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április 13–19.

A szent és igazságos Isten 
(Jóel)

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Jóel 1; 2:28-29, 31-32; Máté 10:28-31; 
Apostolok cselekedetei 2:1-21; Róma 10:13 

„És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tá-
bora; mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak 
napja és igen rettenetes! Ki állhatja ki azt” (Jóel 2:11)?

KULCSGONDOLAT: Isten képes úgy felhasználni a válsághelyzeteket, 
hogy népével megértesse: rá kell bízniuk magukat és lelki megújulásra, 
reformációra van szükségük.

A Júda déli országát pusztító rettentő sáskacsapás és a súlyos aszály idején 
Jóel próféta – Ámósz és Hóseás próféták kortársa – „az Úrnak nagy és ret-
tenetes napját” (Jóel 2:31), az ítélet napjának jelét látta. A különösen erős 
és kiterjedt válsággal szembesülve Júda egész népét arra szólította, hogy ta-
gadja meg bűnét és térjen vissza Istenhez. A sáskákról az Úr seregeként ír, 
érkezésükben Isten büntetését látja a hűtlenné vált Izráel felett.

Jóel arról prófétál, hogy Isten közelgő ítélete mellett a sáskák csapása egé-
szen elhalványul majd. Ám ugyanez az ítélet példa nélküli áldásokat hoz 
az Úr hűségeseinek, akik engedelmeskednek tanításainak. Tehát a mégoly 
súlyos ítélet is eredményezhet szabadulást és megváltást azok számára, akik 
nyitott szívvel fogadják az Úr vezetését. 

3. tanulmány
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április 14. vasárnap

A NEMZET TRAGÉDIÁJA

Jóel 1:1-12 szakasza szerint mi történt Júda országában? 

A mezőgazdasággal foglalkozó társadalomban élő próféta arra szólítja a 
földműveseket, hogy jajgassanak, mert odalett gabonájuk és minden gyü-
mölcsük. Az efféle természeti katasztrófa a nemzet gazdaságát évekre meg-
béníthatja. Azon túl, hogy odalett az élelem, az árnyék, a faanyag, fenyege-
tett még a termő talajréteg eróziójának a veszélye is. Palesztinában egyes 
gyümölcsfáknak húszévnyi növekedés kellett, hogy termőre forduljanak. A 
betörő ellenséges hadseregek jellemző taktikája volt a mezőgazdaság tönk-
retétele és az erdők kiirtása. Így akarták megbüntetni a legyőzött ellenséget 
és lehetetlenné tenni az ország rövid időn belüli talpra állását.

Hogyan segít megértenünk a Júdában történteket 5Móz 28:38 verse? 

Jóel négy különböző kifejezést használ a sáskákra (Jóel 1:4), ezzel is érzé-
keltetve a csapás erősségét és teljességét. A sáskák okozta pusztulást csak 
még tetézte a szárazság. Elszáradt minden termés, amire a földművesek 
számíthattak, ami egészen kétségbe ejtette őket. Nem volt mit enniük vagy 
eladniuk, még a vetésre sem maradt mag. Eleiktől sem hallottak ilyen erős 
katasztrófáról, ennek hírét viszont tovább kellett adniuk a következő gene-
rációknak. A helyzet komolyságát csak fokozta, hogy soha ilyen nagy pusz-
tulás nem szakadt még az országra. 

A próféta azt is bejelentette, hogy elpusztul Izráel minden fő terménye, mint 
a szőlő, a gabona és az olaj (5Móz 14:23; 18:4). Palesztinában a búza és az 
árpa a legfontosabb gabonaféle. A Bibliában a szőlő és a füge a békés, Isten 
áldásával teljes élet szimbóluma az ígéret földjén (1Kir 4:25; Mik 4:4; Zak 
3:10). A békesség és jómód idilli képét adja, amikor az ember a saját szőlője 
és fügefája alatt ülhet. Mindezt azonban most isteni ítélet fenyegeti, amit bű-
neikkel váltottak ki. 

Az aratás a vidámság, az öröm időszaka volt (Zsolt 4:8; Ézs 9:3).

Izráelben a földet Isten ajándékának tartották, ami továbbra is Istené. Izráel 
népének hűségesen kellett sáfárkodnia vele. Mindenekelőtt a néptől imá-
datot és engedelmességet várt el Isten, mint aki nekik adta azt az országot. 
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április 15.hétfő

„FÚJJÁTOK A KÜRTÖT!”

Amikor valamilyen természeti katasztrófa történik, sokan ilyen kérdéseket 
tesznek fel: „Miért engedte Isten, hogy ez megtörténjen?” „Egyesek miért él-
ték túl, amikor mások meghaltak?” „Van ebben valami tanulság a számunk-
ra?” Jóel számára nem volt kétséges, hogy a sáskák csapása által mélyebben 
bepillanthattak Isten egyetemes tervébe. Isten ihletésére az 1. fejezetben a 
nemzet válsághelyzetét az országban uralkodó lelkiállapottal hozza össze-
függésbe. A sáskák semmit nem hagytak meg, amit áldozatként vihettek vol-
na az Úr elé. Az étel- és italáldozat a templomban bemutatott napi áldozat 
részét képezte a 2Móz 29:40 és 4Móz 28:28 verseiben feljegyzett parancsok 
szerint. Komoly dolog volt az áldozatok szüneteltetése, mindenesetre figyel-
meztetést jelenthetett a népnek arra nézve, hogy milyen súlyos helyzetben 
vannak. Nem volt lehetőség az áldozatok bemutatására, ami az Isten és Iz-
ráel közötti szövetség megtörését jelképezte. Ám a próféták többségétől el-
térően Jóel nem elemezte hosszasan a nép vétkeit, mert őt sokkal inkább az 
Izráel isteni Orvosa által előírt gyógymód foglalkoztatta.

Mit mond Jóel a népnek Jóel 1:13-20 szakaszában? A körülmények ugyan 
sajátságosak voltak, mégis az ebben a részben elhangzottak milyen 
szempontból hasonlítanak ahhoz a kéréshez, ami a Biblia más részeiben 
is megtalálható, úgy az Ó- mint az Újszövetségben? 

A próféta sürgeti a vallási vezetőket, hogy nemzeti ima- és böjtnapot hirdes-
senek, hogy az emberek mélyen a szívükbe nézhessenek, elforduljanak bű-
neiktől és visszatérjenek Istenhez. Így megújulhat bizalmuk Isten szerete-
tében és igazságosságában, úgy kerülhetnek ki ebből a helyzetből. Végül e 
katasztrófa nyomán a hívők és az Úr kapcsolata elmélyülhet.

Az egész Szentírás úgy mutatja be Istent, mint aki a természet Ura, aki meg-
teremtette, fenntartja és isteni céljai érdekében felhasználja azt. A természeti 
katasztrófa idején Jóel próféta azt mondja, hogy a nép ne a ruháját szaggassa 
meg, hanem a szívét; tárja ki Isten kegyelme, könyörülete előtt. 

Különféle formában érhetnek a bajok. Amikor pedig ez bekövetkezik, 
milyen bibliai ígéretekbe kapaszkodhatunk, hogy reményt és erőt 
merítsünk a kitartáshoz, akármit gondolunk is a bajokról és kiváltó 
okukról? Milyen ígéretek mondanak különösen sokat nekünk?
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április 16. kedd

ISTEN LELKÉNEK KITÖLTETÉSE

Olvassuk el Jóel 2:28-29 és ApCsel 2:1-21 verseit! Hogyan magyarázza 
Péter ezt a jóeli próféciát?  

Pünkösdkor Péter apostol bejelentette, hogy az Úr beteljesítette Jóel által 
adott ígéretét a Szentlélek kitöltetésére vonatkozóan. Isten a természetben – 
a földön és az égen – különleges jelenségekkel kísérte a Szentlélek kitölteté-
sét, ami annak volt a látható jele, hogy természetfeletti módon beavatkozott 
az emberiség történelmébe.

„Az Úr Jóel próféta által megígérte, hogy Isten nagy napjának eljötte előtt a 
Szentlélek különlegesen fog megnyilatkozni (Jóel 2:28). Ez a prófécia rész-
ben már teljesedett a Lélek pünkösdnapi kiáradásakor, de a teljes megvaló-
sulás, az isteni kegyelem kiteljesedése, az evangéliumhirdetés végső esemé-
nyeit fogja kísérni” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. 
Adventista Egyház. 12. o.). 

A jóeli szöveg szerint a bűnbánatot Isten Lelkének nagy erejű kitöltetése kö-
veti majd. Ez csodálatos megújulást eredményez. A pusztulás helyett Isten 
áldásainak ajándéka következik. Az Úr ismételten biztosítja népét, hogy te-
remtését megújítja és népe megszabadul nyomorgatóitól. 

A Lélek kitöltetik Isten népére, mint ahogy a felszentelés olaját öntötték 
azoknak a fejére, akiket Isten különleges szolgálatra választott ki. A Lélek a 
történelem során a képesség ajándékát is adta azoknak, akiknek valamilyen 
meghatározott feladatot kellett Isten szolgálatában elvégezni (2Móz 31:2-5; 
Bír 6:34). A prófécia teljesedése idején azonban már a Lélek megnyilvánulá-
sa széles kört érint. A történelemnek abban a különleges idejében az üdvös-
ség mindenki számára elérhető lesz, aki Istent keresi. Minden hűségesre ki-
töltetik Isten Lelke, kortól, nemtől, társadalmi helyzettől függetlenül, Mózes 
kívánságának teljesedéseként, hogy az Úr egész népe próféta legyen és Isten 
rájuk árassza Lelkét (4Móz 11:29).

Mi mindent tehetünk meg az életünkben, hogy minél inkább kitöltet-
hessen a Lélek ránk is? 
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április 17.szerda

ISTEN NEVÉNEK HIRDETÉSE

„A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy 
és rettenetes napja. De mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, meg-
menekül; mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, amint 
megígérte az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, akiket elhí az Úr” 
(Jóel 2:31-32). 

A nap elsötétülését és a hold vérré válását nem természeti katasztrófának kell 
érteni, inkább az Úr napja közeledtének természetfeletti jeleiként. A bibliai 
időkben számos pogány nép istenként imádta az égitesteket, amit Mózes kife-
jezetten megtiltott az izraelitáknak (5Móz 4:19). Jóel próféciája megjövendölte, 
hogy a pogány népek bálványai kezdenek elhalványodni, amikor az Úr ítéletre 
érkezik. Jóel 3:15 verse még azt is hozzáteszi, hogy a csillagok fénye is elhalvá-
nyul, nem ad már világosságot, mert az Úr dicsősége mindet elhomályosítja. 

Krisztus megjelenésétől megrettennek, akik nem tértek meg, az igazak 
viszont hogyan fogadják majd Urukat? Milyen döntő különbség lesz 
(lásd Ézs 25:9; Jóel 2:32; ApCsel 2:21; Róm 10:13)?

A „segítségül hívja az Úr nevét” kifejezés a Szentírásban nemcsak arra vonat-
kozik, hogy valaki az Úr követőjének vallja magát és számot tart ígéreteire. 
Isten nevének hirdetését is jelenti, azaz, ha az ember bizonyságot tesz az Úr-
ról, beszél arról, amit Isten a világért tett. Ábrahám oltárokat épített és Isten 
nevét hirdette Kanaán földjén (1Móz 12:8). A Sínai-hegyen Isten megmu-
tatta jóságát és kegyelmét Mózesnek (2Móz 33:19; 34:5-6). A zsoltáros arra 
szólítja a híveket, hogy adjanak hálát Istennek és hívják segítségül nevét, a 
népek között hirdetve tetteit (Zsolt 105:1). Ugyanezeket a szavakat találjuk a 
megváltottak hálaénekében, amit Ézsaiás próféta szerzett (Ézs 12:4).  

Ezek szerint az Úr nevének hirdetése/magasztalása annak a jó hírnek a köz-
vetítését jelenti, hogy Isten uralkodik a világ felett, ugyanakkor felhívás is a 
világ népei számára, hogy mindent Isten tettei és jelleme fényében értelmez-
zenek. Jelenti még annak a közlését is, hogy a megváltás nagyszerű ajándé-
kát Isten minden embernek felajánlja. 

Számunkra mit jelent a „segítségül hívja az Úr nevét” kifejezés? Hogyan 
tesszük meg, és mi történik akkor? 
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április 18. csütörtök

MENEDÉK A BAJBAN (Jóel 3. fejezet)

A bibliai próféták a közelgő isteni ítéletet az oroszlán üvöltéséhez hasonlí-
tották, olyan hanghoz, amitől mindenki megremeg (Jóel 3:16; Ám 1:2; 3:8). 
A Biblia a Sion hegye kifejezéssel utal Isten földi trónusára Jeruzsálemben. 
Isten onnan fogja megbüntetni az ellenséget, ugyanakkor azonban igazolja 
népét, azokat, akik türelemmel várnak győzelmére. Amikor megújítja a te-
remtést, ők osztoznak majd diadalában.

Vannak, akik nehezen tudják megérteni azt, ahogyan a Szentírás bemutatja 
Isten utolsó ítéletét. Jó észben tartani, hogy a gonoszság és a bűn valóságos, 
hatalmas erőkkel próbál ellenállni Istennek, pusztítva az élet minden formá-
ját. Isten a gonoszság ellensége. Éppen ezért szólít Jóel arra, hogy vizsgáljuk 
meg az életünket, vajon biztosan Isten oldalán állunk-e, mert akkor védel-
met élvezünk az ítélet napján. 

Hogyan segít Mt 10:28-31 megérteni még a bajok között is, hogy mi az, 
amit Jézusban kapunk?

Az Úr mindazokat megőrzi, akik hittel kitartanak. Még ha pusztulás szakad 
is a földre (Jóel 3:1-15), Isten népének nem kell félni az ítéletkor, mert az 
Úr védelmét ígéri nekik (16. vers). Bátorít szavaival. Hatalmas és kegyelmes 
tettei mutatják, hogy Isten hűséges a szövetségéhez, soha többé nem engedi, 
hogy az igazak megszégyenüljenek (Jóel 2:27). 

Jóel könyve az átalakult földet leíró látomással zárul: az új Jeruzsálemet 
egy folyó szeli át és az örökkévaló Isten ott lesz az idegen népek között  
(Jóel 3:18-21). 

Ez a prófétai üzenet arra késztet, hogy Lélekben járjunk, teljes szívvel igye-
kezzünk keresztényi életet élni és nyissunk mindazok felé, akik még nem 
hívják segítségül Krisztus nevét. Eközben arra az isteni ígéretre hivatkozunk, 
ami szerint Krisztus a Szentlélek által él hűséges népe szívében. 

„Tudnunk kell, milyen állapotban vagyunk, különben nem érezzük, 
hogy szükségünk van Krisztus segítségére. Tudnunk kell, milyen 
veszélyben vagyunk, különben nem keresünk oltalmat. Csak akkor 
vágyunk gyógyulásra, ha sebeink fájnak” (Ellen G. White: Krisztus 
példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház. 105. o.). 
Milyennek látjuk saját állapotunkat? Milyen sebek fájnak? Hogyan 
tapasztaltuk már a Krisztusban megígért védelmet? 



28

április 19.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Jóel próféta neve gyakori volt a bibliai időkben. Azt jelenti, hogy „az Úr az 
Isten.” Ez a név valóban illik a könyv fő témájához: csak Isten szent és igaz-
ságos igazán, munkája eredménnyel jár a földön. Ő tartja kézben népe és a 
többi nemzet történelmét, és ugyanez igaz minden ember életére nézve is. 

„Az örökkévalóság végtelenül súlyos kérdései elméleti vallásosságnál többet 
követelnek tőlünk; többet a szavak és formaságok vallásánál, amelyből kima-
radt az igazság. Isten megújhodást és reformációt kíván. A Biblia szavának, 
és csakis a Bibliának kell megszólalnia a szószéken. De a Bibliát megfosztot-
ták hatalmától, és ezért a lelkiség mércéje alább szállt. Ma sok prédikációból 
hiányzik a lelkiismeretet felébresztő és lelket megelevenítő mennyei hang. A 
hallgatók nem tudják elmondani: ’Nem hevült-e szívünk, amikor beszélt hoz-
zánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat’ (Lk 24:32, új prot. ford.)? 
Sokan kiáltanak az élő Istenhez, jelenlétére vágyakozva. Szóljon hát Isten 
Szava az emberek szívéhez! Az eddig csupán hagyományt, emberi elmélete-
ket és irányelveket hallók hadd hallják meg annak hangját, aki megújíthatja 
lelküket az örök életre” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. kiad. Buda-
pest, 1995, Advent Kiadó. 388. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Jóel üzenete milyen szempontból tekinthető különösen fontosnak 

számunkra, akik az idők végén élünk, amikor kétségkívül súlyos és 
komolyságra intő események állnak előttünk?

2) Olvassuk el egyszerre Jóel próféta könyvét, majd válaszoljunk a 
következő kérdésre: Jóel üzenete milyen mértékben volt alkalmaz-
ható saját nemzedéke számára és mennyire mutat előre a jövőre? 

3) Jóel próféta könyvében olvashatunk különféle isteni áldásokról, 
amelyeket népére áraszt az Úr. Vajon ez a prófécia különbséget tesz 
az anyagi és a lelki áldások között? Ha igen, hogyan? 

4) A nagy küzdelem koncepciójának megértése mennyiben segít, ha a 
világra váró rettenetes próbákra és bajokra gondolunk? 

5) A pénteki idézetben Ellen White ír az „elméleti vallásosság”-ról. Mit 
jelent ez? Honnan tudhatjuk, hogy hitünk igaz vagy csupán elméle-
ti, elképzelt? 
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SZILÁGYI JÓZSEF:
JÓEL PRÓFÉTA NYOMÁN

Miféle fegyver szerencsés, midőn
bús sáskahad, felhőzve napot,
éji gyászt borít ránk délidőn,
s varázsol kertből sivatagot?

Élő víz mikor s hogy árad,
életre kelteni kiszáradt
mezőkön elalélt nyájat?
Minden kéz hiába fárad,

erőt merítni nincs mivel.
Halálos álom borulhat ránk,
ha bajba kerülve hallgat a szánk.

Ó, ha nincs ébredés, sírni kell!
szívet szaggatón, mígnem eljő
könnyeink kamatja: áldás-eső…




