kereszténység lényege. 

Vajon miért kérdezte meg Jézus, hogy ki érintette meg a ruháját? 

A kérdésével és a beteg tettének, gyógyulásának nyilvánosságra hozatalával 
Jézus engedte, hogy a nő bizonyságot tegyen róla az ott lévőknek. Azt akar-
ta, hogy mások is megtudják, mi történt. Valószínűleg az asszonyban is tu-
datosítani kívánta, hogy semmiféle varázserő nem volt a ruháiban, nem az 
gyógyította meg, hanem Isten hatalma, ami a hite miatt mutatkozhato  tt meg 
benne. Valóban rendkívül kínos volt a helyzete, de miután meggyógyult, bi-
zonyságot tehetett arról, amit Krisztus érte tett. 

Hogyan tanulhatunk meg mély hittel és elfogadással járulni az Úr elé, 
elismerve tehetetlenségünket? Hogyan tudjuk megőrizni Istenbe 
vetett hitünket és bizalmunkat, ha a gyógyulás nem úgy következik 
be, ahogy kértük? 
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június 13.hétfőhétfő

„LEVETÉ A FELSŐ RUHÁJÁT”

Krisztus földi életének utolsó néhány napjában történt. A Mester a felházban 
találkozott a tanítványaival a páska alkalmából, amikor a kivonulásra, a szol-
gaságból való szabadulásra, Izráel nemzeti ünnepére emlékeztek. Csakhogy 
nem volt minden rendben. A terem légkörét feszültség és rosszakarat nehezí-
tette. Nem sokkal korábban a tanítványok még arról vitáztak, hogy ki foglal-
hatja majd el a legmagasabb helyet a mennyben. Most viszont együtt vettek 
részt a páskaünnepen, aminek arra kellett volna irányítania a figyelmüket, 
hogy milyen nagy szükségük van Isten üdvözítő kegyelmére, mennyire függ-
nek Istentől minden tekintetben.  

Mt 20:20-28 verseit olvasva mit mondhatunk, mi volt az a fontos tanul-
ság, amit a tanítványok nem ismertek fel még azután sem, hogy annyi 
időt töltöttek Jézussal? 

Mintha a többi tanítvány magatartása nem lett volna éppen elég, ráadásnak 
ott volt Júdás, az áruló, aki úgy tett, mintha minden a legnagyobb rendben 
lenne. Mégis hogyan viselkedett Jézus ebben a helyzetben, amikor lett volna 
oka, hogy felháborodjon miattuk? 

Mire tanít Jézus Jn 13:1-16 szakaszában? Miért mondhatjuk több szem-
pontból is, hogy ez az igazi tanítványság kulcsa?

A tanítványok korában szokás szerint elrendezték, hogy ki mossa le lábukról 
az út porát. Ez a szolgák feladatai közé tartozott, csakhogy a tanítványoknak 
nem voltak szolgái, és egyikük sem mutatott hajlandóságot efféle alantas, 
szolgai szerepre. Jézus azonban meglágyította a szívüket, amikor felsőruháit 
levetve Ő kezdte el mosni a lábukat. Isten Fiának tartották, és amint figyel-
ték, hogy lehajol és Ő végzi el a szolgai munkát, megszégyenültek. Azt ol-
vassuk, hogy Jézus előbb levette felsőruháit. Ezzel is bemutatta, hogy kész 
lehajolni, megalázni magát bármeddig, csak hogy elérhesse a követőit. 

Majd pedig, mintha mindez még nem lett volna elég, Júdás lábát is megmos-
ta, noha pontosan tudta, mit forral a szívében. 

Milyen „mélyre” vagyunk készek lehajolni másokért? Mikor fordult 
elő utoljára, hogy levettük a felsőruhánkat és úgy szolgáltuk a körülöt-
tünk élőket?
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június 14. keddkedd

„RUHÁIT MEG NE SZAGGASSA”

„Aki pedig főpap az ő atyjafiai között, akinek fejére töltötték a kenetnek ola-
ját, és akit felavattak az ő szolgálatára, hogy a szent ruhákba felöltözzék: 
fejét meg ne meztelenítse, se ruháit meg ne szaggassa” (3Móz 21:10).

Miért szaggatta meg a főpap a ruháját, Krisztus válaszát hallva? Mit tud-
hatunk meg erről Mt 26:59-68 szakaszából? Lásd még Mk 15:38; Zsid 
8:1 verseit!

A főpap ruháit megszaggatva akarta szimbolikusan kinyilvánítani, hogy 
Jézusnak meg kell halnia. Kajafás mutatni kívánta: felháborodása jogos és 
iszonyat fogta el Jézus istenkáromlónak bélyegzett állítását hallva, miszerint 
valóban Ő az Isten Fia. A mózesi törvény tiltása értelmében a főpap nem 
szaggathatta meg papi öltözetét (3Móz 10:6; 21:10), ami Isten jellemének 
tökéletességét szimbolizálta. Ruháinak elszakítása az Úr jellemének meggya-
lázását, tökéletességén ejtett csorbát jelentett volna. A helyzet iróniája, hogy 
Kajafás éppen az általa – úgymond – védelmezett törvényt szegte meg. Tette 
miatt alkalmatlanná vált tisztére, sőt, a papi öltözet megszaggatásáért halál-
büntetés járt volna neki. A helyzet fonákságát mutatja az is, hogy Jézust, aki 
semmi rosszat nem tett, éppen annak a papnak az uszítása nyomán végezték 
ki, aki cselekedete miatt jogosan halált érdemelt!

Sokatmondó a ruha megszaggatásának szimbolizmusa. Ezzel a tettel jött el 
az egész földi áldozati rendszer és papság vége, ami után hamarosan új, kü-
lönb lépett életbe: Krisztus, az új Főpap a mennyei szentélyben kezdte meg 
szolgálatát. 

A földi főpap ruháinak gazdag szimbólumai és sokatmondó jelentősége 
csakhamar egy olyan rendszer jelképeivé váltak, amelyről már lekopott min-
den jelentőség, és röviddel később véget ért. Rettenetes, hogy a vallási ve-
zetőket annyira elvakította a gyűlölet, az irigység és a félelem, hogy amikor 
Krisztus eljött – az, akire vallásuk egész rendszere előre mutatott –, nem 
fogadták el közülük sokan (de voltak, akik igen!). Azok az egyszerű embe-
rek végezték tovább a feladatot, amit a papoknak kellett volna végezni, akik 
elfogadták, hogy Jézus a Messiás.

Hogyan ragadhat annyira magával saját igazságunk, erkölcsi és lelki 
felsőbbségérzetünk, hogy vakon megyünk el azok mellett a fontos 
dolgok mellett, amelyekre az Úr meg akar tanítani? 
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június 15.szerdaszerda

A GÚNY RUHÁI

„Akkor a helytartó vitézei elvivék Jézust az őrházba, és oda gyűjték hozzá az 
egész csapatot. És levetkeztetvén őt, bíbor palástot adának reá. És tövisből 
fonott koronát tőnek a fejére, és nádszálat a jobb kezébe; és térdet hajtva 
előtte, csúfolják vala őt, mondván: Üdvöz légy zsidóknak királya” (Mt 27:27-
29). Képzeljük el a jelenetet, amiről ezek a versek beszámolnak! Milyen 
rettenetes fonákságot látunk? Mit árul el ez a történet az emberi tudat-
lanságról, kegyetlenségről, ostobaságról? Hogyan mutatják be e versek a 
maguk drámai módján, hogy mit tesz a világ még ma is a Teremtővel, a 
Megváltóval? Lásd még Mk 15:17-20; Lk 23:10-11!

Jézusról levették saját ruháját, és helyette bíborpalástot terítettek rá, ami le-
hetett az egyik katona köpenye vagy akár Pilátus egy régi, kidobott ruhája. A 
bíbort királyi színnek tartották. A palástot gúnyolódva borították annak az 
Embernek a vállára, aki Királynak mondta magát.

A királyról nem hiányozhat a korona. Jézusnak tövisből, a Palesztina terü-
letén honos szúrós bokor ágaiból fontak kínzói koronát, kezébe pedig a 
királyi jogart jelképező nádszálat adtak. Csúfondárosan hajlongtak előtte, 
köszöntötték mint a zsidók királyát. Míg a papok gúnyolódásaikkal Krisztus 
lelki hatalmát vették célba, a katonák politikai tekintélyéből űztek csúfot. 
Az igazi Királyt felöltöztették, hogy kicsúfolják, gúnyos szertartás keretében 
vonultatták fel. Jézus, aki saját igazsága és tökéletessége öltözetét kínálja fel 
a bűnös világnak, a gúny ruháit viselve jelent meg. 

Hihetetlen, hogy Jézus azokért állta mindezt ki – legalábbis részben azokért –,
akik ilyen kegyetlenül bántak vele! Hányan vannak közülünk, akik abban a 
pillanatban haraggal válaszolnak, igyekeznek visszaütni, ha rosszul bánnak 
velük, vagy ha csak egy mérges pillantást vet rájuk valaki?! Tekintsünk vi-
szont Jézus példájára, ahogy a kegyetlen bánásmódot fogadta!

Mit teszünk, ha igazságtalanság ér? Mit tanulhatunk Krisztustól, ami-
nek köszönhetően a legközelebbi alkalommal másként viselkedhe-
tünk?
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június 16. csütörtökcsütörtök

„MEGOSZTOZNAK RUHÁIMON” 

„Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek” (Zsolt 22:19).

Nehéz elképzelni mindazt a gyalázatot, amit Jézusnak ki kellett állni. A ka-
tonák gúnyolódása után a kereszthez vezették, ahol földi javainak mara-
dékától is megfosztották, válláról letépték köntösét. Jézus, akit megvertek, 
megtagadtak, megaláztak, kigúnyoltak, majd pedig megfosztottak ruháitól 
és keresztre feszítettek, valóban kiitta a keserű poharat, ami rá várt „e világ 
alapítása óta” (Jel 13:8).

Jn 19:23-24 és Mt 27:35 verseiben milyen profetikus jelentőséget tulajdo-
nít a Biblia az ott történteknek? Miért fontos ez? 

A katonák kicsinyesen osztozkodtak annak a ruháin, akit csak egy elítéltnek 
tartottak, miközben a szemük előtt zajlott az egész világegyetem történelmé-
nek legnagyobb horderejű eseménye! 

Mégis maga a tettük nem mondható egészen jelentéktelennek, hiszen a Bib-
lia szerint egy prófécia teljesedett vele. János (mint ahogy Máté is) össze-
kapcsolja az akkor történteket egy zsoltárral: „Hogy beteljesedjék az írás” (Jn 
19:24), további bizonyítékkal támasztva alá hitünket. 

Gondoljunk arra is, hogy Jézusnak mit jelenthetett ez az epizód! Az egész 
világ bűnének súlya rázuhant, az Atyától való elszakadás egyre inkább rá-
nehezedett, miközben látja a katonákat, akik éppen a lába alatt a ruháin 
osztozkodnak, sorsot vetnek, így teljesítve be a próféciát. Ez még nagyobb 
bátorsággal tölthette el, hogy elviseljen mindent, ami a kereszten rá várt. A 
katonák tettei újabb bizonyítékkal szolgáltak arra, hogy ha megpróbáltatása 
mégoly iszonyatos is, szenvedése rettenetes, a prófécia teljesedik, földi szol-
gálata a csúcspontja felé közeleg, és így üdvösséget nyerhet minden ember, 
aki hit által kéri. Jézusnak ezért kellett kitartania, és ki is tartott mindvégig. 

A bibliai próféciák közül melyek erősítik leginkább a bizalmunkat 
Isten iránt, különösen a hitet próbáló nehéz helyzetekben?
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június 17.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó. „A 
hit érintése” c. fejezet, 35–43. o.; Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 
„A hit érintése c. fejezetből 284–285. o.; „Pilátus palotájának udvarán” c. 
fejezetből 633–637. o.; „Golgota” c. fejezetből 654–655. o.

„Jézus ellenségei már türelmetlenül várták halálát. Azt képzelték, hogy utána 
majd örökre elhallgatnak a szóbeszédek isteni erejéről és hatalmas csodáiról. 
Azzal áltatták magukat, hogy már nem kell többé rettegniük befolyásától. Az 
érzéketlen katonák, akik Jézus testét a keresztre feszítették, már a ruháin 
osztozkodtak, versengve azért a köpenyért, ami varrás nélkül, egybeszőve 
készült. Végül sorsvetéssel döntötték el a kérdést. A Szentlélek ezt a jelenetet 
már évszázadokkal a teljesedése előtt pontosan kijelentette: ’Mert ebek vettek 
körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábai-
mat… Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek’ (Zsolt 22:17, 19)” 
(Ellen G. White: The Story of Redemption. 223–224. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Beszélgessünk a számunkra különösen bátorító bibliai próféciák-

ról! Hogyan erősítenek meg abban, hogy jó okunk van hinni 
Istenben? 

2. Gondoljunk Krisztus életének utolsó néhány napjára, végtelen 
megaláztatására, önmegtagadására és a szenvedésre, amit ki kellett 
állnia! Milyen tanulságokat vonhatunk le mindebből? Hogyan 
tanulhatjuk meg tőle az önfeláldozást?

3. Milyen elképesztően tudatlanok voltak a katonák, akik bíborpalás-
tot adtak Jézusra, majd töviskoronát nyomtak a fejébe és a ruháin 
osztozkodtak a kereszt tövében, fel sem fogva a történteket! Vagy a 
főpap, aki úgymond „jogos felháborodásában” megszaggatta ruhá-
it Krisztus felelete hallatán. Mindannyian kirívó tudatlansággal 
cselekedtek, és részt vettek egy iszonyatos bűntényben. Vajon 
tudatlanságuk mentség volna tettükre? Miért méltók a büntetésre, 
még ha nem is mérték fel igazán, mit követtek el? Beszélgessünk 
erről!
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
KÖSZÖNÖM, URAM!
MEGKÖSZÖNÖM!

Mint falat kenyér az éhezőnek,
mint sebre a balzsam
a szenvedőnek;
mint virágnak az üdítő harmat,
mint tikkasztó melegben
a lágy fuvallat,
zápor a kiszáradt földnek:
lelkem sóvárgásain áttörnek
szavaid, s imához borulok,
örökkévaló, nagy irgalmú Isten!

– Add, hogy meghalljam szavad,
add, hogy érezzem kezed melegét,
hogy akármit ígér a világ,
tudjam mondani:
nekem kevés!
Nekem Te kellesz,
mert Te vagy az Élet!
Ez a földi lét
csak átmenet.

Hozzád vágyom,
hisz belőled van lelkem:
a belső emberem
érted remeg.

– Ezért vagy nekem a kenyér,
a balzsam, az üdítő harmat,
a vigasztalás, szent öröm,
s hogy ilyen sokra méltattál:
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június 18–24.

„Krisztusba öltözötten”

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 6:1-6; 1Korinthus 15:49-55; 
2Korinthus 5:1-4; Galata 3:26-29; Efézus 4:22-24; Kolossé 3:1-10

„Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánsá-
gokra” (Róm 13:14).

Előfordult már, hogy leejtettünk egy tojást, és a szemünk láttára tört össze, 
folyt szét? Amit viszont még soha nem láthattunk, hogy az összetört, szét-
folyt tojás újból leesett, majd ismét egész, ép tojás vált belőle. Az életben 
ilyen egyszerűen nem létezik. 

A természet világának alaptörvénye, legalábbis a bűnbe rekedt világunkban, 
hogy minden a romlás, felbomlás felé halad. Mi lesz azzal, amit magára ha-
gyunk? Egyre energikusabb, jobban szervezett és felépített lesz, vagy apad, 
romlik és bomlani kezd? A válasz nyilvánvaló, ezt látjuk mindenütt magunk 
körül, sőt még önmagunkban is (például testünk öregedésében).

Sokféle, bonyolult, tudományos módon magyarázzák ezt a jelenséget, de 
nem kell doktori fokozattal rendelkező fizikusnak lenni, hogy felfigyeljünk 
rá. Egy korábbi tanulmányból idézett bibliaszöveg hasonlatával élve: „a föld, 
mint a ruha megavul” (Ézs 51:6).

Viszont az evangélium, a megváltási terv lényege a helyreállítás. Isten azt 
ígéri, hogy veszi a régit, az összetörtet, azt, ami elromlott és újjá teszi. 

A negyedév utolsó tanulmányában olyan öltözetekre figyelünk, amelyeket a 
Szentírás említ, bemutatva a megújítás és helyreállítás ígéreteit. 

13. tanulmány
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június 19. vasárnapvasárnap

„ÍGÉRET SZERINT ÖRÖKÖSÖK”

Az evangélium, az üdvösség és a megváltásunk módja tartozik ahhoz a kér-
déskörhöz, amivel a kereszténység az indulásától fogva a legtöbbet vívódik, 
de a reformációban is központi helyet kaptak ezek a gondolatok (sőt, még 
ma, egyházunkban is). Pálnak a galáciai gyülekezet esetében nyíltan, hatá-
rozottan kellett megközelítenie e témát, mert hamis teológiai magyarázatok 
szüremkedtek be, már-már az evangélium tisztaságát fenyegetve. 

Olvassuk el Gal 3:26-29 szakaszát! Mi az a fő pont, amit Pál leginkább 
kiemel? 

A 27. versben Pál elmondja, hogy aki megkeresztelkedett, Krisztust öltözte 
fel. Mindannyian bűnösök voltak, de bűnüket Isten lemosta, régi, szennyes 
ruháik eltűntek, és felöltöztek Jézus igazságába, ami betakarja őket. Már úgy 
tarthatnak igényt Jézus életére, tökéletességére, jellemére, mintha a sajátjuk 
lenne. A szövetség minden ígérete teljesedett Jézusban, amelyekre számíthat 
a hívő, aki Krisztusba öltözött. Annak az ígéretnek az örököse lett, amit elő-
ször Ábrahám kapott (1Móz 12:2-3), de nem a státusza, neme vagy nemzeti 
hovatartozása révén, hanem csakis Krisztusba vetett hite által. 

Mit jelent Krisztust felöltözni? Mit mond Pál Róm 6:1-6 verseiben, ami 
segít ezt megérteni?

Krisztusba öltözni több annál, hogy pusztán törvényesen megállhatunk Isten 
előtt. A keresztény összekapcsolódik Krisztussal, átadja magát neki, általa 
újul, fiatalodik meg, áll helyre. Igencsak szükséges a tükörbe néznie annak 
a kereszténynek, aki nem hajlandó megváltoztatni régi útjait, régi szokásait, 
régi életmódját, hogy meglássa, valójában milyen öltözet van rajta!

Milyen ruhát viselünk? Vajon amit a nyilvánosság előtt hordunk, más, 
mint ami akkor van rajtunk, ha (azt hisszük) senki nem lát? Mit árul 
el a válaszunk önmagunkról?
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június 20.hétfőhétfő

NE TÁPLÁLJUK A TESTET!

Noha Pál teológiai gondolatmenete mély és bonyolult, ugyanakkor gyakorla-
tias is tud lenni. Minden olyan teológiai okfejtés, az „evangélium” bármilyen 
változata, ami kizárólag hideg és jogi kifejezésekkel közelíti meg az üdvös-
séget, célt téveszt. A kereszténység lényege Jézus, de róla lehetetlen minden 
mástól elkülönítve beszélni. A kereszténység Jézusról szól és arról, amit a 
bűnbe süllyedt emberiségért tett meg élete, halála és főpapi szolgálata által. 
Nem csupán az itt a kérdés, hogy Isten szemében megváltozott a jogi státu-
szunk, hanem a változás bennünk is végbement, megújultunk, újjászület-
tünk. A kereszténység lényege a Krisztusban nyerhető új élet. 

Róma 13. fejezetét olvasva gondoljunk azokra a napi, gyakorlati dolgok-
ra, amelyekre Pál itt rátér a keresztényekkel kapcsolatban!

A fejezet legnagyobb része több oldalról is azt közelíti meg, hogy mit tekint-
hetünk jó állampolgárhoz, jó emberhez illő viselkedésnek. A törvény elvének 
újbóli megfogalmazása az ismert mondásban ér el tetőpontjára: „Szeressed fe-
lebarátodat mint tenmagadat” (9. vers). A 11-14. versekig terjedő szakaszban 
viszont a hangsúly egy kissé eltolódik. A fejezet elején Pál a politikai hatal-
mak iránti engedelmességre szólít, majd pedig vált, és azt emeli ki, hogy „ideje 
már…”. Ezzel arra utal, hogy tekintettel a korra, amelyben a római hívők éltek, 
komolyan figyelniük kell a viselkedésükre. A fejezet végén azután találkozunk 
a kifejezéssel: „öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust” (14. vers), ahol ugyanaz a 
görög szó fordul elő, mint Gal 3:27 versében. Tehát a két szöveg témája hason-
ló. Róma 13. fejezetének összefüggéséből világosan kiderül, hogy alapvetően 
mire gondolt Pál. A 14. vers előtti igék és a versnek az imént idézett kifejezés 
utáni része is azt mutatja, hogy Krisztusba felöltözni azt jelenti: az ember hittel 
és engedelmesen él. Ugyanezzel a szóval találkozunk a 12. versben is, ott „a 
világosság fegyverei” felöltésére utalva. Krisztus a világ világossága; aki benne 
jár, nem járhat sötétségben, elvetette „a sötétségnek cselekedeteit”, és már a vi-
lágosságban jár. Krisztus felöltözése tehát mindenképpen a jellemfejlődésről, a 
magatartásról, a krisztusi szeretetről és az Úr képmásának tükrözéséről szól. 
Bizonyos értelemben tehát, noha körülöttünk minden egyre romlik, a Krisz-
tusba öltözötteknek mind jobbá és jobbá kell válniuk (lásd 2Kor 3:18)!

Mennyire lenne más az életünk, ha teljesen felöltöztük volna Krisztust? 
Vagyis, az életünknek mely területeit nem adtuk át az Úrnak? Önző 
kívánságaink közül melyeket kell még „megöldökölnünk”, hogy Isten 
át tudjon formálni belülről? 
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június 21. keddkedd

LEVETNI, FELÖLTENI

Kol 3:1-10 szakasza szintén azt a témát boncolgatja, amivel az előbbiek-
ben foglalkoztunk. Mit mond itt az apostol? 

A teológusok e versekben és az előzőleg vizsgáltak némelyikében a kereszt-
ségre történő utalást látják. (Hol sejteti ezt a szöveg?) Itt távolról sem bizony-
talan hangon szól az apostol ismét a megújulás, a helyreállítás gondolatáról, 
arról, hogy valami jobb lesz, mint azelőtt volt. Krisztusban már nem ugyan-
azok vagyunk, mint korábban, és nem is úgy élünk. Pál itt egészen világosan 
összekapcsolja Krisztussal való mostani tapasztalatunkat azzal, ami majd 
visszatérésekor lesz. Való igaz, az dönti el a sorsunkat második eljövetelekor, 
ahogy Krisztus első eljövetelét értékeljük! 

Mi az a pont, amit Pál kiemel Ef 4:22-24 szakaszában?

Figyeljük meg az ellentétet az „ó ember” és az „új ember” között! Elviekben 
az „ó ember” – korábbi énünk – meghalt (ezt szimbolizálja a keresztség), és 
már egy „új ember” él, aki új teremtés Krisztusban. Itt is a keresztény maga-
tartás összefüggésében kerül szó arról, hogy a hívő felöltözi Krisztust, vagy új 
emberré lesz. Olvassuk el az előtte és utána álló verseket! Itt a jellem átalaku-
lásáról, a cselekedetek és az ember egész erkölcsi lényének megváltozásáról 
van szó. Ez a motívum, ez a gondolat kerül elő újból és újból. Megkeresztelt 
keresztényként új emberré lettünk az Úrban. Krisztus felöltözése nem csu-
pán egy hasonlat, ami a megigazulást fejezi ki, valamint azt, hogy Krisztus 
igazsága eltakarja bűneinket, és ennek következtében jogi értelemben új 
helyzetben állhatunk meg Isten előtt. Krisztust felöltözni azt jelenti, hogy új 
emberként élünk, „mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szent-
ségben” (Ef 4:24).

Tekintsük át ismét a mai részben tárgyalt verseket, és figyeljük meg 
kifejezetten a viselkedésre vonatkozó felszólításokat! Mely területe-
ken kell változtatnunk? Ha valami nagy küzdelmet jelent, miért ne 
kérhetnénk segítséget valakitől, akiben megbízunk, hogy az életünk 
jobban tükrözhesse a Szentírás által tanított elveket?
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EGY SZEMPILLANTÁS ALATT

Nem kérdés, Krisztust felöltözni annyi, mint Jézusban új emberré válni. Azt 
jelenti, hogy a hívő (legalábbis bizonyos mértékig) átváltozik „Teremtőjének 
képmására” (Kol 3:10, új prot. ford.). Számtalan élet tanúsította és tanúsítja 
ma is annak a valóságát, amit az Úr vitt végbe bennük és értük. Közülünk 
is sokan jó példái annak, hogy mit jelent felöltözni Jézust, noha követünk el 
hibákat, vannak küzdelmeink és időnként megbotlunk. 

Viszont beszéljünk őszintén! Ha Krisztus tettének hatóköre csupán ezt az 
életet érintené, végeredményben akár felöltöztük Krisztust, akár nem, csak 
a sír várna ránk. Sokan rengeteget szenvedtek Jézusért és a hitükért. Bár-
milyen jutalmat nyernének is érte most, mégis mi az, mi lehetne az ahhoz 
képest, ami Jézus második eljövetelekor vár ránk? 

Milyen nagyszerű reménységről szól 1Kor 15:49-55 szakasza? 

Az 53-54. versben is megtaláljuk a felöltözésre utaló szót, amivel az eddigi-
ekben foglalkoztunk. Itt azonban az apostol egy egészen új szintre emeli a 
kérdést. Krisztust felöltözni nemcsak azt jelenti, hogy az ember Jézus jellemét 
tükrözi, megmutatkozik benne az Úr erkölcsi képe és az általa tanított elvek 
szerint él. Másként fogalmazva, itt nem pusztán jogi értelemben és nem csak 
erkölcsi értelemben vett változásról van szó, hanem gyökeres fizikai átvál-
tozásról is. Halandó testünk, fájó, szenvedő, öregedő testünk ugyanolyan 
halhatatlan testbe „öltözik”, mint amilyen Jézusé lett a feltámadás után. Ez 
az igazi ruhacsere! Ekkor kapunk valóban új öltözetet! Ez a ránk váró igazi, 
legnagyobb reménység, az, amiért érdemes hinni (lásd 1Kor 15:12-19)!

A legtöbben rádöbbenünk (különösen, ahogy idősödünk), milyen 
gyenge is a testünk, nem számíthatunk rá feltétlenül, hogy mindent 
kibír. Ha ezt még nem látjuk magunkban, másokban észrevehetjük. 
Gondoljunk arra, hogy milyen nagyszerű reménységet tárnak e ver-
sek elénk, ami Jézusban a miénk lehet! Ugyan mit ajánlhat a világ, 
gondoljunk bármire, ami miatt érdemes lenne elveszíteni az ígéretet, 
amiről itt olvastunk? 
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MENNYEI LAKÓHELYÜNK

Mit mond Pál 2Kor 5:1-4 verseiben? Minek a reményét tárja ismét elénk? 
Hogyan illik ide az öltözetek hasonlata?

Ameddig ezen a világon élünk, ebben a testben, ebben a házban, addig min-
dig is sóhajtozni fogunk. Ki az, aki ne sóhajtozna e „földi sátorházban”, ami 
mostani testünket jelenti? Nézzük meg Az első korinthusi levél 4. fejezetét, 
ahol az apostol felsorolja, hogy mennyi bajjal találkoznak Jézus követői az 
életben! Ezután tér rá Pál a ma vizsgált versekre. Való igaz, sóhajtozunk, 
szenvedünk, azután meghalunk, de ez még nem minden. Ígéretet kaptunk, 
hogy felöltözhetjük „mennyei hajlékunkat” (2. vers).

Mi az a két hasonlat vagy kép, amivel Pál e versekben él, bemutatva jelen 
helyzetünket és a ránk váró reménységet? 

Ókori írások némelyikében hasonlónak tekintették, ha valaki felöltözött, 
ill. a házon belül volt. Az öltözet és a ház is az emberen kívül áll, bizonyos 
védelmet, takarást biztosít (Pál korában a szegényebbek öltözetének elne-
vezése abból a szóból eredt, ami azt jelentette: „kis ház”). Valamilyen okból 
az apostol különböző képeket használva akar egymással szembeállítani két 
alapvető gondolatot: az ideig-óráig való földi hajlékot a mennyei, örökkévaló 
hajlékkal; a mezítelenséget a felöltözöttséggel; a halandóságot (a biztos ha-
lált) az élettel, a Krisztusban nyerhető örök élettel. Végeredményben ezek a 
hasonlatok mind ugyanazt fejezik ki: reménységünk, hogy Krisztus visszaté-
résekor halhatatlan testbe öltözünk, ill. abban lakozunk. Másként fogalmaz-
va: e versek a Jézus által felkínált örök élet ígéretéről szólnak. 

Gondoljunk a halálra, látszólagos végérvényességére! Ugyan miben 
reménykedhetnénk, ha nem hinnénk, hogy létezik valami azon túl is? 
Mi minden igazolja, hogy nem a halálé lesz a végső szó? Beszélgessünk 
még erről!
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 
„A küzdelem véget ér” c. fejezetből, 590–591. o.

„Mindenki egy nagy, boldog, egységes családot alkot majd. A hála és dicséret 
ruháit viselik, ami Krisztus igazságának palástja. A teremtett világ páratlan 
szépsége szüntelen dicsérettel és csodálattal adózik majd Istennek. A föld 
a menny fényében fog fürdeni. Az évek boldogságban telnek. A hold fénye 
olyan lesz, mint a napé, a nap pedig hétszerte erősebben ragyog, mint most. 
Ezt látva a hajlancsillagok [angyalok, a szerk.] együtt énekelnek, az Istennek 
fiai örömmel kiáltanak fel, míg Isten Krisztussal együtt jelenti ki: ’Nem lesz 
többé bűn, sem halál’” (Ellen G. White: My Life Today. 348. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Beszéljük meg a csoportban a csütörtöki rész utolsó kérdésére 

adott válaszainkat! Mivel erősíthetjük egymás reménységét ebben a 
nagyszerű ígéretben? Hogyan segíthetünk azoknak, akik kételyek-
kel küzdenek?

2. Korunkban sokan nagy reményeket fűznek a tudományhoz, a tudo-
mányt tekintik az igazság megismerése egyetlen módjának és gya-
korlatilag az emberiség egyedüli reménységének. Miért hamis ez a 
reménység, különösen az elmúlt néhány napi tanulmányunk fényé-
ben? Mivel kecsegtethet például a tudomány legnagyobb problé-
mánk – a halál – tekintetében? Miért csak egy „természetfeletti” 
lényben bízhatunk, amint az ígéretekben is olvassuk? 

3. Gondoljunk arra, amit Pál kérdezett Róm 7:24 versében: „Kicsoda 
szabadít meg engem e halálnak testéből?” (Ez egy korabeli büntetési 
módra tett célzás volt, miszerint az elítélt testéhez hozzáláncoltak 
egy holttestet, azt kellett viselnie.) Milyen választ kapunk a 
Bibliában, amit a világi bölcsesség összessége sem adhat meg? 

4. Beszéljünk még arról, hogy az életmódunkat illetően mit jelent fel-
öltözni Krisztust! Gondoljunk az életünkre, a szokásainkra, a gon-
dolatainkra, a viselkedésünkre stb.! Mennyire tudjuk Krisztus 
valóságát tükrözni e területeken? Noha mind küzdünk öröklött és 
szerzett bűnre való hajlammal, melyek azok a nyilvánvaló és tuda-
tos döntések, amelyek által sokkal inkább élhetünk úgy, ahogy 
kellene? Hogyan segíthetjük egymást, a közösségünket, hogy az 
elénk tárt bibliai elvekhez illően tudjunk viselkedni? 
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MENNYEI VIGASZTALÓNK

„Minden időben és minden helyen, minden szomorúságban és 
nyomorúságban, mikor a kilátások sötétnek látszanak, s a jövendő 
zavarosnak; tehetetlennek és magányosnak érezzük magunkat, Krisz-
tus elküldi hozzánk a Vigasztalót, válaszul a hitből fakadó imádsá-
gunkra. 

A körülmények elválaszthatnak bennünket minden földi bará-
tunktól, de nincs az a körülmény, nincs az a távolság, amely elválaszt-
hatna bennünket mennyei Vigasztalónktól. Bárhol vagyunk, bárhová 
megyünk, Vigasztalónk mindig a jobb kezünknél áll, hogy támogas-
son, fenntartson, erősítsen és megvidámítson bennünket” (Ellen G. 
White: Jézus élete. Budapest, 2002, Advent Kiadó. 576. old.). 

CSÜGGESZTŐ GONDOLATOK ÉJSZAKA

„Azt kérdezed tőlem, mi oka van annak, hogy felébredsz éjjel, és 
úgy érzed, a sötétség hatalma vesz körül. Én is gyakorta érzek így, 
de ezek a csüggeteg érzések még nem bizonyítják, hogy Isten elve-
tett volna téged vagy engem... A szomorú érzések nem bizonyítékok 
arra, hogy Isten ígéretei hatástalanok lennének. Érzéseidre tekintesz, 
és mivel nem látsz mindent ragyogó csillogásban, még szorosabbra 
fogod a búsongás köpönyegét lelked körül. Önmagadba nézel, és úgy 
véled, Isten elfordult tőled. Tekints fel Krisztusra... Amint kapcsolatba 
lépünk a Megváltóval, a békesség térfelére állunk... Hitünket állandó 
működésben kell tartanunk, és legyenek bármilyenek is érzéseink, 
bíznunk kell Istenben... Legyünk jó kedélyűek, hiszen Krisztus le-
győzte a világot. E világban nyomorúságban lesz részünk, de Jézus 
Krisztusban békességet találunk. Testvérem, fordítsd el tekinteted 
önmagadról, és tekints fel egyetlen segítségedre, Jézusra (26. Levél, 
1895)” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 3. köt. 294–295. o.)!
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2011. április

„Az én juhaim hallják az én szómat”  (Jn 10:27)

   1. P. Ézs 32:18 Békesség, biztonság, nyugalom
   2. Sz. Péld 17:22 Gyógyító vidámság
 Naplemente: 19:12

   3. V. Fil 3:20-21 Dicsőséges átváltozás
   4. H.  1Tim 4:10 Reménység a szenvedésben
   5. K. Ézs 1:18 Kegyelmes Bíró
   6. Sz. 2Kor 5:18 A békéltetés szolgálatában
   7. Cs. 2Móz 31:18 Isten által írt parancsolatok
   8.* P. Jn 3:16 A szerető Isten áldozata
   9. Sz. Zsolt 18:2-3 Védelmező Istenünk
 Naplemente:  19:22

10. V. Jel 1:3 Boldog, aki ismeri, megtartja
11. H. 1Jn 3:2 Átváltozunk
12. K. Zsolt 139:24 Ítélj meg, Uram!
13. Sz. Zsolt 141:3 Tégy megfontolttá!
14. Cs. Péld 3:5-6 Ne magadban, az Úrban bízz!
15. P. Zsolt 127:3 Isten áldása a gyermek 
16. Sz. 2Kor 3:18 Láthatjuk majd az Urat!
 Naplemente:  19:32

17. V. Mt 6:14-15 A megbocsátás feltétele
18. H. Ézs 30:21 Isteni vezetés
19. K. Zsolt 91:11 Az őrzőangyalok védelme
20. Sz. Péld 1:5 Tanács a bölcseknek
21. Cs. Ézs 63:16 Atyánk és Megváltónk
22. P. Mt 21:42 A megvetett Szegletkő
23. Sz. Jak 4:8 Közeledni az Istenhez
 Naplemente: 19:41

24. V. 1Kir 19:18 Hétezer hűséges ember
25. H. 1Pt 5:7 Adjuk Istennek gondjainkat!
26. K. Péld 1:7 A bölcsesség kezdete
27. Sz. Préd 12:16 Isten mindent megítél
28. Cs. Mt 16:25-26 Elveszett vagy megtartott élet
29. P. 2Pt 3:9 Hosszan tűrő Istenünk
30. Sz. Jn 14:18 Jézus nem hagy árván
 Naplemente: 19:51
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2011. május

„És megtisztítom őket minden bűneiktől” (Jer 33:8)

   1. V.  Lk 22:19-20 A kenyér és a pohár
   2. H.   Zsolt 4:9 Nyugodt álom
   3. K.   Jn 14:16 A Vigasztaló
   4. Sz.  Jn 14:6 Egyetlen út az Atyához
   5. Cs.  Mt 6:34 Bajok napi adagokban
   6. P.  Zsolt 40:2-3 Megszabadított az Úr
   7. Sz.  Mt 24:23 Krisztus nem hagy tévedésben
 Naplemente:  20:01

   8. V.   Zsid 4:16 Bízhatunk a kegyelemben
   9. H.   Péld 17:17 Az igaz barát hűsége
10. K.   Mt 11:28 A fáradtak menedéke
11. Sz.  Jer 1:5 Születésünk előtt is ismer Isten
12. Cs.  Lk 6:27-28 Jóval fizetni a rosszért
13.* P. Mt 19:14 Gyermekek és a menny
14. Sz.  Jer 33:3 Ígéret az Istenhez fordulóknak
 Naplemente: 20:10

15.  V.  Jn 12:26 A hű szolga jutalma
16.  H. Zsolt 134:1-3 Áldjátok az Urat!
17.  K. Ézs 44:22    Bűnünk eloszló felhő lehet
18.  Sz.  Zsid 6:19 Lelkünk horgonya
19. Cs. 1Pt 5:7 Gondjaink és az Úr
20. P. Jn 4:24 Szolgálat lélekben és igazságban
21. Sz. Zsolt 19:2-3 A Teremtő dicsérete
 Naplemente:  20:19

22. V. Fil 2:4 Mások javára figyelni
23. H. Jel 11:15 A hetedik trombitaszó
24. K. Mk 5:38-39 A halál alvása
25. Sz. JSir 3:22-23 Isten kegyelméből élünk
26. Cs. Zsolt 52:10 Zöldellő olajfák 
27. P. Péld 28:1 Félelem vagy bátorság?
28. Sz. 1Jn 3:16 Önfeláldozó szeretet
 Naplemente: 20:27

29. V. Ézs 43:10-11 Az Úr tanúi lehetünk
30. H. Róm 8:14 Isten fiai
31. K.  Hab 2:3-4 Késik, de bízz benne!

Reggeli dicséret
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2011. június

„És felöltözzétek amaz új embert” (Ef 4:24)

   1.   Sz. Zsolt 119:11 A bűn elleni védelem
   2.    Cs.  Zsid 11:1 Hit a láthatatlan valóságában
   3.    P.    Zsid 12:15 A megkeseredés veszélye
   4.    Sz. Ef 4:14-15 Hitben felnőni
 Naplemente:  20:33

   5.    V.   Mk 5:27-28 A hit titkos érintése
   6.    H. Mk 4:41 A természet Ura
   7.    K.   Zsolt 103:2-3 Az Úr jósága
   8.    Sz.  Mk 6:2 Jézus bölcs tanítása
   9.    Cs.  Lk 13:24 A szoros kapu felé tartsunk!
10.* P.    Lk 11:23 Kikerülhetetlen döntés
11.  Sz.   Jel 22:20 Jézus nyomatékos ígérete
 Naplemente: 20:39

12.   V. Mk 4:24 Jézus tanítása
13.   H.   1Kor 2:9 Amit Isten készít
14.   K.   Mk 14:62 Az örökkévaló Jézus visszajön
15.   Sz.  Zsolt 68:20 Az Úr gondoskodása
16.   Cs.  Zsolt 77:14-15 Hatalmas Isten
17.   P.   1Kir 19:11-12 Az Úr halk és szelíd hangja
18.   Sz.  Ef 2:8-9 Megváltó Istenünk ajándéka
 Naplemente:  20:42

19.   V.   Zsolt 138:8 Örökkévaló kegyelem
20.   H.   2Kor 2:14 Isten győzelemre vezet 
21.   K.   Jób 12:7-9 A természet tanúságtétele
22.   Sz.  1Thessz 4:9 Testvéri szeretet
23.   Cs.  Jn 1:16 A kegyelem teljessége
24.   P.    Zsolt 40:17 A hívők öröme  
25.   Sz.  Zsolt 16:5 Az Úr támogatása
 Naplemente: 20:44

26.   V.   Mt 10:29-31 Nincs ok a félelemre
27.   H.   Zsolt 51:17-18 Istennek kedves áldozat
28.   K.   Ézs 60:2 Sötétben fénylő dicsőség
29.   Sz.  Ézs 40:29-31 Megújuló erőnk lehet
30.   Cs.  Róm 12:1-2 Megváltozott élet

Reggeli dicséret
* 

A
dv

en
tis

ta
 fé

ló
ra

 a
 K

os
su

th
 r

ád
ió

ba
n 

13
.3

0-
ko

r


