
 

Írta: Zdravko Stefanović

2013. április, május, június



Copyright © Hetednapi Adventista Egyház, 2013

Copyright © Zdravko Stefanović, 2013

Felelős kiadó: Ócsai Tamás

A Bibliatanulmányokat a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának
Felnőtt Szombatiskolai Osztálya készíti, a Szombatiskolai Kéziratokat Elbíráló
Nemzetközi Bizottság általános felügyelete alatt, amelynek tagjai szerkesztő- 

tanácsadóként is szolgálnak. A közzétett Bibliatanulmányok a bizottság véleményét 
is tükrözik, tehát nem kizárólag a szerző(k) elgondolásai olvashatók bennük.

Fordította: Zarkáné Teremy Krisztina
Korrektor: Gyetvainé Gerlai Krisztina

Felelős szerkesztő: Zarkáné Teremy Krisztina

Kiadja a Hetednapi Adventista Egyház
2119 Pécel, Ráday u. 12.

Ügyintézés: Fenyvesi Eszter
E-mail: feszter@adventista.hu

Telefon: 06-30-664-3000

Nyomdai előkészítés: Ecsedi Gabriella

Nyomdai munkálatok: Szőllősy Műhely, Debrecen
Felelős vezető: Szőllősy Botond

ISBN 978-963-9930-32-2



3

TTARTALOM

Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

  1. tanulmány: Lelki paráznaság (Hóseás)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

  2. tanulmány: Szeretet és ítélet: Isten dilemmája (Hóseás) . . . . . . . . . . .  14

  3. tanulmány: A szent és igazságos Isten (Jóel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

  4. tanulmány: Minden nép Ura (Ámósz)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

  5. tanulmány: Keressétek az Urat, és éltek! (Ámósz) . . . . . . . . . . . . . . . .  38

  6. tanulmány: Megbocsátó Isten (Jónás)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

  7. tanulmány: Az Úr népe (Mikeás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

  8. tanulmány: Isten jóságában bízva (Habakuk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62

  9. tanulmány: Az Úr napja (Zofóniás)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70

10. tanulmány: Fontossági sorrend (Haggeus)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78

11. tanulmány: Reménységben (Zakariás)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86

12. tanulmány: A menny legdrágább ajándéka (Zakariás) . . . . . . . . . . . . .  94

13. tanulmány: Nehogy elfeledjük! (Malakiás)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102

Reggeli dicséret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110

Ajánlott internetes oldalak:     

Generál Konferencia:
° www.adventist.org

Transzeurópai Divízió:
° www.ted-adventist.org

Newbold College:
° www.newbold.ac.uk

Magyar Unió:
° www.adventista.hu

Dunamelléki Egyházterület:
° www.adventista.hu/det

Tiszavidéki Egyházterület:
° www.adventista.hu/tet

Advent Kiadó:
° www.adventkiado.hu

Adventista Teológiai Főiskola:
° www.atf.adventista.hu

Ifjúsági Osztály:
° www.ifiinfo.hu

Reménység Evangélizációs Központ (REK):
° www.remenytv.hu

Bibliatanulmányok:
° www.adventista.hu/bibliatanulmanyok



4

Természetellenes állapot

Valaki úgy fogalmazott, hogy az ember elméje soha nem elégedett, soha. En-
nek pedig az a kegyetlen ellentmondás lehet a magyarázata, hogy elménk képes 
örökkévaló dolgokat fontolgatni, noha anyaga nem örök. Az egészben pedig az 
a legrosszabb, hogy ezt értelmünkkel fel is fogjuk. Mi is a halál felé tartunk, mint 
a csirkék és a kagylók, azzal a különbséggel, hogy a csirkéknek és a kagylóknak 
erről fogalmuk sincs, nekünk azonban van – ami rengeteg gyötrelmet és szen-
vedést okoz. 
Hogyan kerültünk ekkora bajba? A válasz természetesen az, hogy a bűn miatt. 
A bűn visz a halálba. Az ember bűnös, ezért halandóvá lett. Nem mondható el 
egyszerűbben. 
„Annakokáért, amiképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a 
halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek” 
(Róm 5:12).
Igen, az ember halandó. Csakhogy van egy bökkenő: Isten terve szerint nem 
kellett volna azzá lennünk, mert Ő eredetileg örök életre teremtett. Kezdettől 
fogva azt akarta, hogy örökké éljünk. A halál tehát csak betolakodó – a létező leg-
természetellenesebb állapot. Pedig már annyira hozzászoktunk, hogy egészen 
természetesnek tartjuk, elfogadjuk mint „az élet részét”. 
A halál mint az élet része? Nem véletlen, hogy ez egészen abszurdnak, ellent-
mondásosnak tűnik, mert az is. A halál az élet tagadása, nem pedig valamiféle 
vetülete!
Ilyen szemszögből közelítünk a mostani negyedévi tanulmányhoz. Ez talán az-
zal az ismert idézettel fejezhető ki a legjobban, amelyben Ellen White a Biblia 
fontos témájának nevezi, hogy „Isten tette az ember dicsőségét a porba dön-
ti, ugyanakkor elvégzi az emberért, amit neki nincs ereje megtenni” (Ellen G.  
White: The Faith I Live By. 109. o.). 
Mit tesz meg Isten értünk, aminek megtételéhez nekünk nincs erőnk? Termé-
szetesen magunkra hagyva nem menekülhetnénk meg a legtermészetellenesebb 
állapottól, a haláltól. Örök halálra jutnánk, ha Isten kegyelme nem mutatkozna 
meg a megváltási tervben. Más szóval, egyénileg és közösségileg is nekünk szól 
a felhívás: „Keressétek az Urat, és éltek”! 
Tehát azt a kérdéskört fogjuk tanulmányozni, hogy Isten megteszi értünk, amit 
mi magunkért képtelenek lennénk megtenni: az élet, a Jézusban való örök élet 
ajándékát adja. Ezt a gondolatot a „kispróféták” könyveiben, az Ószövetség végén 
található tizenkét rövid iratban vizsgáljuk most meg. Az ebbe a csoportba tartozó 
prófétákat nem azért nevezik „kisprófétáknak”, mintha üzenetük kevésbé lenne 
fontos, hanem azért, mert írásaik sokkal rövidebbek a többi ószövetségi könyvnél. 
Így foglalkozzunk akár Hóseás és a hűtlen asszony házasságával, akár Jónás-
sal, aki igyekezett elmenekülni Istentől kapott prófétai felelőssége elől (vagy 
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legalább megpróbálta), akár Zakariás különleges látomásával Jósuáról és az an-
gyalról, akár a többivel – a kispróféták mind roppant erőteljes üzenetet közvetí-
tenek. Újból és újból az cseng ki írásaikból, hogy Isten kegyelmes az érdemtelen 
bűnösökkel. Meg akar menteni a bűneinkből, meg akar szabadítani a bűn, a 
lázadás és az engedetlenség okozta pusztítástól. E könyvekben az Úr ismételten 
kéri népét, hogy térjenek meg, távolítsák el bűneiket, térjenek vissza hozzá és 
vegyenek életet, nem pedig halált, üdvösséget és nem kárhoztatást, reményt és 
nem kétségbeesést. 
Ez a kérdéskör egyáltalán nem „kicsi”. Ez a jelenvaló igazság – Isten üzenete szá-
munkra ma, mint ahogy a tizenkét író korában élők számára is az volt. Maguk az 
írók már régen nem élnek, ám üzenetük még most is hangzik. 
A kérdés tehát, hogy hallgatunk-e rájuk? Azt kell felelnünk, hogy biztosan, mert 
itt élet-halál kérdésről van szó!

Zdravko Stefanović biblikus tárgyakat oktat a Florida Kórház Főiskoláján, a flo-
ridai Orlandóban. Felesége Bozana matematikaprofesszor. Két fiuk van. A család 
szeretettel emlékszik vissza a tizenkét évre, amikor Kelet-Ázsiában missziós szol-
gálatot végeztek, valamint arra a szintén tizenkét éves időszakra, amikor a Walla 
Walla Egyetemen tanítottak.  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 
megjelölése. A bibliai könyvek neve és rövidítése a Magyar Bibliatársulat meg-
bízásából, a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadójában, Buda-
pesten, 2002-ben kiadott bibliafordítás szerint szerepel. A továbbiakban ezt így 
rövidítjük: új prot. ford. Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre 
hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés az interneten is 
megtekinthető a www.remenytv.hu oldalán a VIDEÓGALÉRIÁBAN és a Biblia-
tanulmány alatt.

Amint már megszoktuk, a szombatiskola hanganyaga letölthető az in-
ternetről. 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 mindazok-
nak, akik részt vesznek az előkészítésben!

Zarkáné Teremy Krisztina
a magyar változat szerkesztője
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március 30–április 5.1. tanulmány

Lelki paráznaság (Hóseás)

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Ezékiel 4:1-6; Hóseás 1:1-3; 2:11-17; 4:1-3; 
Jakab 5:1-7; Jelenések 14:6-12

„Elültetem az országban, ’Nincs irgalom’-nak meg irgalmazok, ’Nem népem’-
hez meg így szólok: ’Népem vagy!’ Ő meg azt mondja majd: ’Én Istenem’” 
(Hós 2:25, SZIT; Károliban 2:22)! 

KULCSGONDOLAT: Istennek a népe iránti szeretete nem változik a nép 
lelki paráznasága és az ítélet ellenére sem!

Hóseás próféta akkor szolgált, amikor éppen lezárult Izráel történetének egy 
virágzó korszaka, közvetlenül azelőtt, hogy Kr. e. 722-ben az országot elfog-
lalták az asszírok. Akkoriban Isten választott népe már nem egyedül az Urat 
imádta, hanem a kanaániták istenét, Baált is szolgálta. 

A kispróféták csoportjának élén álló Hóseás próféta könyve azt a kérdést tár-
gyalja, ami a hittől való elhajlás idejében központi helyet kapott a prófétai 
kinyilatkoztatásban: Vajon még mindig szereti Isten Izráelt, annak ellenére, 
hogy lelki értelemben véve paráznává lett? Továbbra is van célja velük, bűne-
ik és a közelgő ítélet dacára is? 

Hóseás saját élettörténete és próféciája elválaszthatatlanul kötődik könyvé-
hez. Éppen úgy, ahogy a próféta megbocsátott hűtlen feleségének és hajlan-
dó volt visszafogadni, Isten is kész ugyanezt megtenni népéért. 

Mit tanulhatunk Hóseás tapasztalatából és abból, ahogyan az Úr bánt a tév-
útra tért Izráellel?

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

SZOKATLANUL FURCSA PARANCS

„Amikor beszélni kezde az Úr Hóseással, monda az Úr Hóseásnak: Menj, 
végy magadnak parázna feleséget és parázna gyermekeket; mert paráznál-
kodván paráználkodik e föld, nem követvén az Urat. Elméne tehát és elvevé 
Gómert, Diblajim leányát; és az teherbe esék, és fiút szüle néki” (Hós 1:2-3). 

A Biblia kutatói évszázadokon át számos vitát folytattak e parancs természe-
téről. Olyan kérdéseket firtattak, hogy vajon Gómer prostituált volt-e vagy 
csak hűtlen lett férjéhez, Hóseáshoz? Már a házasságkötés előtt erkölcstelen 
életet élt vagy azt követően hűtlenkedett?

Nem tudhatjuk pontosan. Egy valami azonban biztos: amikor az Úr 
Hóseáshoz és általa szólt, az volt a szándéka, hogy a nép a történet kapcsán 
Izráel népe iránti szeretetére figyeljen fel. Az izraelita Gómer és a próféta há-
zasságának története összeolvad Isten és Izráel szövetségének történetével. 

Fontos párhuzamokat találunk Hóseás esete és Istennek Izráellel való ta-
pasztalata között. Emberi viszonylatban Gómer megtörte Hóseásnak tett 
házassági fogadalmát, Izráel pedig lelki síkon vált hűtlenné Istenhez. Gómer 
hűtlensége fájdalommal töltötte el férje szívét, Izráel hűtlensége pedig Isten 
szívét szomorította meg. Isten elhívta Hóseást, hogy viselje el szíve és házas-
sága összetörését. A próféta bizonyára szenvedett a botránkozás és a szégyen 
nyilvánossága miatt. Ám minél tovább tartott Gómer hűtlensége, a próféta 
annál mélyebben átérezte Isten fájdalmát és haragját Izráel miatt. 

Az Úr gyakran kért olyat a prófétáktól, hogy az üzenet hirdetése mellett 
még mást is tegyenek. Olvassuk el a következő szakaszokat és mondjuk 
el, hogyan szimbolizálták a próféták tettei azt, ahogyan Isten bánt a né-
pével! Ézs 20:1-6; Jer 27:1-7; Ez 4:1-6

Milyen bizonyságot teszünk az Úrról nemcsak szavainkkal, de tette-
inkkel is? Mi mutathat rá az életünkben, hogy nem csupán jó embe-
rek, hanem Jézus követői vagyunk?
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 április 1. hétfő

LELKI PARÁZNASÁG

Amikor Hóseás felesége, Gómer hűtlen lett férjéhez, Hóseás gyötrődött, 
mert az asszony megcsalta. Fájt neki a megaláztatás és a szégyen. Valójában 
a próféta szavai és tettei is Isten üzenetét közvetítették szomszédainak és 
rokonainak, akik látták fájdalmát: Izráel, Isten felesége olyan, mint Gómer.  
A kiválasztott nép lelki paráznaságban, azaz hitehagyásban élt.

Jeremiás próféta Isten hűtlen népét „parázna asszonyhoz” hasonlította, aki-
nek sok a szeretője, pedig Isten mindent megadott neki (Jer 3:1). Ezékiel 
próféta hasonlóképpen „házasságtörő asszony”-nak nevezi Izráelt, aki elhagy-
ta férjét (Ez 16:32). Tehát a Biblia a bálványimádást lelki paráznaságnak, há-
zasságtörésnek tekinti. 

Milyen figyelmeztetést olvashatunk Hós 2:7-12 szakaszában? Adventis-
taként milyen szempontból fenyeget bennünket is hasonló hozzáállás?

A búza – vagy gabona –, a must és az olaj kifejezés Mózes ötödik könyvében 
is szerepel (5Móz 7:12-14); ezeknek az alapvető terményeknek a bőségét 
élvezte a nép, a Mózes által adott ígéretek szerint. Hóseás korában Izráel 
megdöbbentő hálátlansággal viszonyult Istenhez, annyira belefolytak ők is a 
környező világ dolgaiba, hogy bálvány isteneiknek áldoztak Istentől kapott 
ajándékaikkal. Komoly figyelmeztetés rejlik ebben mindannyiunk számára, 
hogy amit Istentől kaptunk, azt az Úr szolgálatában, nem pedig akaratával 
ellenkező módon kell felhasználni (Mt 6:24). 

„Miként tekint Isten a hálátlanságunkra és arra, hogy nem értékeljük áldásait 
eléggé? Ha valaki semmibe veszi vagy helytelenül használja a tőlünk kapott 
ajándékot, általában bezárjuk előtte szívünket és kezünket is. Akik viszont 
napról napra, évről évre részesültek Isten kegyelmi ajándékaiban, jóságával 
visszaéltek és elhanyagolták azokat az embereket, akikért Krisztus az életét 
adta. Ez azt jelenti, hogy amit műve fenntartására és országa építésére nekik 
adott, ők azt házakra és földekre költötték, hivalkodásra, maguk kényelmére 
pazarolták el, miközben megfeledkeztek az Ajándékozóról” (Ellen G. White 
cikke, Advent Review and Sabbath Herald, 1888. december 7.).

Gondolkozzunk el azon, hogy mennyire könnyű az Istentől kapott aján-
dékokat önző módon felhasználni vagy akár bálványimádásra fordítani! 
Milyen gyakorlati lépésekkel vehetjük ennek elejét a saját életünkben? 
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április 2. kedd

A HELYREÁLLÍTÁS ÍGÉRETE

Alapvetően mi volt Isten üzenete népe számára Hóseás próféta könyve 2. 
fejezetében? Hogyan mutatkozik meg az evangélium ebben a szakasz-
ban?

Hóseás üzenete alapjában véve azt az igazságot közvetíti, hogy Isten kitar-
tó szeretettel fordul méltatlan népe felé. A 2. fejezetben olvashatjuk az Úr 
hosszas beszédét Izráel hitehagyásáról, amit azután szembeállít népe iránti 
végtelen szeretetével. A büntetést követően a férj a pusztába vezeti feleségét, 
ahol megújítják házassági fogadalmukat. 

Tehát a fejezet azzal ér véget, hogy felvázolja az ítéleten túlmutató jövőt, ami-
kor Isten ismét olyan szeretetet ébreszt Izráelben, mint ami korábban meg-
volt benne (Hós 2:11-14). A mező vadjai nem pusztítják el többé a feleség 
szőlőit és fügefáit, új szövetséget kötnek, társak lesznek (Hós 2:17). Emellett 
minden gyermek új nevet kap, és már a nevük is azt tanúsítja, hogy Isten 
kész a békülésre, hajlandó megbocsátani népe vétkeit.

Isten szabadon megbocsátja bűneinket. Mégis, mibe került a bűnbocsá-
nat Istennek? Hóseás számára mi volt a tanulság ára (Hós 3:1-2)? 

Hóseás Izráelben, férfiként arra született, hogy a patriarchális társadalom-
ban kiemelt szerepe legyen. Ám ez a kiváltság nagy felelősséggel járt. Az óko-
ri Izráelben egy férfi számára óriási erőfeszítés kellett a megbocsátáshoz és 
a hűtlen feleség visszafogadásához, nem beszélve arról, hogy sajátjának is-
merje el azokat a gyerekeket, akik talán más apától származtak. Ha kitartott 
a felesége és annak gyermekei mellett, akkor el kellett viselnie a társadalom 
elutasítását, ami az élet legnehezebb tapasztalatai közé számíthatott. 

Hóseás mégis „visszavásárolta” az asszonyt. Bizonyos értelemben Isten 
ugyanezt tette az emberiségért, Jézus kereszthalála árán. Csak a keresztre 
nézve láthatjuk tisztábban, mibe került Istennek az, hogy a bűn romlásából 
visszavásárolt minket.



ISTEN PERE NÉPÉVEL

Hós 4:1-3 szakaszában Istent Izráellel perben, jogi vitában (héberül rib) állva 
látjuk. A választott nép vétkesként állt Istene előtt, mert képtelenek voltak a 
szövetség feltételei szerint élni. Az igazságnak, a kegyelemnek és Isten isme-
retének kellett volna megmutatnia, hogy Izráel különleges kapcsolatban áll 
Urával. Hós 2:17-19 értelmében ezeket az ajándékokat Isten a szövetség meg-
újításakor adja népének. A bűn miatt azonban Izráel életéből hiányoztak a 
fent nevezett kegyelmi ajándékok. A Hóseás által felsorolt bűnök az anarchia 
szélére sodorták a nemzetet. A vallási vezetőket, a papokat és a prófétákat is 
felelősség terhelte Izráel életének romlásáért, amit Isten számon is kért tőlük. 
Súlyos felelősség nehezedett rájuk. Ha nem lépnek fel a helytelen tettekkel 
szemben és nem ítélik el az igazságtalan cselekedeteket, Isten őket ítéli meg.

Az Ószövetség idejében a bálványimádást a legsúlyosabb bűnnek tekintet-
ték, mert elkövetője tagadta az Úr Isten szerepét a nép és az egyén életében. 
A száraz klíma miatt Izráelben élet-halál kérdésnek számított, hogy esik-e 
az eső. Az izraeliták idővel abban kezdtek hinni, hogy az életadó eső és a 
hasonló áldások Baáltól származnak. Ezért szentélyeket építettek az idegen 
isteneknek és az istentiszteletet erkölcstelenséggel keverték.

Ugyanakkor a társadalmi igazságtalanság is elterjedtté vált az országban.  
A gazdagok igyekeztek mind jobban kizsigerelni a földműveseket, hogy meg 
tudják fizetni a sarcot Asszíriának. Sokan csaltak és hamissághoz folyamodtak 
(Hós 12:7-8). Az addig békés és virágzó korszakot emiatt váltotta fel a politikai 
és társadalmi zavargások időszaka. Az ország a teljes káosz szélére került. 

„Csak szánakozni lehet a szegény gazdag embereken, akik állítólag Istent 
szolgálják. Azt mondják, hogy ismerik Istent, ám tetteik ezt cáfolják. Rette-
netes sötétségben élnek! Azt vallják, hogy hisznek az igazságban, ám csele-
kedeteik nem állnak összhangban szavaikkal. A gazdagság szeretete önző-
vé, követelőzővé, hatalmaskodóvá teszi az embert. A vagyon hatalom, és a 
vagyon szeretete gyakran megfosztja az embert minden jó, isteni tulajdon-
ságtól vagy éppen megbénítja azokat” (Ellen G. White: Testimonies for the 
Church. 2. köt. 682. o.). 

Hogyan illeszkednek Jak 5:1-7 szavai a jelenvaló igazsághoz, amit Jel 
14:6-12 szakaszában a három angyal üzenete fejez ki? Mivel védekez-
hetünk a veszélyek ellen, amelyekkel a pénz mindig fenyegeti Krisztus 
követőit? 

10

április 3.szerda
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április 4. csütörtök

BŰNBÁNATRA HÍVÁS

„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és 
akit elküldtél, a Jézus Krisztust” (Jn 17:3). 

A Hóseás név, ami a Jósua, az Ézsaiás, valamint a Jézus nevekkel rokon, hé-
berül azt jelenti, hogy „az Úr megment”. A próféta arra hívja fel a népet, 
hogy forduljanak el a bűntől és találjanak menedéket az Úr Istennél, aki a 
Teremtő és a Megváltó. Az isteni ítéletnek az volt a célja, hogy emlékeztesse 
a bűnösöket: életüket és erejüket az Úrtól kapták, akihez vissza kell térniük. 
Tehát minden figyelmeztetés és ítélethirdetés mellett Hóseás próféta könyve 
egyaránt képviseli az emberi bűnbánat és az isteni megbocsátás témáit is. 

A próféta arra buzdította a bűneiben vesztébe rohanó, „tudomány nélkül 
való” (Hós 4:6) népet, hogy törekedjenek egészen megismerni az Urat és 
örök elveivel összhangban élni. A nép „tudomány nélkül való volt”, azaz nem 
ismerte Istent, és ez vitte őket a lázadásba, ami azután kiváltotta az ítéletet. 

Viszont hittel és engedelmességgel valóban megismerhették az Urat. Az is-
meretség lehet közeli és bensőséges. Éppen ez az oka, hogy a Biblia újból és 
újból a házasság szimbólumával utal arra a kapcsolatra, amit népével kíván 
fenntartani az Úr. 

Pontosan ezért jelenti a keresztény élet elsősorban az élő Istennel való kap-
csolatot, ezért szólítja népét az Úr arra, hogy ismerjék meg Őt és kövessék 
akaratát. 

A bűn problémája félelmetes szakadékot vágott Isten és az emberiség között. 
Jézus kereszthalála viszont mindannyiunk számára utat nyitott, amelyen szo-
rosan járhatunk az Úr mellett. Valóban megismerhetjük Őt mi magunk is!

Mi a különbség aközött, ha valaki hallott már Istenről vagy ismeri Is-
tent? Mindennapjainkban hogyan mutatkozik meg ez a különbség? Mit 
válaszolnánk, ha valaki megkérdezné: Hogyan ismerhetem meg Istent? A 
következő szövegek mit tanítanak az Úr megismerésének fontosságáról?

2Móz 33:12-13

Jer 9:23-24

Dán 11:32

1Jn 2:4
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április 5.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Az idő múlásával Hóseás tudatára ébredt, hogy saját sorsa az isteni szen-
vedést tükrözi, szomorúsága Isten bánatát visszhangozza. A próféta a ha-
sonló szenvedés során, Isten fájdalmát átérezve valószínűleg felfogta isteni 
parancsra kötött házassága értelmét…

Csak saját életében tapasztalva Istennek, Izráel Férjének érzéseit volt képes 
a próféta átérezni az Úr helyzetét. Házassága inkább tanulság, példa volt, 
mintsem szimbólum vagy szentség” (Abraham J. Heschel: The Prophets. 
Mass., 2001, Prince Press. 56. o.).

„Hóseás szimbolikus nyelvezettel tárta a tíz törzs elé, hogy Isten minden 
bűnbánó és földi egyházával egyesülő embert részesíteni akar azokban az 
áldásokban, amelyeket Izráel akkor kapott, amikor hűséges volt hozzá az 
ígéret földjén. Az Úr ezt mondta Izráelről, aki iránt irgalmat akart tanúsítani: 
’Azért most én csábítom őt: elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Azután 
adom vissza szőlőjét, és az Ákór völgyét a reménység kapujává teszem. Ott majd 
úgy felel nekem, mint ifjúsága idején, mint akkor, amikor kijött Egyiptom föld-
jéről…’ (Hós 2:16-19, új prot. ford.)” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. 
kiad. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 185-186. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Hajlamosak vagyunk úgy gondolni a bálványimádásra, mit ami 

csupán a szobrok előtti hajlongás. Milyen szempontból mondható 
ennél jóval burkoltabb, csalókább dolognak? 

2) A csoportban beszélgessünk még arról, hogy mit jelent ismerni 
Istent! Mit értünk azon, amikor azt mondjuk, hogy ismerjük az 
Urat? Hogyan tehetünk szert ilyen ismeretre? 

3) Egyes ókori teológusok érvelése szerint Istennek nincsenek érzései, 
sem fájdalmat, sem örömet nem váltanak ki belőle az emberek tet-
tei. Mi lehet az oka annak, ha valaki ezt az álláspontot vallja? Mi 
viszont miért nem fogadjuk ezt el? 

4) Gondolkozzunk még megváltásunk hatalmas áráról! Ezek szerint 
milyen értéket lát bennünk Isten? 
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AZ IGAZSÁG ÖVE

„Álljatok hát elő, 
körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel…” (Ef 6:14).

Semmi más védelem nincs a gonoszság ellen, csak az igazság. Egyetlen 
ember sem állhat ki szilárdan az igazságért, akinek szívében nem kap 
helyet az igazság. Csupán egyetlen hatalom létezik, ami állhatatossá te-
het és meg is tarthat akként – Isten hatalma, ami Krisztus kegyelme által 
tulajdoníttatik nekünk.

Az egyházban sokan biztosra veszik, hogy értik hitüket, ám amíg valami 
megpróbáltatás nem jön, nem ismerik fel saját gyengeségeiket. Ha távol 
kerülnek a hasonló hitet vallóktól és magukban kell megállniuk, egye-
dül kell magyarázatot adniuk hitükre, meglepetten tapasztalják, hogy 
gondolataik mennyire kuszák azzal kapcsolatban, amit igazságnak fo-
gadtak el…

Az Úr mindenkit arra hív, aki Igéjében hisz, hogy ébredjen fel álmából. 
Értékes, időszerű világosságot kaptunk, ez a Biblia igazsága, ami bemu-
tatja az előttünk álló veszélyeket. Ennek a világosságnak a Szentírás ko-
moly tanulmányozására kell vezetnie bennünket. A lehető legszigorúb-
ban meg kell vizsgálnunk azt az álláspontot, amit elfogadtunk… A hívők 
ne hagyatkozzanak feltételezésekre és rosszul meghatározott elképzelé-
sekre az igazság lényegét illetően! Hitüknek Isten Igéje szilárd alapján 
kell állnia, hogy amikor a próba ideje elérkezik… reménységük indokait 
be tudják mutatni…

Az igazság szilárd alapon áll az örökkévaló Sziklán – azon az alapon, 
amit semmilyen vihar nem mozdíthat el… Ne eresszük le az igazság zász-
laját… az utolsó időre vonatkozó komoly igazságot vegyítve valami más-
sal, ami elrejtené hitünk sajátságos jellemzőit” (Ellen G. White: God’s 
Amazing Grace. 29. o.)! 
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április 6–12.

Szeretet és ítélet: 
Isten dilemmája (Hóseás)

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Hóseás 7:11-12; 10:11-13; 14; Máté 11:28-30; 
Róma 5:8; 1Péter 2:24

„Térj hát vissza a te Istenedhez; őrizd meg az irgalmasságot és az ítéletet, és 
bízzál szüntelen a te Istenedben” (Hós 12:6). 

KULCSGONDOLAT: Hóseás még tovább ecseteli Isten szeretetét tévelygő 
népe iránt.

A bibliai írók általában hasonlatokkal fejezték ki Isten szereteten alapuló 
kapcsolatát népével. A hasonlat egy jól ismert dologgal érzékeltet valami 
alapvetőt arra vonatkozóan, ami kevésbé ismert. A metaforák olyan szimbó-
lumok, amelyekkel egy önmagukon túlmutató dolgot magyarázunk.

Isten és népe kapcsolatát illetően a két fő hasonlat a férj-feleség, illetve a szü-
lő-gyermek viszony. Múlt héten a férj-feleség metaforájával foglalkoztunk, 
ezen a héten pedig még néhány hasonlatot megnézünk, ami Hóseás próféta 
könyvében előfordul. Ezek közül a leginkább domináló szülő-gyermek kap-
csolatot vesszük alapul.

Hóseás is éppen azért élt a metaforák használatával, amiért Jézus példáza-
tokban tanított. Először is, az élet jól ismert dolgai által kívánta az Istenre 
vonatkozó igazságokat magyarázni, másodszor pedig a hétköznapi életben 
alkalmazható fontos lelki elveket akarta az emberek gondolataiba vésni. 

2. tanulmány

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

KÖNNYEN BECSAPHATÓ, EGYÜGYŰ

„És olyan lett Efraim, mint az együgyű galamb: balgatag! Egyiptomhoz kiál-
tanak és Asszíriához folyamodnak. De amint mennek, kiterjesztem hálómat 
ellenük; levonszom őket, mint az ég madarát; megbüntetem őket az ő gyüle-
kezetüknek adott kijelentés szerint” (Hós 7:11-12). Olvassuk el az itt idé-
zett versek szövegkörnyezetét is! Milyen figyelmeztetést találunk ebben a 
részben? E szakaszból milyen elvet szűrhetünk le magunknak?

József kisebbik fiát hívták Efraimnak. Az északi királyság, Izráel területén Ef-
raim törzse volt a domináns, ezért illették ezzel a névvel az egész országot 
is, mint ahogy Júda törzsének neve a déli ország egészére is vonatkozott. Az 
imént idézett részben Izráelt buta madárhoz hasonlítja a próféta (vö. Jer 5:21), 
ami könnyű préda a madarász számára, aki hálójával megfogja. A tárgyalt rész 
szövegösszefüggése szerint Isten elleni lázadásnak minősült, hogy más népek-
től várták a segítséget.

Miért? Azért, mert a hatalmas Asszír Birodalommal vagy a nagyratörő Egyip-
tommal kötött szövetség értelmében Izráelnek el kell ismernie e két szuper-
hatalom pogány isteneit (lásd még Ézs 52:4; JSir 5:1-6). Ha hozzájuk for-
dulnak, ez szükségképpen azt jelenti, hogy elfordulnak az Úrtól. Arra volt 
szükségük, hogy visszatérjenek az Úrhoz, megbánják bűneiket, engedelmes-
kedjenek parancsának és szakadjanak el bálványaiktól. Ez volt az egyedüli 
reménységük, nem pedig a pogányokkal kötött politikai szövetség.

„Palesztina a földrajzi helyzete miatt is ki volt téve e két ókori birodalom meg-
szállásának… A két hatalmas birodalom a Nílus és az Eufrátesz folyók gazdag 
vizeit összekötő főútvonal fölötti uralom megszerzéséért harcolt. Izráel és Júda 
belekeveredett e népek közötti viszályba, a két rivális közé szorult. Kétségbe-
esésében, mivel lelkileg nem bízott Istenében, Izráel ostoba módon előbb az 
egyikhez, majd a másikhoz fordult támogatást kérve, ami azonban saját népük 
számára csak csapda lehetett” (The SDA Bible Commentary. 4. köt. 908. o.). 

Olyan könnyű problémáink megoldását keresve emberi segítségért 
folyamodni, ahelyett, hogy az Úrhoz fordulnánk, nem igaz? Isten való-
ban felhasználhat emberi eszközöket, hogy imáinkra választ adjon. 
Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy nem követünk el egy Izráeléhez 
hasonló hibát, ha kétségbeejtő helyzetben segítségre szorulunk? 
Hogyan élhetünk úgy az emberi segítséggel, hogy ez szükségképpen 
ne jelentse az Úrtól való elfordulást? 
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április 8.hétfő

BETANÍTOTT ÜSZŐ

Milyen üzenetet küld az Úr Hós 10:11-13 verseiben népének? Hogyan ért-
sük azt a kifejezést, hogy „mígnem eljő, hogy igazság esőjét adjon néktek”?

Hóseás próféta könyve 10. fejezete Isten gyermekét, Efraimot egy olyan betaní-
tott üszőhöz hasonlítja, ami szívesen nyomtatja a gabonát, mert közben ehet 
is belőle. Vagyis, Izráel élete nem volt termékeny, mert csak magukkal fog-
lalkoztak. Amikor Isten igába fogja a népet, hogy a nyílt mezőn dolgozzon, 
amint kell, akkor gyarapodik az igazság és a kedvesség.

A bibliai időkben az iga a szolgálat eszköze volt. A fiatal igás állatokat úgy 
szoktatták a munkára, hogy először befogták őket nyomtatni (Jer 50:11). 
Amikor rájuk helyezték az igát, egyszerűen a lábukkal verték ki a gabonát. A 
következő stádiumban a nyomtatóekét húzták a gabonán (2Sám 24:22). Ez 
felkészítette az állatokat arra a feladatra, amihez nagyobb fegyelem kellett: a 
barázdák szántására a mezőn (1Kir 19:19; Jer 4:3). Istennek is hasonló ter-
ve volt Izráel betanítására vonatkozóan. Efraim kényes nyakára igát helyez, 
hogy keményen munkára fogja a talaj felszántásakor.

Hós 10:12 versében a próféta bemutatja, hogy mit remél Izráeltől az Úr az 
Igéje iránti engedelmesség által. Isten igazságot és hűséges szeretetet ígér 
ajándékként feleségének a fogadalom megújításakor (Hós 2:18). Ha a nép 
igazságot vet, kedvességet arat majd viszonzásként. Izráel csak úgy szabadul-
hat meg a közelgő büntetéstől, ha keresi az Urat és az Úr akaratát. A kegye-
lem ajtaja még nyitva áll Isten választott népe előtt, ha hajlandóak megtérni. 

Az emberek közötti kapcsolatok körét érinti a felszólítás, hogy vessenek 
igazságot. A próféta Isten keresésére biztatja a népet – Isten és népe kap-
csolatára vonatkozóan. A talaj feltörése, felszántása a lelki és társadalmi re-
formot, megújulást jelenti. Az Úr és népe együtt fog dolgozni, hogy áldást 
hozzanak az országra. Ennek eredményeként csodálatos felvirágzás várható, 
ami betölti majd az egész földet (Hós 14:6-8).

Krisztus kér, hogy vegyük fel igáját (Mt 11:28-30). Hogyan tanulhat-
juk meg tőle a szelídséget és alázatot, ami által nyugalmat találha-
tunk?
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április 9. kedd

JÁRNI TANULÓ GYERMEK 

„Mikor még gyermek volt Izráel, megszerettem őt, és Egyiptomból hívtam ki 
az én fiamat… én tanítottam járni Efraimot; ő vette őket karjaira, de ők nem 
ismerték el, hogy én gyógyítottam meg őket” (Hós 11:1, 3). 

Ezekben a versekben Hóseás azt fejezi ki, hogy az Úr kisgyermekét gyengé-
den gondozó szülőként bánt népével. A szülő kedvesen, türelemmel tanít-
gatja gyermekét járni, karjába veszi, nehogy elessen. Így gondoskodott az Úr 
Izráelről kezdettől fogva. A szerető és megbocsátó Isten áll Hóseás üzeneté-
nek középpontjában, aki akkor is könyörületes, amikor fegyelmez. Haragja 
ijesztő lehet, ám kegyelme olyan hatalmas, hogy azt fel sem foghatjuk.

Mi a közös 5Móz 8:5, Péld 13:24, Zsid 12:6 és Jel 3:19 verseiben? Milyen 
vigasztaló gondolatot találunk ezekben a szakaszokban?  

Mózes által tudatta Isten Egyiptom uralkodójával, hogy Izráelt különleges 
gyermekének tekinti (2Móz 4:22-23). A föld minden népének tagjai – be-
leértve Egyiptom lakóit is – Isten gyermekei, de az Úr elsőszülött gyerme-
kének választotta Izráelt, akit különleges kiváltságok illettek meg. Ám a ki-
váltságokkal felelősség is járt. A pusztában az Úr karjába véve vitte népét, 
„amiképpen hordozza az ember az ő fiát” (5Móz 1:31). Alkalmanként meg is 
fegyelmezte, ahogy „megfenyíti az ember az ő gyermekét” (5Móz 8:5).

„Mindazok, akik ebben a világban hű szolgálatot teljesítenek Istennek vagy 
embertársaiknak, előkészítő képzést kapnak a szenvedések iskolájában. Mi-
nél fontosabb a megbízatásuk, minél magasabb rendű a szolgálatuk, annál 
súlyosabb vizsgálaton és próbákon kell átmenniük, és annál szigorúbb fe-
gyelmezésben részesülnek” (Ellen G. White: Előtted az élet. Nevelés. Buda-
pest, 1992, Advent Kiadó. 150. o.). 

Nem kérdés, hogy minden szerető szülő fegyelmezi gyermekét, mindig a 
gyerek javát szolgálva. Ha a távolról sem tökéletes, bűnös emberek így jár-
nak el, mennyivel inkább bízhatunk Isten irántunk való szeretetében, még a 
nehéz időkben is!

Sokunk számára nem az az igazi kérdés, hogy bízhatunk-e Isten 
fegyelmező tetteiben. Többnyire azzal küzdünk, hogy hogyan magya-
rázzuk a próbákat, amelyekbe belekerülünk. Honnan tudhatjuk, hogy 
amin éppen átmegyünk, azzal Isten „a szenvedések iskolájában” akar 
tanítani vagy inkább más a helyzet? Beszélgessünk erről szombaton a 
csoportban!
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április 10.szerda

A KÖNYÖRÜLET ERŐSEBB A HARAGNÁL

„Miképpen adnálak oda, Efraim, szolgáltatnálak ki, Izráel?! Miként adnálak 
oda, mint Admát, tennélek olyanná, amilyen Seboim?! Megesett bennem az 
én szívem; fellángolt minden szánalmam! Nem végzem el haragomnak hevét; 
nem fordulok vissza Efraim vesztére; mert Isten vagyok én és nem ember, a 
Szent teközötted, és nem haraggal jövök én” (Hós 11:8-9).

E szakaszon át, mint egy ablakon, bepillanthatunk Isten szívébe. Vajon át-
adja Isten a lázadó fiát, hogy megkövezzék a törvény előírása szerint (5Móz 
21:18-21; lásd még 1Móz 19:17-23)? Bámulatos, amit megtudhatunk arról, 
hogyan szenved Isten az emberi bűn miatt és mennyire vágyik arra, hogy 
megmenthessen!

Izráel bűnös volt és teljes pusztulást érdemelt, kitartó kegyelmével azonban 
az Úr továbbra is szereti népét, megtéréséért fáradozik.

Ábrahám korában a Holt-tengertől délkeletre a Jordán folyó völgyében öt vá-
ros volt (1Móz 14:8). Sodoma, Gomora, Admáh, Czeboim és Czoár síkvidéki 
városok voltak, amelyek közül csak Czoár nem pusztult el. A másik négy 
város neve a rájuk szakadó teljes pusztulásról híresült el, amit gonoszságuk 
váltott ki és az, hogy nem voltak hajlandóak megtérni (5Móz 29:23). Hóseás 
is e városok némelyikére utalt az előbbi versekben (csak a két helyen a nevek 
magyar átírása kissé eltérő).

Hóseás próféta könyve 11. fejezetének az a tanítása, hogy Isten útjai magasab-
bak, mint a bűnös emberé. Az Úr nem engedi, hogy döntéseit a keserűség 
vezesse. Szeretete népe gyógyulását, egészségét, helyreállítását keresi. Isten 
fegyelmező tetteinek a helyreigazítás, a javítás, a békéltetés a célja, nem pe-
dig a pusztítás és a bosszú. Még azok közül sem értik sokan Istennek ezt a 
tulajdonságát, akik kereszténynek tartják magukat, így bosszúállónak, ha-
ragvónak vélik, aki azt keresi, hogy hibát találjon és büntetést róhasson ki a 
bűnökért. Ami pedig még rosszabb: sokan azt hiszik, hogy a kárhozatra ju-
tókat Isten az örökkévalóságon át égeti a pokolban. Csakhogy itt nem ilyen 
kép tárul elénk Istenről. 

Miként mutatja be Róm 5:8, Gal 3:13 és 1Pt 2:24 verse, hogy milyen 
mértékű Isten szeretete az emberiség iránt – talán még annál is érzék-
letesebben, ahogyan Hóseásnál olvastuk?
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április 11. csütörtök

GYÓGYÍTÁS, SZERETET, GONDOSKODÁS

A Biblia ókori kutatói közül többen szigorúnak és kérlelhetetlennek lát-
ták Istent az Ószövetség kinyilatkoztatása szerint, szemben Jézussal, akit 
az Újszövetség mutat be. Miért helytelen ez a következtetés? Hóseás pró-
féta könyve 14. fejezetének üzenete hogyan mutat rá e következtetés téves 
voltára? Mit árul el ez a rész Isten jelleméről és népe iránti szeretetéről?

 

Hóseás próféta könyvének utolsó fejezete a próféta egész üzenetének méltó 
csúcspontja. Újból megerősíti azt az ígéretet, hogy az Istentől jövő szabadí-
tásé lesz az utolsó szó. A szakasz azzal kezdődik, hogy Hóseás ismét felszólít 
a gonoszságtól való elfordulásra. Kéri a népet, hogy térjenek vissza Istenhez, 
és elmondja, milyen szavakkal imádják az Urat. Kérniük kell, hogy vegyen 
el tőlük minden gonoszságot, ami miatt megbotlottak. Fontos azt is kinyil-
vánítaniuk, hogy már nem az idegen népekre akarnak hagyatkozni, teljesen 
elzárkóznak a bálványimádástól. A bibliai időkben senki nem mehetett az 
Úr elé üres kézzel (2Móz 23:15). A próféta felszólítja a népet arra, hogy az 
állatáldozatokon kívül hálaadományként az őszinte bűnbánat szavait mond-
ják el.

Miután a nép megvallja bűneit, bűnbánatot tart, Isten az ígéretek sorával vá-
laszol. Elsőként a Nagy Orvos meggyógyítja népe betegségeit. Isten és Izráel 
megújított kapcsolatát a harmathoz hasonlítja a próféta, ami Palesztina terü-
letén a virágok és fák számára az egyedüli nedvességet biztosította a hosszú 
és száraz nyári időszakban. A különösen értékesnek, a gyümölcsfák kirá-
lyának tartott olajfához is hasonlítja e kapcsolatot. Az olajfa lombja árnyé-
kot ad, alatta felfrissülhet az ember, olaját ételként fogyasztották, bőrtápláló 
krémeket készítettek belőle, világítottak vele. A bibliai földeken a hatalmas 
libanoni cédrusokat tartották a leghasznosabbnak a nagy fák közül, roppant 
drága faanyagát templomok és királyi paloták építéséhez használták fel (1Kir 
6:9-10). Az Isten által elültetett gyökerekből annyi friss növény hajt majd ki, 
hogy Izráel áldásokkal teli kertté lesz, amelyből az egész világ részesül. 

Olvassuk el a fejezet utolsó versét! Milyen feltételeket szabott Isten az 
ígéretek beváltásához? Miért nem más a helyzet ma, velünk sem?
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április 12.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Olvassuk el Hóseás próféta könyve 7-14. fejezetét, majd hasonlítsuk össze az 
alábbi két idézet üzenetével!

„A természeten keresztül, előképek és jelképes szolgálatok útján, a pátriár-
kák és a próféták által Isten szólt e világhoz. Tanításait emberi nyelven kellett 
közölnie az emberiséggel… Világosan meg kellett határoznia Isten kormány-
zatának elveit és a megváltás tervét. Az Ószövetség tanításait teljességükben 
kellett az emberek elé tárni” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, 
Advent Kiadó. 25. o.). 

„A hosszú, sötét évek alatt, amikor egyik uralkodó a másik után vakmerően 
egyre mélyebb bálványimádásba sodorta Izráelt, Isten egyik üzenetet a má-
sik után küldte bűneibe visszaeső népének. Prófétái által megadott minden 
lehetőséget arra, hogy feltartóztassák a hitehagyás áradatát és visszatérjenek 
hozzá… Isten sohasem hagyta Izráelt bűntől megmentő hatalmát hirdető, 
nemes szívű tanúbizonyságok nélkül. Néhányan még a legsötétebb órákban 
is hűségesek maradtak mennyei Urukhoz, és a szent Isten előtt feddhetetle-
nül éltek a bálványimádás közepette. Ezek a hűségesek a szent maradékhoz 
tartoztak, amely által Jahve örökkévaló terve megvalósul” (Ellen G. White: 
Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 68. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Bizonyos szempontból elmondható, hogy Hóseás élete és szolgála-

ta Istennek Izráelhez intézett szavát testesítette meg. Hogyan tükrö-
zi Jézus emberré válásának igazságát ez a gondolat, még ha halvá-
nyabban is (lásd Jn 1:14)?

2) Az ókori Izráel népe nem egyik napról a másikra szakadt el 
Istentől, hitehagyásuk folyamatosan következett be. Beszélgessünk 
a csoportban arról, hogy a folyamatosan változó világban hogyan 
tarthatunk ki hűségesen Isten örökérvényű elvei mellett? 

3) Vannak, akik azt hiszik, hogy Isten nagy szeretetének és megváltá-
sának evangéliumi üzenetét csak az Újszövetség mutatja be világo-
san, az Ószövetség nem. Mi a gond ezzel az elképzeléssel? 

4) A csoportban beszéljük meg ismét a keddi rész utolsó kérdését!
5) Az Ószövetség volt Jézus Krisztus és Pál apostol Bibliája. Keressük 

meg az Újszövetségben a Hóseás próféta könyvéből származó idéze-
teket Mt 9:13 és Róm 9:25-26 verseiben! Hogyan használta fel Jézus 
és Pál a próféta evangéliumi üzenetét az igazság hirdetésére?  
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SZILÁGYI JÓZSEF:
HÓSEÁS KÖNYVÉBŐL

Elhagyott a saját népem,
akit szerettem, nem szeret!
Nem vagyok fontos, nem kellek
nekik; kidobva Kincsük az útfélen.

Kit illet barátság, tisztelet?
Bizodalmát od’adta másnak.
Elfeledkeztek rólam, már csak
én hordom szívemben népemet:

mint férj búsul hűtlen társa után,
úgy szánom őt, aki csalfán s bután
nélkülem próbál ma boldogulni...

Egyszer, ha szíve fog megfordulni,
s meglátja, mennyire szeretem őt:
térdre hull hűséges Ura előtt…
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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

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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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? 
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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…
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április 20–26.

Minden nép Ura (Ámósz)

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Királyok 8:37-40; Ézsaiás 58; 
Ámósz 1-2; 4:12-13; Abdiás; Lukács 12:47-48 

„Ordít az oroszlán: ki ne rettegne? Az én Uram, az Úr szólt: ki ne prófétálna” 
(Ám 3:8)?

KULCSGONDOLAT: Az embertelen tettek Isten elleni bűnnek számíta-
nak, és az Úr akként is ítéli majd meg azokat.

A Szentírásban az oroszlánt általában az állatok királya szimbólumának 
tartják. Megjelenését ellenállhatatlan erő, fenség, ugyanakkor vad, pusztító 
erő kíséri. Az oroszlán hangját akkor is lehet hallani, amikor éppen nem 
vadászik, üvöltése kilométerekre elhallatszik. Isten elküldte az izraelitákhoz 
Ámószt, a pásztort, hogy figyelmeztesse őket: oroszlán üvöltését hallotta. Ez 
az oroszlán pedig nem más, mint az Úr! Ámósz próféta a Szentlélek ihletése 
alatt az oroszlán üvöltéséhez hasonlította, ahogyan Isten a népekhez, köztük 
saját népéhez is szól (Ám 1:2; vö. 3:8).

Az Úr arra hívta el Ámószt, hogy prófétáljon az emberiség elleni bűnöket 
elkövető népeknek. Ahhoz a társadalomhoz is kellett szólnia, amelyben a 
kiváltságos és vallásos emberek békességben, jómódban éltek, de elnyomták 
a szegényeket, teret engedtek a tisztességtelen üzletnek és megvesztegették a 
bírákat. Ezen a héten azt fogjuk meghallgatni, hogy mit szólt az Úr az efféle 
aljas tettekhez.  

4. tanulmány

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

AZ EMBERISÉG ELLENI BŰNÖK

Mi volt az, ami miatt az Úr a közelgő ítélet figyelmeztetését küldte  
(Ámósz 1. és 2. fejezet)?

Ámósz próféta könyvének első két fejezete hét próféciát tartalmaz a szomszé-
dos népek ellen, amit egy Izráel elleni prófécia követ. Az ítélet nem azért 
hangzik el az idegen népekre vonatkozóan, mert Izráel ellenségei, hanem 
mert áthágnak egyetemes emberi elveket. Ámósz kárhoztató szavaiból két 
dolog emelkedik ki: a hűség hiánya és a könyörület hiánya.

Tírusz például jelentős kereskedőváros volt a Földközi-tenger partján, Izrá-
eltől északra. Lakói büszkélkedtek biztonságukkal, mivel a szigeten épült 
erődítményt szinte bevehetetlennek tartották. A tíruszi vezetők békeszerző-
dést is kötöttek több környező néppel, köztük a filiszteusokkal, de Izráellel 
is volt ilyen szerződésük Dávid és Salamon uralkodása idején (1Kir 5:1, 12), 
sőt, még Akháb királlyal is megállapodtak (1Kir 16:30-31). Tehát nem meg-
lepő, hogy 1Kir 9:13 verse szerint Hirám így szólította Salamont: „atyámfia”.

Ám Tírusz népe megszegte a „testvéri szerződést”. A próféta nem azért ítéli 
meg Tíruszt, mert elvitte a foglyokat, hanem azért, mert Izráel ellenségeinek, 
az edomitáknak a kezébe adta át őket. Ennélfogva Tírusz népe volt felelős 
azokért a kegyetlenségekért, amelyeket a foglyok szenvedtek el ellenségeik-
től. Isten szemszögéből nézve, aki egy bűntényben segédkezik és azt támo-
gatja, éppen olyan bűnös, mint az elkövető. 

Isten mindenható, ezért az egész világ sorsa a kezében van. Céljai és szándé-
kai messze túlérnek Izráel határain. Izráel Istene minden nép Ura, számára 
fontos az egész emberiség történelme. Ő a Teremtő Isten, aki mindeneknek 
életet ad, mindenki számadással tartozik neki. 

Ugyan kinek ne borzolná a kedélyét az égbekiáltó igazságtalanságok 
látványa? Ha nem lenne Isten, vajon mennyi reményünk volna arra, 
hogy majd egyszer valóban megtörténik az igazságszolgáltatás? Mit 
jelent számunkra a Biblia egészében megtalálható üzenet, hogy Isten 
igazságot és ítéletet hoz a világra? Hogyan tanulhatunk meg ebbe az 
ígéretbe kapaszkodni a most tapasztalható számtalan igazságtalan-
ság dacára is? 



32

április 22.hétfő

IGAZSÁG AZ ELNYOMOTTAKNAK

Ámósz próféta könyvének egyik központi tanítása, hogy Isten egyetemes ítéle-
tet tart. Könyve elején a próféta Izráel népének több szomszédjára is ítéletet 
mond az emberiség elleni bűntetteik miatt. Majd pedig azt is bátran kijelenti, 
hogy az Úr Izráelt is meg fogja ítélni. Haragja nemcsak más népekre irányul, 
hanem kiválasztott népére is. Júda népe elvetette az Úr Igéjét és nem tartotta 
be parancsait. 

Ámósz még Júdánál is többet foglalkozott Izráel országával, amiért megtörte 
Istennel kötött szövetségét és oly sok bűnt követett el. Az ország gazdasági 
felvirágzása és politikai stabilitása lelki romláshoz vezetett. A lelki romlás 
pedig a társadalmi igazságtalanságokban mutatkozott meg. Izráelben a gaz-
dagok, a hatalmasok elnyomták, kihasználták a szegényeket, a gyengéket.  
A gazdagok kizárólag saját magukkal és egyéni hasznukkal törődtek, még 
akkor is, ha ezt csak a szegények kárán, szenvedése árán biztosíthatták. 
(Nem sokat változott a világ néhány ezer év alatt, nem igaz?)

Prédikációiban Ámósz azt tanította, hogy az élő Isten nagyon is odafigyel 
arra, hogyan bánunk egymással. Az igazság nem csupán elmélet vagy sza-
bály, fontosnak tartja Isten is. Figyelmeztetett rá, hogy Izráel kőházai, elefánt-
csont berakású bútorai, pazar ételei, italai, legdrágább olajos kenetei mind 
elenyésznek majd.

Olvassuk el Ézsaiás próféta könyve 58. fejezetét! Hogyan mutatja be ez a 
szakasz a jelenvaló igazság bizonyos elemeit? Viszont milyen szempont-
ból tekinthető a világnak szóló üzenetünk még ennél is többrétűnek? 

A Biblia világosan tanítja, hogy az evangélium természetes hozadéka a 
társadalmi igazság. Amint a Szentlélek egyre inkább jézusi jellemet rajzol 
ki bennünk, megtanulunk odafigyelni arra, ami Istennek fontos. Mózes a 
könyveiben hangsúlyozta, hogy tisztességesen kell bánni az idegenekkel, 
özvegyekkel és árvákkal (2Móz 22:21-24). Ézsaiás próféta rámutatott, hogy 
Isten figyeli, mennyire igazságosan és könyörületesen bánunk a kevésbé sze-
rencsés emberekkel (Ézs 58:6-7). A szent helyén lakozó Istent a zsoltáros így 
nevezi: „árváknak atyja, özvegyeknek bírája” (Zsolt 68:6). Krisztus őszintén 
törődött a társadalom számkivetettjeivel (Mk 7:24-30; Jn 4:7-26). Az Úr test-
vére, Jakab arra biztat, hogy hitünket váltsuk tettekre és segítsünk a szük-
séget szenvedőkön (Jak 2:14-26). Aki Krisztus követője akar lenni, az nem 
tehet kevesebbet annál, mint hogy valóban követi Krisztust!



33

április 23. kedd

A KIVÁLTSÁGOS HELYZET VESZÉLYEI

Ámósz prófétai üzenete nemcsak Izráel népe történelmi helyzetére vonatko-
zott. Átível időben és térben Izráel és Júda határain jóval túlra is. Az Ószö-
vetségben Izráel egyedülálló módon, mégsem kizárólagosan fordulhatott 
Istenhez. 

Olvassuk el Ám 3:1-2 verseit! A héber jada, „megismerni”, „tudni” ige sze-
repel a 2. versben, amit Károli „titeket választottalak”, az új protestáns fordí-
tás „veletek léptem közösségre” szavakkal fordít. Ez a szó az eredetiben igen 
meghitt, bensőséges kapcsolat jelentését hordozza. Jer 1:5 versében például 
Isten elmondja, hogy már születése előtt ismerte és kiválasztotta a prófétát. 
Ez volt a helyzet Izráellel is, ami nem csupán egy a népek sorában. Isten 
szent feladatra különítette el, ezért különleges kapcsolatban állt vele. Maga 
Isten választotta ki Izráelt és vezette ki a szolgaságból, tette szabaddá. Az 
Egyiptomból való kivonulás Izráel népének történelme kezdetén egyedi, 
a legfontosabb esemény volt. Ez adott alapot Isten megváltó tetteinek és 
Kanaán földje elfoglalásának. Ám Izráel büszkévé, önelégültté vált ereje és 
felvirágzása miatt, abban a tudatban, hogy Isten kiváltságos, választott népe. 

Hogyan érthetjük azt az elvet, amelyről Krisztus szólt Lk 12:47-48 versei-
ben: ha valaki visszaél nagy kiváltságaival, büntetésre számíthat?

Istentől ihletve a próféta arra figyelmeztette Izráelt, hogy az Úr választotta-
iként különösképpen számot kell adniuk tetteikről. Az Úr elmondja, hogy 
Izráelnek Istennel való különleges kapcsolata kötelezettségeket ró rájuk, ha 
pedig ezeknek nem tesznek eleget, jön a büntetés. Más szóval, Izráelt Isten 
választott népeként még inkább fenyegeti az ítélet, mivel a kiváltságok fe-
lelősséggel járnak együtt. Izráel kiválasztottsága nem csupán az előjogokat 
jelentette. Arra szólt az elhívásuk, hogy bizonyságot tegyenek az Úrról, aki 
ennyire megáldotta őket. 

„Korunkban a Krisztus nevét viselő egyházak nagyon kiváltságos hely-
zetben vannak. Az Úr egyre növekvő fénnyel nyilatkoztatja ki önmagát 
nekünk. Sokkal előnyösebb a helyzetünk, mint Isten hajdani népéé 
volt” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. 
Adventista Egyház. 217. o.). Gondoljunk mindarra, amit adventistaként 
kaptunk! Miért kell megremegnünk a kiváltságainkkal együtt járó fele-
lősségekre gondolva? És vajon megremegünk a gondolattól, vagy egy-
szerűen hozzászoktunk a sok jóhoz? Talán még önelégültté is váltunk 
mindezek miatt? Ebben az esetben hogyan változhatnánk meg? 
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szerda április 24.

ISTEN ELÉ ÁLLNI

„…készülj Istened elé, oh Izráel” (Ám 4:12)!

Ámósz próféta könyve 4. fejezete Izráel bűnlajstromával kezdődik, majd a 
számadás napjának hirdetésével zárul. Isten különösen azt kéri számon né-
pétől, hogyan élnek és hogyan bánnak az emberekkel. 

A próféta felsorolt számos természeti katasztrófát, amelyek bármelyike ön-
magában is elég lett volna ahhoz, hogy a népet Istenhez fordítsa. Hét csapást 
nevezett meg az Istennel kötött szövetség megtörésének teljes büntetéseként 
(Mózes harmadik könyve 26. fejezetével összhangban). Néhány tragédia az 
egyiptomi csapásokra emlékeztet, míg az utolsó leírásában egyértelműen 
Sodoma és Gomora teljes pusztulására utalt Ámósz. 

A csapásoknak normális esetben mire kellene késztetnie az embereket, 
ha arra gondolunk, amit Salamon a templomszentelő imájában mondott 
(1Kir 8:37-40)?

Az már nem volt természetes, ahogyan Izráel népe viselkedett, Isten pedig 
már nem tudta rávenni őket, hogy figyeljenek rá. Isten ítéletei következtében 
a nép szíve meg is keményedett. Mivel nem fordultak az Úrhoz, Ámósz a 
bűnbánat utolsó esélyét tárta eléjük. 

Elmondta, hogy közeleg a végső ítélet, de azt nem határozta meg pontosan, 
milyen is lesz. Ámósz szavainak kísérteties bizonytalansága miatt az ítélet 
fenyegetése még inkább baljóslatúnak tűnt. Izráel nem kereste az Urat, tehát 
Isten indul el, hogy találkozzon népével. Ha a büntetés nem jár eredmény-
nyel, vajon az Istennel való találkozás megmenti őket? 

Ám 4:12 ezekkel a szavakkal kezdődik: „Azért hát ekképpen cselekszem veled 
Izráel!” Ebben a kifejezésben a tradicionális eskü szövege visszhangzik. E 
komoly kijelentéssel arra szólítja a népet, hogy erre válaszul úgy készüljön 
az Istennel való találkozásra, mint ahogy egykor az őseik tették a Sínai-hegy-
nél, az Úr megjelenése előtt (2Móz 19:11, 15). 

Olvassuk el ismét, figyelmesen Ám 4:12-13 verseit! Mit tennénk, ha 
egyszer csak ezt hallanánk: „készülj Istened elé, oh [gondoljunk a saját 
nevünkre]”? Mi lehet egyedüli reménységünk (Róm 3:19-28)?
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csütörtökáprilis 25.

A ROMLÁSBA VIVŐ BÜSZKESÉG

Olvassuk el Abdiás próféta könyvét! Milyen fontos erkölcsi és lelki igazsá-
gokat találhatunk ebben az iratban?

Abdiás próféta könyve az Ószövetség legrövidebb irata. Az Edom országát 
sújtó isteni ítéletre vonatkozó prófétai látomásról számol be. A könyv üze-
nete három kérdéskörre összpontosítja a figyelmet: Edom kevélysége (1-4. 
versek), Edom közelgő megaláztatása (5-9. versek) és Edom erőszakossága 
Júdával szemben (10-14. versek). 

Az edomiták Jákób testvérének, Ézsaúnak a leszármazottai voltak. Az izra-
eliták és az edomiták közötti ellenségeskedés az ikerpár – akikből később 
két külön nép atyja lett – közötti csalásig vezethető vissza, pedig Mózes első 
könyve 33. fejezete szerint a két testvér végül kibékült egymással. Ezért hang-
zott a parancs az izraelitáknak, hogy „Ne útáld az Edomitát; mert atyádfia az” 
(5Móz 23:7). 

Ennek ellenére a két nép közötti viszály évszázadokon át tartott. Amikor Ba-
bilon elpusztította Jeruzsálemet, lakosait pedig fogságba vitte, az edomiták 
nemcsak örömüket fejezték ki emiatt, hanem le is csaptak a menekülő izra-
elitákra és részt vettek Jeruzsálem kifosztásában (Zsolt 137:7). Abdiás prófé-
ta ezért mondta figyelmeztetésül, hogy Edom a saját mértéke szerint kapja 
büntetését: „Amint cselekedtél, úgy cselekesznek veled” (Abd 15). Az edomiták 
nem testvérként bántak Júda népével, amikor azok a legnagyobb bajban vol-
tak, hanem ellenségeik erőihez csatlakoztak (JSir 4:21-22). 

Edom területe a Holt-tengertől délkeletre feküdt. Ezen a hegyes területen 
számos hegycsúcs, meredek kőszirt, barlang és sziklahasadék van, amelyek-
ben a csapatok meghúzódhattak. Több edomita város is volt ebben a majd-
nem megközelíthetetlen térségben. A ma Petraként ismert Séla volt az ország 
fővárosa. Az ország lakóinak önteltségét jól kifejezi ez a kérdés: „Ki vonhatna 
le engem a síkra” (Abd 3).

Isten majd felelősségre vonja azokat, akik mások baját kihasználják. Abdiás 
figyelmeztette Edom gőgös népét, hogy Isten megaláztatást hoz majd rájuk. 
Az Úr elől sehová nem lehet elmenekülni (Ám 9:2-3). A közeledő Úr napja 
ítéletet és szabadulást is hoz egyben. Edom kiissza Isten haragjának poharát, 
Isten népe pedig visszakapja javait. 
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április 26.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Olvassuk el az alábbi idézeteket! Beszéljünk arról, hogyan segítenek 
megérteni Ámósz próféta könyve 1-4. fejezetét és Abdiás próféta könyvét!

„Az izraelita vallás kezdetétől fogva a héberek hitének sarokköve, a baj ide-
jében pedig menedéke volt a hit, hogy Isten küldetésének végzésére válasz-
totta ki népüket. Ám a próféták mégis úgy érezték, hogy számos kortársuk 
ezt a menedéket, ezt a sarokkövet botránykőnek tartotta. Emlékeztetniük 
kellett a népet, hogy kiválasztottságukat ne tekintsék tévesen isteni kivétele-
zésnek vagy a büntetés alóli mentességnek. Ellenkezőleg! Ez azt jelentette, 
hogy még inkább vár rájuk az isteni ítélet és büntetés…

Vajon a kiválasztottság azt jelenti, hogy Isten kizárólag Izráellel törődik? Az 
Egyiptomból való kivonulás arra utalna, hogy Isten csak Izráel történelmé-
ben cselekszik, a többi nép sorsát pedig teljességgel figyelmen kívül hagyja” 
(Abraham J. Heschel: The Prophets. Mass., 2001, Prince Press. 32-33. o.)?

„Lelkük védelmi bástyája leomlott. A tévútra vezetett híveket semmi sem 
védte a bűn ellen, engedtek az emberi szív szenvedélyeinek.

A próféták felemelték szavukat koruk kiáltó zsarnoksága, felháborító igaz-
ságtalansága, rendkívüli fényűzése, botrányos dőzsölése, égbekiáltó feslett-
sége és züllöttsége ellen. De hiába tiltakoztak, hiába bélyegezték meg a bűnt. 
’Gyűlölik azt, aki dorgálni mer a kapuban, és utálják, aki megmondja az igazat’ 
– nyilatkoztatta ki Ámósz. ’…sanyargatjátok az igazat, elfogadjátok a megvesz-
tegetést, elnyomjátok a szegényeket a kapuban’ (Ám 5:10, 12)” (Ellen G. White: 
Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 176-177. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Könnyű barátságosan viselkedni azzal, aki adhat valamit, de mi a 

helyzet azokkal, akik nagy nehézségben vannak, nem tudnak adni, 
inkább nekik van segítségre szükségük? Hogyan kell hozzájuk 
viszonyulnunk? Hogyan viszonyulunk hozzájuk? 

2) Gondoljunk most arra, amit adventistaként ismerhetünk! Sok 
kereszténynek fogalma sincs a szombat áldásairól (sem a végidő-
ben való jelentőségéről). Sokan úgy gondolják, hogy halála pillana-
tában az ember vagy azonnal a mennybe, vagy a pokol gyötrelmei 
közé kerül. Sokan nem hisznek Jézus testi feltámadásában, sem a 
valóságos második adventben. Még milyen nagy igazságokat ismer-
hetünk, amelyekről sokan nem is hallottak? Milyen felelősség jár 
együtt ezek ismeretével? 
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
KŐSZIKLA

Arcodon utak tépik szét
szép okker mezőid.
A hit csontjai ropognak.
De itt,
a lét jó verítéke
a lélek sáros mélyét is kimossa,
s e számtalan rengésben ingadozó ház
mégis megáll.
Miért is költöznénk el innen
bárhová.
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április 27. – május 3.

Keressétek az Urat, és éltek! 
(Ámósz)

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 5:20; Ámósz 5:1-15; 7:10-17; 9:11-15; 
Apostolok cselekedetei 15:13-18; Zsidók 5:14 

„Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a 
Seregek Istene, amint mondjátok” (Ám 5:14).

KULCSGONDOLAT: Ámósz arra emlékeztet, hogy az életet jelenti, ha 
keressük az Urat. 

„Ha Izráel hű maradt volna Istenhez, akkor Isten úgy valósíthatta volna meg 
szándékát, hogy megtisztelő helyet biztosít nekik. Ha az engedelmesség út-
ján járnak, akkor az Úr ’minden nemzetnél’ ’feljebbvalóvá’ teszi őket ’dicséret-
ben, névben és dicsőségben’ (5Móz 26:19). ’És megérti majd a földnek minden 
népe – mondja Mózes –,  hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled’ 
(5Móz 28:10). ’A népek… akik meghallják majd mind e rendeléseket… ezt mond-
ják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet’ (5Móz 4:6)! Hűtlenségük 
miatt azonban Isten terve csak folytonos csapások és megaláztatások árán 
valósulhatott meg” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Ki-
adó. 20. o.). 

Amint ezen a héten tovább folytatjuk Ámósz próféta könyvének tanulmányo-
zását, még több példát látunk arra, hogyan kérte népét az Úr, hogy fordulja-
nak el bűneiktől és térjenek vissza hozzá, az élet egyedüli igaz Forrásához. 
Végül mindannyiunk előtt csak két választási lehetőség áll: vagy az élet, vagy 
a halál. Köztes terület nem létezik. Ámósz még többet megmutat a két válasz-
tás közötti éles ellentétből. 

5. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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április 28. vasárnap

GYŰLÖLD A GONOSZSÁGOT, SZERESD A JÓT!

Izráelben mérhetetlenül megromlott a helyzet – elterjedtté vált a korrupció, 
az elnyomás, a bűn. Elérték azt a pontot, amikor már a nép fennmaradá-
sa is veszélybe került. Ámósz ezért gyászéneket írt Izráel közelgő halálára  
(Ám 5:1-15). A próféták könyveiben gyakran nincs megkülönböztetve a 
próféta és az Úr kijelentése, tehát Ámósz kesergése egyben az Úr siralma is 
Izráel felett. Ám 5:1-15 szakaszában az volt a próféta szándéka, hogy a sirató-
dal megdöbbentő eszköze által szembesítse a népet a valósággal. Bűneikhez 
ragaszkodva biztosan meghalnak. Ha viszont elutasítják a gonoszságot és 
visszatérnek Istenhez, életben maradnak. Az Úr jelleméből fakad, hogy el-
várja az isteni akarathoz való alkalmazkodást. 

Hogyan tanulhatja meg az ember gyűlölni a gonoszságot és szeretni a 
jót, amire Ám 5:14-15 versében felszólít a próféta? Lásd még Péld 8:36; 
Róm 12:9; Zsid 5:14!

Ámósz tehát nemcsak arra biztatja a népet, hogy ne keressék a gonoszsá-
got, hanem gyűlöljék is azt, ami gonosz, a jót pedig szeressék. Az ebben 
a szakaszban található felszólítások egyre erősödnek. A Bibliában a szeret 
és a gyűlöl igék nemcsak érzésekre és belső hozzáállásra utalnak, hanem 
gyakorta döntésekre és tettekre is. Ezt másképpen úgy mondhatnánk, hogy 
ha megváltozik az ember hozzáállása, a tetteiben is változás következik be. 

Ennek fényében milyen figyelmeztetést találunk Ézs 5:20 versében? 

„Mindazoknak, akik eme gonosz napokban lelkiismeretük szerint félelem 
nélkül szolgálnak Istennek, bátorságra, határozottságra és Isten szava isme-
retére lesz szükségük; mert azokat, akik hívek Istenhez, üldözni fogják, in-
dítékaikat kétségbe vonják, legjobb igyekezetüket félreértik és gonoszként 
kivetik őket. Sátán mindenféle megtévesztő hatalommal fog működni, hogy 
a szívet befolyásolja és az értelmet elhomályosítsa, hogy a gonoszt jónak és 
a jót gonosznak lássák” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 
2001, Advent Kiadó. 284. o.).

Hogyan tanulhatjuk meg szeretni a jót és gyűlölni a gonoszt, ha rá 
lehet bennünket venni, hogy tévedésből rossznak mondjuk azt, ami jó 
és jónak mondjuk a rosszat? Mi az egyedüli védelmünk az ilyen meg-
tévesztésekkel szemben?
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április 29.hétfő

ÁTLAGOS VALLÁSOSSÁG

Mi a mondanivalója Zsolt 51:19, Hós 6:6, Ám 5:23-24 és Mt 9:13 versei-
nek? Hogyan lehet ezt az elvet ma, közvetlenül a saját lelki életünkre al-
kalmazni? Azaz, milyen szempontból mondható, hogy pontosan abban a 
kérdésben vétünk, amitől ezek az igék óvnak? (Ne feledjük, igen könnyű 
becsapni önmagunkat e téren!)

Ámósz jobban összpontosít az igazságtalanságokra, kegyetlenségekre, em-
bertelen tettekre, mint a Biblia legtöbb más írója, valamint azt is leírja, hogyan 
tekint Isten az ilyen cselekedetekre. Prédikációiban kifejti, hogy Isten előtt 
megvetendőek az emberi merev formalizmus üres rítusai. Reformra szólít 
fel. Az Úr nem leli kedvét az istentisztelet külsőséges és üres formaságaiban, 
ahogyan az önnön hasznukat kereső, másokat elnyomó emberek fordulnak 
hozzá. Az életükből kitűnik ugyanis, hogy fogalmuk sincs arról, mit jelent 
Isten követőjének lenni, és törvényének mélyebb jelentőségét is teljesen fél-
reértik. Isten azért utasítja el vallási szertartásaikat, mert nem hívő életből 
fakadnak. Ez a felszólítás a csúcspontja Ám 5:14-15 verseinek: Keressétek az 
Urat és éljetek! Az Úr keresését szembeállítja azzal, hogy elzarándokolnak a 
három városban, Bételben, Gilgálban és Beérsebában felállított híres vallási 
központokba (Ám 5:5), amelyek pusztulásra lettek ítélve. 

Isten valójában azt akarta, hogy az országban igazság és törvényesség ural-
kodjon. A „Keressétek az Urat!” felszólítás párhuzamos azzal, hogy „Keressé-
tek a jót!” Az Úr kérte a maradékot: szakadjanak el a gonosz dolgok gyakor-
lásától, meg a vallási formalitásoktól és engedjék, hogy áradjon az igazság, 
mint a folyó, a törvényesség pedig mint a soha ki nem apadó vízfolyás. Az 
igazság arra vonatkozik, ami Isten színe előtt helyes, míg a törvényesség az 
Istennel és a közösség többi tagjával való kapcsolatban jelöli az élet minősé-
gét. Itt egy vallásos nép képét látjuk, akiknek vallási élete pusztán formasá-
gokká és szertartásokká silányult, nem kíséri szívbéli változás, aminek pedig 
feltétlenül társulnia kell az igaz hithez (lásd 5Móz 10:16). 

Mennyire kell vigyázni!
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április 30. kedd

PRÓFÉTAI HIVATÁS

Ámósz otthona Tékoában volt, Júda területén, Isten azonban Izráelbe küldte 
prófétálni. El is ment az északi országrészbe; erőteljes prédikálásának fo-
gadtatásáról viszont az olvasható, hogy „nem tűrheti az ország” (Ám 7:10). 
Izráelben sokan gyanakodva tekintettek Ámószra és nem fogadták el Isten 
hírnökeként. Ő azonban az elutasítás dacára is hűségesen végezte prófétai 
szolgálatát. 

Milyen ismerős sémát figyelhetünk meg Ám 7:10-17 szakaszában? Még 
milyen példákat találunk a Bibliában arra, hogy pontosan ez történt? Mi 
a tanulság mindebből?

Amáziás, Bétel papja is azok közé tartozott, akik nem szívelték Ámósz prédi-
kációit. Amáziás Izráel királya elleni pártütéssel vádolta a prófétát. Bétel a két 
királyi szenthely egyike volt, ahol a hitehagyó vallási központok működtek. 
Ámósz nyilvánosan hirdette, hogy ha Izráel nem tér meg, királya kard által 
hal meg, a népet pedig fogságba viszik. Amáziás utasította, hogy térjen vissza 
Júda területére, ahol nagyobb népszerűséget élvez üzenete. 

A papnak adott válaszában Ámósz kifejtette, hogy prófétai elhívását Istentől 
kapta. Nem mondta magát hivatásos prófétának, akit meg lehetne fizetni 
szolgálataiért. Elhatárolódott az olyan hivatásos prófétáktól, akik juttatásért 
prófétáltak. 

Ha valaki az igazságot szólja, ez még egyáltalán nem garancia arra, hogy üze-
netét elfogadják, mert az igazság időnként kényelmetlen lehet, és ha zavarja 
a hatalmon lévőket, komoly ellenállást válthat ki. Isten elhívása arra késztet-
te Ámószt, hogy olyan nyíltan és olyan bátran prédikáljon az északi ország 
királya és előkelőségei ellen, ami miatt azután lázítással vádolták.  

Hogyan fogadjuk, ha valaki azt mondja nekünk, hogy bűnös, amit 
teszünk és/vagy az életünk, tehát számíthatunk a büntetésre? Mit 
tudhatunk meg válaszunkból önmagunkról és talán arról, hogy szük-
ségünk van szívbéli, magatartásbéli változásra? 
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május 1.szerda

A LEGROSSZABB FAJTA ÉHSÉG

„Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem 
kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszé-
dének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól 
fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem talál-
ják meg” (Ám 8:11-12). Hogyan értsük e versek jelentését?

Ámósz próféta könyve 8. fejezete leírja a megtérésre nem hajlandó Izráel feletti 
isteni ítélet pusztító hatásait. Isten megbünteti a népet bűnei miatt, éhsé-
get bocsát a földre. A 11-12. versekben tehát arról szól a próféta, hogy az 
emberek Isten Igéjét éhezik és szomjazzák majd. Az Isten Igéje utáni éhség 
minden másnál nagyobb tragédia lesz; a kifejezés arra utal ugyanis, hogy 
Isten hallgatni fog. 

Amikor Izráel népére nagy bajok szakadtak, gyakran az Úrhoz fordultak 
prófétai kinyilatkoztatásért, vezetést remélve. Ebben az időben viszont Isten 
hallgatással válaszol. A nép feletti ítélet részét képezi, hogy az Úr visszavonja 
a prófétai kinyilatkoztatást. 

Amennyiben Isten népe továbbra is engedetlen marad, mondja a próféta, 
eljön az idő, amikor szeretnék hallani az üzenetet, de már túl késő lesz Is-
ten Igéjéhez fordulni, remélve, hogy elkerülhetik az ítéletet. Ez lesz a követ-
kezménye annak, hogy Izráel csökönyösen elutasítja az Ámósz által küldött 
isteni üzenetet. A nép egy nap majd éppen úgy rádöbben, milyen nagy szük-
ségük lenne Isten Szavára, mint ahogy Saul érezte ezt utolsó csatája előtt 
(1Sám 28:6). 

Az ország egész lakossága kétségbeesetten kutatni fogja Isten Igéjét, azt, 
amit a próféta korában figyelmen kívül hagytak. Különösen a fiatalokat érin-
ti majd ez. Az előző generációk hallották Isten Igéjét, de elvetették, a fiatalok-
nak azonban nem lesz alkalmuk hallani a prófétai kinyilatkoztatást. 

Mit tudhatnunk meg a következő szakaszokból a súlyos következmé-
nyekről, amelyekkel Isten hallgatása jár? 1Sám 14:37; Zsolt 74:9; Péld 
1:28; JSir 2:9; Hós 5:6; Mik 3:5-7

Mivel hallgattathatja el az ember Isten hangját az életében? Még ha 
félelmetes is a gondolat, vezessük végig, hogy mi minden következik 
belőle! Hogyan lehetünk egészen biztosak abban, hogy velünk ez nem 
történik meg? 
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május 2. csütörtök

JÚDA ROMJAINAK HELYREÁLLÍTÁSA

A próféta a nép bűnössége és az amiatt bekövetkező ítélet komor képe után 
a jövőbeli helyreállítás nagyszerű ígéreteire tér rá (Ám 9:11-15). Korábban az 
Úr napját az ítélet napjaként mutatta be a próféta (Ám 5:18), itt azonban már 
a megváltás napjaként jelenik meg, mert népéhez szólva Isten utolsó szava a 
szabadítás, nem a büntetés. Csakhogy a szabadítás a büntetés után követke-
zik, nem pedig helyette. A megannyi komor és végzetes üzenetet felsorakoz-
tató könyvet Ámósz a reménység hangjával zárja. A közeljövőben bekövetke-
ző fogság küszöbén a dávidi dinasztia olyan mélyre süllyedt, hogy már nem 
is lehet háznak nevezni, csupán kunyhónak. Dávid királysága azonban meg-
újul és egy uralkodó alatt egyesül. Izráel határain túl más népek is segítségül 
hívják Isten nevét és élvezik áldásait Izráellel együtt. A könyv ilyen boldog, 
reményteljes hangnemben zárul. A bibliai próféták soha nem azt tanították, 
hogy Isten célja a büntetés lenne. Majdnem minden figyelmeztetés mögött 
a megtérésre szólító felhívás áll. Közvetlenül fenyegetett már a fogság veszé-
lye, ám az Úr az ország helyreállításának ígéretével bátorította a maradékot.  
A maradék örülhet a szövetség megújításának. Az ítéletet elszenvedők meg-
látják majd Isten szabadító, helyreállító tetteit. 

Mikor teljesednek igazán az Isten népének helyreállításáról szóló ámószi 
ígéretek (Lk 1:32-33; ApCsel 15:13-18)?

Számos zsidó tanító Ám 9:11 versét messiási ígéretnek tartotta, amit először 
Ábrám kapott, majd Dávidnak is megerősítette Isten, ill. kijelentette az Ószö-
vetség egészében. Az Ábrámnak tett isteni ígéret beteljesedéseként (1Móz 
12:1-3) a dávidi vonalból származó új király sok nép felett uralkodik majd. 
A Messiás Úr lesz még olyan ellenséges népek felett is, mint Edom. Isten 
helyreállítja népe romjait; soha többé nem fenyegeti őket pusztulás. Dávid 
hatalmas Fia, Jézus Krisztus eljövetelével Isten beváltotta kegyelmes ígéretét. 
Jakab azért idézte ezt a szakaszt Ámósztól, hogy bemutassa: az üdvösség aj-
taja nyitva áll a pogányok előtt is, akik szintén élvezhetik az egyháznak adott 
szövetségi előjogok teljességét. Isten zsidóknak és pogányoknak egyaránt 
felajánlotta a megváltás áldásait a megígért Messiásban, aki Ábrám és Dávid 
leszármazottja.

Ezek az ígéretek a második adventkor válnak valóra a legteljesebb 
mértékben mindazok számára, akik készek elfogadni, legyenek akár 
zsidók, akár pogányok. Hogyan őrizhetjük ezt a reményt és ígéretet a 
szívünkben, nehogy elhalványítsák az élet különféle stresszhelyzetei?  
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május 3.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Isten előtti állapotunk nem attól függ, hogy mennyi világosságot kaptunk, 
hanem hogy a kapottat hogyan használtuk fel. Így azok a pogányok, akik a 
jó utat választják – már amennyire ismerik –, kedvezőbb helyzetben vannak, 
mint azok, akik nagyobb világosságot kaptak és vallják, hogy szolgálják Istent, 
ám a világosságot semmibe veszik és mindennapi életük ellentmond hitvallá-
suknak” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 191. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) A csoportban beszéljünk ismét a vasárnapi kérdésről, hogy tanul-

juk meg gyűlölni a rosszat és szeretni a jót, valamint veszélyes 
jónak mondani a rosszat, ill. rossznak a jót. Miért fenyeget különö-
sen ennek a veszélye, amikor körülöttünk, a társadalomban válto-
zik az értékrend, azaz elfogadnak a Biblia által határozottan elítélt 
magatartásformákat, életstílust? Sem egyénileg, sem közösségileg 
nem vagyunk immunisak korunk kulturális és társadalmi hatásai-
ra. Beszélgessünk azokról a változásokról, amelyek az utóbbi évek-
ben következtek be országunkban! Például mi mindent tartottak 
szégyennek, tabunak korábban, amit ma nyíltan gyakorolnak, 
szabadon hirdetnek, amit ma már jónak vagy legalább nem rossznak 
ítélnek? E változások mennyiben alakítottak az egyház értékítéle-
tén? Hogyan védhetjük meg magunkat, a gyülekezetünket annak 
veszélyétől, hogy jónak mondjuk azt, ami rossz? Ugyanakkor 
milyen pozitív társadalmi változások kedvező hatását tapasztaltuk 
a gyülekezetben, ami miatt a Jézus életére jellemző szeretet és elfo-
gadás elvei jobban megmutatkoznak közöttünk?

2) Beszélgessünk az Isten Igéje utáni éhségről! Hogyan következhet ez 
be? Vajon az Úr szándékosan rejti el az igazságot népe elől? Vagy az 
emberek inkább a hozzáállásuk miatt képtelenek elfogadni Isten 
Igéjét? Esetleg mindkettő vagy talán valami egészen más?

3) Adventistaként annyi világosságot kaptunk, annyi okunk van hinni 
az igazságban! Vajon emiatt már nem fenyeget annak a veszélye, 
hogy úgy gondoljuk, nincs is másra szükségünk? Hogyan hassanak 
ezek az igazságok az életünkre, az emberi kapcsolatainkra, nem-
csak a gyülekezetben, hanem a környezetünkben is? Vagyis, 
hogyan mutatkozhatnak meg az életünkben azok a nagyszerű igaz-
ságok, amelyeket Isten ránk bízott? Miért annyira fontos, hogy ez 
megtörténjen? 
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KIRÁLY JÁNOSNÉ:
ISTENDICSÉRET

Nincs se égen, se földön
ki nagyobb Nálad jó Uram, 
Kinek neve ily dicső,
szeretete felemelő,
félelemmel dicsérendő,
jóságos és csodatevő.

Ez mind Te vagy minekünk,
a jóságos Istenünk.
Ki rosszaknak megbocsát,
elesettnek hitet ád,
elbukottat felemel.

Igaz hitre, szerénységre,
jóságra és kedvességre,
szeretetre, egészségre,
becsületre, jó erényre
oktat-nevel tégedet,
Ő az Úr az Istened.
Szeresd, tiszteld e nevet:
örök éltet ad neked.
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május 4–10.

Megbocsátó Isten (Jónás)

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Krónika 36:15-17; Zsoltár 139:1-12; 
Ézsaiás 42:5; Jónás 1-4; Máté 12:39-41; Jelenések 10:6 

„De én hálaadó szóval áldozom néked; megadom, amit fogadtam. Az Úré a 
szabadítás” (Jón 2:10).

KULCSGONDOLAT: Jónás próféta könyvéből többek között az is kitűnik, 
hogy Isten sokkal készségesebb a megbocsátásra, mint mi.

Jónás, akinek az esete az egyik legismertebb bibliai történet, eléggé furcsa 
hírnöke volt Istennek. Az Úr elküldte, hogy figyelmeztesse Ninivét a közel-
gő pusztulásra. Jónás gyanította, hogy a pogány nép még megtérhet bűnei-
ből, akkor pedig Isten megbocsát nekik. Igaz próféta lévén tudta, hogy Isten 
megmenteni és nem elpusztítani akarja a város lakóit. Talán éppen ezért 
próbált először menekülni. Nálánál hatalmasabb erők hatására azonban vál-
toztatott az elhatározásán, és végül engedelmeskedett az Úr parancsának.

Jónás prédikálását az egész város hittel fogadta. Olyan megtérés ment végbe 
köztük, ami Izráelben és Júdában sajnálatos módon nem következett be. 
Mindeközben Jónásnak is számos fontos leckét meg kellett tanulnia. A törté-
net bemutatja, milyen türelemmel tanította Isten a szűklátókörű és makacs 
prófétát arra, hogy mit is jelent a kegyelem, az irgalom és a megbocsátás.

6. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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vasárnapmájus 5.

ENGEDETLEN PRÓFÉTA (Jónás 1. fejezet)

Nem sokat tudunk Jónásról vagy családi hátteréről. 2Kir 14:25 verséből ki-
derül, hogy Izráel északi részén élt és a Kr. e. VIII. században végezte szolgá-
latát. Ugyanebből a szövegből az is kitűnik, hogy Jónás Izráel területi terjesz-
kedését jövendölte meg. 

A történelmi Ninive a Tigris folyó melletti jelentős birodalom, Asszíria három 
nagyvárosának egyike volt. Mivel Isten minden nemzet Ura és minden nép 
számadással tartozik neki (Ámósz 1-2. fejezet), elküldte szolgáját, Jónást, hogy 
Ninive lakóit figyelmeztesse a közelgő pusztulásra. A Jón 1:2 versében lejegy-
zett parancsot: „kiálts ellene”, úgy is fordíthatnánk, hogy „kiálts neki”. Hírhedt 
volt az asszírok kegyetlensége. Nagyjából egy évszázaddal később Náhum pró-
féta így írt Ninivéről: „Jaj a vérszopó városnak! Mindenestől hazug és erőszakkal 
telve, és nem szűnik rabolni” (Náh 3:1). Jónásnak ilyen nép között kellett Isten 
üzenetét hirdetnie, tehát a gyűlölt asszíroktól való félelemnek is bizonyára sze-
repe volt megfutamodásában. Amikor Isten északra, Ninivébe küldte, a próféta 
nem volt hajlandó oda indulni, inkább megpróbált hajóval nyugatra, Tarsisba 
menekülni. Eleinte úgy tűnt, hogy minden rendben lesz Jónással, majd az Úr 
hatalmas vihart bocsátott a tengerre, ami dobálta a hajót. Így akarta megtaní-
tani szolgáját arra, hogy előle senki nem bújhat el. Jónás azért szaladt el Isten 
elől, mert nem akarta végrehajtani parancsát. Ma is sokan, számtalan indokra 
hivatkozva próbálnak elfutni Istentől. Némelyek azért igyekeznek kitérni, mert 
még nem ismerték meg az Urat. Mások eleve elutasítják Isten létezését, vala-
mint Igéjét. Az indítékok egyénileg különbözőek lehetnek, ám a legtöbb efféle 
kísérlet mögött az áll, hogy az ember nem akar bűntudatot érezni életmódja 
miatt. Végtére is, ha nem létezik egy nálunk nagyobb hatalom, aki számon kérhetne, 
miért ne élhetnénk úgy, ahogy nekünk tetszik? Vannak olyan keresztények is, akik 
azért próbálnak meg kitérni, amikor Isten nekik nem tetsző dolgot kér tőlük, 
mert berzenkedik ellene alapjában önző, bűnös természetük. 

Olvassuk el Zsolt 139:1-12 szakaszát! Mi a fő üzenete? Milyen érzése-
ket vált ki belőlünk ez az alapvető igazság? Vagy pedig közelítsük meg 
más oldalról: Isten nemcsak a tetteinket látja, de még a gondolatain-
kat is ismeri! Vajon állandóan ennek a tudatában élünk vagy inkább 
elhessegetjük magunktól ezt a kérdést? Talán már annyira hozzászok-
tunk ehhez a gondolathoz, hogy nem is figyelünk rá? Mennyire csele-
kednénk másként, ha folyton tudatában volnánk, hogy Isten ismeri az 
összes gondolatunkat? 



48

május 6.hétfő

VONAKODÓ HÍRNÖK

Jónás próféta könyve 1. fejezetében az Úr fel akarja tartóztatni a menekülő 
Jónást, ezért erős vihart kavar, ami hajótöréssel fenyeget. A matrózok mind 
isteneikhez kiáltanak segítségért. A vihar hevessége láttán arra gondolnak, 
hogy valaki bizonyára felkeltette az istenek haragját. Sorsvetéssel kívánják 
eldönteni, kinek kell elsőként elmondania magáról, mivel idézett elő ilyen 
veszélyt. A sorsvetéshez mindenkinek egy megjelölt követ vagy fadarabot 
kell vinnie, amit egy tartóba helyeznek és a többivel együtt addig ráznak, 
amíg az egyik ki nem esik. A sorsvetéskor Jónásra terelődik a figyelem, aki 
bevallja bűnét és biztatja a hajósokat, hogy dobják a tengerbe. 

Ez a történet különös, mert a nem izraelita matrózok helyesen cselekszenek, 
míg Jónás prófétára negatív fény vetül. A sokistenhívő hajósok nagy tiszte-
lettel imádkoznak az Úrhoz, és az Úr szolgáján, Jónáson is könyörülnének, 
éppen ezért próbálnak meg visszaevezni a szárazföldre. Végül mégis hallgat-
nak a prófétára, belátják, hogy nincs más hátra, vízbe kell dobniuk. Amikor 
ezt megteszik, a vihar elül, a matrózok pedig dicsőítik az Urat és áldozatot 
visznek neki.

Hogyan mutatja be Jónás az Urat a matrózoknak (Jón 1:9)? Mi az érde-
kessége annak, ahogyan beszél róla (lásd még Ézs 42:5; Jel 10:6; 14:7)?

Jónás megvallja a tengert és a szárazföldet teremtő Istenbe vetett hitét, ettől 
még inkább szembetűnőbbé válik, hogy hiábavaló próbálkozás az Úr elől me-
nekülni. Miután az emberek a tengerbe vetik Jónást, a vihar azonnal eláll, bi-
zonyságul, hogy a Teremtő Istennek hatalma van a tenger felett. Ezután a mat-
rózok még buzgóbban imádják az Urat. Arról hallgat a történet, hogy meddig 
tartott ki a Teremtő iránti új keletű félelmük, tiszteletük. Viszont kétség nem 
fér hozzá, hogy ebből a tapasztalatból valóban megtudtak valamit Istenről. 

Környezetünk világának számtalan csodájából is alig fogunk fel vala-
mit, hát még abból, ami kívül esik érzékeink hatósugarán, sőt még 
képzelőerőnk számára is felfoghatatlan. Hogyan szól hozzánk a 
Teremtő az általa létrehozott dolgok által?



49

május 7. kedd

JÓNÁS ZSOLTÁRA

Amikor a matrózok a tengerbe dobták Jónást, egy hatalmas hal nyelte le a 
prófétát – Isten késztetésére. Jónás bizonyára azt gondolta, hogy a halál lehet 
az egyetlen kiút, amivel elkerülheti a ninivei megbízatást. Csakhogy a nagy 
hal (a történet nem bálnának nevezi) a megmentés eszköze lett a próféta 
számára. Jónástól eltérően ez a teremtmény azonnal engedelmeskedett Isten 
parancsának (Jón 2:1, 11).

Isten gondviselése bámulatosan munkálkodott itt, és még ha némelyek 
gúnyos szavakkal is illetik a történetet, Jézus tanúsította a hitelességét (Mt 
12:40), sőt, halálának és testben való feltámadásának szimbólumaként em-
lítette. 

Jónás próféta könyve 2. fejezetét gyakran Jónás zsoltáraként emlegetik. 
Miről olvashatunk ebben a részben? Milyen lelki tanulságokat találunk 
benne? 

Zsoltárában Jónás arról szól, hogy Isten megszabadította a tenger veszélyes 
mélységéből. Ez a könyv egyetlen költői szakasza. A próféta felidézi segély-
kérő imáját, amit akkor mondott el, amikor a biztos halállal szembenézve 
süllyedt lefelé a mély vízben. Egészen világosan látta, hogy Isten mentette 
meg, amiért hálát ad neki. Maga az ének is azt mutatja, hogy Jónás jól ismer-
te a bibliai Istent dicsőítő és hálazsoltárokat.

Jónás fogadalma valószínűleg hálaáldozatot jelent. A próféta hálás volt Isten-
nek, mert ugyan megérdemelte volna a halált, az Úr mégis különös kegyel-
met tanúsított iránta. Engedetlensége dacára is Isten hűséges szolgájának 
tartotta magát, mivel nem tért át a bálványimádásra. Számos jellemhibája 
ellenére ekkor elhatározta, hogy ezúttal megpróbálja hűségesen teljesíteni, 
amire elhívta az Úr. 

Néha igen súlyos dolognak kell történnie ahhoz, hogy kitárjuk a szí-
vünket az Úr előtt, egyedüli reménységünket, szabadulásunk kizáró-
lagos zálogát lássuk benne. Gondolkodjunk el egy olyan esetről, 
amikor éreztük, hogy az Úr közbelépett az életünkben! Miért olyan 
könnyű elfeledkezni Isten vezetéséről, sőt csodáiról is, ha újabb pró-
bák érnek? 



50

május 8.szerda

EREDMÉNYES KÜLDETÉS

Miután Jónás csodálatos módon megszabadult, Isten másodszor is megpa-
rancsolta neki, hogy menjen Ninivébe prédikálni. A próféta ekkor azonnal 
engedelmeskedett. Ítélethirdetésének nyelvezete (Jón 3:1-4) emlékeztet 
Sodoma és Gomora pusztulásának leírására (1Mózes 19. fejezet), de az „el-
pusztul” szóval (lásd 1Móz 19:21, 29; Jón 3:4) fordított kifejezés Jónás szava-
iban az eredeti héberben azt is jelentheti, hogy „megváltozik” vagy „átalakul” 
(2Móz 7:17, 20; 1Sám 10:6).

Jónás prófétai pályafutásának legnagyobb eredménye a város megtérése volt. 
A könyv elbeszélése szerint a hajósok után Ninive lakóiban láthatjuk a nem 
izraelita emberek második csoportját, akik Istenhez fordultak, méghozzá 
azért, mert találkoztak hírnökével – aki pedig távolról sem volt tökéletes. 
Meglepő dolgok következtek! Ninive lakói zsákruhába öltöztek, hamut szór-
tak a fejükre és böjtöltek, hogy megalázzák magukat Isten előtt, a szívbéli 
szomorúság és bűnbánat külső jeleit adva. 

Mit tanítanak 2Krón 36:15-17 és Mt 12:39-41 versei a bűnbánat fontos-
ságáról? 

A hatalmas asszír uralkodó hamuban alázza meg magát Isten előtt – e meg-
lepő kép mellett szégyenkezhet Izráel számos büszke vezetője, népének sok 
tagja, legalábbis azok, akik makacsul ellenálltak a megtérésre szólító prófé-
tai hangnak. Jónás próféta könyve Isten kegyelmét és megbocsátását hangsú-
lyozza, ezért a zsidó nép számára minden évben az volt az isteni bűnbocsá-
nat ünnepének, az engesztelés napjának a csúcspontja, amikor felolvasták 
ezt a könyvet.

„Istenünk a könyörület Istene. Törvénye megszegőivel türelmesen és kedves 
irgalommal bánik. Mégis, korunkban, amikor az embereknek annyi lehető-
ségük van az isteni törvényt megismerni úgy, ahogy a Szentírás kinyilatkoz-
tatja, a világegyetem hatalmas Ura nem tekinthet megelégedéssel a gonosz 
városokra, ahol kegyetlenség és bűnözés uralkodik. Ha megtérnének az 
emberek ezekben a városokban, mint Ninive lakói, sokkal több Jónáséhoz 
hasonló üzenetet kapnának” (Ellen G. White cikke, The Advent Review and 
Sabbath Herald. 1906. október 18.). 

Olvassuk el Jón 3:5-10 szakaszát! Mit tudhatunk meg ebből a részből 
az igazi megtérésről? Hogyan alkalmazhatjuk önmagunkra is ezeket 
az elveket? 
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május 9. csütörtök

NEM HAJLANDÓ MEGBOCSÁTANI, 
AKINEK MEGBOCSÁTOTTAK 

Olvassuk el Jónás próféta könyve 4. fejezetét! Milyen fontos leckét kellett 
Jónásnak megtanulnia? Hogyan látszik meg itt a képmutatása? 

A 4. fejezetben újabb meglepő dolgok derülnek ki a prófétáról. Úgy tűnik, 
szívesebben vállalta volna a halált, mint hogy bizonyságot tegyen Isten ke-
gyelméről és megbocsátásáról. Korábban, amikor megszabadult a halálból, 
örült, hálálkodott (Jón 2:8-10), Ninive megmenekülésekor viszont halni kí-
vánt (Jón 4:2-3). A Biblia úgy mutatja be Istent, mint aki Jónással ellentétben 
nem gyönyörködik „a hitetlen halálában” (Ez 33:11). Jónás és számos honfi-
társa örömmel vette, amikor Isten nagy kegyelmet gyakorolt Izráellel, ellen-
ségeikre azonban Isten haragját kívánták. A könyv üzenete szigorú feddés az 
ilyen szívtelenség ellen. 

Soroljuk fel, hogy hányféle tanulságot vonhatunk le Jónás hibáiból! 
Mennyiben gyengíti keresztény bizonyságtételünket az előítélet? 

Jól mondják: Jónás próféta könyve kézikönyv lehetne arra, hogy milyen ne le-
gyen egy próféta. Jónás lázadó lelkű próféta volt, helytelen fontossági sorrendet 
követett. Képtelen volt felülkerekedni bosszúvágyán, szűk látókörű, ingerlé-
keny ember lehetett. Ahelyett, hogy örült volna, amiért Isten megkegyelme-
zett Ninive lakosainak is, önző, bűnös önteltségében ezt sértődötten fogadta.  
A könyvben utolsó megszólalásával Jónás a halált kívánja (Jón 4:8-9), míg Isten 
végszava a kegyelem felmérhetetlen nagyságát, az élet értékét emeli ki.

Jónás próféta könyve vége nyitott marad. Az olvasó egy fontos kérdésre nem 
kap választ a záró versekben: Vajon megváltozik végül Jónás szíve is egé-
szen, Ninive lakói csodálatra méltó szívbéli változásának hatására? 

Sok mindent nehéz megérteni Jónás történetében, különösen magával 
a prófétával kapcsolatban. A legvilágosabb tanulság talán mégis az 
lehet, hogy Isten kegyelme és megbocsátása messze meghaladja a 
miénket. Hogyan tanulhatunk meg nagyobb jóindulatot, megbocsá-
tást tanúsítani azok iránt, akik nem érdemlik meg, hasonlóan Isten 
bánásmódjához, amit Jónás és Ninive lakói esetében láttunk? 
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május 10.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Olvassuk el az alábbi idézeteket, és beszéljük meg, miként segítenek job-
ban megérteni Jónás próféta könyve üzeneteit!

„Isten gyermekeinek különleges kiváltsága, hogy bármikor az Úr segítségét 
kérhetik, amikor csak szükségük van rá. Nem számít, mennyire nem meg-
felelő a helyszín, Isten kegyelmesen, nyitott füllel hallgatja kérésüket. Lehet 
bár sivár és sötét a hely, Isten imádkozó gyermeke valóságos templommá 
változtathatja” (The SDA Bible Commentary, 4. köt. 1003. o.).

„Kuszáltan, megalázottan képtelen volt megérteni Isten célját Ninive megkí-
mélésében. Jónás mégis teljesítette  megbízatását, a nagy város megintését. 
Jóllehet a megjövendölt esemény nem következett be, az intő üzenet Istentől 
volt, és megtörtént az, amit Isten el akart érni általa. Kegyelmének dicsősége 
megmutatkozott a pogányok között” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. 
kiad. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 171. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Jónás próféta könyve azt tanítja, hogy Isten Úr a természet világa 

felett. Tegyük fel, valamilyen természeti katasztrófa során az egyik 
barátunk elveszítette egy hozzátartozóját. Hogyan mondanánk el 
neki, hogy a világunkat pusztító, emberéleteket is követelő kataszt-
rófák dacára is Isten uralja az eseményeket? 

2) Olvassuk el Jónás próféta könyve utolsó versét! Milyen tanítás rejlik 
benne az egész világra kiterjedő missziós felelősségünket illetően? 

3) Az adós szolga példázatában (Mt 18:21-35) Jézus egy olyan király-
hoz hasonlította Istent, aki haragjában mégis börtönbe vetette azt 
a szolgáját, akinek korábban megbocsátott, megvonta tőle kegyel-
mét. Isten valóban visszavonja kegyelmét? Vannak keresztények, 
akik ezt hangoztatják. Egyházunknak mi az álláspontja e kérdést 
illetően és miért? 

4) Sok szekuláris ember nem tudja elhinni, hogy valakit élve lenyel 
egy „nagy hal”, sőt életben marad a hal gyomrában is. Jézus azon-
ban egyértelműen igaznak fogadta el ezt az esetet. Jónás története 
hogyan világít rá, hogy valójában mennyire beszűkült és behatárolt 
a természetfeletti valóság létét tagadó szemléletmód?
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BABITS MIHÁLY:
JÓNÁS KÖNYVE (részlet)

S monda az Ur Jónásnak: „Lásd, valóban
méltán busúlsz s vádolsz-e haragodban
a széleslombu, kövér tök miatt,
hogy hűs árnya fejedről elapadt?”
S felelt, kitörvén Jónásból a méreg:
„Méltán haragszom azért, mígcsak élek!”

És monda akkor az Isten: „Te szánod
a tököt amely egy éjszaka támadt
s egy másik éjszaka elhervadott;
amelyért kezed nem munkálkodott;
amelyet nem ápoltál, nem neveltél,
lombja alatt csak lustán elhevertél.

És én ne szánjam Ninivét, amely
évszázak folytán épült vala fel?
melynek tornyai vetekedve kelnek?
mely mint egy győztes harci tábor terjed
a sivatagban, és utcái mint
képeskönyv amit a történet irt,
nyilnak elém? Ne szánjam Ninivének
ormát mely lépcsőt emel a jövőnek?
A várost amely mint egy fáklya égett
nagy korszakokon át, és nemzedékek
éltek fényénél, s nem birt meg vele
a sivatagnak annyi vad szele?
Melyben lakott sok százszor ezer ember
s rakta fészkét munkálva türelemmel:
ő sem tudta, és ki választja széllyel,
mit rakott jobb-, s mit rakott balkezével?

Bizd azt reám, majd szétválasztom én.
A szó tiéd, a fegyver az enyém.
Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem.”

Ninive nem él örökké. A tök sem,
s Jónás sem. Eljön az ideje még,
születni fognak ujabb Ninivék
és jönnek uj Jónások, mint e töknek
magvaiból uj indák cseperednek,
s negyven nap, negyven év, vagy ezer-annyi
az én szájamban ugyanazt jelenti.”

Igy szólt az Úr, és Jónás hallgatott.
A nap az égen lassan ballagott.
Messze lépcsős tornyai Ninivének
a hőtől ringatva emelkedének.
A szörnyü város mint zihálva roppant
eleven állat, nyúlt el a homokban.
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május 11–17.

Az Úr népe (Mikeás)

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Mikeás 1:1-9; 2:1-11; 5:2; 6:1-8; 7:18-20; 
2Korinthus 11:23-27 

„Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr tetőled! 
Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alá-
zatosan járj a te Isteneddel” (Mik 6:8).

KULCSGONDOLAT: Az Úr kész volt megbocsátani népének még a leg-
szörnyűbb hitehagyás dacára is. Meg akarta gyógyítani őket. 

Mikeás próféta Izráel történelmének egyik legsötétebb korszakában végezte 
szolgálatát. Az ország már régen két részre szakadt, majd az asszírok véget 
vetettek az északi királyság életének. Mikeás látta a déli részeken a gonosz-
ság és a kegyetlenség egyre erősebb előrenyomulását. A becstelenség, igaz-
ságtalanság, megvesztegetés és bizalmatlanság végzetes bűnei ellen emelte 
fel szavát. Mikeás volt a Jeruzsálem pusztulását elsőként megjövendölő bib-
liai próféta (Mik 3:12).

Ám az isteni ihletés hatására a próféta előtt a sötét időkben is felvillant a fény. 
Isten szemszögéből nézve túllátott a közelgő büntetésen. Bátorító szavaival 
kifejezte, hogy az Úr Felkentje eljön majd Betlehemből. A Messiás lesz az a 
vezető, aki megmenti Izráelt és békét hirdet a népeknek, akiket arra tanít, 
hogy „fegyvereiket kapákká kovácsolják” (Mik 4:3). Az isteni feddés a helyreál-
lítás és a végső áldások csatornája lesz.

7. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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vasárnapmájus 12.

A PRÓFÉTA LELKI GYÖTRELME 

Mik 1:1-9 szakaszában a próféta felhívást intéz a föld minden népéhez, hogy 
legyenek tanúi, amint Isten ítéletet tesz bűnös népe felett. Külön megnevezi 
a fővárosokat, Jeruzsálemet és Samáriát, amelyek vezetői nem adtak jó pél-
dát arra, hogy mit jelent teljes szívvel az Urat szolgálni. Először ez a két város 
pusztul el. 

Mikeás életében óriási feszültséggel jelentkezett a pusztító ítélet gondolata. 
Prófétai hivatása Isten céljaihoz kötötte a prófétát, ezért nem volt választá-
sa, hirdetnie kellett, ami a közeljövőben várható volt. Mikeás szerette népét, 
amelyhez tartozott; ő maga is kesergett amiatt, hogy majd fogságra vitetnek. 
A próféták fizikai és lelkiállapotának gyakran a rossz hírek ártottak legin-
kább.

Mit találunk a következő igeszakaszokban a próféták nehéz sorsára 
vonatkozóan? 4Móz 11:10-15; 1Kir 19:14; Jer 8:21–9:2; Ez 24:15-18;  
2Kor 11:23-27

Isten prófétáinak élete összefonódott az általuk hirdetett üzenetekkel. Nem 
örömmel szóltak a várható rettenetes dolgokról. Gyakran keseregtek a kö-
zelgő katasztrófák miatt. Fájdalmuk valóságos volt. Hallgatóik számára az 
üzenetet prófétai szavakkal és külső jelekkel is közvetítették, amelyekben 
sokszor megmutatkozott a szívük mélyéről fakadó nagy fájdalom. Isten ítéle-
tét Mikeás hasonlóan fogadta, mint Ézsaiás, aki három évig járt félmeztelen, 
mezítláb, ezzel mutatva a rájuk váró fogság szégyenét. Olvashatunk arról 
is, hogy Ellen White mennyit szenvedett szolgálata során. Isten követeinek 
valóban nagy megpróbáltatásokat kellett kiállni. 

Olvassuk el 1Pt 4:14-16 verseit, majd pedig gondoljunk a saját nehéz-
ségeinkre! Mennyi szenvedés ért bennünket amiatt, hogy Istent követ-
jük? És mennyi baj következett ránk a hűtlenségünk miatt? 
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május 13.hétfő

AKIK GONOSZT GONDOLNAK

Mik 2:1-11 és a 3. fejezet alapján milyen bűnök miatt fenyegette az em-
bereket ítélet? 

„Akház trónra lépése olyan félelmes helyzet elé állította Ézsaiást és társait, 
amely Júda országában minden eddigit felülmúlt. Sok embert, akik koráb-
ban ellenálltak a bálványimádó szokások rontásának, most rávettek a po-
gány istenségek imádására. A fejedelmek is hűtleneknek bizonyultak meg-
bízatásukhoz. Hamis próféták támadtak, akik tanításukkal félrevezették a 
népet. Még a papok között is voltak ilyen felbérelt tanítók. A hitehagyó veze-
tők megtartották az istentiszteleti formákat, és azt állították, hogy Isten népe 
közé tartoznak.

Mikeás próféta – aki ezekben a nyugtalan időkben hirdette üzenetét – kije-
lentette, hogy Sion bűnösei ’vérontással’ építik ’a Siont, álnoksággal Jeruzsále-
met’ –, miközben ’az Úrra hivatkozva mondják’, és istenkáromlón így dicsek-
szenek: ’Közöttünk van az Úr, nem érhet minket baj!’ (Mik 3:10-11)” (Ellen G. 
White: Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 200. o.). 

Az a tévedés volt az egyik probléma, amivel a zsidó népnek állandóan szem-
besülnie kellett, hogy mentesülnek az isteni ítélet alól, lévén ők a kiválasztott 
nép, akik a pogány bálványimádás hiábavalóságával szemben (Zsolt 115:4-9) 
ismerték az igaz Istent. Viszont az volt a rettenetes igazság, hogy éppenséggel 
az Isten előtti különleges helyzetük miatt vette az Úr még súlyosabbnak bű-
neiket. Isten újból és újból felhívta a figyelmüket arra, hogy az áldásokat, 
a védelmét és a jólétet csak a parancsolatainak való engedelmesség függ-
vényében nyerhetik el. Ezt láthatjuk a Mózes ötödik könyvében olvasható fi-
gyelmeztetésben is: „Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne 
felejtkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te 
szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak 
fiaival” (5Móz 4:9).

Adventistaként annyi ismeretre tehetünk szert. Ne áltassuk magun-
kat: milyen szempontból fenyeget a veszély, hogy az ókori Izráelhez 
hasonlóan mi is elbizakodunk?
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május 14. kedd

ÚJ KIRÁLY BETLEHEMBŐL 

Mikeás próféta könyvének hangulata a búskomorságból gyakorta hirtelen 
csodálatos reménységbe csap át. Ezt a reményt tükrözi az egyik leghíresebb 
messiási prófécia is. 

Olvassuk el Mik 5:2 versét! Miről van itt szó? Mit tanít ez az ige a Messi-
ásról? Lásd még Jn 1:1-3; 8:58; Kol 1:16-17!

Júdea egy kis városából származik majd Valaki, Izráel örök uralkodója. Mik 
5:2 az egyik legfontosabb bibliai ígéret, amit Isten azért adott, hogy erősítse 
a nép reményét, akik már alig várták a próféták által megígért ideális Vezetőt. 
Uralma az erő, az igazság és a béke korszakát vezeti be (Mik 5:4-6). 

Dávid az Efratának is nevezett Betlehem (1Móz 35:19) kisvárosának szülöt-
te volt. A helység megnevezése is sejteti az egyszerű származását egyrészt 
Dávidnak, valamint késői utódjának, aki népe igazi Pásztora lesz (Mik 5:4). 
Sámuel Betlehem városkájában kente fel Izráel királyának Isai legkisebb fiát, 
Dávidot (1Sám 16:1-13; 17:12). Amikor a napkeleti bölcsek a zsidók újszü-
lött királya után tudakozódtak, Heródes király megkérdezte az Írásokat is-
merő bölcseket, hol kell őt keresni (Mt 2:4-6). Az írástudók erre a szövegre 
utaltak, ami megjövendölte, hogy a Messiásnak Betlehem kisvárosából kell 
származnia.

Véges, bűnös emberként szinte felfoghatatlannak érezzük, hogy a Betlehem-
ben született kisbaba maga az örök Isten, az ég és a föld Teremtője volt. 
„Az Úr Jézus Krisztus örök időktől fogva egy az Atyával” (Ellen G. White: 
Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 11. o.). Ez a meglepő gondolat a 
kereszténység egyik legalapvetőbb igazsága: a Teremtő Isten magára vette az 
emberi természetet, és emberként áldozatul adta magát a bűneinkért. Életre 
szóló tapasztalattá válhat számunkra, ha szakítunk időt arra, hogy elgon-
dolkozzunk ennek az igazságnak a jelentőségéről. Gondoljunk bele, hogy 
milyen értéket ad ez az életünknek! Milyen fontosnak tart Isten minden 
egyes embert! Annyian küzdenek, hogy megtalálják életük értelmét, célját, 
számunkra pedig ott a kereszt alapja, ami nemcsak az életünk jelentőségét 
illetően ad biztos tartást, hanem összehasonlíthatatlanul többet ajánl, mint 
amit a világ valaha kínálhat. 
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május 15.szerda

MI A JÓ?

Mikeás próféta könyve 6. fejezetének elején Isten népéhez szól, és felsorolja, 
hogy mennyi mindent tett értük. A templomba érkező hívő erre válaszolva 
azt kérdezi, hogy mivel tehet Isten kedvére. Mi számít elfogadható áldozat-
nak? Egyéves borjak, kosok tömegei, olajpatakok vagy inkább a hívők első-
szülött gyermekei? A szakaszban a felsorolt áldozatok mennyisége és értéke 
folyamatosan emelkedik.

Milyen lényeges igazságot tanít Mik 6:1-8 szakasza? Miért olyan külö-
nösen fontos ez az adventisták számára? Mennyivel több az igazság a 
pusztán helyes tanbeli felfogásnál és a próféciák részletes ismereténél? 
Lásd Mt 23:23!

A próféta kifejti, hogy Isten már előre bejelentette, mit kíván az embertől. 
Mózes tanításaiból a nép jól tudta, mi mindent tett meg értük a kegyelmes 
Isten. Mikeás válasza nem valamiféle új kinyilatkoztatás volt, ami változást 
jelentett volna az addig érvényben lévő isteni kívánalmakat illetően (5Móz 
10:12-13). Istent elsősorban nem az áldozatok és a papi szolgálatok érdekel-
ték, hanem az volt a legfontosabb számára, hogy olyan népe legyen, amely-
nek tagjai igazságosan bánnak egymással, hozzá pedig következetes tisz-
telettel és szeretettel fordulnak. Az engedelmesség a legpazarabb ajándék, 
amit az ember Istennek adhat. 

Mik 6:8 verse fogalmazza meg legvelősebben, hogy mit kíván Isten a népétől. 
Az igaz vallást illető minden prófétai tanítást összefoglalja: igazságos, könyörü-
letet tanúsító életet és a hétköznapokban megmutatkozó istenfélelmet. Az igaz-
ságra Isten Lelke késztet. Megkívánja, hogy tisztességesen, egyenlően bánjunk 
mindenkivel, legfőképpen a gyengékkel, erőtlenekkel, akiket mások kihasznál-
nak. A kedvesség annyit tesz, hogy ellenszolgáltatás nélkül, készségesen sze-
retetet, hűséget tanúsítunk, megbízhatóak vagyunk. A gyakorlati istenfélelem 
azt jelenti, hogy Isten az első az életünkben és akaratával összhangban élünk. 

Miért könnyebb szigorúan betartani a szombatot, mint igazságosan 
cselekedni, szeretni az irgalmasságot és alázatosan járni Isten előtt? 
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május 16. csütörtök

A TENGER MÉLYÉRE

Mikeás próféta könyve az ítéletek leírásával kezdődik, de a reménység szava-
ival zárul. Vannak, akik magyarázatukban megkísérlik tagadni Isten ítélete-
inek valóságát. Aki ezt teszi, hasonló csapdába esik, mint Mikeás kortársai, 
akik úgy vélték, hogy Isten soha nem ítélné meg kiválasztott népét. 

Isten szeretetének és törődésének másik oldala az igazsága. Mikeás azt a 
jó hírt fogalmazza meg, hogy az Úrnak sosem a büntetés az utolsó szava.  
A Szentírásban következetesen megfigyelhető, hogy az ítélet után a megbo-
csátás, a büntetés után a kegyelem, a szenvedés után a remény következik. 

Hogyan mutatkozik meg az evangélium Mik 7:18-20 verseiben? Minek a 
reményét találhatjuk ebben a szakaszban mindannyian? Miért van olyan 
nagy szükségünk rá? 

Mikeás próféta könyvének utolsó verseiben az Istent dicsérő szavak remény-
nyel telnek meg. A „Kicsoda olyan Isten…” kérdés jól illik Mikeás nevéhez, 
ami azt jelenti, hogy „Kicsoda olyan, mint az Úr?” A próféta neve is Isten 
egyedi voltára emlékeztet, megerősítve, hogy nincs más hozzá fogható. Ho-
gyan is lehetne? Hiszen egyedül Ő a Teremtő, rajta kívül minden más teremt-
mény. Teremtő Istenünk mindezek tetejében a kegyelem, a megbocsátás Is-
tene is, aki minden képzeletet felülmúlóan sokat tett azért, hogy megváltson 
bennünket a pusztulástól – noha ezt joggal megérdemelnénk. Isten kész volt 
ígéretet adni a héber népnek, és nekünk is ezt ajánlja. 

Előfordulhat, hogy ma is próbára tévő körülmények és fájdalmak között ta-
láljuk magunkat, és azon tűnődünk: vajon miért engedi meg Isten? Időnként 
olyan nehéz meglátni a dolgok értelmét. Ilyenkor csakis az Úrban remény-
kedhetünk, aki megígéri, hogy bűneinket a tenger mélyére veti. Ha emlék-
szünk rá, hogy mit tett Isten a múltban, reményt találunk a jövőre nézve is. 

Nézzünk igazán magunkba! Miért egyedül abban reménykedhetünk, 
hogy Isten a tenger mélyére veti minden bűnünket?
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május 17.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Ha Jeruzsálem megismeri, amit kiváltságában állt megismerni, és befogad-
ja a mennyből küldött világosságot, akkor büszkén, virágzásának teljében 
állhatott volna a birodalmak királynőjeként, szabadon, Istentől kapott hatal-
mának erejében. Nem álltak volna felfegyverzett római katonák kapuinál… 
A dicső rendeltetés, mely Jeruzsálem áldására szolgált volna, ha elfogadja 
Megmentőjét, Isten Fia előtt lebegett. Látta, hogy általa meggyógyulhatott 
volna a rabságból, s megszilárdulhatott volna, mint a föld hatalmas világ-
városa. Falairól békegalamb szállt volna minden nemzet felé. A világ dicső 
ékköve lehetett volna” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent 
Kiadó. 484-485. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA:
1) Könnyű belefeledkezni a vallási formaságokba, tradíciókba és szer-

tartásokba, amelyek önmagukban lehetnek mind jók. Viszont mi 
történik, ha az ember számára ezek a formák és szertartások vál-
nak végcéllá, ahelyett, hogy bemutatnák: mit jelent követni Istent, 
akit e formaságok által tisztelünk? 

2) Gondolkozzunk a testet öltés egész témakörén, azon, hogy a 
Teremtő Isten emberi testet vett magára! Amint egy középkori teo-
lógus fogalmazott: „Krisztus mindazt megtartotta, ami volt, de 
magára vette még azt is, amilyen nem volt” – azaz emberi természe-
tünket. Gondoljunk bele, hogy ez a lenyűgöző igazság mit árul el 
Isten irántunk való szeretetéről! Miért találunk benne reményt, 
miért tölt el hálával, miért kell dicsőítenünk emiatt az Urat, bármi-
lyen körülmények között legyünk is?   
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SZILÁGYI JÓZSEF: 
MIKEÁS

Mit mondhat egy próféta, a látó?
Leleplezi népe tetteit.
Szomorú a pőre valóságtól;
képmutatók nem is kedvelik.

Gonoszság van házak, szívek mélyén,
nem csoda, hogy kiábrándító
az élet s nem boldog élmény;
testünkre, lelkünkre rátipor.

Gonoszságnak gonoszság a bére:
el fog jönni, meg van már ígérve;
s magunkon – jaj! – nem segíthetünk.

Sorsunk mégsem oly reménytelen.
Életet vajúdik Betlehem:
Szabadító születik nekünk…!
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május 18–24.

Isten jóságában bízva 
(Habakuk)

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Habakuk 1:1-17; 2:2-4; 3; Galata 3:11; 
Filippi 4:11; Zsidók 11:1-13 

„Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok 
megtöltik a tengert” (Hab 2:14).

KULCSGONDOLAT: Talán nem mindig értjük meg, miért történnek tra-
gédiák, de Istenben minden körülmények között bízhatunk. 

Egy lelkész arról prédikált, hogy Isten az élet nehézségei között is velünk 
van. Az istentisztelet után egy könnyeivel küszködő asszony kérdőre vonta: 
„Lelkész úr! Hol volt Isten, amikor az egyetlen fiam meghalt?” Az anya arcán 
tükröződő mély szomorúság láttán a lelkész egy darabig hallgatott, majd így 
válaszolt: „Ott, ahol akkor is volt, amikor egyszülött Fia meghalt, hogy az 
örök haláltól megmenthessen bennünket!”

Mint ahogy mi, úgy Habakuk is tapasztalt igazságtalanságot, kegyetlenséget 
és mindenféle rosszat. A helyzetet csak nehezítette, hogy a szörnyűségek ide-
jén úgy érezte, hallgat az Isten, aki arra kérte: bízzon ígéreteiben. 

A próféta nem érte meg az ígéretek teljesedését, viszont megtanult bízni az 
Úr szavában. Könyve azzal kezdődik, hogy panaszkodik Istennek, de a befe-
jezésben már a Biblia egyik legszebb énekét találjuk. Habakukhoz hasonló-
an mi is hittel várjuk az időt, amikor „az Úr dicsőségének ismeretével betelik a 
föld, amiképpen a folyamok megtöltik a tengert.” 

8. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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május 19. vasárnap

ELBIZONYTALANODOTT PRÓFÉTA

Olvassuk el Habakuk próféta könyve 1. fejezetét! Milyen kérdéseket tesz 
fel a próféta Istennek? Mennyire gyakran fordulunk mi is hasonló jellegű 
kérdésekkel az Úrhoz, noha helyzetünk különbözik az övétől?

Habakuk azért számít különleges prófétának, mert nem Isten nevében szólt 
a néphez, hanem a népről beszélt Istennek. Amikor meg akarta érteni Is-
ten szándékát, kétségbeesett kiáltás tört fel belőle: „Meddig kiáltok még oh 
Uram…?” A Bibliában jellegzetesen előfordulnak hasonló panaszos kérdések 
(Zsolt 13:2; Jer 12:4), amikor emberek különféle válsághelyzetekben szaba-
dulást kerestek. 

Habakuk a társadalom egészét átható erőszak krízise miatt kiált segítségért. 
Az „erőszak” szóval fordított héber kifejezés a hamasz, ami Habakuk próféta 
könyvében hatszor fordul elő, és vonatkozik úgy a fizikai, mint a lelki bántal-
mazás tetteire egyaránt (1Móz 6:11). 

Próféta lévén Habakuk tisztában volt vele, mennyire szereti Isten az igazsá-
got és gyűlöli az elnyomást, ezért tudni akarta, miért enged mégis szabad 
folyást az igazságtalanságoknak. Bármerre nézett, mindenütt erőszakot és 
törvényszegést talált, és úgy tűnt, hogy a gonoszok diadalt aratnak a jók, 
igazak felett. A hatalmon lévők elferdítik az igazságot, mint Ámósz idejében 
(Ám 2:6-8) – és mint ahogy ma is gyakran történik. 

Isten terve a válaszából mutatkozik meg. Babilon hadserege által akar bünte-
tést mérni a népre. Ez a bejelentés meglepi a prófétát, mert nem hitte volna, 
hogy az Úr ilyen kegyetlen hadsereget használ fel Júda fegyelmezésére. A 8. 
versben a babiloni lovasságot párduchoz, farkashoz és keselyűhöz hasonlít-
ja, három gyors ragadozóhoz, amelyek hirtelen okozzák prédájuk vesztét. 

Babilon öntelt kegyetlenségében nem ismeri el számadási kötelezettségét, 
nem törekszik a bűnbánatra, nem ígér jóvátételt. A teremtett világ életének 
legalapvetőbb rendjét töri meg. Habakuk megtudja, hogy Babilon hadserege 
lesz „Isten haragjának botja” (lásd Ézs 10:5). A büntetésre még a próféta 
életének idejében sor kerül (Hab 1:5). Ez az egész helyzet további nehéz 
kérdéseket vet fel Isten igazságosságával kapcsolatban. 

Hogyan tanulhatunk meg bízni az Úr jóságában, igazságában, amikor 
annyi rossz és igazságtalan dolog van a világon? Egyedül hol találha-
tunk védelmet? 
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május 20.hétfő

HIT ÁLTAL ÉLNI

Hab 1:12-17 szakaszában még nyugtalanítóbb kérdés vetődik fel a válasz 
nyomán, amit a próféta kapott: vajon az igaz Isten felhasználhat gonoszo-
kat arra, hogy általuk büntesse meg azokat, akik hozzájuk képest jobbak?  
A 17. versben Habakuk kérdése az isteni igazságtételt feszegeti. 

A próféta tanácstalan volt. Nemcsak amiatt gyötörték kétségek, hogy népe 
olyan mélyre süllyedt. Az is megdöbbentette, hogy az övénél gonoszabb nép 
fogja végrehajtani az ítéletet országán. Habakuk jól tudta, milyen bűnök 
terhelik Júdát, mégis népét, kiváltképp a közöttük lévő igazakat semmilyen 
mértékkel mérve nem lehetett olyan rossznak mondani, mint amilyenek a 
pogány babiloniak voltak. 

Minek a reményével találkozunk Hab 2:2-4 szakaszában? 

Hab 2:2-4 versei a Biblia legfontosabb részei közé tartoznak. Különösen a  
4. vers fejezi ki az evangélium lényegét; nyugodtan állíthatjuk, hogy ennek a 
versnek az alapján indult el a protestáns reformáció. Jézus Krisztusba vetett 
hit által részesülünk Isten igazságában; Isten a saját igazságát tulajdonítja 
nekünk, ami a miénk lesz. Ezt nevezzük hit általi megigazulásnak.

Hab 2:4 verse összefoglaló kijelentés az üdvösség útjáról és a hit általi 
megigazulás bibliai tanításáról. Az Újszövetség írói hogyan fejezték ki 
ugyanezt a gondolatot? Róm 1:17; Gal 3:11; Zsid 10:38

A nagy nyugtalanságban a gonoszságot, az igazságot és a megváltást érintő 
megannyi kérdés mellett Hab 2:4 verse rávilágít a hűségesek és a felfuvalko-
dottak közötti éles ellentétre. A két csoport sorsát a viselkedésük határozza 
meg: aki felfuvalkodott, végül elbukik, míg az igaz hit által él. A héber „hit” 
szó (’emuna) azt fejezi ki, hogy szilárdság, hűség, állhatatosság, megbízha-
tóság. Vagyis, aki hit által él, azt nem a cselekedetei mentik meg, viszont a 
tetteiből látszik, hogy hit által él. Hite megmutatkozik a tetteiben, ezért az 
örök élet ígéretét kapja. 
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május 21. kedd

MEGTELIK A FÖLD (Habakuk 2. fejezet)

A Hab 1:17 versében feltett kérdésre a 2. fejezetben olvashatjuk a választ, 
méghozzá az öntelt elnyomót csúfoló ének formájában. Nem kevesebb, mint 
öt jajszó (Hab 2:6, 9, 12, 15, 19) erősíti meg az üzenetet, hogy Babilon sorsa 
megpecsételődött. Az ellenséget sújtó büntetés arányban lesz az elkövetett 
tettekkel. A gonoszok végül azt kapják majd, amit áldozataikkal megtettek. 
Azt aratják, amit vetettek, mert Istent nem csúfolhatják meg magukat hatal-
masnak képzelő emberek (Gal 6:7).

Az elnyomóval szemben, aki végül Isten ítélete alá esik, az igaz az örök élet 
ígéretét kapja Krisztusban, bármi is történt vele élete során. Az utolsó időben 
élő maradékról írva A jelenések könyve ezzel a kifejezéssel él: „a szenteknek bé-
kességes tűrése” (Jel 14:12). Az igaz hívők valóban várják Isten közbelépését, 
még akkor is, ha ezt majd csak a második adventkor láthatják meg.

Hogyan segít Zsid 11:1-13 szakasza megbirkózni ugyanolyan kérdések-
kel, mint amilyenekkel Habakuk is küzdött, igaz, más körülmények kö-
zött?

Végeredményben Habakuk kérdésére Isten megerősítette, hogy Ő mindig 
ott van. Bízzunk jelenlétében és bizalommal tekintsünk az ítéletre, még ha 
ellenkező is a látszat – ez Habakuk próféta könyvének és minden bibliai ki-
nyilatkoztatásnak az üzenete. A prófétai hit bizalom az Úrban és változatlan 
jellemében. 

„A hit, amely erőt adott Habakuknak, valamint minden szentnek és igaznak 
is a súlyos próba idején, ma is élteti Isten népét. A legsötétebb órákban, a 
legijesztőbb körülmények között is bízhat a keresztény hívő a minden fény 
és hatalom Forrásában. Nap mint nap megújulhat reménye és bátorsága Is-
tenbe vetett hite által” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 
1995, Advent Kiadó. 242. o.).
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május 22.szerda

ISTEN NAGY TETTEIRE EMLÉKEZVE

Mivel foglalkozik a próféta a könyve 3. fejezetében? Miért olyan fontos 
ez, különös tekintettel a nehéz körülményekre és a hegyként tornyosuló 
fogós kérdésekre?

Habakuk megzenésített imádságban (lásd Hab 3:19) fejezi ki, hogy elfogadja 
Isten útjait. Tudja, hogy Isten hatalmas, ezért arra kéri: emlékezzen meg ke-
gyelmességéről, amikor majd elkezdődik az ítélet. Tisztelettel felidézi az Úr 
hatalmas, múltbéli tetteit, és imájában kéri, hogy most hozza el a szabadítást. 
Mintha a múlt és a jövő között állna. Egyrészt visszatekint a kivonulás ese-
ményére, ugyanakkor előre is néz, az Úr napjára, miközben arra vágyódik, 
hogy Isten az adott helyzetben mutassa meg nagy hatalmát. 

A 3. fejezet éneke költői nyelvezettel írja le, hogyan szabadította meg Isten 
Izráelt az egyiptomi szolgaságból. A kivonulás idején történtek előrevetítik 
a nagy ítéletnap eseményeit. A hívőknek nem kell félni az Úr napjától, csak 
várjanak, tartsanak ki és örüljenek a nekik adott reménységben. 

Ez az ének Isten hatalmát, dicsőségét és diadalmát is ünnepli. Úgy mutatja 
be Istent, mint akinek az uralma kiterjed az egész földre. Dicsősége a napkel-
te ragyogásához hasonlítható (Hab 3:4). 

Isten megítéli az elnyomó országokat, ugyanakkor megszabadítja népét 
„harci kocsikkal” (Hab 3:8, új prot. ford.). Isten ereje nem mindig látható a 
dolgok felszínén, aki viszont hisz, tudja, hogy az Úr minden körülmények 
között ott van. 

Habakuk arra szólít, hogy várjuk az Úr szabadítását, amikor elhozza igazságát 
a földre és betölti a világot dicsőségével. Amikor Isten népének tagjai dicséretet 
énekelnek az Úrnak, bátorítják egymást (Ef 5:19-20; Kol 3:16), hogy gondolja-
nak Uruk múltbeli tetteire és reménykedjenek a nagyszerű jövőben. Habakuk 
példája is azt mutatja, hogyan képes kitartani az, aki hittel, előre tekintve él.

Gondolkozzunk el arról, ahogyan a múltban vezette Isten az életün-
ket! Mennyiben segít ez bízni a jóságában, függetlenül attól, ami a 
közeljövőben történhet? Miért olyan fontos mindig előre nézni, az 
örökkévalóságra?
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május 23. csütörtök

ERŐSSÉGÜNK AZ ÚR

„Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lészen gyümölcs, megcsal 
az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget… De én örvendez-
ni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Az Úr Isten az 
én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéihoz, és az én 
magas helyeimen járat engemet” (Hab 3:17-19). Miért olyan jó itt a próféta 
alapállása? Hogyan erősíthetünk mi is ilyen lelkületet magunkban (lásd 
még Fil 4:11)?

Habakuk próféta könyvének utolsó verseiben (Hab 3:16-19) találjuk meg azt, 
hogyan fogadta Isten erejének és jóságának kinyilatkoztatását a próféta. 
Amikor Habakuk az ellenség támadására készíti fel magát, bátorságot lel ab-
ban, hogy újból az Úr szabadító tetteit idézi fel magában. Egészen felkavarja 
a félelem, miközben arra gondol, hogy népére közeleg az isteni ítélet. A meg-
szállás miatt elpusztulhatnak a Palesztinában olyannyira kedvelt fügefák és 
olajfák, meg az éppen annyira fontos szőlők, gabonák és nyájak. A próféta 
szilárd hite mégis rendületlen marad, mert látomásban látta az élő Istent. 

Habakuk a múltbeli tapasztalataiból ismerte Isten abszolút hűségét, ezért 
tudott belenyugodni terveibe a jelenre nézve is (Hab 3:16-19). A próféta a 
megannyi kedvezőtlen körülmény dacára is eltökélte, hogy az Úrba és jósá-
gába veti bizalmát, még ha helyzete reménytelennek tűnik is. 

Habakuk hűséges bizalommal várakozik, pedig semmi jel nem mutat azon-
nali szabadításra. Olyan próféta volt, aki párbeszédekkel, csúfolódó szavak-
kal, dicsérő énekekkel tanította a hívőket a korszakokon át, hogy mélyebb, 
élő hittel kapaszkodjanak a Megváltóba. Saját példájával bátorította az isten-
félő embereket arra, hogy beszéljenek Istennel, tegyék próbára hűségüket a 
nehéz időkben, reménykedjenek az Úrban és dicsérjék Őt. 

Könyve végén Habakuk gyönyörűen szól hitéről: mindegy, hogy milyen ne-
hézzé válik az élet, az ember akkor is találhat örömet és erőt Istenben. Az az 
üzenete, hogy a végtelennek tűnő elnyomás időszakában türelmesen kell 
várni Isten szabadítására. Habakuk próféta könyvében az Úrra való várakozás 
témája dominál. Különösen aktuális ez a gondolatkör a hetednapi adventis-
ták számára, hiszen a nevünk is a Jézus visszajövetelébe vetett hitet fejezi ki!
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május 24.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Olvassuk el az alábbi idézeteket, majd beszéljük meg, hogyan segítenek 
jobban megérteni Habakuk üzenetét!

„Habakuk kérdésére létezik egy válasz. A válasz nem gondolat formájában, 
hanem események formájában érkezik. Isten válasza meg fog történni, de 
nem lehet szavakba önteni. A válasz bizonyosan meglesz; ’ha késik is, bízzál 
benne.’ A közbeeső időt valóban nehéz kivárni; az igazat elborzasztja, amit 
lát. Erre a nagyszerű felelet így hangzik: ’az igaz pedig az ő hite által él.’ Ez a 
válasz szintén nem gondolatként, hanem életformaként értendő. A prófétai 
hit bizalom Istenben, akinek a jelenbeli hallgatása a megértés egy formája” 
(Abraham J. Heschel: The Prophets. Mass., 2001, Prince Press. 143. o.).

„Tápláljuk és ápoljuk a próféták és apostolok hitét – a hitet, amely megra-
gadja Isten ígéreteit és várja, hogy szabadulást hozzon akkor és ahogyan 
Ő jónak látja. A biztos prófétai beszéd  végső beteljesülése a mi Urunk és 
Megváltó Jézus Krisztusunk dicsőséges adventje lesz, amikor eljön mint 
királyok Királya és uraknak Ura. A várakozási idő talán hosszúnak tűnik, 
és az embert lesújtják a csüggesztő körülmények. Sokan, akikben bíztunk, 
talán elhullanak az úton. De mondjuk bizakodóan a prófétával együtt, aki 
a példátlan hitehagyás idején bátorította Júdát: ’Az Úr azonban ott van szent 
templomában: csendesedjék el előtte az egész föld’ (Hab 2:20, új prot. ford.)” 
(Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 
242-243. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Foglaljuk össze Habakuk és Isten párbeszédét! Alapjában véve 

miért panaszkodott a próféta? Hogyan fogadta Isten válaszát? 
2) Lehetséges, hogy Isten szemében elfogadhatóbb vallási magatartás 

az őszinte kérdés, sőt akár a kétely is, mint a csupán felszínes hit? 
Indokoljuk meg válaszunkat!

3) A hetednapi adventisták előző generációi mind abban hittek, hogy 
Krisztus mostanra már visszajön és megláthatják az összes csodá-
latos ígéret végső teljesedését. A mi nemzedékünk hogyan tanulhat-
ja meg megőrizni a hitét, miközben tovább várakozunk az Úr visz-
szatérésére?
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SZILÁGYI JÓZSEF: 
HABAKUK PRÓFÉTA
(a Káldeus Birodalomról)

Jaj-jaj, mert bűnös népemet
még nagyobb bűnös kerítette
hatalmába! Nem értem ezt;
sóvárgok méltó feleletre:
ó, vajon meddig tűri az Ég?
s kap-e az igaz jutalmat?

Íme a válasz: Minden kincs elég,
máglyaként ég majd a zsarnok alatt.

Mert végül mindenki megítéltetik:
semmi büszke bálvány akkor nem segít;
rabló nagy népeket rabul ejtenek...
Az igaz megszabadul, hite által él.

Porból suttogja sok rommá lett kastély:
bűnös kezek zsákmányt tűznek gyűjtenek.
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május 25–31.

Az Úr napja (Zofóniás)

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 11:4; 62:5; Jóel 2:1-11; Náhum 1-3; 
Zofóniás 1:14-18; 2:1-3; 3:1-5

„Rettenetes lesz az Úr ellenök, mert elfogyatja a földnek minden istenét, és 
néki hódol majd kiki a maga lakhelyén, a pogányoknak is minden szigete” 
(Zof 2:11).

KULCSGONDOLAT: Az ítélet közeleg, de aki komolyan keresi, még min-
dig találhat kegyelmet és irgalmat.

Ha a próféták könyveit időrendi sorrendbe állítanánk, Zofóniás Ézsaiás és 
Jeremiás közé kerülne. 

Zofóniás prédikációi elítélték Júda társadalmának szörnyű romlottságát. Is-
ten szeretete továbbra is alázatra és hűségre szólította népét; a próféta rámu-
tatott, hogy meg kell térniük. Üzenete két részből állt. Egyrészt ott a közelgő, 
egyetemes ítélet fenyegetése, ami kiterjed még Isten népére is, ugyanakkor 
ígéretet is találunk, miszerint Izráel maradékához csatlakoznak a megváltot-
tak minden nép sorai közül, Istent szolgálva és áldásait élvezve. E heti ta-
nulmányunkból kitűnik, hogy Zofóniás üzenete ma is sokat mond azoknak, 
akik a bűnös világnak hirdetik a reménység isteni üzenetét. 

9. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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május 26. vasárnap

A SÖTÉTSÉG NAPJA

Zofóniás próféta könyve középpontjában „az Úrnak napja” (Zof 1:7) áll. A bib-
liai próféták számára az Úr napja kifejezés egy meghatározott időszakra vo-
natkozik, amikor Isten belenyúl az emberi eseményekbe, hogy megmentsen 
és ítéletet tartson. Az ókori Izráelben a legtöbben úgy gondolták, hogy az Úr 
megmenti és felemeli Izráelt, a vele ellenséges népeket pedig örökre elpusz-
títja. Hallgatói legnagyobb megdöbbenésére a próféta azonban kijelentette, 
hogy az Úr napja a végzet napja lesz még Isten népe számára is (Zof 1:1-5), 
mert vétettek Isten ellen (Zof 1:17). 

Hasonlítsuk össze Zof 1:14-18 versét Jóel 2:1-11 és Ám 5:18-20 szakaszá-
val! Milyen képet kapunk „az Úrnak napjáról” az idézett igeszakaszokból?

A közelgő ítéletet Zofóniás az özönvíz pusztításához hasonlítja, amikor a 
víz minden életet elsodort (1Mózes 6-8. fejezet). Isten teremtési rendjéhez 
képest szinte fordított sorrendet mutat Zof 1:2-3 verseinek listája azokról, 
akikre pusztulás vár: emberek, szárazföldi állatok, madarak, víziállatok (vö. 
1Móz 1:20-27). 

A próféta figyelmeztette a népet, hogy az ítélet alól pénzzel nem tudják ki-
váltani magukat (Zof 1:18). Sem arany, sem ezüst nem védheti meg őket az 
Úr haragjától. Jeruzsálem önelégült lakói azt állították, hogy Isten se jót, se 
rosszat nem tesz. Egyszerűen semmilyen megnyilvánulásra nem számítottak 
az Úr részéről (Zof 1:12). Az isteni ítélet azonban megmutatja, hogy Isten 
milyen tevékenyen munkálkodik annak biztosításáért, hogy népének legyen 
jövője. 

Zofóniás világossá teszi, hogy Isten ítéletének nem csupán a büntetés, ha-
nem a helyreigazítás a célja. Az Úr védelmet ígér mindazoknak, akik keresik 
Őt (Zof 2:3). Az Úr napja nem csupán a világ végét jelenti, hanem Isten örök 
országának jövőbeli megalapítását is.

Milyen értelemben tapasztaljuk most is azt, amiről Zof 1:18 versében 
olvasunk? Vagyis milyen helyzetekben éreztük már, hogy a világ min-
den pénze sem menthet meg? 
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május 27.hétfő

A FÖLD ALÁZATOSAI

Zof 2:1-3 szakaszában a próféta bűnbánatra hív. A pusztulás hamarosan be-
következik ugyan, mégis van idő védelmet találni, de csak akkor, ha a nép 
megtér. A megtérésre nem hajlandó gonoszok az ítélet napján elenyésznek, 
mint a polyva. Zsolt 1:4 szintén a polyvához hasonlítja a gonoszokat, akikre 
végül pusztulás vár.

„Keressétek az Urat” – ezekkel a szavakkal bátorítja Zofóniás azokat, akik meg-
alázzák magukat Isten előtt, hogy rendületlenül tartsanak ki hitükben. Tanítá-
sa szerint az Úr keresése megegyezik az igazságosság és alázat keresésével. Lé-
nyeges a bűnbánat ahhoz, hogy az ember elkerülhesse a küszöbön álló ítéletet. 

Zofóniás a megtérő embereket nevezi úgy, hogy „e föld alázatosai”  
(Zof 2:3). A következő igehelyek hogyan világítanak rá e kifejezés jelen-
tésére, amit úgy is fordíthatnánk, hogy „a föld szegényei”? Zsolt 76:10;  
Ézs 11:4; Ám 8:4; Mt 5:3

Azok az alázatos emberek, akik hűségesek maradtak Istenhez, akiket Ő ve-
zet és tanít. A zsoltáros így fogalmaz: „Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a 
vétkezőket. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alá-
zatosokat” (Zsolt 25:8-9). A próféta arra biztatja az alázatosokat, hogy Istent 
keresve, az igazságosságra és az alázatosságra törekedve készüljenek a kö-
zelgő ítéletre. A talán szó fejezi ki annak lehetőségét, hogy a hűséges alázato-
sak életben maradhatnak. A túlélés teljes egészében Isten kegyelmén múlik, 
a kegyelem pedig soha nem vehető magától értetődőnek, természetesnek.  
A fenyegető vész idején van remény a jövőre nézve, amit a könyörületes Isten 
biztosít. Az Úr védelmet ígért minden benne bízónak (Jóel 3:16; Náh 1:7).  
Az ilyen bizalom kizárja azt, hogy az ember csak magára akarjon támaszkod-
ni; kizárja a ravaszságot és a csalást is. 

„Látszólag nincs tehetetlenebb, valójában mégis legyőzhetetlenebb, 
mint az a lélek, aki érzi semmiségét, és teljesen a Megváltó érdemei-
ben bízik. Ima, valamint Isten Igéjének tanulmányozása által, és mert 
hiszi, hogy Isten állandóan jelen van, a leggyengébb ember is kapcso-
latban lehet az élő Krisztussal, aki fogja kezét, és soha nem ereszti el” 
(Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent 
Kiadó. 120. o.). Milyen tapasztalatot szereztünk már e bátorító gon-
dolattal összefüggésben? Hogyan tanulhatunk meg ilyen kapcsolat-
ban élni Krisztussal? 
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május 28. kedd

ROMLOTT VÁROS

Egy kínai közmondás szerint a szoba legsötétebb pontja közvetlenül a gyertya 
alatt van. Ezt a közmondást a Zofóniás korabeli Jeruzsálem erkölcsi állapotára 
is vonatkoztathatnánk. A próféta éppen akkor fejezte be az isteni ítélet kihirde-
tését a Júdával szomszédos népek felett (lásd Zofóniás 2. fejezet): nyugaton a 
filiszteusok, keleten Moáb és Ammon, délen a kúsiták, északon pedig Asszíria. 
Viszont nem fejezi be itt a felsorolást, a folytatásban leleplezi azoknak a vétkeit 
is, akik magában Jeruzsálemben, Isten földi városában laknak. 

Olvassuk el Zof 3:1-5 szakaszát! Kikre vonatkozik az elítélő szó és miért? 
Hogyan fordulhatott elő, hogy végül mégis ilyen romlottá vált Isten népe, 
amely annyi világosságot és igazságot ismerhetett? Mit tehetünk, nehogy 
velünk is ez történjen? 

Zofóniás főként Júda fővárosa miatt fejezi ki aggodalmát. Vezetőit vádolja a 
város erkölcsi romlásáért, ami közvetlenül abból eredt, hogy a vezetők nem 
éltek a rájuk ruházott felelősségi körhöz és szerephez méltó életet (vö. Jer 
18:18; Ez 22:23-30). A korrupt udvart irányító fejedelmeket „ordító oroszlá-
nok”-hoz hasonlítja, a bírákat pedig „estve járó farkasok”-hoz. A templomban 
sem volt sokkal jobb a helyzet, mivel a papok nem tanították Isten Igéjét és 
a próféták sem az igazságot mondták. 

„Jósiás uralkodása alatt az Úr világosan megjelentette Sofóniásnak a tartós 
hitehagyás következményeit, és felhívta az igaz egyház figyelmét a dicsősé-
ges jövőre. Jövendölései, amelyek a Júdát fenyegető ítéletet hirdették meg, 
vonatkoznak a Krisztus második adventje idején élő, megtérni nem akaró 
világra is” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, Ad-
vent Kiadó. 244. o.). 

Nézzünk csak szét! Végső pusztulás vár a világra, még ha most csábí-
tónak is tűnik. Aki nem hisz a Bibliában, az is látja, hogy milyen 
könnyen bekövetkezhet a romlás. Miért csak az Úrban lehet egyedüli 
reményünk? Hogyan tanulhatunk meg mind jobban Istenre hagyat-
kozni és nem a világ üres, hiábavaló dolgaiban bízni? 
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május 29.szerda

ISTEN LEGNAGYOBB ÖRÖME

„Az Úr, a te Istened közötted van; erős ő, megtart; örül te rajtad örömmel, 
hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked” (Zof 3:17). 

A könyv záró szakaszában (3:9-20) Zofóniás a harag témájától elfordulva a 
helyreállításról szól. Az ítélet után elérkezünk Isten végső céljaihoz. A népek 
a fegyelmező isteni tettek után együttesen az Úrhoz fordulnak, hogy tiszta 
szívből szolgálják. A nép ajka megtisztult, hogy szolgálatával imádhassa és 
dicsőíthesse az Urat. Megmarad Júda kicsiny, de alázatos és hűséges mara-
déka, akik elfoglalják majd az öntelt vezetők helyét. 

Még fontosabb, hogy az Úr népe között fog lakozni, helyrehozza a múltban 
történt rossz dolgokat. A népnek nem kell többé félelemben élni, mert az Úr 
velük lesz, közöttük lakozik. Megváltójuk és Szabadítójuk lesz. „…legelész-
nek és lenyugosznak és nem lesz aki felrettentse őket” (Zof 3:13). 

Ilyen áldások természetesen örömet váltanak ki a népből Isten miatt, de a 
próféta kijelenti, hogy Isten fog örülni népének. Az Úr irántuk érzett öröme és 
szeretete olyan nagy lesz, hogy örömkiáltásokat hallat majd. 

Hogyan mutatta be Ézsaiás próféta Isten örömét a megváltott nép felett? 
Ézs 62:5; 65:19

A nagy Király, az isteni Harcos fogja népét megvédeni és magáénak követel-
ni. Megad minden kedvezményt övéinek, amit a kereszten, értünk kivívott 
győzelme által biztosított. Az alázatosokat felmagasztalja; szégyent, szenve-
dést és elidegenedést tiszteletre, áldásokra változtat, ráadásul jelen lesz népe 
között. Kiemelt figyelmet fordít a sántákra és a kivetettekre, mint ahogy ez a 
téma a Jézus Krisztus által hirdetett üzenetnek is fontos részét képezte. 

Az Úr még a rettenetes figyelmeztetések között is adott reményt né- 
pének. Hogyan tanulhatunk meg nap mint nap ezzel a reménységgel 
élni adventistaként, a második advent ígéretében bízva? Miként 
maradhat élő ez a reménységünk, főként a bajok és a világban tapasz-
talható megannyi szomorúság idején? 
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május 30. csütörtök

ISTEN VÁLASZA AZ IGAZSÁGTALANSÁGRA

Olvassuk el Náhum próféta könyve 1-3. fejezetét! Konkrétan melyik ver-
sekben rejlik tanítás Isten jellemére vonatkozóan? Az itt olvasottakat ho-
gyan alkalmazhatjuk az utolsó idők eseményeire? 

Náhum próféciájában találjuk Isten szavát e világ birodalmai ellen, amelye-
ket Ninive szimbolizál. A próféta a korabeli világra tekintve látta, amint Is-
ten keze az Asszír Birodalom ellen emelkedik. Kijelentette, hogy fővárosa, 
Ninive hamarosan elesik és többé már nem emelkedik fel. Náhum abszolút 
bizonyossággal szólt, mint aki ismerte Isten jellemét a prófétaság ajándéka 
révén (Náh 1:1). Az Úr megmutatta neki azt, ami majd bekövetkezik. Isten 
nem hagyja büntetlenül a vétkest (2Móz 34:6-7; Náh 1:3). 

Az asszírok sok népet kifosztottak, csillapíthatatlan hatalomvágy fűtötte 
őket, hírhedt volt kegyetlenségük. Isten „borotvájaként” (lásd Ézs 7:20) elő-
szeretettel „megnyirbálták” szomszédaikat. Végre elérkezett a borotva eltö-
résének ideje. Isten ítéletének végrehajtói sem kapnak felmentést az ítélet 
alól. Attól kezdve Ninive megszűnt létezni, a prófétai szó viszont tovább él. 
Arra emlékeztet, hogy talán lassúnak tűnhet az isteni igazságszolgáltatás, ám 
végül semmi nem tartóztathatja fel. 

Amint egy korábbi tanulmányban láttuk, évekkel Náhum szolgálata előtt Ni-
nive lakói meghallották Jónás üzenetét, megtértek, Isten pedig megkímélte 
városukat. Bűnbánatuk azonban nem maradt tartós, a nép visszatért régi 
szokásaihoz. Az elnyomó igájuk alatt szenvedő sok ország örömmel üdvö-
zölhette Ninive elestének hírét. Jó hírt visz a hírnök (Ézs 52:7), Asszíria ha-
talma megtört. Isten népe újból békében tisztelheti az Urat (Náh 1:15).

Ha mégoly nagy is az Úr haragja, kegyelme annál hatalmasabb. Védelmezi 
azokat, akik jóságának teljességét várják. Náhum azt tanította, hogy Isten 
gondoskodik a benne bízókról, de „gáttörő árvízként” üldözi ellenségeit a 
sötétségben (Náh 1:8). Isten állt az események mögött, Ő határozta el, hogy 
elérkezett a Ninive feletti ítélet ideje. 

A próféta bemutatja, hogy Isten hatalmas erővel bír. Az egész teremtett világ 
remeg előtte, nem tűri meg örökre a bűnt, de mindazokat megmenti, akik 
bíznak benne. Nem létezik köztes terület. Vagy az egyik oldalon állunk, vagy 
a másikon. „Aki velem nincsen – mondta Jézus –, ellenem van” (Mt 12:30). 
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május 31.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„A végtelen Isten most is tévedhetetlen pontossággal tartja számon a népek 
dolgait. Ameddig kegyelmét kínálva bűnbánatra szólít, a számvetést nem 
zárja le, de amikor az ember túllépi a menny által szabott határt, akkor Isten 
megmutatja haragját. A számadás lezárul. Isten türelme véget ér. Nem véd 
már a kegyelem” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 
1995, Advent Kiadó. 226. o.).

„A világ számadással tartozik az el nem bukott világok és a menny előtt az 
egész föld Bírájának, akit elítéltek és keresztre feszítettek. Ez lesz az igazi 
számadás napja, Isten bosszúállásának hatalmas napja! Krisztus akkor nem 
Pilátus zárkájában áll. Pilátus, Heródes és mindazok, akik gúnyolták, szidal-
mazták, elutasították és keresztre feszítették, megtudják majd, hogy mit je-
lent a Bárány haragját érezni. Valós fényükben látszó tetteik megelőzik őket” 
(Ellen G. White: Testimonies to Ministers. 132. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Zofóniás kortársai közül némelyek rettenetes dolgokat követtek el 

úgy az Úr, mint a többi ember ellen, míg mások csak közönyösen 
végignézték, amint az előbbiek különféle gonoszságokat hajtottak 
végre. Vajon Isten szemében melyik rosszabb e kétféle bűn közül? 
Érvekkel támasszuk alá válaszunkat!

2) Térjünk vissza a hétfői részhez, ahol ezt az idézetet találjuk: 
„Látszólag nincs tehetetlenebb, valójában mégis legyőzhetetlenebb, 
mint az a lélek, aki érzi semmiségét, és teljesen a Megváltó érdeme-
iben bízik.” Mit jelent „teljesen a Megváltó érdemeiben” bízni? 
Hogyan mutatkozik meg ebben is a Krisztusba vetett hit általi meg-
igazulás nagyszerű igazsága? Miért van központi szerepe ennek az 
igazságnak egész hitrendszerünkben? Ha nem Krisztus érdemeire 
hagyatkozunk, akkor kinek az érdemeiben bízunk?

3) Miért olyan könnyű, főként a kényelemben és gazdagságban élők 
számára elfeledkezni arról, hogy mindenünk Istentől függ? Hogyan 
védekezhetünk a tévedésektől ezen a téren? 

4) Beszélgessünk még arról, hogy az Úr örül és énekel népe miatt. 
Általában mi fejezzük ki örömünket az Úrnak énekben mindazért, 
amit értünk tett. Mi a jelentősége annak, amikor ezt Ő teszi? 
Hogyan lehet ez, hiszen mindannyian eléggé szánalmas helyzetben 
vagyunk?  
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SZILÁGYI JÓZSEF: 
NÁHUM PRÓFÉTÁT OLVASVA

Birodalmak omlása hatalmas,
elenyészik minden nagy erő;
véget ér egy korszak, új idő
jön, s nem tudni még, kit emel magas
helyekre, más népek fölé
e hullám, e földrengés,
e sors, – vagy főleg és
leginkább a mindörökké
biztos égi trón. Mert van égi
hatalom is: Ő az igazságos,
rendíthetetlen. Ítéli
ellenségeit, ellene senki se
állhat, jogosan kormányoz. 
…S bármi nagy, elpusztul Ninive.
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június 1–7.

Fontossági sorrend 
(Haggeus)

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Ezsdrás 3:1-6; Haggeus 1; 2; Máté 1:23; 12:6; 
Lukács 24:13-27; János 2:19

„Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek Ura”  
(Hag 2:8).

KULCSGONDOLAT: Haggeus próféta üzenete egyszerű: Mit a fontos szá-
munkra? Miért kell helyes sorrendet tartani? 

Haggeus próféta könyve az egyik legrövidebb bibliai irat, ami Júda életének 
egy kritikus időszakában keletkezett. A babiloni fogságból már csaknem 
húsz évvel korábban visszatért a nép egy része, de úgy tűnt, hogy hazaté-
résük okáról már elfeledkeztek. Hagyták, hogy Isten temploma romokban 
heverjen, mert minden energiájukkal saját házaik építésén fáradoztak. 

A próféta tehát arra késztette a fogságból visszatérteket, hogy jól gondol-
ják meg a helyzetüket. Üzenete egyszerű és logikus. Az emberek keményen 
dolgoztak, de nem kerestek eleget. Ennek az az oka, hogy nem volt helyes a 
fontossági sorrendjük. Istent kellett volna minden tevékenységük elé helyez-
niük. Jézus így fejezte ki ezt a gondolatot: „Hanem keressétek először Istennek 
országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek” (Mt 6:33). 

Ma is könnyű annyira belefeledkezni a létfenntartásért folytatott küzdelem-
be, hogy megfeledkezünk arról, amit a legfontosabbak kellene tartani: min-
dig Isten akaratát végrehajtani. 

10. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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június 2. vasárnap

SOKAT VETNEK, DE KEVESET ARATNAK 

Olvassuk el Hag 1:1-11 szakaszát! Miről számol be a próféta? Miért tör-
tént mindez? Hogyan fordulhat elő hasonló a mi életünkben is? Mennyi-
ben lehetünk mi is vétkesek az itt említett bűnben? 

„Több mint egy évig elhanyagolták, és majdnem egészen abba hagyták a 
templomépítést. A nép otthon maradt, és igyekezett földi jóléthez jutni, de 
helyzetük siralmas volt. Dolgoztak, ahogy csak tudtak, de nem mentek sem-
mire. Mintha a természeti erők összeesküdtek volna ellenük. Mivel a templo-
mot romokban hagyták, az Úr pusztító aszályt küldött rájuk. Azelőtt termé-
kennyé tette mezőiket és kertjeiket, jóindulata jeleként adott nekik gabonát, 
szőlőt és olajat. De visszavonta áldását, mert önzően használták e bőkezű 
ajándékokat” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. 2. kiad. Budapest, 1995, 
Advent Kiadó. 355-356. o.). 

Haggeus szembesítette a népet az adott helyzettel. Az Istennel való szövet-
ség megtörése miatt bekövetkező egyik átok az eredménytelen munka volt 
(3Móz 26:16, 20). A nép nem számíthatott jólétre, amíg nem szentelnek fi-
gyelmet legfontosabb feladatuknak. 

Haggeus nagy buzgalommal szolgálta az Úr templomának ügyét, és azt akar-
ta, hogy a nép azonnal nekilásson felépítésének. Törekvései éles ellentétben 
álltak az önelégült emberek nyugalmával, akik nem törődtek úgy a templom 
dolgaival, mint saját kényelmükkel. Haggeus legfőképpen a templom miatt 
aggódott, a nép azonban csak a saját házaival volt elfoglalva. 

Az Úr felhasználta a prófétát arra, hogy a nép szívét az Isten által fontosnak 
tartott dolgok felé fordítsa. Az istentisztelet nem volt megfelelő addig, amíg 
az Úr háza romokban hevert. A jeruzsálemi templom szimbolizálta Isten 
jelenlétét a bűnössé lett emberiség között. Az egész világ számára látható 
emlékeztetőként szolgált arra, hogy a Mindenható Úr az ég és a föld Iste-
ne. Hogyan is tehettek volna bizonyságot Izráel fiai az igaz Istenről, amikor 
pontosan az a jelkép lett rommá, ami Istenre és a megváltási tervre mutatott 
(lásd Jn 2:19; Mt 26:61)? A templomhoz való viszonyulásuk több szempont-
ból is egy mélyebb lelki problémát sejtetett: az Úr maradék népe elveszítette 
küldetéstudatát.

Találunk ebben figyelmeztetést, ha magunkra gondolunk?  
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június 3.hétfő

ISTEN LEGNAGYOBB ÍGÉRETE

Figyeljük meg Hag 1:12-14 versében a közös cél érdekében való egységes 
fellépést! Miért volt ez különösen fontos ahhoz, hogy végre tudják hajta-
ni azt, amire Isten szólította őket? 

Az üzenetnek ekkor már azonnal engedelmeskedtek a vezetők és az egész 
maradék nép is. Előkészületeket tettek, anyagokat gyűjtöttek, majd három 
héttel később újból nekiláttak a templomépítés munkálatainak. A következő 
héten felállították az oltárt és újból gyakorolni kezdték az áldozatok bemuta-
tását (Ezsd 3:1-6). Öt év sem telt bele és a templom elkészült.

Isten országa valóban nem azonosítható semmiféle anyagi természetű épít-
ménnyel, ám Haggeus próféta könyve arra emlékeztet, hogy lelki céljai érdeké-
ben Isten alkalmanként még anyagi dolgokat, pl. épületeket is felhasználhat. 
Ha egy próféta sikerét az alapján állapíthatjuk meg, hogy azonnal engedel-
meskednek üzenetének, akkor Haggeust tekinthetjük az egyik legeredmé-
nyesebb prófétának. Prédikációi tettekre sarkallták a népet. Egy hónapon 
belül újrakezdték a templom építését, miközben Isten prófétái arról biztosí-
tották a népet, hogy számíthatnak az Úr segítségére. 

Hag 1:12-14 szakasza írja le, hogyan fogadták üzenetét a vezetők és a nép. 
Mindannyian engedelmeskedtek az Úrnak, mert felismerték, hogy Ő küldte 
el Haggeust. „…megfélemlék a nép az Úr előtt” (12. vers), amit istentisztele-
tükkel fejeztek ki. Így a próféta már más üzenetet is hozhatott az Úrtól: „Én 
veletek vagyok” (13. vers). Amint eldöntötték az emberek, hogy engedelmes-
kednek az Úrnak, a feddő üzenet helyett máris bátorító szavak hangzottak el 
a próféta szájából. Amikor Isten a jelenlétéről biztosította őket, ezzel minden 
egyéb áldást is megígért. „Én veletek vagyok” – ez a kijelentés visszamutat 
Isten szövetségi fogadalmára, amit a pátriárkák és Mózes idejében tett (1Móz 
26:3; 2Móz 3:12; 4Móz 14:9).

Természetesen Jézus a legfőbb kinyilatkoztatás Istenről. A neve azt 
jelenti, hogy „Velünk az Isten” (Ézs 7:14; Mt 1:23; 28:20). Gondolkozzunk 
el arról a kérdéskörről, hogy közöttünk élt Jézus, a világmindenség 
Teremtője és Fenntartója! Mit árul ez el az egyes ember fontosságáról a 
hatalmas világegyetemben, még ha egészen jelentéktelennek látjuk is 
magunkat ilyen összehasonlításban? Beszélgessünk erről szombaton a 
csoportban!
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június 4. kedd

NE FÉLJ!

Hag 2:1-5 szakaszában érdekes fejleményt láthatunk az Isten népe között 
végbement nagy reformációban. Nagyjából egy hónappal az építkezés meg-
kezdése után Haggeus által Isten bátorító szót küldött a maradéknak, akik 
híján voltak a megfelelő forrásoknak, mégis eltökélték, hogy a próféták út-
mutatása alapján újjáépítik Isten házát. Haggeus azt kérdezte a vénektől, 
hogy milyennek látják a templomot ahhoz képest, amilyen a fogság előtt volt. 
Egyértelműen nem ért fel a korábbi dicsőséggel az, ahogy a templom akkor 
kinézett. Talán az emberek elkeseredtek, mert esély sem volt arra, hogy visz-
szaállítsák a hajdan ugyanott álló salamoni templom káprázatos szépségét. 

A próféta bátorította a népet, hogy csak folytassák a munkát, mert Isten Lel-
ke velük van. A maradék közösség minden egyes tagját felszólította, hogy 
legyenek erősek és dolgozzanak keményen, mert a Mindenható Isten közöt-
tük lakozik. Haggeus lényegében ugyanazt mondta a vezetőknek (Legyetek 
bátrak! Ne féljetek!), mint amivel az Úr Mózes halála után bátorította Józsuét 
(Józs 1:5-9). Minél kisebb és gyengébb forrásokkal rendelkezett Izráel, annál 
nagyobb szükségük volt az Istenbe vetett hitre. A próféta kijelentette, hogy 
az Úr majd nagyobbá teszi a templom későbbi dicsőségét, mint azelőtt volt. 
Erre azonban csak azért kerülhetett sor, mert eljött az, aki a templomnál is 
hatalmasabb (lásd Mt 12:6). A Lélek jelenléte biztosította Isten országának 
folyamatosságát Izráelben. Isten Lelke vezette Mózest és a véneket, Ő küldte 
el a prófétákat ihletett üzenettel, Ő volt a maradék nép között. A vezetők és 
az egész nép hitből fakadó válasza tanúsította, hogy valóban lelki reformá-
ció ment végbe közöttük. A Lélek végezte el a megújítást bennük, Ő vezet-
te a népet Istenük felé. A Lélek jelenléte a bőséges áldásokat is garantálta.  
A próféta arra bátorította a közösség tagjait, hogy az isteni ígéretek értelmé-
ben munkálkodjanak, egészen azok beteljesedéséig. 

Haggeus Isten Igéjével szolgált az élet keménységét ismerő és a szertefoszlott 
remények miatt csalódott népnek. A figyelmüket a hűséges Istenre irányítot-
ta, aki elvárja népétől, hogy országának felelősségteljes polgárai legyenek, 
kitartóan jót cselekedjenek és így találjanak igazi értelmet, célt életüknek. 

Egy 35 éves, hitéből kiábrándult férfi hosszú búcsúirat hátrahagyása 
után öngyilkos lett. Többek között ezt írta: „Minden szó, minden gon-
dolat és minden érzés egyetlen problémából ered: az élet értelmetlen.” 
Milyen szempontból mondhatjuk, hogy nemcsak az Istenbe vetett hitünk 
ad értelmet az életünknek, hanem a készséges engedelmességünk is?
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június 5.szerda

„AKIT MINDEN NÉPEK ÓHAJTANAK” 

Milyen ígéretet találunk Hag 2:6-9 verseiben? Mit tudhatunk a teljesedé-
séről? 

Isten bejelentette Haggeus által, hogy az Úr napján minden nép megremeg a 
nagy földindulásban, a templom pedig megtelik Isten dicsőségével. A prófé-
ta felszólította kortársait, hogy lássanak túl koruk küzdelmein, a szegénysé-
gen, és tekintsenek előre Isten országának dicsőségére, ami felé a templom 
is mutatott. 

A jeruzsálemi templomot legfőképpen azért építették olyan pompásra, hogy 
méltó legyen Isten számára, aki megjelent benne. Ám e szöveg szerint az Úr 
kész volt a dicsőségesnél szerényebb házban is lakozni, majd pedig azt tündök-
lővé tenni. A népnek nem kellett túlzottan aggódnia amiatt, hogyan teremt-
hetik elő a templom újjáépítéséhez szükséges anyagiakat. A világ minden 
kincse Istené, aki megígérte, hogy ebben az új házban fog lakni. Maga az Úr 
adott meg mindent, ami a templom dicsőségéhez kellett. 

„Amint a nép törekedett a maga részét megtenni, Isten kegyelmét szívében 
és életében újra tapasztalta, s egyik üzenetet a másik után kapta Aggeus 
és Zakariás által. Az üzenetek Isten gazdag jutalmának ígéretét hordozták, 
azt, hogy valóra váltja annak a templomnak a dicsőségéről szóló jövendö-
lését, melynek falait most építik. Ebben az épületben jelenik meg a népek 
Reménysége – az emberiség Tanítója és Megváltója –, amikor eljön „az idő-
nek teljessége” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995,  
Advent Kiadó. 358. o.). 

Isten megígérte, hogy a második templom dicsősége túlszárnyalja majd az 
elsőét. Másfajta dicsőség lesz az, mivel ezt a templomot a jelenlétével tiszteli 
meg Jézus, amikor testben megjelenik. Úgy is lett: Krisztus jelenléte az új 
templom dicsőségét nagyobbá tette Salamon templomának dicsőségénél. 

Olvassuk el Zsid 8:1-5 szakaszát! A földi templom minden dicsősége 
mellett is csak az árnyéka volt az igazinak, ami a megváltási tervet 
szimbolizálta. Gondoljunk bele annak a jelentőségébe, hogy Jézus 
most az „igazi sátor”-ban végzi szolgálatát értünk, abban, amit nem 
ember, hanem maga Isten készített! Hogyan tanulhatjuk meg még 
jobban értékelni a szentély tana fontosságát a megváltási tervben?
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június 6. csütörtök

AZ ÚR PECSÉTGYŰRŰJE

„Azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, felveszlek téged Zorobábel, 
Sealtiélnek fia, én szolgám, azt mondja az Úr, és olyanná teszlek, mint egy 
pecsétgyűrű, mert téged választottalak el, azt mondja a Seregeknek Ura” 
(Hag 2:23). 

Az Úr utolsó üzenetét az előzővel egy napon kapta Haggeus, kiegészítésként 
(lásd Hag 2:22-23). Isten figyelmeztetést adott, hogy az ítélet napján elpusz-
tulnak majd országok és népek. Ám még ugyanazon a napon a próféta azt 
is kijelentette, hogy az Úr szolgája végrehajtja a rábízott feladatot, a megvál-
tást. Ezt úgy érthetjük meg, hogy az ígéret végső és maradéktalan teljesedése 
majd csak a második adventkor és az utána következő időkben lesz meg.   

A nemzet politikai vezetőjét a prófétai kijelentés kapcsolatba hozza Izráel 
királyának, Dávidnak dicsőséges uralmával, hiszen Zorobábel Joákin király 
unokája lévén a babiloni fogság után Dávid trónjának törvényes örököse 
volt. Júda kormányzójaként szolgált a perzsa Nagy Dárius király uralkodása 
idején és ő vezette a jeruzsálemi templom újjáépítését. A főpap pedig Jósua 
volt, aki szintén segített az építkezésben. 

A próféta azt mondta, hogy Zorobábel lesz az Úr pecsétgyűrűje, ami a kirá-
lyi hatalom és tulajdon bizonyítéka volt. Az Úr mint a törvényes dokumen-
tumokat gyűrűjével megpecsételő király, az egész világ csodálatát felkelti 
szolgája munkája által. Természetesen semmiképp sem szabad alábecsülni 
Zorobábel fontos szerepét a templom újjáépítésében, de ő nem töltött be 
minden ígéretet, amit Isten Haggeus által adott neki. Az evangéliumok ih-
letett írói Dávid és Zorobábel utódjára, Jézus Krisztusra mutatnak, akinek 
személyében és szolgálatában találjuk a Biblia összes messiási próféciájának 
végső teljesedését. 

Olvassuk el Lk 24:13-27 verseit! Különösen arra figyeljünk, amit 
Krisztus a két tanítványnak mond! Milyen fontos üzenetet közöl 
velük? Szavai miként mutatnak rá az ószövetségi próféciák megérté-
sének fontosságára? Miért időszerűek ezek a próféciák még a mai 
keresztények számára is? 
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június 7.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„De Isten még ebben a sötét órában is bátorította a benne bízókat. Elhívta 
Aggeus és Zakariás prófétát, hogy megoldást hozzanak a válságban. Isten 
szolgái megrázó bizonyságtételekben tárták fel a nép szenvedésének okát. 
Azért nem boldogulnak földi dolgaikban, mert nem Isten ügyét teszik első 
helyre – mondták a próféták. Ha a zsidók megdicsőítenék Istent, s az Őt 
megillető tiszteletüket és hódolatukat azzal fejeznék ki, hogy a templom épí-
tését elsődleges feladatuknak tartják, így biztosítanák Isten jelenlétét és ál-
dását” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, Advent 
Kiadó. 356. o.). 

„A második templomot nem Jahve dicsőségének felhője tisztelte meg, hanem 
annak a jelenléte, akiben az Istenségnek egész teljessége lakozott testileg 
– aki maga volt a testben megjelent Isten. Amikor a Názáreti tanított és gyó-
gyított a szent udvarokban, a »Népek Vágya« jött el templomába. Krisztus 
jelenléte – és csakis az Ő jelenléte – tette a második templomot az elsőnél 
dicsőbbé” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adven-
tista Egyház. 23. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) A csoportban beszéljük meg a hétfői kérdést, ami Jézus földi életé-

vel kapcsolatos! Gondoljuk végig, hogy mi minden következik 
ebből, sőt áldozatából, amit a világ bűneiért hozott! Mindezek alap-
ján milyen értéket jelentünk számára? Mennyire más értéket tulaj-
donít az embernek ez a szemlélet, mint az ateista evolúciós elmélet!

2) Ézsaiás Babilon büszke királyáról mondja, hogy hatalma csúcsán 
„a föld ama háborgatója” volt, „aki királyságokat rendített meg” (Ézs 
14:16-17). Mennyiben különbözik ez az Úr tettétől, amiről Haggeus 
próféta könyve 2. fejezete számol be?

3) Az ókori izraeliták sokszor nem engedelmeskedtek az Isten prófé-
tái által hirdetett üzeneteknek. Isten mai népe hogyan áll ellen az 
Úr üzeneteinek? 

4) A Bibliából egyértelműen tudjuk: a régi templom és a benne végzett 
áldozati rendszer egyszer és mindenkorra értékét vesztette Jézus 
halála után. Mit mond A zsidókhoz írt levél 8. és 9. fejezete 
Krisztusnak azokról a jelenben végzett és korábbi tetteiről, amelye-
ket a földi szentély semmiképp sem biztosíthatott volna?  
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SZILÁGYI JÓZSEF:  
VÉLEMÉNYKÜLÖNBSÉG

Istenről az emberek véleménye
ahányan vagyunk
majdhogynem annyiféle.

Fontosabb hát, hogy
mi a véleménye
rólam
Istennek.

Úgy hiszem, ennyi:
Bűnös vagy,
mégis
szeretlek!…
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június 8–14.

Reménységben (Zakariás)

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 25:31-40; Zakariás 1; 2; 3; 4; 7; 
Róma 15:9-18; Efezus 3:1-8

„Azon a napon, így szól a Seregeknek Ura, kiki hívja majd a maga felebarát-
ját a szőlőtő alá és a fügefa alá” (Zak 3:10).

KULCSGONDOLAT: Izráel megkapta büntetését bűnei miatt, viszont 
utána ismét eljött az ideje, hogy Istennel való kapcsolatban éljenek, Isten 
ígéretei szerint.

Valahol Közép-Európában egy régi vár falán olvasható a rövid latin felirat: 
„Dum spiro, spero!” – amit így szoktunk mondani: „Amíg élek, remélek!” Ez-
zel a mondással foglalhatnánk össze Zakariás üzenetét Isten népe számára. 
Közel húsz évvel a babiloni fogságból való visszatérés után kiábrándultság 
váltotta fel a nép korábbi lelkesedését. Az emberek szemében kétségessé 
vált, hogy Isten még mindig népe között van.

Zakariás, akiknek a neve azt jelenti, hogy „az Úr emlékezik rá”, egy pár hó-
nappal Haggeus fellépése után kezdte meg prófétai szolgálatát (Hag 1:1; Zak 
1:1). Látomások sorozata által bepillanthatott a jelenre és a jövőre vonatko-
zó isteni tervekbe. Közelgett Isten örök országa, de a próféta arra szólította 
kortársait, hogy a jelenben szolgálják az Urat. Könyvének tekintélyes részé-
ben azt taglalta, hogyan is kell ezt tenni. A mostani és a következő héten azt 
nézzük meg, amit az Úr kinyilatkoztatott általa. 

11. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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június 9. vasárnap

VIGASZTALÓ, ÉLTETŐ SZAVAK

Mi az alapvető üzenete Zakariás próféta könyve 1. fejezetének? Összpon-
tosítsuk a figyelmünket főként a 3. versre! Mit mondott a népnek az Úr? 

A babiloni fogságból való visszatérés örömmel töltötte el a maradék nép szí-
vét. Ám a visszatérés aggodalmat is keltett. Vajon biztonságban lesznek majd 
országukban, vagy megint jön az ellenség és zaklatni fogja őket? Megbocsá-
totta-e nekik Isten a múltbeli hűtlenségüket, vagy további büntetések kö-
vetkeznek? Mit tartogat a jövő a kiválasztott népnek és a többi nemzetnek? 

Zakariás látomásában látta, amint az Úr angyala felkel és közbelép Júda 
érdekében. Ezzel a kérdéssel kezdte: „Meddig…?” A Bibliában ez gyakran 
az emberek kétségbeesését fejezi ki, amikor az Úrhoz fordulnak segítségért 
(Zsolt 74:10; Ézs 6:11; Dán 8:13). A feleletet közvetlenül az Úr mondta el 
az angyalnak, aki azután továbbadta a prófétának. A vigasztaló válasz Isten 
jóságát erősítette meg.

Zakariásnak azt kellett hirdetnie, hogy az Úr féltő szeretettel szereti Jeruzsá-
lemet (Zak 1:14). A Bibliában ez a kifejezés nem negatív tartalmat hordoz, 
hanem Isten szeretetét mutatja be. Isten szereti népét és hűséget vár tőle. 
Az angyal elmondása szerint a Jeruzsálem iránti gyöngéd érzésekkel ellen-
tétben viszont az Úr haraggal tekintett azokra a népekre, amelyek túlzott 
kegyetlenséggel bántak népével. A nemzetek ellen felhozott vád az volt, hogy 
még tetézték az isteni fegyelmezés által kiváltott bajokat, amikor túl messze 
mentek, kegyetlenül bántak a foglyokkal. 

Zak 1:16 említést tesz arról, hogy felgerjedt Isten haragja, ám népének vi-
gasztalást ígér. A prófétának meghagyta, hogy hirdesse szándékát: könyörül-
ve fordul vissza Jeruzsálemhez. Az Úr megvigasztalja Siont (lásd Ézs 40:1), 
haragja pedig ellenségeire irányul. Jeruzsálem felépül, ismét az Úr lakhelye 
lesz. 

Olvassuk el újra Zak 1:3 versét! Hogyan lehet visszatérni az Úrhoz? 
Tekinthető ez felhívásnak az Isten és népe közötti kapcsolat helyreál-
lítására? Hogyan térhetünk vissza az Úrhoz naponként – vagy vissza-
térünk hozzá egyáltalán?
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június 10.hétfő

JÖN AZ ÚR

Zakariás próféta könyve 2. fejezetét elolvasva feltárul előttünk a próféta lá-
tomása a megújult Jeruzsálemről, amelynek annyi a lakója, hogy már nem 
övezhetik falak a várost. Tódulnak oda a pogányok tömegei – ez a gondolat 
bizonyára roppant furcsán hangozhatott a nép számára. A 10. vers örven-
dezésre szólít, és meg is nevezi a nagy öröm okát: az Úr személyesen jön el, 
hogy népe között éljen. 

A fogságból visszatérők számára okot ad Isten dicsőítésére az Úr látványos 
visszatérése, mert újjáépített házában fog lakni. Siont, a nagy Király lakó-
helyét a gyengéd „Sion leánya” prófétai kifejezéssel jelöli. A dicső jövőre 
gondolva szólítja örvendezésre a várost, mégpedig azért, mert maga az Úr 
gondoskodik majd népéről. Aki Isten népét bántja, „az ő szemefényét bántja” 
(8. vers).

A próféta kifejtette, hogy az Úr napján sok más, azaz nem héber nép is az 
Úr szövetségének kötelékébe lép. Istennek az volt az eredeti terve, hogy a 
környező népek is meglássák: mivel Izráel az igaz Istent szolgálja, áldáso-
kat élvez, jómódban él. Ennek kellett volna sokakat elvezetni az Úrhoz való 
csatlakozásig. Így Izráel maradéka majd a hívő pogányokkal együtt alkot egy 
népet, és közöttük lakozik maga az Úr. Ekkor teljesedik be az ígéret, amit 
Isten Ábrámnak és Szárainak adott, miszerint utódaikban „megáldatnak… a 
föld minden nemzetségei” (1Móz 12:1-3).

Hogyan kellett ennek a próféciának teljesednie (Róm 15:9-18; Ef 3:1-8)?

Zakariás próféciája által Isten nem a népek pusztulását ígéri, hanem azt, 
hogy majd ők is Isten szövetséges népéhez fognak tartozni. A megígért jövő 
Isten kezdeményezésének eredménye; sok bibliai prófétának ez volt a vágya. 
Jézus Krisztus azt a feladatot bízta egyházára, hogy az egész világnak hirdes-
sék a jó hírt: mindenki üdvösséget találhat Jézusban, ha szívből elfogadja 
Őt. Pál apostol az Úr tervét olyan „titoknak” nevezi, „amelyre ősidők óta csend 
borult” (Róm 16:26, SZIT, a Károli fordításban a 25. vers). 

Hogyan hasson az életmódunkra az, hogy az evangélium üzenete egye-
temes, azaz az egész emberiségnek szól? Mennyire tölt be központi 
szerepet életünkben, időnkben és gondolatainkban az, hogy az álta-
lunk megismert nagyszerű igazságokat kell bemutatnunk a világnak? 
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június 11. kedd

ISTEN KÉSZ A MEGBOCSÁTÁSRA

Olvassuk el Zakariás próféta könyve 3. fejezetét! Hogyan mutatkozik meg 
itt az evangélium?

Talán Ézsaiás próféta könyve 53. fejezetét kivéve nincs olyan ószövetségi sza-
kasz, ami jobban bemutatná az egyedül hit általi megváltás csodálatos igaz-
ságát, mint Zakariás próféta könyve 3. fejezete. Ebben a látomásban Jósua, a 
főpap a hivatásos vádoló, Sátán által felhozott vádak alapján áll az ítélőszék 
előtt. A főpap elleni vádak a népre is vonatkoznak, amelyet képviselt. A Jósua 
(ami olvasható úgy is, hogy Jésua vagy Jézus) név jelentése: „az Úr megszaba-
dít” (lásd Mt 1:21). A bibliai gyakorlat szerint a védelmet érzékelteti a jobb 
oldalon való elhelyezkedés. A zsoltáros szavaival: „Az Úrra néztem szünte-
len; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök” (Zsolt 16:8; lásd még Zsolt 
44:4). Ebben az esetben a vádoló éppen az ellenkezőt teszi (Zsolt 109:6). Mi-
közben Jósua Isten előtt jár közben a népért, Sátán vádakat hoz fel ellenük, 
bűnösségükre hivatkozik. Az Úr visszautasítja a vádaskodást és arra emlé-
kezteti a vádolót, hogy kegyelméből kiválasztotta Jósuát, továbbá a nép már 
elszenvedte az isteni büntetés teljes mértékét. Jósuát és a maradék népet égő 
fadarabként kiragadta a hosszú babiloni fogság pusztító tűzéből (Ám 4:11).

Az Úr angyalának parancsára elveszik Jósua ruháit, amelyek a nép bűneit 
jelképezik, a főpap megtisztul, majd pedig az üdvösség és az igazság új, ün-
nepi öltözetét kapja. Végül Jósua azt a felhívást hallja, hogy hajtsa végre Isten 
akaratát, az Ő útjaiban járjon, mert az ilyen magatartás következményeként 
Isten gazdag áldásait nyeri el. „A főpap nem tudja Sátán vádjaitól megvédeni 
sem magát, sem népét. Nem állítja, hogy Izráel hibátlan. Jósua szennyes ru-
hában áll az Angyal előtt. A nép bűneit jelképezi az a ruha, amelyet képvise-
lőjükként visel. Megvallja bűnösségüket, de rámutat bűnbánatukra és meg-
alázkodásukra is, bízva a Megváltó bűnbocsátó irgalmában. Hittel igényli 
Isten ígéreteit” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, 
Advent Kiadó. 363. o.). Természetesen ezek közé az áldások közé tartozik az 
is, hogy a hívőt befedezi Krisztus igazsága.

Képzeljük el, hogy meg kell állnunk Isten előtt a saját „szennyes 
ruhánkban”! Milyen reménységet találunk Zakariás próféta könyve 3. 
fejezetében erre nézve? Miért késztet ez arra, hogy ne csak igényeljük 
az ígéretet, de Istennek szentelt életünkkel a valóságát is igyekezzünk 
bemutatni?
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június 12.szerda

NEM EMBERI ERŐVEL

Olvassuk el Zakariás próféta könyve 4. fejezetét! Milyen remény tárul a 
nép elé? 

Látomásában Zakariás egy gyertyatartót lát, amit két olajfa táplál. Ez a kép 
visszautal a pusztai sátor szentélyében álló gyertyatartóra (2Móz 25:31-40). 
A hét szövétnek egy nagy olajtartó tál körül helyezkedik el. 

A sok olajat tartó tál jelképezi a Szentlélek hatalmának teljességét. A hét szö-
vétnek nagy fénnyel ragyog, Isten minden sötétséget elűző jelenlétére utalva. 
Csakúgy, mint az olajfa olaja emberi segítség nélkül, közvetlenül a fákról jut 
a gyertyatartó tetején lévő tálba, Istentől is állandóan elegendő erő szárma-
zik, méghozzá emberi közreműködés nélkül.

A próféta látomásának az az üzenete, hogy a jeruzsálemi templom hamarosan 
újjáépül. Nem csupán emberi erőfeszítések, hanem Isten Lelke garantálja azt, 
hogy a munka valóban elkészül. Noha az építők elé olyan hatalmas akadályok 
tornyosulnak, mint egy „hegy” (7. vers), a bátor üzenet mégis hangzik.

A próféta nem tudja meg, kit jelképez a gyertyatartó, abban azonban biz-
tosak lehetünk, hogy a két olajfa Júda két vezetőjét szimbolizálja, Jósuát és 
Zorobábelt. Világi szempontból nézve Zorobábel helyzete meg sem köze-
lítette ősei, Dávid és Salamon királyi hatalmát. Emberileg a templom épí-
tőinek erőfeszítései és a rendelkezésükre álló erőforrások egyáltalán nem 
voltak elegendőek. Isten Igéje azonban állítja, hogy a királyt nem seregének 
nagysága és nem is harcosainak hatalmas ereje menti meg (Zsolt 33:16).  
A vezetőknek így az az üzenet hangzik, hogy csak a Lélek vezetése révén 
dicsőítheti Istent a szolgálat minden részlete. 

A keresztények egy nagyon fontos elvet kapnak ebben a prófétai szakaszban, 
amit mindenkinek emlékezetben kell tartani: Isten talán nehéz feladatokra 
hív el bennünket, ám Lelkének munkája által képes végrehajtani célját (lásd 
Fil 2:13; 4:13). Lelke által Isten most is éppen úgy megadja az erőt munkája 
végzéséhez, mint ahogy akkor tette. Ez pedig nem emberi hatalommal vagy 
erővel megy végbe, hanem úgy, hogy az Úr munkálkodik azok által, akik 
nyitottak és felhasználhatja őket céljai véghezvitelére.

Figyelmesen olvassuk el Zak 4:6 versét! Miért annyira fontos állandóan 
szem előtt tartani, hogy minden tekintetben Istentől függünk? Mi történ-
het akkor, ha elfeledkezünk arról, hogy az Úrtól, bennünk ható ereje által 
van mindaz, amivel rendelkezünk, amit képesek vagyunk megtenni?
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június 13. csütörtök

A BÖJTÖLÉS UTÁN

Zakariás szolgálatának harmadik évében küldöttség érkezett Béthelből Jeru-
zsálembe, hogy a papoknak és a prófétáknak feltegyenek egy kérdést (lásd 
Zak 7:1-3). A babiloni fogság idején a nép böjtölt az ötödik hónapban, gyá-
szolva a templom pusztulását (2Kir 25:8-9). Ezt ráadásként tartották meg a 
negyedik, a hetedik és a tizedik hónapokban megszokott böjtök mellett (Zak 
8:19). A negyedik hónapban Jeruzsálem falainak lerombolására emlékeztek 
(Jer 39:2), a hetedik hónap böjtje az engesztelés napi böjt volt, de egyedül 
ezt rendelte el Isten Mózes által (lásd 3Mózes 16. fejezet). A tizedik hónap-
ban pedig a nép Jeruzsálem ostroma emlékére gyászolt (Jer 39:1). Mivel a 
fogságnak már vége lett és a templom újjáépítése is csaknem befejeződött, az 
emberek azon tanakodtak, hogy vajon továbbra is kell-e böjtölni az ötödik 
hónapban?

Mit válaszolt az Úr (Zak 7:8-14)? Hogyan alkalmazhatjuk a saját helyze-
tünkre is e szavakat? 

A Zakariás által küldött isteni üzenet két részből áll. Először is fontos, hogy 
Isten népe emlékezzen a múltra, hogy ne kövessék el újra ugyanazokat a 
hibákat. Az Úr arra figyelmeztette eleiket, hogy bízzanak benne és engedel-
meskedjenek neki. Folyamatos lázongásuk büntetése lett a fogság. Tehát 
Isten arra hívja fel a nép figyelmét, hogy tanuljanak a múltban elkövetett 
hibákból. Másodszor pedig Isten nem leli örömét a nép éhezésében. Amikor 
böjtölnek és megalázzák magukat Isten előtt, tetteikben a bűnbánatnak és 
az alázatnak kell tükröződnie. Önsajnálatból böjtölni idő- és energiapazar-
lás. A böjtölésnek többek között azt kell bemutatnia, hogy az ember saját 
kívánságairól lemondva másokat szolgál, megadja azt, amire szükségük van. 
„Az igazi böjt és imádság lelkülete Isten felé fordítja az elmét, a szívet és az 
akaratot” (Ellen G. White: Counsels on Diet and Foods. 189. o.). 

Hogyan fordulhat elő, hogy az ember bizonyos helyes vallási gyakor-
latokkal, mint amilyen a böjt és az ima, akarja helyettesíteni az igaz 
keresztény hitet? Beszélgessünk erről szombaton a csoportban!
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június 14.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Sátán tudja, hogy azok, akik Isten bocsánatát és kegyelmét kérik, azt meg is 
kapják. Ezért eléjük tárja bűneiket, hogy elcsüggessze őket. Azok ellen, akik 
igyekeznek engedelmeskedni Istennek, mindig okot keres a panaszra. Még 
a legtisztább és a legértékesebb szolgálatukat is megpróbálja tisztességte-
lennek feltüntetni. Számtalan szövevényes és kegyetlen módon kísérli meg 
vesztüket okozni.

Az ember egymaga képtelen kivédeni az ellenség vádjait. Bűntől szennyes 
ruhában, bűnét megvallva áll Isten előtt. De Jézus, a Szószólónk, eredmé-
nyesen védelmükre kél azoknak, akik bűnbánattal és hittel reábízzák lelkük 
megtartását. Képviseli ügyüket, és a Golgota csodálatos érveivel legyőzi a 
vádolót. Isten törvénye iránti tökéletes engedelmességével minden hatalmat 
megszerzett mennyen és földön. Kéri Atyját, kegyelmezzen meg a bűnös 
embernek, és béküljön meg vele. Népe vádolóinak ezt mondja: ’Sátán! Dor-
gáljon meg téged az Úr…’ Vérem árán vásároltam meg őket. ’Hát nem tűzből 
kiragadott üszkös fadarab.’ Azokat pedig, akik hitben reá támaszkodnak, így 
biztatja: ’Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged’ (Zak 3:4, 
új prot. ford.)” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, 
Advent Kiadó. 364-365. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Hogyan segít az előbbi White idézet megérteni a kegyelem általi 

megváltás nagyszerű igazságát? A csüggedés pillanataiban hogyan 
találunk vigaszt és reményt ezekben a szavakban, ha szomorko-
dunk hibáink és gyengeségeink miatt? Hogyan válhat erőforrássá 
számunkra ez az igazság, nehogy elforduljunk az Úrtól, ha értékte-
lennek éreznénk magunkat és emiatt kétségbeesünk? Hogyan segít-
het elhatározni, hogy megmaradunk Isten szeretetében és igyek-
szünk betartani minden törvényét?

2) Térjünk vissza a csütörtöki rész utolsó kérdéséhez a csoportban! 
Miért olyan könnyű ebbe a csapdába esni? Ugyanakkor milyen 
veszélyek lehetnek abban, ha a vallásunk csupán szociális munkává 
válik? Hogyan tarthatunk megfelelő egyensúlyt? 

3) Zakariás próféta könyvének bizonyos részei valóban nehezen érthe-
tők, de milyen gyakorlati tanácsokat találunk benne a keresztény 
életmóddal kapcsolatban? 
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Adni öröm

Becsöngettek. A tanulók tanáraik kíséretében bevonultak a tanter-
mekbe. A nagy zsibongást felváltotta a mélységes csend. Megkezdő-
dött a tanítás.
Alig telt el néhány perc, ajtócsapódás törte meg a csendet. Az egyik 7. 
osztályos tanulót kiküldték az óráról. Feszülten, idegesen hagyta el a 
termet és bevágta maga mögött az ajtót.
Odamentem és megkérdeztem: „Mi történt?”
„Kizavartak!” – válaszolta.
„Miért?” – kérdeztem.
„Mert rossz voltam!”
„Miért voltál rossz?”
„Csak!” – hangzott a rövid, tömör válasz.
Behívtam az irodámba és megkérdeztem, hogy reggelizett-e. Sajnos 
nem reggelizett, mert nem volt otthon semmi. Édesanyja egyedül neve-
li, édesapját nem ismeri. Többször látogattam őket és tudom, hogy az 
anyuka jövedelme nagyon kevés ahhoz, hogy mindig jusson reggelire.
Úgy gondoltam, adok neki egy kevés pénzt, hogy a büféből vásárol-
hasson ételt és valami italt.
Elfogadta és mosolyogva megköszönte, majd elment. Utána szóltam, 
hogy ha vásárolt, jöjjön és mutassa meg, mit tudott venni. 
Pár perc múlva kicsöngettek. Két osztálytársa kíséretében jött vissza 
és ragyogó arccal mutatta, hogy mit vásárolt. Egy kakaós csigát, egy 
üdítőt és legnagyobb meglepetésemre rágógumit „azért, hogy ad-
hassak valamit az osztálytársaimnak.” Megöleltem és csak annyit 
tudtam mondani: „jól van, örülök”. Azután elrohantak mindhárman 
boldogan.
Leültem és elgondolkodtam. A fülembe csengett: „adhassak valamit 
az osztálytársaimnak.”
Rájöttem, hogy bár örült a pénznek és az ételnek, de ami igazán 
boldoggá tette, hogy neki is volt lehetősége valamit adni.
Vajon, ha én lennék ilyen helyzetben, gondolnék-e másokra, vagy tu-
dok-e úgy örülni, amikor adhatok valamit?
 VM
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június 15–21.

A menny legdrágább ajándéka 
(Zakariás) 

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 8; 9:9; 12:1-10; 13:7-9; 14; 
Máté 21:9; János 19:37

„És megsegíti őket az Úr, az ő Istenök azon a napon, mint az ő népének nyá-
ját, és mint korona-kövek ragyognak az ő földén” (Zak 9:16).

KULCSGONDOLAT: Zakariás próféta könyvében csodálatos messiási 
próféciák mutatnak előre Jézusra, hitünket erősítve.

A Biblia központi üzenete a leggyönyörűbb történet, ami valaha elhangzott: 
Fia személyében a Teremtő Isten elhagyta a mennyei dicsőséget, hogy meg-
mentse az emberiséget a bűntől és a haláltól. Zakariás próféta könyve má-
sodik felében több messiási próféciát találunk, olyan ószövetségi próféciai 
ígéreteket, amelyek Jézusra mutatnak, aki mindezt vállalta értünk. 

E konkrét ígéreteket először Zakariás vészterhes korában kapta Isten népe. 
Az Úr így kívánta segíteni őket abban, hogy ne feledkezzenek meg a meg-
váltás ígéretéről. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azokat a körülmé-
nyeket, amelyek között keletkeztek e próféciák, ugyanakkor azonban ne 
gondoljuk azt sem, hogy teljesedésük csupán a múltban történt. Megnézzük 
majd, hogyan teljesedtek e próféciák Jézusban, hogyan teljesednek nem he-
lyi, hanem egyetemes vonatkozásban, mivel hatnak világunk végső sorsára, 
nemcsak az ókori Izráelre és Júdára. 

12. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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június 16. vasárnap

„EGY ZSIDÓ FÉRFI RUHÁJÁNAK SZÉLE”

Zakariás próféta könyve a 8. fejezettől kezdődően gyökeres fordulatot vesz. Az 
Úrtól küldött üzenetek sora elmondja, milyen jövő vár a világra és mi lesz 
Isten népének a szerepe benne. E fejezetek bizonyos szakaszait nem könnyű 
megérteni, de az események végső kimenetele egyértelműen pozitív. 

Milyen elveket találunk Zakariás próféta könyve 8. fejezetét elolvasva, ami 
Istentől kapott elhívatásunk értelmében nekünk, adventistáknak is so-
kat mond?

Istennek az volt a terve, hogy Jeruzsálem ismét biztonságos város legyen, ahol 
az idős emberek nyugodtan ülhetnek az utcán, a játszadozó gyerekek közelé-
ben (Zak 8:4-5). Az ellenséges hadsereg által lerohant város lakóinak az idő-
sek és a gyerekek számára biztonságos utcák ígérete úgy hangzott, mint egy 
álom. Ahelyett, hogy örökre megmaradtak volna kis, alárendelt nemzetnek, 
Isten népének mágnesként kellett vonzania a többi népet az Úr, az egész föld 
Királya tiszteletére (Zak 14:9). Zak 8:23 versében a „minden nyelvű” kifejezés 
használata arra utal, hogy a prófécia egy egyetemes mozgalmat vetített előre. 

Hasonlóan Ézsaiáshoz (Ézsaiás 2. fejezet) és kortársához, Mikeáshoz (Mike-
ás 4. fejezet), Isten Zakariásnak is megmutatta, hogy eljön a nap, amikor sok 
országból és népből való emberek tömegei mennek Jeruzsálembe imádkoz-
ni és az Urat keresni. Általánosan elismerik Isten jelenlétét a Sionon, mint 
ahogy a tisztelőire árasztott áldásait.

Az evangéliumi beszámolók szerint a messiási próféciák Jézus Krisztus szol-
gálata által kezdtek teljesedni. Egy alkalommal például Jézus ezt mondta: 
„És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok” (Jn 12:32).

Az a kiváltság érte Krisztus egyházát, amit az Ige „Isten Izráele” (Gal 6:16) 
névvel is illet, hogy részt kapott ebben a küldetésben. Az egész világra el kell 
juttatnunk az üdvösség fényét. Ilyen értelemben Isten népe nagy áldására 
lehet a világnak. 

Olvassuk el ismét Zak 8:16-17 verseit! Hogyan tanulhatjuk meg elke-
rülni az Isten szemében gyűlöletes dolgokat abban az időben, amikor 
egyházunk kimondottan az ébredésre és a reformációra törekszik?
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június 17.hétfő

A BÉKESSÉG KIRÁLYA

Hogyan alkalmazza az Újszövetség Zak 9:9 versét Jézusra? Lásd Mt 21:9; 
Mk 11:9-10; Lk 19:38; Jn 12:13-15!

Jézus dicsőséges bevonulásának részét képezte, hogy az eljövendő Király sza-
márháton vonult be Jeruzsálembe. A Biblia az örömkiáltásokat kifejezetten azzal 
hozza összefüggésbe, amikor a nép Királyként ünnepli Istent (lásd Zsoltár 47; 
96; 98). Ez az „alázatos” Uralkodó (Zak 9:9, új prot. ford.) igazságot, üdvösséget 
és tartós békét hoz, uralma pedig kiterjed az egész földre. Amikor a szamárhá-
ton ülő Jézus alig néhány nappal halála előtt diadalmasan bevonult Jeruzsálem-
be, tömegek örvendeztek jövetele miatt. Egyesek abban a reményben fejezték 
ki örömüket, hogy Krisztus majd elsöpri Róma hatalmát és megalapítja Isten 
országát Jeruzsálemben. Ám ahelyett, hogy engedte volna magát Izráel királyává 
tenni, Jézus meghalt a kereszten, majd pedig feltámadt a sírból. Ezzel kétségkí-
vül csalódást okozott számos követőjének, azoknak, akik inkább katonai jellegű 
vezetőre vágytak. Kevéssé tudták, hogy amit ők akartak, annak a jelentősége 
egészen eltörpül amellett, amit Jézus halála révén nyerhetett az emberiség. 

„Krisztus a zsidó királyi bevonulási szokás szerint járt el. Azon az állaton ült, 
melyen Izrael királyai is, s melyről a prófécia megjövendölte, hogy így fog a 
Messiás eljönni országába. Ahogy felültették a csikóra, hangos diadalkiáltás 
remegtette meg a levegőt. A sokaság éltette a Messiást, királyát. Jézus most 
fogadta a hódolatot – ezt azelőtt sohasem engedte meg –, s tanítványai ezt 
bizonyítéknak fogták fel, hogy boldog reményeik teljesülnek: láthatják Őt 
trónra lépni. A sokaság meg volt győződve róla, hogy eljött felszabadulásuk 
órája” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 480. o.). 

Sokat írtak már azzal kapcsolatban, hogyan is lehetett, hogy amikor 
olyan ígéretesnek tűnt minden, a tömeg lelkesedett Jézusért, a dolgok 
mégsem alakultak jól, az éljenző tömeghez tartozók közül sokan 
elfordultak tőle (sőt, némelyek nyíltan ellene léptek fel). Mit tanulha-
tunk ebből az esetből a hamis váradalmak veszélyét illetően? Tegyük 
fel például, hogy hivatkozunk a gyógyítás vagy a bűn feletti győzelem 
ígéretére, és nem az történik, amit várunk. Hogyan tehetünk szert 
olyan hitre, ami nem foszlik szét akkor sem, ha a dolgok nem a remé-
nyeink, várakozásunk vagy imáink szerint alakulnak? 
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június 18. kedd

AKIT ÁTSZEGEZTEK

Zakariás próféta könyve 12-14. fejezetei számos olyan dolgot felsorolnak, 
amelyek megtörténtek volna, ha Izrael hűséges Istenhez. Először is, az Úr el-
hozta volna a teljes győzelmet a gonoszság erői és az ellenséges népek felett, 
amelyek igyekeztek akadályozni a megváltási tervet (Zak 12:1-9). E diadal 
elérésében ugyan Jeruzsálem lett volna Isten eszköze, a győzelem azonban 
az Úr közbelépésének lett volna az eredménye. Végül az ellenség maradék-
talanul legyőzetett, megsemmisült volna.  

Zak 12:10 mutat rá az átmenetre a fizikai szabadulásból a lelki szabadulásba, 
ami akkor következett volna be, ha Izráel hűséges marad. A győzelem után a 
nép fogadja Urát. Isten kegyelmes Lelke árad ki a vezetőkre és az emberekre. 
A Lélek bűnről meggyőző munkájának köszönhetően széleskörű bűnbánat 
és lelki megújulás következik be, éppen az, amire egyházunk is törekszik. 

Amikor Isten kitölti Lelkét, népe arra tekint, „akit átszegeztek, és siratják őt, 
amint siratják az egyetlen fiút” (Zak 12:10). Az „átszegeztek” szóval fordított 
eredeti héber kifejezés mindig valamilyen kegyetlen, általában halálos kime-
netelű fizikai tettre vonatkozik (4Móz 25:8; 1Sám 31:4). A nép fájdalmát 
csak emeli a felismerés, hogy az ő bűneik okozták Jézus Krisztus halálát. 

Hogyan kapcsolta össze János apostol Zak 12:10 versének üzenetét Krisz-
tus keresztre feszítésével és második adventjével (lásd Jn 19:37; Jel 1:7)?

Kifejezetten érdekes, hogy egy tradicionális zsidó magyarázat szerint ez a 
vers a Messiásra mutat, ami természetesen úgy is van. Ez a vers Jézusról és 
kereszthaláláról szól (vö. Ézsaiás 53. fejezet). 

„A Golgota eseményei a legmélyebb érzéseket keltik az emberben. 
Érthető, ha megindít ez a téma, amit ésszel fel nem mérhetünk, el sem 
tudunk képzelni, hogy Krisztusnak, aki annyira kiváló, annyira ártat-
lan, ilyen fájdalmas halált kellett elszenvednie, amikor a világ bűnei-
nek terhét magára vette” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 
2. köt. 213. o.). Mit tehetünk, hogy még inkább értékeljük mindazt, 
amit Jézus halála jelent számunkra, amit ennek révén felajánl?
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június 19.szerda

A JÓ PÁSZTOR

Évszázadokon át a Biblia zsidó és keresztény olvasói is számos, a Messiásra 
és a messiási időkre vonatkozó utalást találtak Zakariás próféta könyvében. A 
keresztények természetesen úgy értik, hogy e szakaszok Jézus Krisztus éle-
tére és szolgálatára mutatnak: a győztes Királyra, aki a békesség Fejedelme 
(Zak 9:9), akit átszegeztek (Zak 12:10), aki a megvert Pásztor (Zak 13:7).

Zak 13:7-9 verseiben Isten egy olyan jelenetet tár a próféta elé, amelyben az 
Úr ítélő kardja a Jó Pásztor ellen emelkedik fel. Egy korábbi alkalommal a 
próféta azt látta, hogy a kard a „mihaszna pásztor” (Zak 11:17) büntetésére 
emelkedik, itt azonban a Jó Pásztorra sújt le, a nyáj pedig szétszéled. Halá-
la Isten népe számára nagy megpróbáltatást, próbát jelent, amelynek során 
némelyek elvesznek, a hűségesek azonban megtisztulnak, megerősödnek.

Hogyan alkalmazta Jézus ezt a próféciát Mt 26:31 és Mk 14:27 verseiben 
arra, aminek azon az éjszakán be kellett következnie? Mit kell megtanul-
nunk Isten hűségéről és az emberek álhatatlanságáról abból az esetből, 
amikor a tanítványok a bajban elmenekültek (lásd Mt 26:56; Mk 14:50)? 

A Biblia több helyen is a Pásztor képével utal Istenre Mózes első könyvétől 
kezdődően (1Móz 48:15, új prot. ford.) A jelenések könyvéig bezárólag (Jel 
7:17). Ezékiel próféta által Isten megfeddte népének felelőtlen pásztorait, és 
megígérte, hogy megkeresi az eltévedt juhokat, gondoskodik róluk. E szava-
kat önmagára alkalmazva Jézus kijelentette, hogy Ő a Jó Pásztor, aki „életét 
adja a juhokért” (Jn 10:11). 

Gondoljunk olyan időkre, amikor nem voltunk hűségesek az Úrhoz! 
Ennek ellenére hogyan tanúsított akkor is kegyelmet irántunk? Mit 
kell tehát Isten kegyelmének kiváltania bennünk? 
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június 20. csütörtök

AZ EGÉSZ VILÁG KIRÁLYA

Olvassuk el Zakariás próféta könyve 14. fejezetét! Hogyan értsük azt, ami-
ről itt szó van? 

Könyve utolsó fejezetében Zakariás arról a napról ír, amikor a megtérésre 
nem hajlandó népek összesereglenek Jeruzsálem ellen. Az Úr az utolsó pil-
lanatban közbelép, megszabadítja népét és megalapítja örök országát a föl-
dön. Az Istennel szembehelyezkedők veszte után minden nép imádni fogja 
az egyetlen igaz Istent. Az Úr lesz a Király az egész világ felett. Egy Úr lesz, a 
neve felmagasztaltatik minden más név fölött. A nagy „VAGYOK” elnevezés 
azt fejezi ki, hogy milyen is Isten és milyen lesz örökké. Ezek a dolgok bekö-
vetkeztek volna, ha Izráel hűséges marad, mindazonáltal a jövőben biztosan 
valóra válnak, csak szélesebb körben, Isten népének végső megváltásakor. 

Amikor Zakariás hirdette a Messiás eljövetelét, nem húzott választóvonalat 
első és második adventje között. A többi prófétához hasonlóan ő is egybe-
függő, dicsőséges jövőként tekintett előre a Messiás országának eljövetelére. 
Mi csak Krisztus első adventjének a fényében tudjuk megkülönböztetni két 
érkezését. Hálásak lehetünk mindazért, amit üdvösségünk érdekében tett a 
Golgotán, így örömmel, várakozva tekinthetünk előre Isten örök országára 
(lásd Dán 7:14). Ennek a prófétai könyvnek a befejező szakasza Jeruzsále-
met teljes dicsőségében, felmagasztalt állapotában mutatja, amikor tele van 
emberekkel és biztonságos. A különböző népek soraiból kikerült üdvözül-
tek együttesen imádják az örökkévaló Királyt. Jeruzsálem egész városát be-
tölti a templom dicsősége. Amikor e csodálatos ígéreteket a Biblia egészének 
tanításával összhangban tanulmányozzuk, arra a következtetésre jutunk, 
hogy ezek a jövendölések a legteljesebb mértékben az Új Jeruzsálemben fog-
nak teljesedni, ahová mindenhonnan megérkezik Isten népe, örökre az Urat 
imádják majd. Ez csak Jézus második adventje után következik be. Istent 
folytonosan dicsőítve megemlékeznek az Úr üdvözítő tettéről, jóságáról és 
hatalmáról. Ezzel a gondolattal zárul Mózes híres éneke is: „Az Úr uralkodik 
mindörökkön örökké” (2Móz 15:18). A régi próféták és a múlt hűségesei egy-
aránt nagy várakozással tekintettek előre erre a hatalmas eseményre. 

Gondolkozzunk még tovább a végső megváltásról, amit Isten meg-
ígért: új ég és új föld, ahol nem lesz bűn, halál, szenvedés, sem vesz-
teség! Milyen alapon reménykedhetünk ebben? Mit tehetünk, hogy 
naponta gondoljunk Istennek erre az ígéretére, főleg bajok, félelem és 
fájdalom közben?
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június 21.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Isten egyháza a gonoszsággal folytatott küzdelme legsötétebb napjaiban ki-
nyilatkoztatásokat kapott Jahve örökérvényű szándékáról. Isten a jelen meg-
próbáltatásain túl megláttatja a jövő győzelmeit és örömeit, amikor a harc már 
véget ér, és a megváltottak belépnek az Ígéret Földjére. A dicső jövő látomásait, 
az Isten keze által rajzolt jeleneteket tartsa egyháza nagy becsben ma, ami-
kor a korszakok küzdelmének záró jelenetei gyorsan peregnek, és a megígért 
áldások nemsokára a maguk teljességében megvalósulnak” (Ellen G. White: 
Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 449. o.). 

„A megváltottak csak egy törvényt fognak ismerni: a menny törvényét. Mind-
nyájan egy boldog, összeforrt, dicsőítő és hálaadó család lesznek. Felettük a 
hajnalcsillagok kórusban énekelnek, és Isten fiai örömtől kiáltanak, miköz-
ben Isten és Krisztus közösen hirdetik: ’Nem lesz többé bűn, és halál sem lesz 
többé’” (i. m. 456. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Világunk megjobbításáért tett minden emberi erőfeszítés dacára a 

helyzet egyre romlik. A Biblia szerint csak Krisztus visszatérése 
után, amikor újjáteremti a világot, lesz majd a föld ismét olyan 
paradicsom, mint amire már olyan régen várunk. Ezzel tisztában 
vagyunk, de miért kell mégis annyi vigasztalást, gyógyítást és eny-
hülést hoznunk a világba, amennyit csak tudunk? 

2) A csütörtöki tanulmányunk rámutat arra a fontos tényre, hogy a 
Jézus eljövetelére vonatkozó sok prófécia olyan, mintha egy ese-
ményről lenne szó, nem pedig kettőről. Ezek szerint a megváltási 
terv értelmében milyen szoros a két advent kapcsolata? Miért? Az 
első advent nélkül miért nem lehetne második advent? Miért volna 
hiábavaló az első advent a második nélkül? 

3) Miközben ébredésre és reformációra törekszünk, mit tanulhatunk 
Zakariás próféta könyvének tanulmányozásából, ami egyénileg és 
közösségileg is segít felkészülni a Szentlélek kiárasztására? Ez elen-
gedhetetlenül fontos az ébredéshez és a reformációhoz.  
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REMÉNYIK SÁNDOR:
VALAKI ÉRTEM IMÁDKOZOTT

Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott,
Egyszer csak könnyebb lett a terhem, 
Valaki értem imádkozott.

Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen. 
Talán más is, aki szeret,
Jó barátom vagy testvérem.

Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott,
És azt, aki értem csak 
Egyszer is imádkozott!
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június 22–28.

Nehogy elfeledjük! 
(Malakiás)

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 32:32; 3Mózes 1:1-3; 
Malakiás 1; 2; 3; 4; Efezus 5:21-33

„Hiszen napkelettől fogva napnyugotig nagy az én nevem a pogányok között, 
és minden helyen tömjénnel áldoznak az én nevemnek és tiszta ételáldozat-
tal! Bizony nagy az én nevem a pogányok között! azt mondja a Seregeknek 
Ura” (Mal 1:11).

KULCSGONDOLAT: Malakiás tanítása rávilágít arra, hogy mennyire 
komolyan törődik Isten a népével, ugyanakkor bemutatja a nép szent 
kötelezettségeit is. 

Malakiás neve azt jelenti, hogy az én követem. Mást nem tudunk róla azon 
kívül, amit az Ószövetség Kispróféták (vagy A tizenkettő könyve) elnevezésű 
szakaszát lezáró rövid könyvéből összegyűjthetünk. 

Malakiás központi üzenete szerint Isten kinyilvánította népe iránti szerete-
tét a történelmük során, amiből következően övéi számadással tartoznak az 
Úrnak. Elvárta a kiválasztott néptől és vezetőitől, hogy engedelmeskedjenek 
parancsainak. A nyílt bálványimádás ugyan látszatra megszűnt (a próféta a 
babiloni fogságból visszatért zsidóknak írta könyvét), a nép élete mégsem 
volt olyan, mint amit a szövetség feltételei megkívántak volna. A vallási gya-
korlatokat rendszeresen végezték, mindez azonban inkább száraz formalitás 
volt, mint szívbéli meggyőződés. 

Bárcsak mai egyházunk is megszívlelné ezeket a gondolatokat!

13. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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június 23. vasárnap

NAGY AZ ÚR

Milyen problémát említ meg Malakiás a könyve 1. fejezetében? Hogyan 
lehet ma is, bennünk is ugyanilyen lelkület, ami a feddő szavakat kivál-
totta? 

Malakiás szembeállítja Isten népe iránti szeretetét azzal, ahogyan a papok vi-
selkedtek, akik ellen azt hozza fel, hogy megvetéssel illetik Isten szent nevét. 
Amikor Áron leszármazottai a templomban szolgálatukat végezték, elfogadtak 
sánta, vak és beteg állatokat is az Úrnak vitt áldozatként. Ilyen módon félre-
vezették az embereket, azt az érzést keltve, hogy az áldozat nem fontos. Isten 
azonban arra tanította Áront és fiait a pusztában, hogy csak tökéletesen egészsé-
ges, hibátlan állatokat lehet áldozatul vinni az Úrnak (lásd 3Móz 1:1-3; 22:19).

A továbbiakban a próféta felsorol három fontos okot arra, hogy miért mél-
tó Izráel népének tiszteletére és megbecsülésére Isten. Először is, Isten az 
Atyjuk. Amint a gyerekeknek tisztelniük kell szüleiket, úgy a népnek is tisz-
telnie kell mennyei Atyját. Másodszor, Isten az Uruk, Mesterük. A szolgák 
engedelmeskednek az úrnak, hasonlóképpen népének is így kell viszonyul-
nia Istenhez. Harmadszor pedig az Úr hatalmas Király. A földi királyok sem 
fogadnának el hibás, beteg állatokat alattvalóiktól ajándékba, ezért teszi fel 
a próféta a kérdést, hogy miért akarna a nép ilyen állatokat vinni a királyok 
Királyának, aki az egész világ Ura.

A tettük szégyenletességét pedig még csak tetézi Isten szemében, hogy ezek 
az áldozatok mind Jézusra, Isten szeplőtelen Fiára mutattak (Jn 1:29; 1Pt 
1:18-19). Azért kellett az állatoknak hibátlannak lenni, mert Jézusnak is hi-
bátlannak kellett lennie, hiszen csak így számíthatott tökéletes áldozatnak. 

„Isten tiszteletére és dicsőségére szeretett Fia – Helyettesünk és Biztosíté-
kunk – felemeltetett, majd alászállt a sír fogságába. Az új sír sziklabarlangja 
magába zárta. Ha csak egyetlen bűn is foltot ejtett volna jellemén, a kő nem 
gördült volna el a sírkamra bejárata elől, akkor pedig elpusztult volna a vi-
lág bűnének minden terhével” (Ellen G. White: Manuscript Releases. 10. köt. 
385. o.). Csoda, hogy a Jézusra mutató áldozatoknak tökéletesnek kellett 
lenni? 
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június 24.hétfő

TISZTELET, SZERETET  

Malakiás próféta könyvében Isten kijelentései vannak túlsúlyban, aki a szerető 
apa hangján kérleli gyermekeit. Amikor a nép kérdéseket vet fel és panaszko-
dik, hajlandó beszélgetni velük. Az Isten és népe által megvitatott kérdések 
többsége néhány alapvető magatartásformát érint. 

Malakiás próféta könyve 2. fejezete ugyan számos témával foglalkozik, de 
különösen melyik szokása miatt feddi meg a népet az Úr (Mal 2:13-16)?

Istentiszteletükben a zsidók egyöntetűen elismerték, hogy Isten az Atya és 
a Teremtő, de nem mind éltek úgy, mintha életüknek valóban Isten lenne 
az Ura. Malakiás a házasságot veszi például, amikor az egymás iránti sze-
retet és elkötelezettség hiányát érzékelteti. A Biblia szerint a házasság szent 
intézmény, Isten alapította. Izráel népét azért óvta az Úr a hitük körén kívül 
helyezkedőkkel kötött házasságtól, mert ilyen kötelékben hajlamossá vál-
nának engedményeket tenni az Úr iránti elkötelezettségük kérdéseiben és 
bálványimádásba süllyedni (lásd Józs 23:12-13). 

Isten szándéka szerint a házasságnak egy egész életre szóló elkötelezettsé-
get kell jelentenie. Malakiás idejében azonban számos férfi megszegte élete 
korai szakaszában tett fogadalmát – a próféta szavaival élve – „a te ifjúságod 
felesége” iránt. Sok férj elvált idősödő feleségétől és fiatalabb, szebb nőt vett 
el helyette. Ezért mondja Isten, hogy gyűlöli „az elbocsátást” (Mal 2:16), azaz 
a válást. Ebből az erős megfogalmazásból kitűnik, hogy milyen komolyan 
veszi Isten a házassági fogadalmat, amit az emberek gyakran könnyelműen 
fognak fel. Valójában a Bibliában található szigorú házassági szabályok is 
kiemelik a házasság szentségét. 

Izráelben létezett törvényes módja a válásnak (5Móz 24:1-4), és voltak férfi-
ak, akik habozás nélkül megszegték esküjüket. Az ószövetségi kor vége felé 
úgy tűnt, hogy általános gyakorlattá vált a válás, talán hasonlóan a mai álla-
potokhoz. Csakhogy a Biblia következetesen Isten színe előtt kötött, szent 
szövetségként említi a házasságot (1Móz 2:24; Ef 5:21-33). 

Milyen figyelmeztetést találunk Mal 2:17 versében, főként a mai 
tanulmányunk összefüggésében? És általánosságban véve? Hogyan 
fordulhat elő, hogy ha talán nem is tudatosan, de hasonló lelkületet 
ápolunk mi magunk is?
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június 25. kedd

TIZEDET A TÁRHÁZBA

Mit mond Isten a népének Mal 3:1-10 szakaszában? Milyen elemeket ta-
lálunk ebben a részben, és miért köti csokorba őket a próféta? Vagyis, 
hogyan kötődnek egymáshoz ezek a kérdések? 

Ezekben a versekben Isten újból kijelenti a kispróféták alapvető üzenetét: 
Isten szeretete állandó és megingathatatlan. A 7. versben ismét halljuk Isten 
felhívását: „Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek”, amire a nép megkérdezi: 
„Miben térjünk meg?” Ez a kérdés hasonló ahhoz, amit Mik 6:6 versében ta-
lálunk, csak ott az Istennek való áldozattal kapcsolatban. Malakiás esetében 
azonban konkrét választ is találunk, méghozzá meglepő módon a tizedfize-
tésüket, pontosabban annak hiányos voltát illetően.

Az a vád ellenük, hogy gyakorlatilag ellopnak abból, ami Istené, mivel nem 
fizették hűségesen a tizedet és az adományokat. 

A tizedfizetés szokását, vagyis a jövedelem tíz százalékának beadását a Bib-
lia annak emlékeztetőjeként említi, hogy valójában minden Istené, tőle jön 
mindaz, amivel az ember rendelkezik. Izráelben a templomban szolgálatot 
teljesítő léviták támogatására fordították a tizedet. Malakiás szavai szerint 
a tizedfizetés elhanyagolása egyértelműen Isten megkárosítása, lopás tőle. 

Mal 3:10 annak a kevés szentírási szakasznak egyike, amelyben Isten arra 
szólítja népét, hogy tegyék próbára. A pusztában, Meribáh vizeinél Izráel 
népe folyamatosan próbára tette Isten türelmét, ami miatt felgerjedt az Úr 
haragja (Zsolt 95:8-11). Itt azonban arra szólítja Izráelt, hogy Őt magát te-
gyék próbára. Azt akarja, hogy meglássák, bízhatnak benne ebben a kérdés-
ben is, ami a bibliaszöveg szerint komoly lelki jelentőséggel bír.

Hogyan járul hozzá a lelki erősödésünkhöz a tizedfizetés gyakorlata 
(valamint az adakozásé)? Más szóval, miért nemcsak Istent, de önma-
gát is megcsalja, aki a tizedet megrövidíti?
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június 26.szerda

EMLÉKKÖNYV

Mal 3:13-18 szakaszában a nép panaszkodik, hogy az Úr nem törődik népe 
bűneivel. A látszat szerint a gonoszságokat, igazságtalanságokat művelőkre 
senki oda sem figyelt, ezért sokan azt kérdezgették, hogy nekik miért kellene 
szolgálniuk az Urat, igaz életet élniük, amikor a gonoszság büntetlenül marad. 

Miért könnyű megérteni a nép Mal 3:14-15 verseiben megfogalmazott 
panaszát?

Hogyan hangzik az Úr válasza (Mal 3:16-18)?

Könnyű azon tépelődni világunkban, ahol annyira általános az igazságta-
lanság, hogy lesz-e valaha igazságszolgáltatás. Itt azonban azzal az üzenettel 
találkozunk, hogy Isten mindent jól tud, végül pedig megjutalmazza azokat, 
akik hűségesek hozzá. 

Az „emlékkönyv” kifejezés egyedül itt található a Szentírásban. Mit tudha-
tunk meg a következő igehelyekből Istennek azokról a könyveiről, ame-
lyekbe az emberek nevét és tetteit jegyzik fel? 2Móz 32:32; Zsolt 139:16; 
Ézs 4:2; 65:6; Jel 20:11-15

Az egésznek az a lényege, hogy az Úr mindent tud. Ismeri az övéit (2Tim 
2:19), mint ahogy azokat is, akik nem hozzá tartoznak. Bűnösként csak azt 
tehetjük, hogy igazságosságát kérjük, mint ahogy kérjük a megígért bűnbo-
csánatot és az erőt is. Ezen túlmenően Krisztus érdemeire hagyatkozunk, 
meghalunk az énnek, Istenért, mások szolgálatára élünk abban a tudatban, 
hogy végül az Úr kegyelmében lehet egyedüli reménységünk. Ha magunk-
ban bízunk, ilyen vagy olyan módon biztosan csalódni fogunk. 
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június 27. csütörtök

AZ IGAZSÁG NAPJA

Előzőleg a nép megkérdezte: „Hol van az ítéletnek Istene” (Mal 2:17)? A 4. 
fejezet elején komoly ígéret hangzik, amelyben Isten kijelenti, hogy egy nap 
majd igazságot tesz a világban. Ennek következtében az önteltek és a gono-
szok úgy megsemmisülnek, mint ahogy a pozdorja elég a tűzben. A pozdorja 
a len és a kender zúzásakor, a növényi rostok közti fás részekből keletkező 
hulladék, az égő kemencébe vetve pillanatok alatt elhamvad. Az Úr napján a 
tűz lesz a pusztító elem, Noé idejében pedig a víz volt az. 

Milyen éles ellentétet mutat Malakiás próféta könyve 4. fejezete a megvál-
tottak és az elveszettek között? Lásd még 5Móz 30:19; Jn 3:16!

Az 1. vers írja le, hogy milyen sorsra jutnak a gonoszok, az igazak elkövetkező 
áldásairól pedig a 2. versben olvasunk. „Hol van az ítéletnek Istene?” A kérdésre 
itt újabb választ találunk, ez alkalommal azonban egy megerősítéssel, hogy 
biztosan eljön az idő, amikor az „igazságnak napja” felkel, „és gyógyulás lesz az 
ő szárnyai alatt”. Az igazság napjának feltámadása az új nap hajnalára utaló 
hasonlat, amikor az üdvösség történelmének új korszaka kezdődik. Abban 
az időben egyszer és mindenkorra, örökre elpusztul minden rossz, gonosz, a 
megváltottak pedig élvezni fogják mindannak az igazi gyümölcsét, amit Krisz-
tus értük tett. Attól kezdve az egész világmindenség örökre biztonságban lesz. 

Könyve végén Malakiás próféta két dologra figyelmeztet, ami jellemző a bib-
liai hitre. Először is arra szólítja népét, hogy emlékezzenek meg Isten kinyi-
latkoztatásáról, amit Mózes által adott, vagyis a Biblia első öt könyvéről, az 
Ószövetség alapjáról. 

Azután említést tesz Illés prófétai szerepéről. Ez a Szentlélekkel teljes prófé-
ta megtérésre hívta a népet, hogy térjenek vissza Istenhez. Jézus Keresztelő 
Jánosban látta e prófécia teljesedését (Mt 11:13-14), hitünk szerint azonban 
lesz egy végidei teljesedése is ennek a jövendölésnek, amikor Isten népe fé-
lelmet nem ismerve hirdeti az Úr üzenetét a világnak. „A hűséges Illés jel-
képezi azokat, akiknek utat kell készíteni Krisztus második adventje előtt, 
mint ahogy János is Illés lelkével jött Krisztus első adventjének utat készíte-
ni” (Ellen G. White: Counsels on Health. 72-73. o.). 

Hogyan kell betöltenünk ezt a szent szerepet? Hogyan tudjuk végezni 
feladatunkat? 
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június 28.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Isten megáldja az ember keze munkáját, hogy az ember visszaadhassa neki 
az Ő részét. Ad napfényt és esőt, gazdagon virultatja a növényzetet. Egész-
séget és képességeket ad anyagiak szerzésére. Minden áldás az Ő jóságos 
kezéből származik; és azt akarja, hogy az ember egy rész visszaadásával, ti-
zeddel és adakozással – hálaáldozattal, önkéntes adakozással, bűnért való 
áldozattal – megmutassa háláját. Áldozzák javaikat az Úr szolgálatára, hogy 
ne maradjon szőlőskertje kopár pusztaság! Kutassák, hogy mit tenne az Úr a 
helyükben! Vigyenek hozzá imában minden nehéz ügyet! Tanúsítsanak ön-
zetlen érdeklődést Isten művének világszéles haladása iránt” (Ellen G. White:  
Próféták és királyok. 2. kiad. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 440-441. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Foglalkozzunk még a házasság kérdésével a Bibliában! Istentől 

származó szent intézmény a házasság, ezért szigorú szabályok 
határozzák meg a felbontásának módját. Mennyire lenne szent és 
fontos a házasság, ha könnyen semmissé lehetne tenni? Ha a leg-
egyszerűbb indokokra hivatkozva felbontható volna, semmi külön-
leges nem lenne benne. Milyen bizonyítékot szolgáltatnak a házas-
ság különleges voltára nézve e szigorú rendelkezések?

2) Beszélgessünk még Mal 2:17 verséről a csoportban! Adventistaként, 
a vizsgálati ítélet ismeretében mit mondhatunk azoknak, akik 
hasonló panaszokat fogalmaznak meg, mint amiről ebben a vers-
ben olvashatunk?

3) Malakiás próféta könyve 4. fejezete beszél a végső pusztulásról, ami 
mindent megemészt. Hogyan viszonyul ez a tanítás a pokol örök 
tüzéről alkotott elképzeléshez? A két nézet közötti ellentét miért 
remek példa arra, hogy a téves tanítás Isten jellemének téves meg-
ítéléséhez vezethet?

4) A híres orosz író, Dosztojevszkij A Karamazov testvérek című klasz-
szikus művében úgy ábrázolja kora egyházi intézményrendszerét, 
mint ami mindent teljes irányítása alatt tart, már Krisztusra sincs 
szüksége. Nem lehet, hogy ma ránk is ez a veszély leselkedik? Ha 
igen, hogyan? Milyen módon jelentkezhet ez a veszély különösen 
burkoltan, szinte észrevehetetlenül?
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AZ ÚJJÁTEREMTETT FÖLDÖN

„Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jön-
nek; és örök öröm fejökön, vigasságot és örömöt találnak; és eltűnik 
fájdalom és sóhaj” (Ézs 35:10). 

„Az újjáteremtett földön a megváltottak azt a munkát végzik és olyan 
dolgokban gyönyörködnek, amelyek Ádámot és Évát kezdetben bol-
doggá tették. Édeni életet élnek – kertben és mezőn. ’Házakat épí-
tenek, és laknak bennük, szőlőket ültetnek, és élvezik gyümölcsét. Nem 
úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy más élvezze. 
Mert népem élete olyan hosszú lesz, mint a fáké. Választottaim maguk 
élnek munkájuk eredményéből’ (Ézs 65:21-22, új prot. ford.). 

Ott minden képesség fejlődik, és minden tehetség fokozódik. A leg-
nagyszerűbb vállalkozások is eredményesek lesznek, a legemelkedet-
tebb törekvések is megvalósulnak, a legmagasabbra tűzött célok is 
elérhetők. Sőt, új távlatok nyílnak. Elcsodálkozhatunk az új csodá-
kon. Új igazságokat érthetünk meg. Új dolgok tanulmányozására vet-
hetjük latba testünk, értelmünk és lelkünk képességeit. 

A próféták, akik előtt feltárultak ezek a nagy jelenetek, vágyakoztak 
annak teljes megértésére. ’Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a pró-
féták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak, kutatva, hogy melyik 
vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő Lelke… hogy nem 
maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangéli-
um hirdetői prédikálnak nektek’ (1Pt 1:10-12, új prot. ford.)…

Nézz fel, nézz fel és növekedjék hited! Ez a hit irányítsa lépteidet azon 
a keskeny ösvényen, amely a város kapuin át a végtelenbe vezet, a 
megváltottak részére készített, kötelékektől mentes, dicsőséges jövő-
be” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 2. köt. Budapest, 1995, Ad-
vent Kiadó. 455-456. o.). 
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2013. április

„Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját…” (Zsolt 37:34)

   1. H. Jak 1:25 A szabadság törvénye
   2.    K.  Jak 3:13 A bölcs és az okos
   3.    Sz. Préd 9:12 Tedd meg, amit megtehetsz!
   4.    Cs. Jak 1:14-15 A kísértés természete
   5.    P. Jak 1:2-3 Öröm a próbában
   6.    Sz. Jak 3:17 Istentől jövő bölcsesség

 Naplemente:  Budapest: 19:19 Debrecen: 19:06

   7.    V.  Zsolt 32:8 Isten bölcsességet ad
   8.    H. Préd 7:8 A türelem erénye
   9.    K.  1Móz 1:31 Tökéletes teremtés
10.  Sz.  Mt 10:39 Eredményes élet
11.  Cs. Jn 17:14 Az Ige és a világ
12.  P. Róm 6:13 Tudatos választás 
13.  Sz. Fil 3:13-14 Céltudatos élet

 Naplemente:  Budapest: 19:29 Debrecen: 19:16

14.  V. Mt 24:38-39 Nem vesznek észre semmit 
15.  H. 1Kor 15:20 Krisztus feltámadt!
16.  K. ApCsel 20:24 A szolgálat fontossága
17.  Sz. Mt 7:11 Az Atya jó ajándékai
18.  Cs. Mt 25:40 Jézusnak tett szolgálat
19.  P. 1Móz 1:27 Az Isten képére teremtett ember
20.  Sz. Mt 19:30 Elsők és utolsók

 Naplemente:  Budapest: 19:39 Debrecen: 19:26

21.  V. Gal 3:26-29 Isten gyermekei Krisztusban
22.  H.  Jón 4:2 Irgalmas Isten
23.  K. Zsolt 46:11 Csendes elismerés
24.  Sz. Jn 3:19-21 Az igazság és a világosság szeretete
25.  Cs. Jn 3:18 Hit és üdvösség
26.*  P. Zsolt 119:9 Tanács fiataloknak
27.  Sz. Péld 4:14 Kerülendő út

 Naplemente:  Budapest: 19:49 Debrecen: 19:36

28.  V.  Zsolt 23:4 Isten védelme
29.  H.  Mk 10:49 Jézus csodája
30.  K. 1Tim 4:12 Példamutató élet

Reggeli dicséret
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2013. május

„…az Úré a megtartás!” (Péld 21:31)

   1.    Sz. Ef 4:1 A hívők életmódja
   2.    Cs. Róm 3:22 Isten egyetemes igazsága 
   3.    P. Péld 14:26 A hívők szilárd bizalma 
   4.    Sz. Róm 12:1-2 Isten szolgálatára szentelt élet

 Naplemente:  Budapest: 19:58 Debrecen: 19:46

   5.    V. Ef 5:1-2 Szeretetben járni
   6.    H.  Préd 5:1-2 Istennek tett fogadalom
   7.    K. Jn 5:22 Jézusé az ítélet
   8.    Sz. Mt 27:51-53 Események Jézus halálakor
   9.    Cs. Róm 5:8 Krisztus halála a bűnösökért
10.  P. 2Móz 20:12 A szülők tisztelete
11.  Sz. Jak 4:7 Engedelmesség és ellenállás

 Naplemente:  Budapest: 20:08 Debrecen: 19:55

12.  V.  Róm 12:17-19 Békességben élni
13.  H. Jn 15:13-14  Jézus az életét adta értünk
14.  K. Jel 21:1 Új ég és új föld
15.  Sz. Péld 22:4 Az alázat jutalma 
16.  Cs. Péld 16:24 A beszéd hatalma
17.* P. ApCsel 13:38-39 A bűnbocsánat módja
18.  Sz. Jn 3:34 Isten embere és az üzenet

 Naplemente:  Budapest: 20:17 Debrecen: 20:04

19.  V.  2Kor 4:17-18 A láthatatlanért vállalt szenvedés
20.  H. 1Jn 4:20-21 Isten és ember szeretete
21.  K. Jer 9:23-24 Amivel dicsekedni lehet
22.  Sz. Ef 3:17-19 Meggyökerezni a szeretetben
23.  Cs. 1Sám 14:6 Nincs akadály az Úr előtt
24.  P. Jel 2:11 A győztes jutalma
25.  Sz. Préd 12:15-16 Az istenfélelem fontossága

 Naplemente:  Budapest: 20:25 Debrecen: 20:13

26.  V. Mt 22:37-39 A két nagy parancsolat
27.  H. 1Jn 2:1 Szószólónk, Jézus 28.  K. 
Mk 9:41 Jutalom egy pohár vízért is 
29.  Sz. 2Tim 1:12 Bizalom Krisztusban
30.  Cs. Zsolt 130:3-4 A bűnök bocsánata
31.  P.  Zsid 11:6 Istennek tetszeni

Reggeli dicséret
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2013. június

„Mert Ő a mi békességünk…” (Ef 2:14)

   1.    Sz. Fil 3:20-21 Krisztus a mennyekben
 Naplemente:  Budapest: 20:32 Debrecen: 20:20

   2.   V. Mt 7:1-2 Ne ítélkezzünk!
   3.    H. 1Kor 13:4-7 Milyen a szeretet?
   4.    K. Mt 21:22 Hittel mondott kérések
   5.    Sz. Zsolt 131:1-3 Alázat az Úr előtt
   6.    Cs. Lk 19:9-10 Az elveszettek megkeresése
   7.    P. Lk 18:25 A gazdag és Isten országa
   8.    Sz. Péld 23:29-32 Ne nézd a bort!

 Naplemente:  Budapest: 20:38 Debrecen: 20:26

   9.    V. 2Kor 12:9 Isteni erő – emberi erőtlenség
10.  H. Gal 5:22-23 A Lélek gyümölcse
11.  K. Lk 18:27 Istennél minden lehetséges
12.  Sz. Jn 11:25-26 Jézus a feltámadás és az élet
13.  Cs. Ézs 55:6 Keressük az Urat!
14.  P. Mt 7:21 Isten akaratának cselekvői
15.  Sz. Ef 2:8-9 Kegyelemből, hit által

 Naplemente:  Budapest: 20:42 Debrecen: 20:31

16.  V. Zsolt 25:14-15 Szövetséges kapcsolatban
17.  H. Zsid 13:5 Megelégedettség 
18.  K. Péld 23:12 Bölcs tanítás hallgatása
19.  Sz. 1Móz 15:6 A hit igazsága
20.  Cs. Jak 3:2 Ki tökéletes?
21.  P. 1Sám 2:2 Az Úr szentsége
22.  Sz. Péld 8:17 Megtalálhatjuk Istent

 Naplemente:  Budapest: 20:45 Debrecen: 20:34

23.  V. 1Kir 8:39 A szívekbe látó Isten
24.  H. Lk 6:20-23 Kik boldogok?
25.  K. Róm 4:4-5 Munka és hit
26.  Sz. Jn 3:12 A mennyei dolgok
27.  Cs. Jn 10:27-29 Üdvözítő kapcsolat
28.*  P. Péld 11:13 A rágalmazó és a hűséges 
29.  Sz. Jób 23:10 Isten igazán ismer

 Naplemente:  Budapest: 20:45 Debrecen: 20:34

30.  V. Ézs 54:4-5 Ne félj!
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