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Máté evangéliuma
Rick Hoytnak a Massachusetts állambeli Winchesterben születése közben a nyaka 
köré tekeredett a köldökzsinór, aminek következtében agykárosodást szenvedett, 
és nem tudta mozgatni a végtagjait. Néhány hónappal később az orvosok közöl-
ték a családdal, hogy Rick egész életében magatehetetlen, ágyhoz kötött lesz, jobb 
lenne neki egy intézetben. 

„A szülők azonban nem fogadták ezt el” – írja később Rick Reilly a Sports Il-
lustrated című magazinban megjelent cikkében, amelyben a Hoyt családot mutat-
ta be (2005. június 20.). „A család azt vette észre, hogy amerre járnak a szobában, 
Rick szemmel követi őket. Amikor Rick 11 éves lett, elvitték a Tufts Egyetem mér-
nöki karára, hogy megtudják, van-e olyan technikai segítség, amellyel a fiú tudna 
kommunikálni. Azonban nem tudtak segíteni rajtuk. »Nem működnek az agyi 
funkciói« – közölték velük. »Mondjanak neki egy viccet!« – kérte őket Dick, amit 
meg is tettek, Rick pedig elnevette magát. Kiderült, hogy az agyi funkcióinak egy 
jelentős része működik.” 

Ezek után egy számítógéphez kapcsolták Ricket, amely lehetővé tette, hogy a fe-
jével egy kurzort mozgatva kommunikálhasson másokkal. Az új technológia egy 
új élet kezdetét jelentette. Az új élet része volt – többek között –, amikor az apa to-
lószékbe tette, és indult vele egy jótékonysági maratonon, végigtolta a fiút a távon. 
A futam után Rick a következőt írta ki a monitorra: „Apa, a verseny közben úgy 
éreztem magam, mintha már nem lennék sérült.” Dick ekkor elhatározta, hogy 
ahányszor csak tudja, megadja a fiának ezt az érzést. Négy évvel később együtt 
teljesítették a Boston Maratont. Később valaki ajánlotta nekik a triatlont. Addigra 
már több száz atlétikai versenyen túl voltak, amelyeken az apa egyedül tolta végig 
a fiát. „Nem kérdés – gépelte ki Rick a monitorra –, az apám az évszázad apukája!” 

Sok hasonlóság van Rick és miközöttünk, mivel nekünk is van egy Atyánk, aki 
még annál is jobban szeret, ahogyan Dick szereti Ricket. Törődik velünk, hajlan-
dó volt feláldozni értünk egyszülött Fiát. Rickhez hasonlóan minket is végzetesen 
megbénít valami: a bűn. Saját erőnkből közel sem élhetnénk olyan életet, mint 
amit az élet normálisan jelenthet. Akármilyen keményen igyekszünk, sosem vál-
hatunk annyira jóvá, hogy megmeneküljünk a pusztulástól. „Állapotunk a bűn 
miatt természetellenes, és annak a hatalomnak pedig, amely helyreállít bennün-
ket, természetfelettinek kell lennie, különben semmit sem ér” (Ellen G. White:  
A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 303. o.). Mostanra nyil-
vánvalóvá vált, hogy valaki másnak kell megváltani az embert, mivel saját erőnk-
ből nem vagyunk képesek megmenteni magunkat. Ezért tekintettek az emberek 
mindig is az ég felé, mert onnan várták a segítséget: a Szabadítót. Lelki elődeink, 
az izraeliták így nevezték a megígért Megváltót: Dávid Fia, mi pedig úgy hívjuk, 
hogy a Názáreti Jézus. 
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E negyedév témája, Máté evangéliuma Jézus életének egyik ihletett leírása.  
A Megváltó egyik zsidó származású híve, Máté, aki maga is egy volt a tizenkét 
tanítvány közül, a saját ihletett lelki nézőpontjából mondja el a jézusi történe-
tet. Írásának témája – amelyben sok közös elem található Márk, Lukács és János 
evangéliumával – Jézus testté létele, élete, halála, feltámadása és felemeltetése.  
Ő hangsúlyosan úgy mutatja be Jézust, mint aki a megígért Messiás. Azt akarta 
elérni, hogy olvasói tudják: Jézusban találja meg Izrael a megváltást, benne, akiről 
a próféták szóltak, akire minden ószövetségei előkép is mutatott. És bár elsődle-
gesen zsidóknak írta a könyvét, a remény és megváltás üzenete nekünk is szól; 
olyanoknak, mint Rick Hoyt, akiknek szüksége van Valakire, aki megteheti értünk 
azt, amit mi sohasem lennénk képesek véghezvinni magunkért. Máté története 
erről a Valakiről szól, Jézusról, aki éppen ezt tette velünk. 

Dr. Andy Nash a Southern Adventista Egyetem professzora és lelkésze a Tennessee 
állambeli Collegedale-ben. Számos könyvet írt, többek között Máté evangéliumáról is.     

Clifford R. Goldstein
szerkesztő

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

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

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

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv 
adásában már vasárnaponként 16.50-tól, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként a 
Bibliatanulmányok honlapján. 

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

Zarkáné Teremy Krisztina
a magyar változat szerkesztője
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március 26–április 1. 1. tanulmány

Dávid Fia

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 9:6-7; Jeremiás 29:13; Máté 1; 2:1-14; 
Márk 12:35-37; János 2:25; Róma 5:8 

„…mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből” (Mt 1:21).

A Szentlélek ihletésére Máté egy nemzetségtáblázattal kezdi evangéliumát; 
de nem akármilyennel, hanem Jézuséval. Azonban ez a nemzetségtábla nem 
szokványos, mivel a felmenők némelyikét a legtöbb ember nem szívesen látná 
a saját elődei között. Mindez összefügghet azzal, hogy Máté maga is kitaszított 
volt bizonyos értelemben. Korábban zsidó adószedőként dolgozott, szövet-
kezve az ellenséggel. Fizetett Rómának, hogy övé legyen az állás, amely által 
megsarcolhatja saját népét. Biztosak lehetünk benne, hogy az övéi megvetet-
ték. 

Azonban míg az emberek a külsőt nézik, Isten arra figyel, mi lakik az emberi 
szívben. Nem kérdés: Isten, belelátva Máté szívébe, kiválasztotta őt, a megve-
tett adószedőt, hogy a tanítványa legyen. Máté elfogadta az isteni hívást és fel-
adta régi életét az újért Jézusban. A volt adószedő követte Urát, feljegyzéseket 
készített, hogy egy napon visszaadjon ezekből valamit a népének és az egész 
világnak. Azonban ez már nem egy nyugta a behajtott adóról, hanem gondo-
san elkészített beszámoló Jézus életéről. 

www.bibliatanulmanyok.hu
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március 27. vasárnap

JÉZUS NEMZETSÉGKöNYvE 

„Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv” 
(Mt 1:1).

Evangéliuma legelején Máté „könyvként” utal a munkájára (a görög biblos 
szót használja, amelynek az egyik jelentése „megszentelt írás”), „nemzetségé-
ről való könyv”, amelyben Jézus felmenőit sorolja fel. A kifejezés, amit nem-
zetségtáblázatként szoktak fordítani (geneszeosz – amely alapján kapta a nevét 
a Teremtés könyve: Genezis – a ford.), abból a szóból származik, amelyet leszár-
mazásnak vagy nemzedéknek fordíthatunk. Úgy is mondhatnánk, hogy Máté 
„A teremtés könyvével” kezdi az evangéliumát. Ennek értelmében, amiként az 
Ószövetség A teremtés könyvével kezdődik, Máté azzal az írással indítja az Új-
szövetséget, amely a Teremtőről szól, a megváltás munkájáról – amit egyedül 
a Teremtő képes elvégezni. 

Mit mondanak ezek az igék Jézusról? Mik 5:2; Mk 12:35-37; Jn 1:1-3; Zsid 1:1-3

„Az Úr Jézus Krisztus örök időktől fogva egy az Atyával, »Isten képmása«, az Ő 
nagyságának, fenségének visszatükröződése – az Ő »dicsőségének világoltatá-
sa«… Jézus eljött, hogy közöttünk lakozzék, s kinyilatkoztassa az Atyát mind 
az emberek, mind az angyalok előtt. Ő Isten Igéje volt – Isten gondolatait tette 
érthetővé” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1990, Advent Kiadó, 11. o.). 

Máténál azonban nem Krisztus istensége az első és legfontosabb, mint ahogy 
Jánosnál találjuk (lásd Jn 1:1-4), aki Krisztus isteni természetével kezdi az 
evangéliumát, és csak ezek után tér rá Jézus emberi mivoltára (lásd Jn 1:14). 
Máté határozottan Jézus emberi voltára fókuszál, úgy mutatja be Őt, mint Dá-
vid Fiát, mint Ábrahám Fiát. Felvázolja Jézus származási vonalát Ábrahámtól 
egészen a Megváltó születéséig, azzal a határozott céllal, hogy úgy mutassa 
be Őt olvasóinak, mint a Názáreti Jézust, a Messiást, akiről az ószövetségi 
próféciák szóltak.

Természetesen fontos a család, a származás. Ugyanakkor az evangéliu-
mot illetően nem az a leglényegesebb, hogy kik a szüleink, nagyszüleink 
vagy egyéb rokonaink. Mi az igazán fontos? Miért? Lásd Gal 3:29!

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

KIRÁLYI vÉRvONAL 

Hiába a sokféle nézőpont, várakozás, amely megfogalmazódott a Messiás el-
jövetelével kapcsolatban a zsidóknál, egy dologban nem volt vita: a Messiás-
nak Dávid házából kell származnia. (A Messiást ma még mindig váró vallásos 
zsidók is egyértelműen azt vallják, hogy a Megváltónak Dávid házából kell ér-
keznie.) Ezért kezdi Máté a nemzetségtáblával az evangéliumát; szerette volna 
szilárdan megalapozni az emberek gondolataiban Jézus messiás voltát. Mert 
a Messiásnak Ábrahámtól, a zsidók atyjától kellett származnia (1Móz 22:18; 
Gal 3:16), és Dávid vérvonalán kellett megszületnie. Máté azt mutatja be, ho-
gyan származik Jézus Dávidtól; közvetlenül kötődik nemcsak Ábrahámhoz 
(mint az izraeliták többsége), hanem Dávid királyhoz is. Sok szövegmagyará-
zó úgy gondolja, hogy Máté elsősorban a zsidókat tartotta szem előtt, amikor 
megírta az evangéliumát, és a népe között a származásra helyezett határozott 
hangsúly segített neki elfogadhatóvá tenni a Názáreti Jézust mint Messiást.

Olvassuk el a következő igéket! Hogyan segítenek ezek a szövegek megérte-
ni annak a lényegét, amit Máté kívánt kihangsúlyozni? 

2Sám 7:16-17  

Ézs 9:6-7  

Ézs 11:1-2  

ApCsel 2:29-30  

Mindez segít megérteni, miért egy nemzetségtáblázattal kezdődik Máté evan-
géliuma: „Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való 
könyv” (Mt 1:1). Az első és legfőbb mondanivaló: Jézus, aki Dávid Fia. És ami-
képpen kezdődik az Újszövetség, akképpen végződik is: „Én Jézus küldöttem 
az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én 
vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag” (Jel 22:16). 
Minden jellemző között, ami és aki Jézus, megmarad „Dávid gyökerének és 
ágának”. 

Micsoda hatalmas bizonyságtétel ez Jézus emberi természetéről, alapvető em-
beri mivoltáról! Teremtőnk olyan erős kötelékkel kapcsolta magát hozzánk, 
emberekhez, amit alig vagyunk képesek még felfogni is. 
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március 29. kedd

JÉZUS CSALÁDFÁJÁNAK TöRZSE

Kik szerepelnek a jézusi családfán Dávid előtt (Mt 1:2-3)?

Egyáltalán nem mondható szokványosnak, hogy nők kapjanak helyet a zsidó 
családfákon. Akkor mégis hogyan kerül ide Támár neve? Miért szerepel a listá-
ban? Támár kánaánita asszony volt, aki egymást követően Júda két fiához is hoz-
záment feleségül. Azonban mindkettő meghalt a saját gonoszsága miatt, mielőtt 
Támár gyereket szült volna nekik. Júda, az apósa ekkor megígérte neki, hogy a 
harmadik fiához adja, ha már a fiú elég idős lesz a házasodáshoz. Azonban ez 
nem történt meg. Mit tett erre Támár? Prostituáltnak öltözött, és a mit sem sejtő 
Júda így ment be hozzá. Hónapokkal később, amikor nyilvánvalóvá vált Támár 
terhessége, Júda meg akarta öletni az asszonyt, mivel úgy vélte, menye házasság-
törést követett el. Erre az asszony felfedte, hogy a gyerek apja nem más, mint az 
apósa. Habár a történet úgy hangozhat, mint egy ízléstelen szappanopera egyik 
epizódja, mégis része lett Jézus emberi nemzetségi táblázatának. 

Olvassuk el Mt 1:4-5 verseit! Kinek a neve tűnik még meglepőnek a listában?

Ráhábé, a kánaánita prostituálté? Nyilvánvalóan. Miután segített az izraeli ké-
meknek Kánaánban, csatlakozott Isten népéhez és Jézus egyik felmenőjéhez 
ment feleségül. 

Ki került még be a listába (Mt 1:5-6)?

Ruth erényes asszony volt, azonban szerencsétlenségére a gyűlölt moábiták 
közül származott – akiknek az eredete a leitatott Lót és egyik leánya vérfertő-
ző együttlétéhez vezethető vissza.

Betsabé pedig az az asszony, akit Dávid király önző módon hívott be magá-
hoz éjszakára, miközben a nő férje, Uriás a királyért csatázott. Dávid szintén 
bűnös volt, akinek ugyancsak Megváltóra volt szüksége. Bár kiemelkedő ké-
pességekkel bírt, egyáltalán nem tartható követendő példának családfőként. 

Ha Isten minden hibánk és hiányosságunk ellenére elfogad bennünket, 
mit tanulhatunk mindebből, hogy mi is elfogadjunk másokat hibáik és 
hiányosságaik ellenére?



AMIKOR MÉG BűNöSöK vOLTUNK… 

Mit mondanak a következő szövegek az emberi természetről? Milyen egyértel-
mű bizonyítékok támasztják alá ezeket a megállapításokat? Róm 3:9-10; 5:8; 
Jn 2:25; Jer 17:9

Bár sokat halljuk, nem lehet elégszer ismételni: a Biblia nem fest rózsás képet 
az ember természetéről. Az Édenben történt bűnesettől (1Mózes 3. fejezet) 
egészen az utolsó napokban Babilon elestéig (Jelenések 18. fejezet), nyilván-
valóan megmutatkozik az emberiség csüggesztő helyzete. Bár hajlamosak va-
gyunk idealizálni például a korai egyházat, mielőtt „megjelenik a törvénytipró” 
(2Thessz 2:3, ÚRK), mindez hamis képzet (lásd 1Kor 5:1). Mindannyian el-
buktunk, megtört minket a bűn, beleértve azt a felmenői vonalat is, amelyből 
Jézus származott. „A származási vonal hitelessége és a valószínűtlensége bi-
zonyára megdöbbentette Máté olvasóit” – írja Michael Wilkins. „Jézus felme-
női emberek voltak, minden gyarlóságukkal és bennük rejlő lehetőségeikkel 
együtt, olyanok, mint bárki más. Viszont Isten rajtuk keresztül is azon fárado-
zott, hogy véghezvigye a megváltás munkáját. Jézus nemzetségtáblázata nem 
valamiféle igaz emberek gyülekezete. Találhatunk benne házasságtörőket, 
prostituáltakat, de hősöket és pogány nemzetekből valókat is. A gonosz Ro-
boám volt az apja a bűnös Abijának, aki viszont Asának, a jó királynak az apja 
lett. Asa volt az apja a jó Jozafát királynak…, akitől a bűnös Jórám király szár-
mazott. Isten végezte a munkáját minden generációban, legyen az jó vagy rossz, 
hogy elérje a céljait. Máté megmutatja: Isten bárkit fel tud használni, hogy 
szándékait megvalósítsa, még ha lenézett, kitaszított is az illető. Éppen ilyen 
embereket jött Jézus megváltani” (Zondervan Illustrated Bible Backgrounds 
Commentary: Matthew. Grand Rapids, 2002, Zondervan, 9. o.). Ennek kell 
eszünkbe jutnia nemcsak akkor, amikor másokra tekintünk, hanem akkor is, 
ha önmagunkra nézünk. Ugyan ki az a keresztények között, aki időnként nem 
csügged el, nem kérdőjelezi meg a hitét, nem tűnődik el azon, hogy valóban 
megtért-e? Általában éppen a saját bűnös természetünk és a hiányosságaink 
okoznak ilyen kiábrándultságot. Ezért a kétségbeesés idején reménységet ta-
lálhatunk és kell is találnunk abban, hogy Isten ismeri a dolgainkat, és éppen 
az ilyen emberek miatt jött el Krisztus a világunkba! 

Mely bibliai ígéretekbe kapaszkodhatunk a kiábrándultság és a lelki 
kétségbeesés pillanataiban?

10

március 30.szerda
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március 31. csütörtök

DÁvID FIÁNAK SZüLETÉSE 

Máté evangéliumának 1. és 2. fejezete között valahol az éjszakában megszüle-
tett Jézus. Azonban nem valószínű, hogy december 25-én érkezett a világra. 
Zakariás pap templomi szolgálatának idejét alapul véve a tudósok azt való-
színűsítik, hogy ősszel kellett megszületnie, amikor a juhok még kinn voltak 
a legelőkön, talán szeptember végén vagy októberben. Különös, hogy a zsidó 
Messiás keresésére indulók, az első imádói közül többen pogányok voltak. 
Miközben Jézus saját népe (élükön a félzsidó, paranoiás Heródessel) tudni 
vélte, hogyan és miként jön el a Megváltó, ezek a keleti utazók nyitottak voltak 
lélekben és szívben is. A bölcsek tulajdonképpen köztiszteletben álló filozó-
fusok voltak Perzsiából, akik az igazság keresésére szentelték az életüket, bár-
honnan is származzon. Nem csoda, hogy végül megtalálták és imádták azt, 
aki maga az Igazság. Annak a példáját láthatjuk ebben az epizódban is – bár 
más a szövegösszefüggés –, hogyan vált valóra az évszázadokkal korábban 
kijelentett ige: „És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek 
engem” (Jer 29:13).

Olvassuk el Mt 2:1-14 verseit! Milyen különbséget láthatunk a keleti böl-
csek és Heródes király magatartása között?

A pogányok térdre estek Jézus előtt és imádták Őt, miközben a nemzet királya 
éppen ellenkezőleg, az életére tört. Ennek a történetnek is fontos tanulság-
ként kell szolgálnia arra nézve, hogy a gyülekezethez való tartozás még nem 
garanciája az Istennel való helyes kapcsolatnak. Arra is kell emlékeztetnie, 
hogy mennyire fontos az igazságot pontosan megérteni. Ha a király és a pa-
pok helyesen értették volna a messiási próféciákat, Heródes tudhatta volna, 
hogy Jézus nem az, aki veszélyeztetné az uralmát, akitől félnie kell. Heródes 
ekképpen megérthette volna, hogy a „zsidók királya” nem az, aki az ő politi-
kai hatalmára tör. 

Adventistaként hogyan védhetjük meg önmagunkat attól az öncsalástól, 
hogy a kapott világosság automatikusan az Istennel való helyes kapcso-
latot is jelenti? Ugyanakkor hogyan segít bennünket a megértett világos-
ság ahhoz, hogy mélyebb megismerése révén szorosabb kapcsolatban 
járjunk Istennel?
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április 1.péntek

TOvÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Olvassuk el a következő idézetet Ellen G. White tollából!

„Ezen az alapon jöhet minden bűnös Krisztushoz. »Nem az igazságnak cseleke-
deteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg min-
ket« (Tit 3:5). Ha Sátán bűnösnek mond, s szerinte nem reménykedhetsz Isten 
áldásában, mondd meg neki, hogy Krisztus a bűnösöket megmenteni jött a 
világra. Semmink sincs, ami Isten kegyébe ajánlhatna, de a kérelem – amelyet 
most és örökké nyomatékosan előtárhatunk – magában a kimondhatatlanul 
nyomorult állapotunkban van, és ez teszi szükségessé az Ő megmentő erejét” 
(Jézus élete. Budapest, 1990, Advent Kiadó, 260. o.). Micsoda kegyelem: a mi 
„kimondhatatlanul nyomorult állapotunk” teszi szükségessé Jézus fellépését 
Megváltóként. Ez az igazság változatlan marad, akár először jövünk Jézushoz, 
akár egész életünkben vele járunk. Ahogy a jézusi családfa emberi oldalát 
képviselő személyek, úgy mi is mindannyian bűnösök vagyunk, akiknek ke-
gyelemre van szükségük. A törvény iránti engedelmességünk, a győzelmünk 
a kísértés felett, a növekedésünk Krisztusban hozzátartozik ugyan a krisztusi 
élethez, ám mindez csak a következménye a megváltásnak és nem kiváltója az 
isteni cselekvésnek. Legyen az akár a lator a kereszten vagy éppen egy szent, 
akit Jézus felemel második eljövetelekor, minden esetben a mi „kimondhatat-
lanul nyomorult állapotunk teszi szükségessé az Ő megmentő erejét”. Rend-
kívül fontos, hogy soha ne felejtsük el ezt az alapvető igazságot!

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1. A héten láthattuk, hogy Heródes igencsak félreértette a próféciákat, és 

emiatt követett el szörnyűségeket. Gondolkodjatok el azon, milyen 
hamis próféciamagyarázatok keringenek napjainkban! Egy példa: van-
nak, akik úgy hiszik, hogy a hűséges keresztények titokban és csendben 
ragadtatnak el a mennyekbe, miközben a családjuk és a barátaik hátra-
maradnak, csodálkozva, hogyan tűntek el szeretteik egyik pillanatról a 
másikra. Milyen potenciális veszélyekkel járhatnak a téves próféciama-
gyarázatok? Mennyire fontos a próféciák helyes értelmezése?

2. Sok kultúrában és társadalomban nagy a jelentősége annak, hogy kik 
a szüleid vagy melyik társadalmi osztályba születtél. Ez a hagyomány 
végigkíséri az emberiség történelmét, és a világ számos helyén napja-
inkban is mélyen gyökerezik. Miért áll ez ugyanakkor szemben min-
dennel, ami mellett az evangélium kiáll? Miként kellene befolyásolnia 
a társadalmi osztályokról, szociális berendezkedésről vallott nézete-
inket az újjászületésnek? 
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IMMÁNUEL

„…és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten” 
(Mt 1:23).

„Az Úr Jézus Krisztus örök időktől fogva egy az Atyával. »Isten képmása«, 
az Ő nagyságának, fenségének visszatükrözője – az Ő »dicsőségének vilá-
goltatása« (vö. 2Kor 4:4, 6). Jézus azért jött földünkre, hogy ezt a dicsősé-
get kinyilatkoztassa. Eljött a bűn sötétjében bolyongó világunkba, hogy 
bemutassa Isten szeretetének világosságát – hogy legyen »VELÜNK AZ 
ISTEN«. Ezért jövendölték róla, hogy »nevét Immánuelnek nevezik«.

Jézus eljött, hogy közöttünk lakozzék, s kinyilatkoztassa az Atyát mind 
az emberek, mind az angyalok előtt. Ő Isten Igéje volt – Isten gondolatait 
tette érthetővé. Tanítványaiért mondott imájában így szólt: »Megismertet-
tem ővelük a Te nevedet« (Jn 17:26) – »Irgalmas és kegyelmes Isten, késedel-
mes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú« (2Móz 34:6) –, »hogy az a 
szeretet legyen őbennük, amellyel engem szerettél, és én is őbennük legyek« 
(Jn 17:26). De ez a kinyilatkoztatás nem csupán földi gyermekeinek szól. 
Kicsiny világunk az egész mindenség tankönyve. Isten kegyelmének cso-
dálatos terve, a megváltó szeretet titka az a tantárgy, amelybe »angyalok 
vágyakoznak betekinteni« (1Pt 1:12), és amelyet végtelen időkön át kutat-
ni fognak. Mind a megváltottak, mind az el nem bukott lények számára 
Krisztus keresztje lesz az ismeret és a dicséret forrása. Meglátszik majd, 
hogy a Jézus arcán ragyogó dicsőség az önfeláldozó szeretet fénye. A Kál-
váriáról áradó világosságban látható meg, hogy az önmegtagadó szeretet 
törvénye az élet törvénye a föld és a menny számára egyaránt; s hogy Is-
ten szívében van a forrása annak a szeretetnek, amely »nem keresi a maga 
hasznát« (1Kor 13:5); és hogy a szelíd, alázatos Jézus a megközelíthetetlen 
világosságban lakozó Atya jellemét mutatta be” (Ellen G. White: Jézus éle-
te. Budapest, 1990, Advent Kiadó, 11-12. o.).        
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április 2-8.

A szolgálat elkezdődik

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 9:1-2; Máté 3:1-12; 4:1-12, 17-22; 
Filippi 2:5-8; 2Péter 1:19

„És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halássza-
tok” (Mt 4:19).

Az ember egyik nagy vágya volt mindig, hogy megtudja, mi az élete célja, értel-
me és hogyan kellene élnie a világban. Nem használati utasítással a hónunk 
alatt születünk, amely egyszerűen leírja, hogyan kellene élnünk, nemde? „So-
sem értettem, mi értelme van az életnek” – mondta egy 17 éves drogfüggő fiú, 
aki egyébként egy jómódú családból származott. „Valójában még most sem 
tudom, de mindig azt hittem, hogy ez olyan nagy titok, amit rajtam kívül min-
denki ismer. Azt gondoltam, mindenki érti, miért vagyunk itt, és rajtam kívül 
titkon mindenki boldog, tudván az élet értelmét.” Paul Feyerabend, osztrák 
író és tudományfilozófus a következő vallomást teszi az önéletrajzában: „Az 
egyik nap telik a másik után, és fogalmunk sincs, mi az egész célja.”

Éppen ezért van szükségünk a Bibliára, az evangéliumra, Jézus történetére, 
annak megismerésére, hogy mit tett Jézus értünk. Jézusban, testet öltése előt-
ti létében, születésében, földi életében, halálában, mennyei szolgálatában és 
második eljövetelében megtalálhatjuk a választ az élet legsürgetőbb kérdései-
re. Ezen a héten Jézus földi életének és munkájának kezdetével foglalkozunk, 
azzal az élettel és tevékenységgel, amely egyedül adhat teljes értelmet az éle-
tünknek. 

2. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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április 3. vasárnap

KERESZTELő JÁNOS ÉS A „JELENvALó IGAZSÁG” 

Máté 3. fejezete Keresztelő János szolgálatával kezdődik. János első lejegyzett 
üzenete egy felszólítás: „térjetek meg” (Mt 3:2)! Bizonyos értelemben a kifeje-
zés annak összegzése, amit Isten a bűneset óta üzen az emberiségnek: térjetek 
meg, fogadjátok el az általam kínált bűnbocsánatot, hagyjátok el bűneiteket, és 
megváltást, megnyugvást találtok a lelketeknek. És bár ez az üzenet általános, 
János megkülönböztet benne egy „jelenvaló igazságot” is (2Pt 1:12), kiemelve 
egy üzenetet kifejezetten az akkor élő emberek számára. 

Olvassuk el Mt 3:2-3 verseit! Mi volt a János által hirdetett jelenvaló igaz-
ság a megtérésre, a keresztségre és a bűnbánatra hívás mellett? Lásd még 
Mt 3:6!

János olyasmit tesz, ami az egész Újszövetségben gyakorlat: az Ószövetséget 
idézi. Az ószövetségi prófécia az Újszövetségben válik élővé; időről időre, 
Jézus, Pál, Péter vagy János, mind az Ószövetséget idézik, ezzel hitelesítik, 
magyarázzák, esetleg bizonyítják azt, ami ott és akkor, az Újszövetség idejé-
ben történik. Ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy Péter, noha személyesen 
megélt számos csodát, éppen erre teszi a hangsúlyt Jézus szolgálatáról szólva: 
„igen biztos nálunk a prófétai beszéd” (2Pt 1:19). 

Olvassuk el Mt 3:7-12 verseit! Mit üzent János a vezetőknek? Milyen re-
mény csillan meg számukra a kemény szavak ellenére is?  

Figyeljük meg, mennyire Jézus van a középpontjában János minden mondan-
dójának! Mindennek, ami Jézusról szól, hogy ki Ő és mit fog tenni. Habár 
örömhírt hirdetett, világossá tette, hogy lesz végső ítélet, szét lesz választva 
végül a gabona és a polyva, mégpedig az által, akiről a próféciák szólnak. Eb-
ből is látjuk, mennyire nem elválasztható az evangélium az ítélettől. Jó példája 
mindez annak is, hogy a Biblia összefüggő eseményként szemléli Jézus első 
és második eljövetelét, ahogy Jánosnál is láthatjuk; az első eljövetel közvetlen 
összefüggésében beszél Jézus második eljövetelről is.  

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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április 4.hétfő

A PUSZTAI SZEMBENÁLLÁS
 

„Akkor a Lélek Jézust a pusztába vitte, hogy az ördög megkísértse” (Mt 4:1, ÚRK).

Képzeljük el a jelenetet Sátán szemszögéből! Az isteni, mindenki által tisztelt 
Lény, akit ő Isten Fiaként ismert, most leereszkedett, emberi testet öltött, hogy 
megmentse az emberiséget. Ugyanaz a Jézus, aki ellene harcolt a mennyben 
és aki levetette őt az angyalaival együtt (lásd Jel 12:7-9)! De akkor kicsoda is 
most ez a Jézus? Egy legyengült ember a kíméletlen pusztaságban, mindenfé-
le segítség nélkül? Egyértelműen úgy tűnt, hogy Jézus könnyű célponttá vált 
Sátán számára. 

„Amikor Sátán és Isten Fia először álltak egymással szemben, Krisztus a meny-
nyei seregek parancsnoka volt, és Sátánt, az égi lázadás vezetőjét kivetették a 
mennyből. Most látszólag fordított helyzet volt, és Sátán a legjobban akarta 
kihasználni feltételezett előnyét” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1990, 
Advent Kiadó, 90. o.). Micsoda különbség! Lucifer valaha azt gondolta: „ha-
sonló leszek a Magasságoshoz” (Ézs 14:14), Jézus viszont megüresítette magát, 
megválva minden mennyei dicsőségétől. Itt, ebben az egyetlen jelenetben lát-
hatjuk a mérhetetlen különbséget az önzés és az önzetlenség között, hogy 
milyen áthidalhatatlan szakadék választja el a szentséget a bűntől. 

vö. Ézs 14:12-14 és Fil 2:5-8 verseit! Ezek az igék milyen különbséget mu-
tatnak Jézus és Sátán között? 

Képzeljük el az angyalokat, akik ismerték Jézust teljes mennyei dicsőségében, 
és most látniuk kell, amint a két ellenség szemtől szemben találja magát egy 
olyan helyzetben, amelyre korábban nem volt példa. Mi már pontosan tudjuk, 
mi lett a kimenetele ennek az összeütközésnek, azonban az angyalok – va-
lójában az egész menny – ezt akkor nem tudhatták. Így minden bizonnyal 
várakozással és feszült figyelemmel nézték végig az eseményt. 

Sátán felmagasztalta magát, Jézus viszont megalázta magát, egészen a 
halálig. Mit tanulhatunk a két fél élesen különböző viselkedéséből, és 
hogyan alkalmazhatjuk ezt a fontos igazságot a saját életünkre? Hogyan 
kellene mindennek befolyásolnia bizonyos döntéseinket, különösen 
amikor az énképünk a tét? 
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április 5. kedd

A MEGKíSÉRTÉS

Olvassuk el Mt 4:1-12 verseit! Mi történt? Miért kellett Jézusnak átélni eze-
ket a kísértéseket? Hogyan járult hozzá ez az esemény a megváltás művé-
hez? Hogyan volt képes Jézus kiállni ilyen erős kísértéseket ennyire nehéz 
körülmények között, és mit üzen ez nekünk a saját kísértéseinkben való 
helytállással kapcsolatban? 

Mt 4:1 verse furcsának tűnő gondolattal kezdődik: a Szentlélek vitte Jézust a 
pusztába, hogy megkísértse a gonosz. Jézus pedig arra tanított, hogy imád-
kozzunk, nehogy kísértésbe essünk: „És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts 
meg minket a gonosztól” (Mt 6:13). Miért tette ezt a Szentlélek Jézussal? Az elő-
ző fejezetben találjuk meg a titok nyitját, amikor Jézus Jánoshoz megy, hogy 
keresztelje meg. Látva János vonakodását, ezt mondta: „Engedj most, mert így 
illik nékünk minden igazságot betöltenünk” (Mt 3:15). Betölteni minden igazsá-
got, például megkeresztelkedni, holott nem volt bűnös, azt jelenti: mindent 
megtenni, ami szükséges ahhoz, hogy az emberiség tökéletes példája és kép-
viselője legyen. A pusztai kísértésben ugyanazon a próbán kellet átesnie, mint 
amin Ádám elbukott. Olyan kísértés ellen kellett győzelmet aratnia, amelynél 
mi mindannyian megbuktunk Ádám óta. „Krisztusnak emberként kellett jó-
vátennie Ádám bukását” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1990, Advent 
Kiadó, 88. o.), ráadásul nem olyan feltételek között, mint Ádámnak. Győzel-
mével Jézus megmutatta, hogy nem lehet mentségünk a bűnre, az semmivel 
nem igazolható, és amikor kísértésekkel nézünk szembe, nem szükségszerű a 
bukás, hittel és alázattal győzhetünk. Ahogy az Ige mondja: „Engedelmeskedje-
tek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az 
Istenhez, és közeledni fog hozzátok” (Jak 4:7-8). 

Hogyan teszi Krisztus igazságát teljes egészében nélkülözhetetlenné ez a 
történet, ami bemutatja, hogy soha nincs mentségünk a bűnre? Képzeljük 
el, hogy saját igazságunkban kell állnunk, anélkül a megigazító erő nél-
kül, amely elfedi a bűnös életünket! Miben reménykedhetnénk? 
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április 6.szerda

ZEBULON ÉS NAFTALI FöLDJE 

Mt 4:12 verse beszél János börtönbe vétéséről, a szolgálatának végéről. Jé-
zus szolgálata tulajdonképpen ezen a ponton indul el „hivatalosan”. A szöveg 
nem magyarázza el, miért így történt mindez, csupán deklarálja az eseményt: 
amikor Jézus ezt meghallotta, visszatért Galileába (lásd Mk 1:14-16; Lk 4:14). 
Talán amíg János prédikált, Jézus keveset akart magából megmutatni, nehogy 
rivalizálás alakuljon ki? Mt 4:12-ben a görög igét (amit a Bibliánk így fordít: 
visszatért), gyakran fordítják úgy is, hogy visszavonult, a veszély elkerülése mi-
att. Bölcsen, mint mindig, talán el akart kerülni bizonyos bajokat. 

Olvassuk el Mt 4:13-16 verseit (lásd még Ézs 9:1-2), amikor Jézus letelep-
szik Zebulon és Naftali térségében! Mit mondanak el ezek a versek Jézus 
szolgálatáról? 

Zebulon és Naftali Jákob két fia volt (lásd 1Móz 35:23-26), és az ő leszármazot-
taik alkották azt a két törzset, amelyek végül a gyönyörű északi régióban talál-
tak otthonra. Sajnálatos módon azonban a két törzs aközé a tíz törzs közé tarto-
zott, amelyek feladták az Istenbe vetett hitüket és a világi dolgok felé fordultak. 

Sok ószövetségi próféta lépett fel e tíz törzs bűnössége, világiassága és gonosz-
sága ellen, míg végül az asszírok igázták le a területet, száműzve az itt lakókat 
az akkor ismert világ minden tájára. Helyükre pogányokat telepítettek be, így 
Galilea vegyes etnikumú területté vált, zavaros és sötét hellyé. A környék leg-
híresebb prófétája Jónás volt, ami sokat elárul az itt élők elköteleződésének 
szintjéről. 

Akármilyen is volt azonban Galilea, még ha sötét is Zebulon és Naftali földje, 
csodás prófécia hangzik el vele kapcsolatban Ézsaiásnál: „A sötétségben ülő 
nép nagy világosságot látott, és a halál földjén és árnyékában ülőknek fény ragyo-
gott fel” (Mt 4:16, ÚRK). Más szóval, ott, ahol oly nagy volt a szükség, ahol az 
embereket durvának, elmaradottnak és faragatlannak tartották, oda jött Jé-
zus, ott élt közöttük és szolgált nekik. Habár felmagasztalt lehetett volna, úgy 
látjuk Őt, mint aki megalázta magát, hogy másokért éljen. Ebben is példát lát-
hatunk arra, mennyire a jézusi szolgálat volt az Ótestamentum fókuszában.

Miként kerülhetjük el a kísértést, hogy úgy tekintsünk másokra, mint 
akik nem érdemlik meg a tanúságtételünket és a szolgálatunkat? Mi a 
probléma ezzel a gondolkodásmóddal?
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április 7. csütörtök

A HALÁSZOK ELHívÁSA

„Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa” (Mt 4:17). Jánoshoz ha-
sonlóan Jézus is a megtérésre hívással kezdte a szolgálatát. Ahogy János, Ő is 
ismerte az emberiség bukott természetét, és hogy megtérésre, valamint Isten 
ismeretére van szükségünk. Ezért semmi meglepő nincs abban, hogy az első 
felhívása (legalábbis ahogy Máténál látjuk) a megtérésre szólít. 

Olvassuk el Mt 4:17-22 verseit! Mit mondanak ezek az igék a jézusi elhívás-
ról, ahogy teljes egészében átveszi az irányítást életünk felett?  

Itt, az elfelejtett földön, Galileában élt egy kis halászcsapat, amelyet négy em-
ber alkotott; két testvérpár. Nyilvánvalóan szerették Istent, miután közülük 
volt, aki János követőihez tartozott. Azonban, legnagyobb meglepetésükre Ke-
resztelő János egy másik fiatalemberre irányította a figyelmüket, aki ugyanar-
ról a területről származott, mint ők. 

A halászok odamentek a Názáreti Jézushoz, és arra kérték, hadd maradjanak 
vele (lásd János 1. fejezet). Így működött ez az akkori kultúrában: az emberek 
odamentek a tanítóhoz, és megkérték, hadd kövessék őt. Viszont a rabbi hoz-
ta meg a végső döntést arról, hogy kik lesznek a tanítványai. Amikor pedig 
egy rabbi kérte valakitől, hogy legyen a tanítványa, az különösen felemelő 
pillanatnak számított. Sokan úgy tanulták a bibliaórákon, hogy amikor Jézus 
elhívta a tanítványokat a Galileai-tónál, ez volt az első találkozásuk alkalma 
a Mesterrel. János evangéliuma 1-5. fejezeteiből azonban tudjuk, hogy ezek 
az emberek már korábban közel egy évet töltöttek vele, legalább részidőben. 

„Jézus tanulatlan halászokat választott, akiket nem neveltek koruk hagyomá-
nyai és téves szokásai szerint. Veleszületett képességekkel megáldott férfiak 
voltak, alázatosak és taníthatóak – olyanok, akiket kiképezhetett a munkára. 
Az élet megszokott útjain sokan türelmesen újra és újra elvégzik napi mun-
kájukat, s nem is tudják, hogy olyan erő birtokában vannak, amely, ha fel-
használnák, egy szintre emelné őket a világ legbecsületesebb embereivel. Egy 
hozzáértő kéz érintése szükséges ezen alvó tehetségek felébresztéséhez. Ilyen 
embereket hívott el Jézus munkatársaiul, akiknek abban a kiváltságban volt 
részük, hogy kapcsolatban lehettek vele” (Ellen G. White: Jézus élete. Buda-
pest, 1990, Advent Kiadó, 199. o.).
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április 8.péntek

TOvÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Evangélista érkezett egy városba és így kezdte hirdetni előadásait: „Jöjjenek 
és lássák, amint a prédikátor kitép egy lapot a Bibliából!” Természetesen 
tömeg gyűlt össze a látványosságra. Ő kiállt eléjük, kinyitotta a Könyvet, és 
valamennyiük legnagyobb csodálkozására kitépett egy lapot a Könyvek Köny-
véből. „Ez a lap – mondta – soha nem tartozott ide. Ez a lap elválasztotta 
az Ószövetséget az Újtól.” Akármit is gondoljunk a színpadias fellépésről, a 
prédikátor fontos dologra hívta fel a figyelmet: a két könyv valójában egy. Az 
Újszövetség végig az Ószövetséget idézi. Újra és újra, minden, amit az Újszövet-
ség magyaráz, igazol, legyen az Jézus által vagy a többi író által, az Ószövetségre 
hivatkozik. Hányszor és hányszor jelenti ki Jézus ilyen vagy olyan formában: 
„Minden írást be kell tölteni!” Jézustól kezdve, aki gyakran mutat vissza az ótes-
tamentumi írásokra (lásd Mt 22:29; Lk 24:27; Jn 5:39; 13:18) Pálon át, aki szin-
tén folyton az Ószövetséget idézi (Róm 4:3; 11:8; Gal 4:27), egészen A jelenések 
könyvéig a mintegy 550 utalással az Újtestamentum szerves kapcsolatban áll 
az Ótestamentummal. Az Új- és az Ótestamentum Isten írott kinyilatkoztatásai 
az emberiség számára a megváltási tervről. És bár nem kérdés, hogy bizonyos 
részei már nem kötelezőek a kereszténység számára, mint az áldozati rend-
szer, nem követhetjük el azt a hibát, hogy másodrendű könyvvé nyilvánítjuk 
az Ószövetséget az Újszövetséghez képest. A Biblia két könyvből áll össze, és 
mindkettőből életbevágó igazságokat tanulhatunk Istenről, valamint a megvál-
tási tervről. 

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1. Sokféle kísértésben láthatjuk Jézust, amint Sátán igyekszik kikezdeni 

őt, azonban azt is láthatjuk, hogy egyetlen esetben sem bukik el, ellen-
áll a kísértéseknek, kivédi az alattomos támadásokat. Figyeljük meg, 
milyen tömören fejezi ki az Ige itt a lényeget: habár Jézus Isten, itt a 
„bűnös testhez hasonló formában” jelenik meg (Róm 8:3, ÚRK). Úgy 
használja az Igét, mint védelmi eszközt a gonosz kísértésekkel szem-
ben. Ha Jézusnak ezt kellett tennie, mennyivel életbevágóbb számunk-
ra, hogy még központibb szerepet kapjon az életünkben a Biblia, külö-
nösen a kísértések idején?! vélhetően ismerjük azt az alapelvet, hogy a 
Szentíráshoz kell folyamodnunk a kísértések elleni harcban. Csakhogy 
vajon mennyire gyakoroljuk is ezt az életben? Hogyan segíthet mindez 
kiállni a kísértések ellen, amelyekkel mindannyian szembenézünk?

2. Miért döntő jellemvonás az alázat a keresztények számára? Hogyan 
válhatunk alázatossá és maradhatunk is azok? Mi a kereszt szerepe 
ezen a kritikus területen? 
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PÁSKULYNÉ KOvÁCS ERZSÉBET:
CSAK IMÁDKOZNI vÁGYOM

Csak imádkozni vágyom,
csak imádkozni.
Állok múlt életem
romjai felett;
ha nem volna velem
a Te szereteted:
elvesztem volna
régen nélküled!

– Indulnék tovább,
de olyan tétován
nem akarok régi utat járni!
Csak a Te neved
a szívembe zárni!
S imádsággal letenni Elődbe
emberi sorsom: minden zizzenése
a Tiéd legyen!
S múltam szemfedője
az a kereszt,
mi mindent elfedez,
az legyen!

Ragyogjon rám
az égi szeretet,
amit elhoztál,
amiről beszéltél;
ami e világon
minden földi kincsnél
igazabb, nagyobb:
az Atyától ered.
Kérlek, töltsd be vele
az én emberi szívemet!
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április 9-15.

A Hegyi Beszéd

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5–7; 
13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10

„Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, 
mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástu-
dók” (Mt 7:28-29, ÚRK).

Mózes második könyvében láthatjuk, amint Isten kivezeti Izrael népét Egyip-
tomból, „megkereszteli” a Vörös-tengerben, majd végigkíséri őket a pusztai 
vándorlás 40 évén, jeleket és csodákat téve, személyesen találkozva velük a 
hegyen, ahol a törvényt is adta nekik. 

Máté evangéliumában pedig láthatjuk Jézust kijönni Egyiptomból, megkeresz-
telkedni a Jordánban, majd a Lélek kivezette a pusztaságba 40 napra, ahol Ő 
jeleket és csodákat tett; figyelhetjük, amint személyesen találkozik Izraellel a 
hegyen, megerősíti Isten korábban adott törvényét. Jézus végigjárta Izrael tör-
ténelmét, eggyé vált Izraellel, és a Megváltóban teljesült a szövetség minden 
ígérete. 

A Hegyi Beszéd a világon valaha elhangzott leghatásosabb prédikáció. Szavai 
nemcsak azokat érintették mélységesen, akik közvetlenül hallgatták Jézust, 
hanem mindenkit, aki az évszázadokon át, egészen a mi időnkig hallotta az 
életformáló üzenetet. Azonban nem elég csak hallani, alkalmaznunk is kell! 
A héten ezt a beszédet fogjuk tanulmányozni (Máté 5–7. fejezet), illetve, amit 
Máté 13. fejezetében mondott Jézus arról, hogyan kell az életünkben gyakor-
latba ültetni a szavait. 

3. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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április 10. vasárnap

ALAPELvEK ÉS NORMÁK

Olvassuk át a Hegyi Beszédet Máté 5–7. fejezetében! Foglaljuk össze, hogy 
melyek a legfontosabb benyomások, amelyek olvasás közben értek! 

„Feltételezhetően nem volt még egy olyan vallási értekezés az emberiség tör-
ténelme során, amely annyi figyelmet kapott volna, mint amennyit a Hegyi 
Beszédnek szenteltek. Filozófusok és más aktivisták, mindenféle, nem keresz-
tény nézőpontból – akik ugyanakkor megtagadták Jézus követését –, fejezték 
ki csodálatukat a jézusi etika iránt. A XX. században Mahatma Gandhi volt a 
Hegyi Beszéd leghíresebb nem keresztény híve” (Craig L. Blomberg: The New 
American Commentary: Matthew. Nashville, 1992, B&H Publishing Group, 
22. köt., 93-94. o.).

Jézusnak ezt a beszédét igen sokféleképpen próbálták értelmezni. Vannak, 
akik elérhetetlenül magas morálként tekintenek rá, amely térdre kényszerít 
bennünket, arra ösztönöz, hogy Jézus igazságosságát igényeljük megváltá-
sunk egyetlen reményeként, mivel mindannyian igen messze vagyunk az is-
teni elvárásoktól, amelyek megjelennek a prédikációban. Mások a civilizáció 
etikai elveiről szóló értekezésként látják, amely békére hív. Megint mások tár-
sadalmi evangéliumként tekintettek rá, mint egy hívásra, hogy emberi erőfe-
szítéssel hozzuk el Isten országát a földre. 

Bizonyos értelemben mindannyian hozzáteszünk valamit a Hegyi Beszédhez, 
mivel érzékeny kérdésekben érint meg bennünket; így mindannyian a ma-
gunk módján reagálunk a tanítására. Ellen G. White ezt írja: „A Hegyi Beszéd-
ben [Jézus] igyekezett a téves nevelés okozta nézeteket eloszlatni, és hallgató-
iba a helyes elképzelést ültetni országáról, saját jelleméről… Az általa tanított 
igazságok nem kevésbé fontosak számunkra, mint a Jézust követő sokaság 
számára. Nekünk is legalább annyira meg kell tanulnunk Isten országának 
alapelveit” (Jézus élete. Budapest, 1990, Advent Kiadó, 245. o.).

Így bármi mást is mondjunk róla, a Hegyi Beszéd Isten országának alapelveit 
fekteti le. Azt fejezi ki, hogy miben leli kedvét Isten mint a menny Uralkodója, és 
milyennek szeretne látni bennünket mint országának polgárait. Alapvető felhí-
vás, hogy forduljunk el a múlandó világ normáitól és alapelveitől azokért az el-
vekért és normákért, amelyek az örökkévaló világhoz tartoznak (lásd Dán 7:27).

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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április 11.hétfő

SZEMBEN ÁLL-E A HEGYI BESZÉD A TöRvÉNNYEL?

Bizonyos keresztények úgy tekintenek a Hegyi Beszédre, mint egy új törvény-
re, a „Krisztus törvényére”, amely felváltotta „Isten törvényét”. Szerintük a 
törvénykövetés rendszere után elérkezett a kegyelem rendszere, és Jézus tör-
vénye különbözik Isten törvényétől. Ezek a tanítások azonban a Hegyi Beszéd 
félreértéséből származnak. 

Mit mondanak a következő szövegek a törvényről, illetőleg közvetetten ar-
ról az elképzelésről, miszerint Isten valamilyen módon lecserélte volna a 
törvényt (a Tízparancsolatot) a Hegyi Beszéddel (Mt 5:17-19, 21-22, 27-28; 
lásd még Róm 7:7; Jak 2:10-11)?

Craig S. Keener írja a következőket: „A legtöbb zsidó ember a kegyelem ösz-
szefüggésében értette a parancsolatokat…; mivel Jézus komolyabb igénnyel 
lépett fel a gyakorlatba ültetésük kapcsán…, semmi kétségünk nem lehet afe-
lől, hogy Isten országa igényeit a kegyelem fényében látta (vö. Mt 6:12, 14-
15; Mk 10:15; 11:25; Lk 11:4). Az evangéliumi elbeszélésben Jézus elfogad-
ja azokat, akik megalázzák magukat és elismerik Isten jogát az uralomhoz, 
még ha a gyakorlatban nem is tudják elérni a célt, az erkölcsi tökéletességet 
(5:48). Azonban a mennyei kegyelem, amit Jézus hirdetett, nem volt azonos a 
cselekedetek nélküli kegyelemmel, amelyet a nyugati kereszténység többsége 
hirdet; az evangéliumokban Isten országának üzenete átformálja azokat, akik 
jámboran megragadják azt, miközben szétszúzza a gőgöseket, a vallásosan 
és társadalmilag megelégedetteket” (The Gospel of Matthew: A Socio-Rhetorical 
Commentary. Grand Rapids, 2009, William B. Eerdmans Publishing Com-
pany, 161-162. o.). 

Olvassuk el 1Móz 15:6 versét! Hogyan érthető meg ebből, hogy a megváltás 
mindig hitből fakad?  

Jézus Krisztus hite nem új hit; ugyanaz, amire az emberiség bűnbeesése óta 
mindenkinek szüksége van. A Hegyi Beszéd nem cserélte le a cselekedetek 
általi megváltást a kegyelem általi megváltásra. A megváltás mindig is kegye-
lemből történt. Izrael népe kegyelemből menekült meg a Vörös-tengernél, 
mielőtt még arra kérte őket Isten a Sínai-hegynél, hogy engedelmeskedjenek 
(lásd 2Móz 20:2). 

A saját, Istennel és a törvényével szerzett tapasztalatunk alapján miért 
csak hittel nyerhetjük el a megváltást, nem pedig a törvény megtartásával? 



25

április 12. kedd

AZ íRÁSTUDóK ÉS A FARIZEUSOK IGAZSÁGA 

Olvassuk el Mt 5:20 versét! Mit ért azon Jézus, hogy „ha a ti igazságotok nem 
több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a 
mennyeknek országába”? 

Noha a megváltás mindig is hitből volt, és a judaizmus népének is eszerint, a ke-
gyelem vallása szerint kellett volna élnie, a törvényeskedés mégis beszűrődött 
közéjük, ahogy ez ma is megtörténhet olyan felekezetekben (mint például a 
Hetednapi Adventista Egyházban is), amelyek komolyan veszik az engedelmes-
séget. Jézus idejében sok vallási vezető (de nem mindegyik) beleesett egyfajta 
„rideg vallási ortodoxia hibájába... amelyből hiányzott a bűnbánat, a gyengéd-
ség vagy a szeretet”, következésképp „erőtlenné tette őket, hogy megtartsák a 
világot a romlástól” (Ellen G. White: Gondolatok a Hegyi Beszédről. 53. o.). 

A pusztán külső formaságokban, különösen a mesterkélt cselekedetekben 
nincs erő, hogy megváltoztassa az életet, átformálja a jellemet (Gal 5:6). Isten 
szemében egyedül a szeretet által munkálkodó igaz hit fogadható el, amely 
azután külső cselekedetekben is megnyilvánul. 

Az ószövetségi időben sem az áldozat jelentette a végcélt, csupán eszköz volt 
a cél felé vezető úton. Az az élet volt a cél, amely az Isten követésében vissza-
tükrözte a Teremtő szeretetét és jellemét, amit az Isten előtti teljes meghajlás 
jellemez, annak felismerésével, hogy teljes egészében az Ő megmentő kegyel-
métől függünk. A kegyesség és hit minden külső látszata ellenére az írástudók 
és a farizeusok közül sokan egyáltalán nem mondhatók jó példának az Isten 
követésében.

Mondjuk, hogy komolyan hiszünk az egyedül hit általi megváltásban; 
abban, hogy csakis Jézus igazsága üdvözíthet. Hogyan lehetünk mégis 
valóban biztosak abban, hogy nem szövik át az életünket a törvényeske-
dés burkolt formái? 
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április 13.szerda

ISTEN ORSZÁGÁNAK ALAPELvEI 

Jézusnak kétségkívül az egyik legradikálisabb tanítását találjuk Mt 5:48 
versében. Olvassuk el a szöveget! Hogyan kellene nekünk, bűnösöknek el-
érni erre a szintre?

A Hegyi Beszéd minden tanítása között ez az egyik legmeglepőbb, az egyik 
legvégletesebb. Tökéletesnek lenni, amint „mennyei Atyánk tökéletes”? Mit 
jelent ez? A megértés kulcsa a szöveg második szava: azért, ami arra utal, 
hogy ez a szövegrész összefoglalás, utalás arra, ami korábban elhangzott. Mi 
hangzott el előtte? 

Olvassuk el Mt 5:43-47 verseit! Miként kerülhetünk közelebb a 48. vers 
megértéséhez e versek által? (Lásd még Lk 6:36!)

Nem először fordul elő ilyen kijelentés a Bibliában. Mózes harmadik köny- 
vében az Úr azt mondja a népének: „Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Iste-
netek szent vagyok” (19:2). Lk 6:36 versében pedig ezt olvashatjuk: „Legyetek 
azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas.”

A szövegösszefüggés teljes egészében azt mutatja, hogy Mt 5:43-48 verseinek 
tanítása nem a szabályokhoz és a normákhoz való külső alkalmazkodásról 
szól. Ehelyett a szakasz minden elemében az emberi szeretetet állítja a kö-
zéppontba, mégpedig amikor nemcsak olyanokat szeretünk, akiket mindenki 
képes szeretni, hanem olyanokat is, akiket egyébként a világi normák szerint 
nem szeretnénk (ismétlem, ez a rész Isten országának normáit mutatja be). 
Fontos felidézni magunkban, hogy mindebben Isten nem kér olyat, amit ne 
tudna beteljesíteni az életünkben. Ha a magunk képességeire hagyatkozunk, 
ha hagyjuk, hogy bűnös és önző szívünk uraljon bennünket, vajon képesek 
leszünk-e szeretni az ellenségeinket? Nem, mert nem így működik a világ. Vi-
szont mi nem egy másik világ polgárai vagyunk?! Azt az ígéretet kaptuk, hogy 
ha alávetjük magunkat Istennek, akkor „aki elkezdte bennetek a jó munkát, 
elvégezi Krisztus Jézus napjára” (Fil 1:6, RÚF). Mégis hogyan végezhetne na-
gyobb munkát bennünk, mint amikor saját világunkban formál át bennünket, 
hogy úgy szeressünk, ahogyan Ő szeret? 

Mennyiben lenne már most más az életünk, ha képesek lennénk szeretni 
az ellenségeinket? 
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április 14. csütörtök

A MENNYEI IGE BEFOGADÁSA 

Nem a hegy volt az egyetlen hely, ahol Jézus prédikált. Izrael minden részén 
hirdette ugyanazt az üzenetet a mennyek országáról. Máté evangéliuma a 13. 
fejezetben beszámol egy alkalomról, amikor Jézus egy hajóból tanított, miköz-
ben „az egész sokaság pedig a parton áll vala” (Mt 13:2). Jézus ekkor példázato-
kat mondott, mégpedig azért, hogy hangsúlyozza: nem elég az Igét hallgatni, 
alkalmazni is kell azt a saját életünkben. 

Olvassuk el Mt 13:44-52 verseit! Hogyan segítenek megérteni ezek a pél-
dázatok, hogy miért különösen fontos alkalmazni a saját életünkben, amit 
Jézus a Hegyi Beszédben kijelentett? 

Az első két történetben két jelentős mondanivalóra kerül a hangsúly. Mind-
kettőben kifejeződik az elszakadás gondolata, hogy valaki megszabaduljon 
a meglévő dolgaitól, valami új megszerzése miatt – legyen az elásott kincs a 
földben vagy igazgyöngy. Másik kulcspontja a történeteknek, hogy mindkét 
ember hatalmas értéket tulajdonított annak, amit talált. 

Mindkét történetben elment a főszereplő, és eladta mindenét, amije volt, 
hogy megszerezze a kincset. Mi ugyan nem vásárolhatjuk meg a megváltást 
(Ézs 55:1-2), félreérthetetlen a példázatok lényege: semmi nincs ezen a föl-
dön, ezen a világon elég értékes ahhoz, hogy ne lenne érdemes elveszíteni 
azért, amit helyette kapunk. Életünkre alkalmazva mindazt, amit Isten kér 
tőlünk: döntenünk kell, hogy elkülönítjük magunkat a világ, a test dolgai-
tól, és hagyjuk, hogy Isten Lelke töltse be az életünket a világ dolgai helyett 
(lásd Róm 8:5-10)! Persze vannak ennek nehézségei, hiszen meg kell halni 
az énünknek és fel kell vennünk a saját keresztünket. Azonban, ha eközben 
azt tartjuk szem előtt, milyen kincseket ígért Isten számunkra, hogy miért 
érdemes mindezt megtenni, minden motivációt megkapunk, ami ehhez a 
döntéshez elengedhetetlen. 

Olvassuk el Mt 13:47-50 verseit! Ez szintén az elkülönülésről szól. 
Hogyan segít az első két példázat elkülönülésről szóló mondanivalója 
megértenünk azt, mi történik a harmadikban? 
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április 15.péntek

TOvÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1990, Adventi Kiadó, „a Hegyi Beszéd” 
című fejezet, 244-258. o.; Gondolatok a Hegyi Beszédről.

Mt 13:44-46 példázatainak szereplői valami nagyon értékes dolgot találnak. A 
szövegösszefüggés adott, főleg Jézus harmadik példabeszéde után (Mt 13:47-
50). Amit ez az ember talál, maga az igazság, amely az örök életre visz, szem-
ben a pusztulással, a „tüzes kemencével”. Mindezt fontos tudni, különösen a 
mi korunkban, amikor legjobb esetben is maradi dolognak tartják az „igazsá-
got”, máskor pedig egyenesen a legveszélyesebbnek. Sajnálatos módon ezt a 
hamis elképzelést sok keresztény is magáénak vallja. Ugyanakkor a két példá-
zat üzenete nem csupán annyi, hogy létezik az igazság, hanem hogy az igaz-
ság örök életre szóló változást fog eredményezni minden ember életében. És 
ezen nem kellene meglepődnünk. A Biblia az abszolút igazság talaján hirdeti 
üzenetét. Jézus maga mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem 
mehet az Atyához, hanemha énáltalam” (Jn 14:6). Ha ez nem az abszolút igaz-
ság kijelentése, akkor mi? Éppen ezért természetes, ahogy az igazság ismere-
tének nagy tudója, Pál is mondja: „töredékes az ismeretünk” (1Kor 13:9, ÚRK), 
sok mindent nem tudunk. Már Pál „töredékes” szava is arra utal, hogy többet 
kell tudnunk az igazságról, arról az igazságról, amely a szó szoros értelmében 
elkülönít bennünket az örök életre vagy az örök elmúlásra. Örök életre, örök 
elmúlásra? Mi lehetne ennél abszolútabb?

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1. Milyen lenne a világ, ha mindenki követné a Hegyi Beszédben elhang-

zott alapelveket? 
2. A Galileai-tenger látványa tárult fel a szemek előtt, amikor Jézus a 

bölcs és a balga építő példázatát mondta (Mt 7:24-27). A száraz 
évszakban alig lehetett különbséget tenni a sziklás és a homokos 
részek között, így ha valaki ilyenkor házat épített a homokon, köny-
nyen azt hihette, hogy kőre húzza fel az építményt. Amikor azonban 
jöttek az esők, a homok engedett a víznek, a ház pedig összedőlt. 
Jézus azokat hasonlítja a bolond emberhez, akik bár hallják az Igét, 
mégsem cselekszenek a hallottak szerint. Miként mutatkozik meg az 
élet viharaiban, hogy sziklára vagy homokra építettük az életünket? 
Hogyan épülhet életünk olyan alapra, amely a legnehezebb próbák 
között is stabil és erős marad? 
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PÁSKULYNÉ KOvÁCS ERZSÉBET:
LEGNAGYOBB A SZERETET

Hányszor voltam már
akaratos, dühös
magamra, másokra is,
és mégis készülök
a Mennyekbe, hisz
ígéretem van, hogy
oda mehetek, mert
nem az én érdemem,
hanem Isten készített
nekem ott helyet.
– Én meg hiszem, hogy
a kegyelem mindennél
nagyobb! Hiába vagyok
akaratos, ez valahogy
emberi természet,
és átalakul majd, 
mire odaérek.

– Persze, igyekszem
elhagyni a rosszat,
nem örülök már
semmilyen gonosznak!
– Csendes szívvel igyekszem élni:
kérem Istent, 
segítsen cserélni
szívet egy jobbra,
olyanra, amelyik szeret,
mert a legnagyobb
a szeretet!
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április 16-22.

„Kelj fel, és járj!”
Hit és gyógyítás

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 13:44-50; Dániel 7:7-8; Máté 8; 9:1-8; 
János 10:10; 1János 1:9

„Mert mi könnyebb, ezt mondani-é: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy 
ezt mondani: Kelj föl és járj” (Mt 9:5)?

Ha össze kellene írnod, mitől félsz az életben a legjobban, miket vennél be 
a listádba? A legtöbbünk listája biztosan tartalmazná egy családtag halálá-
tól, esetleg a saját halálunktól való félelmet. Mindez persze nagyon is érthető, 
ugyanakkor igen földhöz ragadt, hiszen csupán a földi életünket veszi számí-
tásba. Csakhogy biztosan ezek a legfélelmetesebb dolgok az életünkben, pél-
dául a földi élet elvesztése, miközben egyébként sem tart olyan soká az egész?

Ha Isten készítene hasonló listát, biztosak lehetünk benne, hogy előkelő hely-
re kerülne benne a családtagjaink és a saját örök életünk elvesztésétől való fé-
lelem. Kétség sem férhet hozzá, hogy Isten törődik fizikai betegségeinkkel és 
halálunkkal, de legjobban a lelki betegségeink és az örök halál foglalkoztatja. 
Habár sok embert meggyógyított itt a földön, sőt, halottakat is támasztott fel, 
mindez mégis csak ideiglenes megoldás volt. Végül mindannyian meghaltak, 
így vagy úgy. Kivételt csupán azok a szentek jelentettek, akiket Jézus feltá-
masztott a saját feltámadásakor (lásd SDA Bible Commentary. 5. köt., 550. o.; 
Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1990, Advent Kiadó, 786. o.). Annak 
ellenére, hogy minden miértünk történik, a megváltás tervében nem kerül-
hetjük ki a földi betegségeket és a földi halált. Ezzel együtt vegyük számba, 
milyen sok gyógyítási történetet ismerünk, mind fizikálisan, mind mentáli-
san, és gondoljuk át, milyen fontos tanulságokra juthatunk általuk a hittel 
kapcsolatban! 

4. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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április 17. vasárnap

AZ ÉRINTHETETLEN MEGÉRINTÉSE 

A hegyen elhangzó tanítás után, ahogy Jézus elmondta Isten országának 
alapelveit, ismét Sátán országlásával találta magát szembe, egy hideg és sötét 
helyen, amely tele volt élve rothadó emberek szabadításért esdeklő kiáltásá-
val, amely helynek a normái gyakran teljesen ellentétesek azokkal, amelyeket 
Jézus képviselt. Abban az időben a lepra az egyik legnyilvánvalóbb példát 
szolgáltatta arra, mennyire nyomorult lett és hogyan bukott meg Sátán biro-
dalma a földön. Habár néha az isteni büntetés eszközeként is megjelenik a 
betegség a Bibliában, mint például Miriam esetében (lásd 4Móz 12:9-12), ösz-
szességében hathatós és szörnyűséges példája annak, mit is jelent egy bukott 
és megtört világban élni. 

Olvassuk el Mt 8:1-4 verseit! Miért tűnik fontosnak a történetben az a mo-
mentum, hogy Jézus megérintette a leprást (lásd pl. 3Móz 13:44-50)?

A leprás leborult Jézus előtt és azt mondta: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz en-
gem.” Az itt használt görög szó a dünamai, hasonlít a magyar dinamit szóra. Az 
erő teljességét fejezi ki. „Uram, ha akarod, mivel te vagy az erő teljessége, meg-
változtathatod az életemet.” Ekkor Jézus kifejezte akaratát, hogy meggyógyítja a 
leprást, és a csoda kibontakozott. A leprás érintésének látványa bizonyára bor-
zongással töltötte el a bámuló sokaságot. Egyéb gyógyítások alkalmával (ahogy 
az ez után következőnél is) Jézus csak szólt, és az embert elhagyta a betegsége. 
Akkor ezt az embert vajon miért érintette meg? „Krisztus cselekedete – a leprás 
megtisztítása borzalmas betegségéből – azt a munkát példázza, hogyan szaba-
dítja meg a lelket a bűntől. A Jézushoz jövő férfi »poklossággal teljes« (Lk 5:12) 
volt. A betegség halálos mérge átjárta egész testét. A tanítványok meg akarták 
akadályozni, hogy Mesterük megérintse, mert aki bélpoklost érintett, maga is 
tisztátalanná vált. Bár Jézus kezét a leprásra helyezte, mégsem lett tisztátalanná. 
Érintéséből erő származott. A bélpoklos megtisztult. Így van ez a bűn poklossá-
gával is: mélyen gyökerezik, halálos, és emberi erővel lehetetlen megtisztítani” 
(Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1990, Advent Kiadó, 214. o.). Jézus talán 
éppen azt akarta megmutatni a leprás megérintésével, hogy nem számít, meny-
nyire szörnyűségesek a bűneink, Ő közel jön azokhoz, akik bűnbocsánatra, 
gyógyításra és megtisztításra vágynak.  

Ismersz valakit, aki olyan dologtól szenved, amely bizonyos értelemben 
az elszenvedőjét „leprássá”, utálatossá, taszítóvá teszi mások szemében? 
Mennyiben segít Jézus példája jobban megérteni, hogyan kell közeled-
nünk egy ilyen emberhez? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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április 18.hétfő

A RóMAI SZÁZADOS ÉS A MESSIÁS 

Jó oka van annak, hogy Dániel próféta könyve hosszasan foglalkozik Rómával 
(lásd Dán 7:7-8, 19-21; 8:9-12, 23-25). Legfőképpen az, hogy ez a nagyhata-
lom Jézus idején is uralta a világot. A római százados nem csupán a római 
hatalom szimbolikus képviselője, hanem az erő tényleges megtestesítője is 
volt, mégis Jézushoz jött. Az ember tehetetlen a mindennapok próbáival és 
tragédiáival szemben, amelyek körülvesznek mindannyiunkat. Mindez jó pél-
da az emberi lehetőségek behatároltságára. A legnagyobb, legbefolyásosabb 
vezetők, a leggazdagabb férfiak és nők is gyakran csak tehetetlenül állnak az 
élet számos kihívása előtt. Mi reményünk lehetne isteni segítség nélkül? 

Olvassuk el Mt 8:5-13 verseit! Milyen fontos igazságok derülnek ki ebből 
a szakaszból a hitről, illetve a történet szerint mit jelent valójában hitben 
járni? Mire kellene ennek megtanítania minket, kiváltságokat élvező heted-
napi adventistákat? 

Egy százados a római hadseregben általában 80-100 katonának parancsolt. 
Körülbelül 20 évig szolgált a hadseregben, és ez idő alatt nem alapíthatott csa-
ládot. Így a századosnak tulajdonképpen a szolga jelentette a családot. Abban 
a kultúrában csak egy leprás számított megvetettebbnek egy pogánynál, így 
a katona talán arra gondolhatott, hogy Jézus nem akarna belépni az ottho-
nába, még ha Ő készséges is volt. Amikor a százados azt kérte Jézustól, hogy 
személyes jelenléte nélkül, csak szavával gyógyítsa meg a szolgáját, hatalmas 
hitről tett bizonyságot. Ez azt üzeni nekünk, hogy Jézus szava ugyanolyan ha-
talommal bír, mint az érintése. A római látta Jézuson, hogy nem okoz neki ne-
hézséget egy ember meggyógyítása. Számára hasonló volt ez a helyzet ahhoz, 
amikor egy tiszt parancsot ad az egyik katonának, amiben semmi rendkívüli 
sincs.

Nézzük meg azt is, mit mond Jézus Mt 8:11-12 verseiben! Komoly figyelmez-
tetés ez mindazoknak, akik előjogokkal rendelkeznek. Mi adventisták is sok 
kiváltságot kaptunk, így elővigyázatosnak kell lennünk. 

Miként éled a mindennapjaidat, milyen döntéseket hozol? vagy ami még 
fontosabb, hogyan hatnak a hitedre ezek a döntések? Mit tehetsz azért, 
hogy olyan döntéseket hozz, amelyek növelik a hitedet? 
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április 19. kedd

A DÉMONOK ÉS A DISZNóCSORDA

Olvassuk el Mt 8:25-34 verseit! Mit tanít ez a két történet Isten erejéről? 
Milyen vigasztalást adnak az itt olvasottak Isten hatalmát illetően, főleg, ha 
olyan nehézségek vannak az életünkben, amelyek meghaladják az erőnket? 

A zsidó gondolkodás szerint egyedül Isten előjoga, hogy uralja a természe-
tet és a démonokat. Jézus, miután egyszerű szavakkal lecsendesített egy ve-
szélyes vihart (Mt 8:23-27), partra szállt a Galileai-tenger keleti oldalán, egy 
olyan részen, amely nemcsak hogy pogányok lakta vidék volt, hanem több, 
démonoktól megszállít ember is élt arrafelé. Mk 5:1-20 és Lk 8:26-39 versei-
ben olvashatunk részleteket az eseményről. A démonok légióként azonosítot-
ták magukat. Katonai nyelven ez 6000 harcost jelentett. Jézus 2000 disznóba 
küldte őket parancsával. 

Sokakat elgondolkodtat, vajon miért éppen azt kérték a démonok, hogy a 
disznókba űzze őket Jézus. Egy hagyomány úgy tartja, hogy a démonok sem-
mit sem utáltak jobban a céltalan vándorlásnál, bizonyos fajta „lakhelyeket” 
szerettek elfoglalni, legyenek azok akár tisztátalan disznók is. Egy másik ér-
telmezési hagyomány szerint a démonok féltek a víztől, maga Jézus is tesz rá 
utalást, hogy a démonok víz nélküli helyeken kerestek nyugalmat (lásd Mt 
12:43). Bizonyos zsidó hagyományok szerint a démonokat már Isten végső 
ítéletnapja előtt lehetséges elpusztítani.

Azonban az a legfontosabb mondanivaló a történetben, hogy a két férfi pon-
tosan olyan veszélyes állapotban volt, amilyet Sátán szán Isten gyermekeinek. 
Ám Jézus teljesen megváltoztatta az életüket. Képes visszafordítani onnan, 
amivé Sátán akarja torzítani az életünket, és meg is teszi mindenkiért, aki 
átadja magát neki. E nélkül tehetetlenek lennénk Sátán ellen. 

A nagy küzdelemnek vagy az egyik, vagy a másik oldalán állunk. Akármilyen 
merevnek és kompromisszumképtelennek hangzik, Jézus nem tudná vilá-
gosabban elmondani ezt az igazságot a következő kijelentésénél: „Aki nincs 
velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, az tékozol” (Lk 11:23, ÚRK). Csak 
rajtunk múlik, hogy melyik oldalon vagyunk. 

Olvassuk el Jn 10:10 versét! „A tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon, 
öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek” 
(ÚRK). Miként vonatkozik ennek a versnek a mondanivalója a megszál-
lottakon kívül ránk, a mi életünkre is? Miként lehet és kell tapasztal-
nunk az itt elhangzó ígéretet? 
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szerda április 20.

KELJ FEL, ÉS JÁRJ!

A hétfői leckében Jézus úgy nyilatkozott a római századosról, hogy még Izrael-
ben sem talált hozzá hasonló hitű embert. Viszont éppen ezekben az órákban, 
Izraelben volt valaki, akiben megfogalmazódott a gondolat, hogy a szívbéli 
gyógyulására még a testi gyógyulásnál is nagyobb szüksége van.  

Olvassuk el Mt 9:1-8 verseit! Milyen reményt meríthetünk a bűnbocsánat 
ígéretéből, függetlenül attól, hogy mit követtünk el vagy az milyen károkat 
okozott addig? (Lásd még Róm 4:7; 1Jn 1:9; 2:12!)  

Lenyűgöző, hogy az első dolog, amivel Jézus foglalkozott, amikor az ágyhoz 
kötött embert elé hozták, a beteg lelki állapota volt. Nyilvánvalóan tudta, mi a 
valódi probléma. A beteg nyomorult fizikai állapota ellenére Jézus érzékelte, 
hogy a baj mélyebben keresendő: a férfi bűntudatában, amely a rendkívül 
bűnös élete miatt szorongatta. A Megváltó látta, hogy az ember bűnbocsánat-
ra vágyik, ezért kimondta a legnagyszerűbb és legmegnyugtatóbb szavakat, 
amelyre csak vágyhat az, aki megértette a bűn árának valóságát: „A bűneid 
bocsánatot nyertek.” Ellen G. White a következőket írja: „De nem is annyira a 
test gyógyulására vágyakozott, mint inkább a bűn terhétől való szabadulásra. 
Ha megláthatná Jézust, és megbizonyosodhatna a menny megbocsátásáról és 
békéjéről, megelégedne akár az élettel, akár a halállal, Isten akarata szerint” 
(Jézus élete. Budapest, 1990, Advent Kiadó, 215. o.).  

Egy adventista lelkész gyakran prédikált arról, hogy ez embernek legyen elég 
hite ahhoz is, ha nem gyógyul meg. Ez a legnagyobb hit: amikor mélyebbre te-
kintünk a fizikai állapotunknál, körülményeinknél és az örökkévaló dolgokra 
koncentrálunk. Gyakran csak a fizikai szükségletünkért imádkozunk, Isten 
pedig megadja kéréseinket. Jézus azonban a hegyen elhangzott beszédében 
arra hív, hogy „keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát” (Mt 6:33). 
Így végül, a pillanatnyi fizikai szükségleteink ellenére is az a döntő, hogy az 
örökkévaló dolgokat tartsuk szem előtt a világban, ahol annyi minden csak 
átmeneti, ideig való. 

Bármilyen fizikai küzdelmeink legyenek is, még ha az elképzelhető leg-
rosszabb forgatókönyv is jött be az életünkben, ezek a dolgok mind csak 
ideig valók. Miért kulcskérdés, hogy ezt az igazságot soha ne feledjük el? 
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csütörtökáprilis 21.

HADD TEMESSÉK EL A HALOTTAK A HALOTTAIKAT! 

Olvassuk el Mt 8:18-22 verseit! Mit mond itt Jézus arról, hogy mit jelent 
követni őt? 

Mt 8:18-22 részében először két embert látunk, akik Jézushoz jönnek, hogy 
a tanítványai legyenek. Mindketten őszintén vágynak erre; mégis, mintha 
mindkettőt valami visszatartaná. Jézus, aki minden gondolatunkat jól isme-
ri, rátapint a lényegre. Az első embert megpróbálja, vajon tényleg hajlandó-e 
mindent feladni azért, hogy kövesse Őt, beleértve a megszokott kényelmét, 
életét is. Mindez nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy hívő elveszíti minden 
földi vagyonát, ha követi Jézust, azonban erre is késznek kell lennie.

A második esetben azzal próbálja meg a jelöltet, hogy vajon képes-e a családja 
elé helyezni a Mestert. Első pillantásra Jézus szavai igen kíméletlennek tűn-
hetnek. Mindenkitől elvárták, hogy eltemesse az apját. Miért ne temethetné el 
hát ő is, és utána követné Jézust, különösen annak fényében, hogy ez olyan 
kötelesség volt, amely a zsidók szemében az ötödik parancsolat betöltéséhez 
kapcsolódott. Néhányan úgy magyarázzák a szöveget, hogy az apa valójában 
még meg sem halt, sőt nem is haldoklott. A férfi tulajdonképpen azt mondta 
Jézusnak, hogy „Hadd rendezzek el mindent a családommal, és majd azután 
követlek.” Ezért felelt neki Jézus így. 

Egy másik elhívásról olvashatunk Mt 9:9 versében, Máté, a megvetett adó-
szedő elhívásáról. Jézus belelátott az ember szívébe, aki nyilván nyitott volt 
az igazságra, ahogy a döntése is mutatja. Jézus pontosan tudta, milyen reak-
ciót vált ki egy olyan emberből, mint Máté, és éppen úgy is történt minden, 
amint a szövegből kiderül. Mai világunkból visszatekintve aligha fogjuk fel, 
mennyire felforgatta Jézus a fennálló helyeztet a nép szemében, azzal, hogy 
akkor elhívott egy olyan embert, mint Máté. Ez egy újabb példa az elhívás 
egyetemességére. 

Olvassuk el Mt 9:13 versét! Hogyan alkalmazható ez az alapelv ma, 
Jézus áldozata után, ami véget vetett az állatáldozatoknak? Ugye, meny-
nyire elővigyázatosnak kell lennünk, nehogy a vallási gyakorlat vagy hit, 
legyen az bármilyen helyes is egyébként, az útjában álljon annak, amit 
Isten ténylegesen akar? 
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április 22.péntek

TOvÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1990, Advent Kiadó, „Megtisztíthatsz en-
gem” című fejezet, 210-219. o.

Van egy német mondás: „Einmal ist keinmal.” Ez gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy Ami egyszer esik meg, az meg sem esik. A kifejezés egy idióma, és arra utal, 
hogy ami csak egyszer történt meg, az mintha nem is lett volna. Függetlenül 
attól, hogy egyetértünk-e a mondással vagy sem, gondoljuk át a csütörtöki ta-
nulmányban leírtak fényében! Jézus ezt mondja az embernek, aki csak az apja 
temetése után akarta volna követni Őt: „Kövess engem, és hagyd a halottakra, 
hogy eltemessék a halottaikat” (Mt 8:22, ÚRK)! Miért mondta halottnak az élőt? 
Aszerint, hogy „Einmail ist keinmal”, vagyis, ami csak egyszer történik, az 
mintha meg se történt volna, csupán egyszer élni a földön, az élet örök folyta-
tása nélkül olyan, mintha meg sem születtél volna, mintha halott lennél (lásd 
Jn 3:18). Világi gondolkodók, akik nem hisznek az örök életben, keseregnek 
az élet hiábavalósága miatt, hogy csak egyszer élünk, ráadásul meglehetősen 
rövid ideig, majd értelmetlenül örökre elmúlunk. Mi értelme lehetne az egész-
nek, kérdezik, ha e rövidke idő után örökre megszűnünk létezni, a feledés 
homályába veszünk? Nem csoda, hogy Jézus pont ezt mondta. Szerette volna 
megmutatni a férfinak, hogy a valóság jóval több annál, amit ez a világ kínál. 

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1. Az előbbiek fényében olvassuk el újra a történetet Máté evangéliumá-

ból, amelyben Jézus válaszol az apja temetésére hivatkozó férfinak! 
Ezek szerint mennyire életbevágó, hogy soha ne veszítsük szem elől a 
teljes, nagy képet (és amikor nagyot mondunk, valóban nagyot értünk 
rajta)? Hogyan segít a teológiánk pontosabban látni a kép valós nagy-
ságát?

2. Nem mindig tudjuk, akar-e Isten fizikai gyógyulást adni számunkra, 
abban azonban biztosak lehetünk, hogy lelki gyógyulásunkat mindig 
kívánja. Hogyan kellene ennek befolyásolnia az imaéletünket? 

3. Mely dolgok a legfontosabbak a számodra? írj össze egy listát ezekről, 
és hozd el az osztályba! Mit tanulhatunk meg ezekből egymásról, 
kinek mik a legfontosabb dolgok az életében? Mire mutat rá a fontos-
sági sorrendünk bennünk, ahogy a világról, Istenről és egymásról 
gondolkodunk? Mennyiben különbözne a listánk egy olyan listától, 
amelyet ateisták állítanak össze?  
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TÚRMEZEI ERZSÉBET:
ÚJÉvI KÉRÉS

„Isten erejével a mázsás teher
könnyű, mint a szalmaszál –
nélküle mázsás súly a szalmaszál is.”

Luther

Láttam, Uram!
Egyik béna volt, a másik aszott, sárga…
vagy nem volt lába…
De a Te fényed hullt a betegágyra!
Hitükkel elrejtőztek nálad,
és úgy hordozták mázsás terhüket
a Te erőddel, mint a szalmaszálat.

És láttam szalmaszál alatt roskadozókat. 

Mert mázsás teher
könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled. 
De nélküled
a szalmaszál is mázsás súly lehet.

Új évbe indulok, 
és nem tudom, mi vár rám.
Csak azt tudom: velem vagy, nem hagysz árván.
Csak azt tudom: utam már kijelölted.
Mint bízó gyermek, járhatok előtted.
Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet,
s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett. 

Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak,
hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak!
És ha szereteted mázsás teherrel
tenné próbára ezt a gyenge vállat –
segíts úgy vinni mázsás terhemet
a Te erőddel – mint szalmaszálat!
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április 23-29.

Látható és láthatatlan 
küzdelem

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 27:1; Máté 11:1-12; 12:25-29; 
Zsidók 2:14; Jelenések 5:5

„Keresztelő János napjaitól fogva mostanáig erővel törnek a mennyek országa 
felé, és ezek az erőszakosok el is ragadják azt” (Mt 11:12, ÚRK).

Minden egyes nap fontos döntéseket hozunk arról, hogyan éljünk – kapcso-
latainkról, karrierünkről, arról, mi a fontos és mi kevésbé az, hogyan szó-
rakozzunk, kikkel barátkozzunk. Ha igazán fel akarjuk fogni a választások 
jelentőségét, biztosan tudnunk kell, hogy mindennek mi a lényege. Be kell 
pillantanunk a függöny mögé, hogy lássuk a láthatatlant. A Biblia ugyanis azt 
tanítja, hogy létezik egy láthatatlan valóság, amely nagyban befolyásolja a lát-
ható világunkat. A tudomány világában élve nem esik nehezünkre megérteni, 
hogy vannak dolgok, amelyeket nem láthatunk. Ismerjük a röntgensugárzást, 
a rádióhullámokat, a vezeték nélküli kommunikációt, így könnyű felfogni 
a láthatatlan, de létező valóságot. Minden mobilhívással, akár mi kezdemé-
nyezzük, akár fogadjuk a hívást vagy a műholdas televíziózással feltételezzük, 
hogy nem látható dolgok látható és hallható valósággá, tapasztalattá válnak 
számunkra. 

Valójában a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem képezi az általunk min-
dennap tapasztalt világ láthatatlan hátterét. Ezen a héten olyan szakaszokat 
nézünk át Máté evangéliumából, amelyek segítségével megmutatkoznak a lát-
hatatlan erők, ill. hogy ezek miként hatnak az életünkre, a döntéseinkre. 

5. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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április 24. vasárnap

MÁTÉ eVAnGÉLIuMA 11:11-12

A Szentírás Isten Szava, amelyben világosan megjelenik a megváltási terv. 
Egyes szakaszokat mégis nehéz megérteni. Ebben azonban semmi meglepő 
nincs. Végül is a bennünket körülvevő élet minden területén vannak nehezen 
érthető dolgok. Pont az Isten Szavának egyes részeivel ne lenne így, amelyek 
spirituális és természetfeletti igazságokat jelenítenek meg? 

Ellen G. White hasonlóan látja: „Az élet legalacsonyabb formái is olyan prob-
lémákat vetnek fel, amelyeket a legbölcsebb filozófus sem képes megmagya-
rázni. Az általunk ismert dolgok mögött mindenhol csodák rejtőznek. Miért 
kellene meglepődnünk azon, hogy a lelki világban is vannak olyan titkok, 
amelyeket nem vagyunk képesek kifürkészni? A nehézség kizárólag az em-
beri elme gyengeségében és korlátozott voltában rejlik. A Szentírásban Isten 
elegendő bizonyítékot adott azok isteni jellegét illetően, ezért nem szabad ké-
telkednünk Szavában, hiszen gondviselésének minden titkát nem érthetjük 
meg” (Steps to Christ. [Jézushoz vezető út. 79. o.] 106-107. o. – a fordító saját 
fordítása). 

Példának okáért az egyik legnagyobb kihívást a Szentírásban éppen Mt 11:11-
12 jelenti: „Bizony mondom nektek: Asszonytól születettek között nem támadt 
nagyobb Keresztelő Jánosnál, pedig a mennyek országában a legkisebb is nagyobb 
nála. Keresztelő János napjaitól fogva mostanáig erővel törnek a mennyek országa 
felé, és ezek az erőszakosok el is ragadják azt” (ÚRK).

Olvassuk át a szakaszt! Mit értünk meg belőle? Mi az, ami nem érthető? 

Egyes fordítások így adják vissza a 12. verset: „János napjaitól mostanáig erő-
teljesen terjed az Isten országa, és erőszakos emberek támadják azt” (ISV fordítás 
alapján). „És attól fogva, hogy János elkezdett prédikálni, egészen mostanáig, az 
Isten országa erélyesen halad előre, és erőszakos emberek támadják azt” (NLT 
fordítás alapján). Mit mond itt Jézus?

Miféle dolgokat ismerünk – akár a világi életben –, amelyek titokzatosak 
maradnak számunkra? Kételkedünk például a Nap létezésében, csak 
azért, mert sok rejtélyt tartogat még a számunkra, amit nem értünk? 
Mennyivel inkább így van ez a hittel és Isten Igéjével kapcsolatban?! 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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április 25.hétfő

A SöTÉTSÉG HATÁRAI

A Bibliát tanulmányozók korszakokon át küzdöttek Mt 11:12 versével, mivel az 
Isten országára és az emberekre utaló szavait lehet pozitív és negatív értelem-
ben egyaránt használni. A görög basmati szó jelentheti az „erőteljes előrehala-
dást” vagy „az erőszaktól való szenvedést” is. Ahogy a biastes kifejezés jelentheti 
azt, hogy „erőteljes” vagy „igyekvő férfiak”, esetleg „erőszakos férfiak”. Így a 
vers azt jelenti, hogy Isten szelíd és béketűrő országa erőszaktól szenved, mert 
erőszakos emberek támadják? Esetleg erővel halad előre pozitív értelemben, 
és az azt megragadó erős emberek valójában Jézus követői? Lehetséges, hogy 
Krisztus követői agresszívvé váljanak, sőt erővel keresik Isten országát?  

Olvassuk el a következő verseket! Mit mondanak, ami némi fényt vethet az 
előbbiekben felvetett kérdésre? 

Mik 2:13  

Mt 10:34  

Jel 5:5  

Némelyek szerint úgy kapjuk meg Mt 11:12 versének legvalószínűbb jelenté-
sét, ha a biadzomai szó leggyakoribb értelmét vesszük (ami tipikusan pozitív), 
és ugyanígy teszünk a biastes kérdésében is (ami pedig tipikusan negatív). 
Ebben az esetben a következő fordítást kapjuk: a mennyek országa erővel ha-
lad előre, „szent hatalommal és hatalmas energiával, visszaszorítva a sötétség 
határait”; és eközben „telhetetlen és erőszakos emberek próbálják prédájukká 
tenni” (D. A. Carson: The Expositor’s Bible Commentary With the New Internatio-
nal Version: Matthew. Grand Rapids, 1995, Zondervan, 266-267. o.).

Máté evangéliuma egészét figyelembe véve ez az értelmezés tűnik helyesnek. Ez 
a fordítás ugyanakkor megragadja a teljes képet is, a világosság és a sötétség 
harcát, amely Krisztus és Sátán között zajlik, a témát, amely végigvonul az egész 
Biblián, noha csak az Újszövetség fejezi ki világosan. Valóban háború dúl, látha-
tó és láthatatlan, amelynek mindannyian részesei vagyunk, az egyik vagy a má-
sik oldalra állunk, naponta tapasztaljuk, függetlenül attól, mennyit értünk vagy 
nem értünk abból, ami ténylegesen történik. Ilyen az élet a nagy küzdelemben. 
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április 26. kedd

A „KOZMIKUS HÁBORÚ” vILÁGNÉZETE 

Bármi legyen is a tényleges jelentése Mt 11:12 versének, amint láttuk tegnap, 
a lényeg, hogy rámutat a nagy küzdelem valóságosságára. Egy küzdelmet, csa-
tát ír le, amelynek középpontjában – ahogy egyéb igékből tudjuk – Krisztus 
és Sátán harca áll.  

Mit mondanak a következő szövegek a nagy küzdelem valóságáról?

1Móz 3:14-19  

Ézs 27:1  

Mt 12:25-29  

Róm 16:20  

Ef 2:2; 6:10-13  

1Jn 5:19  

Ez csak néhány ízelítő a sok igéből, amelyet az Ó- és Újtestamentumban ta-
lálhatunk a nagy küzdelemről, amit egy kortárs (nem adventista) teológus 
a „kozmikus háború világnézetének” nevezett el. A lényege, hogy kozmikus 
csata zajlik természetfeletti lények között, amelyben valamilyen módon mi is 
benne vagyunk. Mindez persze nem új nekünk, adventistáknak, hiszen ez a 
legkorábbi időktől része volt az egyház tanításának; gyakorlatilag az úttörőink 
már akkor ezt hirdették, amikor az egyház hivatalosan még meg sem alakult.

Hogyan jelenik meg ez a csata a saját életünkben? Milyen szerepet ját-
szik a döntéseinkben, ill. a kísértésekben, amelyekkel szembenézünk? 
Hogyan segít jó döntéseket hozni és ellenállni a kísértések idején, ha 
tisztában vagyunk e nagy küzdelem valóságával? 
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április 27.szerda

AMIKOR A CSATA ELDURvUL

Amint korábban láttuk, Jézus szavai szerint Mt 11:12 verse arra enged kö-
vetkeztetni, hogy Isten országa nem jön létre küzdelem és harc nélkül. Ezt a 
háborút nevezzük úgy, hogy nagy küzdelem, amely eddig is zajlott, napjaink-
ban is tombol, és nem ér véget a bűn végső pusztulásáig, amikor Sátán, vele 
az elveszendők eltűnnek a világból. Amint az idő közeledik a vég felé, a csata 
egyre inkább eldurvul. Látjuk a harc valóságát, de azt is, hogy mennyire ádáz-
zá válhat abban az összefüggésben, amelyről Jézus Mt 11:12 versében szólt. 

Olvassuk el Mt 11:1-12 verseit! Milyen különböző szinteken jelenik meg a 
nagy küzdelem kézzelfogható valósága ezekben az igékben? Tehát hogyan 
segít a nagy küzdelem megérteni, mi is történik tulajdonképpen ma a föl-
dön? 

Vajon ki ösztönözte a vezetőket, hogy Jánost börtönbe vessék? Sátán nem csu-
pán megállítani próbálta Jánost, sokkal inkább azt szerette volna, ha elvesz-
ti a Jézusba vetett hitét. Ha Jézus előfutára ilyen sorsra jut, milyen remény 
maradhatna Jézusnak? Abban is biztos volt, hogy ezek után kétségeket tud 
ébreszteni János és Jézus követőiben is, és elérheti náluk, hogy feltegyék majd 
maguknak a kérdést: „Ha a Názáreti Jézus ennyiféle csodát képes tenni, hogyan 
hagyhatja börtönben sínylődni ezt a hűséges és jó embert, Jánost, aki ráadásul az 
unokatestvére?”

Vajon ki igyekezett ilyen kétségeket kelteni Jánosban: Miért vagyok én itt? Mi-
ért nem szabadít ki Jézus? Nem csoda, hogy feltette a kérdést: „Te vagy-e az 
eljövendő, vagy mást várjunk” (Mt 11:3, ÚRK)? Ne feledjük, ez ugyanaz a János, 
aki megkeresztelte Jézust, aki látta, „amint az Isten Lelke leszáll rá, mint egy 
galamb” (Mt 3:16, ÚRK), aki hallotta a hangot a mennyből, amely azt mondta: 
„Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm” (Mt 3:17, ÚRK). Most pedig, 
mindazok után, ami történt, Jánosnak tényleg voltak kétségei? Természetesen 
igen. Csak táplálta a kétségeit az, hogy a helyzete (legalábbis rövidtávon) egy-
re rosszabb lett (Mk 6:25-28).

Ha kétségek ébrednek benned, mire koncentrálhatsz, mire gondolhatsz, 
miért imádkozhatsz, hogy a kérdőjelek eltűnjenek és ráébredj: mennyi 
komoly okod van az Isten jóságában való bizalomra?  
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április 28. csütörtök

vESZTETT üGY

A történelem tele van háborúkkal. Az emberi természetben valami újra és újra 
arra sarkall csoportokat, hogy másokat kifosszanak, leigázzanak és lemészá-
roljanak. Katherine Tait az apjáról, Bertrand Russellről, az angol filozófusról 
szóló könyvében ír apja aggodalmáról, amely az első világháború kitörésekor 
lett úrrá rajta. Látta ugyanis az utcákon az emberek örömét, amikor Anglia 
belépett a háborúba Németország ellen. „Viktoriánus optimizmusban nőtt 
fel, abban a hitben, hogy a világ automatikusan halad előre, fejlődik, azzal a 
bizonyossággal, hogy a maga idejében végül minden ország követni fogja az 
angolok bölcs példáját, amely elvezet az ősi brutalitásból a civilizált önrendel-
kezés világába. Ekkor hirtelen azzal szembesült, hogy szeretett honfitársai az 
utcákon táncolnak, annak a kilátásnak örülve, hogy rengeteg embert lemészá-
rolhatnak, akik történetesen németül beszélnek” (My Father Bertrand Russell. 
England, 1997, Thoemmes Press, 45. o.).

Szorozzuk ezt be a történelem során élt emberek számának többségével, és 
láthatjuk magunk előtt a bűnös emberi természet valóságát, annak legöntel-
tebb és legtragikusabb megjelenési formájában. A háborúk történetében sen-
ki nem tudta előre, mi lesz az összecsapások vége. A katonák úgy mentek 
harcba, hogy nem tudták, végül a győztes vagy a vesztes oldalon állnak majd. 
A nagy küzdelemben azonban, ami a világban zajlik, van egy nagy előnyünk: 
pontosan tudjuk, ki győzött. Krisztus meghatározó győzelmet aratott értünk. 
A kereszt után nem maradt kérdéses, ki a Győztes és ki osztozik a győzelem 
gyümölcseiben. Sátán ügye innentől vesztes. 

Mit mondanak számunkra a következő szövegek a nagy küzdelem kimene-
teléről? 1Kor 15:20-27; Zsid 2:14; Jel 12:12; 20:10

Ahogy Sátán elvesztette a háborút a mennyben, elvesztette a földön is. Ennek 
ellenére bosszútól és gyűlölettől fűtve még mindig keresi azokat, akiket el-
nyelhet (lásd 1Pt 5:8). Krisztus győzelme ugyan teljes, de a csata még mindig 
tart, és az egyetlen védelem számunkra, ha testünkkel és lelkünkkel a győztes 
oldalra állunk. Ezt pedig mindennapi választásainkkal tehetjük meg. Hogyan 
választunk tehát? A győztes oldalra állunk, ahol biztos a győzelem, vagy a 
vesztes oldalt választjuk, ahol nem kérdéses a vereség? Az erre a kérdésre 
adott választól függ az örök életünk! 
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április 29.péntek

TOvÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ki ne lenne tisztában közöttünk a nagy küzdelem valóságával? Ismerjük ezt a 
háborút, hiszen nap mint nap érezzük hatásait. Bukott és elátkozott világban 
élünk, amely tele van szorongással és fájdalommal, ahol a kígyó hatalma nem-
csak egyetlen fára korlátozódik a kert közepén, hanem az egészet elborítják 
a kígyók. Világunk zsong a kísértés hangjaitól, amelyek minden lehetséges 
módon körülvesznek bennünket, és amelyek oly könnyen kelepcébe csalnak 
mindenkit, aki nem elég kitartó a hitben és az imában. Nem véletlenül fi-
gyelmeztet Jézus: „Vigyázzatok és imádkozzatok!”, nehogy csapdába essetek, 
amelyekből oly sok vár ránk. És minden csalás és ámítás között talán az a 
legveszélyesebb a keresztény számára, ha elhiszi ezt a hazugságot: „Amikor 
engedsz a kísértésnek, már túl távol kerültél. Bármilyen kegyelmes is az Isten, 
ezek után nem fogad vissza a karjaiba.” Ki ne hallott volna már ilyen halk han-
got egyszer vagy másszor a fülében suttogni?! Bizonyos értelemben igaz is: 
amikor kísértésbe esel, akárcsak egyszer is, túl messzire mentél ahhoz, hogy 
önmagadtól visszatalálj. Éppen ezért jött Jézus, ezért győzött értünk, ott, ahol 
mi mindannyian elbuktunk, ezért ajánlotta fel a diadalát számunkra. Erről 
szól az egész evangélium. Jézus megtette értünk a nagy küzdelemben azt, amit 
magunkért sosem tudtunk volna megtenni. Ugyanakkor nekünk kell dönteni, 
naponta, óráról órára, percről percre, hogy az Ő oldalára állunk, engedelmes-
kedünk a szavának, élünk győzelme ígéreteivel. Krisztus mindent biztosított 
számunkra, ami kizárólag az Ő érdemei által a mienk, a Kezesünk is lett. 

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1. Milyen fizikai valóságok léteznek körülöttünk, amelyeket mégsem 

érzékelünk közvetlenül az érzékszerveinkkel? Ezt tudva hogyan 
fogadhatjuk nyitottabban olyan erőknek és hatalmaknak a létezését, 
amelyeket egyébként nem látunk? A láthatatlan valóság elfogadása 
miként segít megérteni a nagy küzdelem valóságos voltát? 

2. Sok keresztény nem hisz a nagy küzdelemben, sőt elképzelése sincs 
róla. Milyen okai lehetnek ennek? Milyen érveket hozhatnak fel a 
nagy küzdelemmel szemben, és hogyan felelnél rájuk? Ha beszélni 
szeretnél valakinek a nagy küzdelemről, melyik igére utalnál? 

3. Mit válaszolnál arra a kérdésre, hogy miért vagyunk még mindig itt, 
annyi idővel Jézusnak a kereszten aratott győzelme után? Miért nem 
jött még vissza az Úr halála, feltámadása és mennybemenetele után, 
hogy egyszer és mindenkorra véget vessen a gonosznak?
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PETRőCZ LÁSZLóNÉ:
„EREJüK MEGÚJUL”

Mert meglankadnak
a legkülönbek is,
megfáradnak és 
leroskadnak,
csontjaikat égeti
a menetelés láza,
lelküket összegyűri
a fel nem tett 
kérdések, meg nem 
adott válaszok,
üresen botorkáló
feleletek riadalma!
De fel tudnak 
egyenesedni, akik
az Úrban bíznak.
Hallják a száguldó
idők Parancsolatait,
szárnyrakelnek,
erejük megújul,
derekukat felövezik
és zsoltárokat énekelnek.
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április 30-május 6.

Megnyugvás Krisztusban

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 58:7-13; Máté 11:28-30; 12:1-2, 9-14; 
Lukács 14:1-6; János 5:9-16

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, 
és én megnyugvást adok nektek (Mt 11:28, ÚRK).

„Krisztus a törvény élő megjelenítője volt. Soha életében nem hágta át a szent 
előírásokat. Amint végigtekintett a tanúskodó nemzeten, amely csak az alkal-
mat leste, hogy elítélhesse Őt, megcáfolhatatlanul mondhatta: »Ki vádol engem 
közületek bűnnel« (Jn 8:46)” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1990, Ad-
vent Kiadó, 235. o.)? 

Jézus teljes élete a törvény, a Tízparancsolat értelmének visszatükrözése volt. 
Életével maga volt Isten törvénye az emberek között, emberi testben. Így életét 
tanulmányozva megtanulhatjuk, mit jelent a törvények megtartása, hogyan 
kerülhető el, hogy mindez csupán lélek és tartalom nélküli törvényeskedés 
legyen. Továbbá ezek között a törvények között ott a negyedik, a hetednapi 
szombat is. 

A héten, miközben folytatjuk Máté evangéliuma tanulmányozását, a szombat-
tal kapcsolatban néhány vitatott igét is megvizsgálunk, illetve megnézzük, 
hogyan jelent meg Jézus életében a szombat parancsa. Mivel ha a törvény 
Isten jellemének kinyilatkoztatása, és ha Jézus megtestesítette azt a törvényt, 
akkor azzal, hogy megnézzük, Ő hogyan tartotta meg a szombatot, többet 
tudhatunk meg Isten jelleméről. Még fontosabb azonban, hogy megtanuljuk, 
hogyan rajzolódhat ki ez a jellem a saját életünkben. 

6. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapmájus 1.

KRISZTUS KöNNYű IGÁJA 

Mt 11:20-27 részében Jézus erős feddést mond néhány galileai városra, ame-
lyek elutasították a szolgálatát. A dorgálást és az ítéletre való figyelmeztetést 
az teszi igazán félelmetessé, hogy ezeknek a városoknak komoly lehetőségük 
volt megismerni az igazságot. Jézus maga az Igazság (Jn 14:6), Ő jelent meg 
testben az ott lakók között. Azonban az sem volt elég, pedig sok csodát tett 
ezeken a helyeken (Mt 11:20); ők mégis megtagadták a megtérést. Bizonyára, 
mondta Jézus, ha „Sodomában történtek volna azok a csodák” (Mt 11:23, ÚRK), 
amelyek Kapernaumban estek meg, a város „mind e mai napig megmaradt vol-
na” (uo.). Más szóval, ők rosszabbak voltak a sodomaiaknál. 

Rögtön ezután, a 25-27. versekben Jézus imádkozik az Atyához, hálát ad neki 
és szól a kettőjük közötti szoros kapcsolatról. Kijelenti azt is, hogy mindent, 
amije van, az Atyától kapott, ezzel rámutatva arra, miért olyan tragikus az, 
hogy ezek a városok elutasították Őt. 

Olvassuk el Mt 11:28-30 verseit! Mit mond itt Jézus? Miért éppen itt mondja 
ezt, pontosan az előzőek után? 

Miután elítéli a hitetlenséget és megerősíti Atyjához való közelségét, Jézus fel-
ajánlja mindenkinek, aki megfáradtnak érzi magát, hogy benne találjon nyu-
galmat. Más szóval, azt mondja az embereknek, hogy ne kövessék el ugyanazt 
a hibát, amit az Őt elutasítók elkövettek. Neki megvan a hatalma és ereje meg 
is tenni, amiről beszél, és azt mondja, hogy ha hozzá jövünk, nyugalmat ta-
lálunk a lelkünknek. Szövegösszefüggésében olvasva a nyugalomban benne 
foglaltatik a béke, a megváltás bizonyossága és a remény, amit nem kaphatnak 
meg azok, akik megtagadják Őt. Mire gondol még Jézus, amikor azt mondja, 
hogy nyugalmat ad nekünk? Talán lustaságra? Hogy semmi nem probléma? 
Természetesen nem. Jézus nagyon magasra teszi a mércét, láthattuk ezt a He-
gyi Beszédben. Azonban nem is arról szól a Jézussal való kapcsolatunk, hogy 
teljesen kikészüljünk. Amennyiben tanulunk tőle, igyekszünk követni és ma-
gunkra venni jellemét, sok küzdelemtől és problémától megszabadulhatunk 
az életben, nyugalomra lelve. Amint pedig látni fogjuk, ennek a nyugalomnak 
az egyik kifejezése a szombatünneplés. 

Hogyan tapasztalod annak az ígéretnek a teljesedését, amelyet Jézus itt 
felajánl? Mit jelent az, hogy „szelíd és alázatos szívvel” kell hordanunk 
a könnyű terhet? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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május 2.hétfő

vITA A NYUGALOM NAPJA KöRüL

Amennyiben igaz lenne, amivel sok keresztény érvel, hogy Jézus eltörölte a 
hetedik napnak, a szombatnak a szentségét, mással helyettesítette, eltávolítot-
ta, betöltötte (stb.), akkor vajon miért foglalkozott annyit azzal, hogyan kell 
megtartani a szombatot? 

Olvassuk el a következő verseket! Mely részeket vitatják ezekben az itt találha-
tó jelenetekben és melyeket nem? Mt 12:1-2; Mk 2:23-28; Lk 14:1-6; Jn 5:9-16

Mivel Izrael babiloni fogságának az egyik oka az volt, hogy az izraeliták meg-
rontották a nyugalom napját, a farizeusok mindent meg akartak tenni azért, 
hogy ez még egyszer ne történhessen meg. Ezért egész szabálygyűjteményt 
hoztak létre, belefoglalva, hogy mit szabad és mit nem lehet csinálni szom-
baton, így akarták megvédeni a nap szentségét. Milyen szabályokról van szó? 

Meg lehet-e enni a tojást, amelyet a tyúk szombaton tojt? A farizeusok többsége 
szerint nem ehetjük meg azt a tojást, amelyet egy tojásért tartott tyúk szomba-
ton tojt, mivel azzal, hogy a tyúk tojást rakott, lényegében dolgozott szombaton. 
Ha viszont a tyúkot nem ebből a célból tartották – hanem mondjuk a húsáért, 
étkezési célból –, akkor a tojás megehető, hiszen ebben az esetben a tyúk nem 
az elsődleges „munkáját végezte” szombaton. (Ezt egészítette ki egy ajánlás, 
amely szerint a tojásért tartott tyúk szombaton tojt tojását is meg lehet enni, 
amennyiben később levágják a tyúkot, amiért megtörte a szombatot.) 

Megnézheted-e magad a tükörben szombaton? A válasz nem, mivel előfordulhat, 
hogy ősz hajszálat veszel észre a fejeden, kísértésbe esel, hogy kitépd azt, ami 
már aratásnak minősül, ez pedig szombatrontás. 

Ha tüzet fog a házad szombaton, kimentheted-e a ruháidat a házból? A válasz: 
csak egy öltözet ruhát menthetsz ki a házból. Ha azonban egy öltözetet ma-
gadra veszel, akkor még egy másikat is ki tudsz hozni. (Egyébként, ha tüzet 
fog a házad, nem kérhetsz meg egy pogány embert, hogy oltsa el, azonban, ha 
ezt kérés nélkül mégis megteszi, úgy minden rendben van.)

Lehet-e köpni szombaton? A válasz: sziklára igen, de a földre már nem, mivel ha 
oda köpsz, akkor az sár- vagy habarcskészítésnek is felfogható. 

Megmosolyogtató lehet mindez, pedig a magunk módján mi is hasonló-
an akarunk elkerülni problémákat, nemcsak a szombattal, de a hitünk 
számos más vetületével kapcsolatban is. Ilyenkor szem elől tévesztjük a 
fontos dolgokat, hogy a jelentéktelenekre fókuszáljunk, nemde?  
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május 3. kedd

JÉZUS vÁLASZA

Ilyen légkörben kellett Jézusnak végezni a szolgálatát: rideg és lehetetlen 
szabályokat követeltek meg a szombattal kapcsolatban, lerombolva a nyuga-
lomnap eredeti célját. A szombatnak pedig olyan napnak kellett volna lennie, 
amelyen megpihen az ember a munkától, Istent imádja és a közösséget ápolja 
más hívőkkel, mégpedig olyan módon, amire nincs lehetősége hét közben. 
Ezen a napon a gyerekek tudhatják, hogy a szüleik sokkal többet lehetnek ve-
lük, mint a hét bármely más napján; amikor különleges örömet lelünk abban, 
amit értünk tett az Alkotó és a Megváltó. 

Olvassuk el Mt 12:3-8 verseit! Mit válaszolt Jézus a farizeusoknak, akik ne-
héz igát akartak az emberek nyakába akasztani? Olvassuk el 1Sám 21:1-6 
verseit! Miképpen jelenik meg a jézusi érvelés logikája ezen a helyen? 

Jézus azt mondja el itt nekik, amit később sokkal erőteljesebben fejt ki (lásd 
Mt 23:23-24), hogy a lényegre irányítsa a figyelmüket. Felidézi a jól ismert 
történetet a menekülő Dávidról, aki megkapta és megette a szent kenyerek 
asztaláról azt a kenyeret, amelyet elvileg csak a papok ehettek volna meg. Dá-
vid és csapata éhsége fontosabb volt ebben a helyzetben, mint egy szentélyhez 
tartozó rítus, amely egészen más célt szolgált. Ugyanígy Jézus és a követői 
éhsége fontosabb volt a szombatra vonatkozó emberi irányelveknél (például 
az aratásra vonatkozónál), amelyeknek egészen más célja volt. 

Jézus a papok munkájára is felhívja a figyelmet, amit szombaton végeznek 
a templomban. Lehet szombaton szolgálatot végezni. Ugyanígy végezhetik a 
munkájukat Jézus és követői, mivel Jézus és az Ő szolgálata nagyobb a temp-
lomnál. Mindezzel Jézus sem itt, sem másutt nem mond semmi olyasmit, 
hogy a szombatot lazábban kellene megtartani, semmit nem vesz el az isteni 
parancsból. Megpróbálta felszabadítani az embereket, nem a szombat szabá-
lyai alól, hanem az értelmetlen kötöttségekből, amelyek aláásták a szombat 
igazi értelmét, mivel a szombat az egyik kifejezési módja annak a nyugalom-
nak, amely Krisztusban mint Teremtőben és Megváltóban van. 

„Krisztus idejében a szombatot már annyira elferdítették, hogy megtar-
tása inkább az önző, önkényes ember jellemét tükrözte, mint a szerető 
mennyei Atyáét” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1990, Advent 
Kiadó, 231. o.). vizsgáld meg magad és vedd fontolóra: Mit tehetnél, 
hogy cselekedeteid biztosan szerető mennyei Atyánk jellemét tükrözzék, 
nem pedig önkényes, önző emberi énedét? 
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május 4.szerda

GYóGYíTÁS SZOMBATON

Igen érdekes végigolvasni az evangéliumokat és látni a beszámolókban, hogyan 
kerül újra és újra összeütközésbe Jézus a vallási vezetőkkel a szombat miatt. 
Miért írna minden evangélista egyöntetűen – időnként több beszámolót – a szombat 
megtartása körüli vitákról Jézus és a vallási vezetők között, ha Jézus később eltörölte 
volna a szombatot? Még érthetetlenebbé válik az egész, ha azt is figyelembe vesz-
szük, hogy az evangéliumokat sok évvel Jézus szolgálata után írták le. Habár 
megoszlik a tudósok véleménye a pontos dátumot illetően, legtöbbjük legalább 
20-30 évvel Jézus halála utánra datálja az evangéliumokat. Így ekkorra, ha Jé-
zus felváltotta volna a hetednapi szombatot a vasárnappal (ahogy általában 
érvelnek), elképzelhetetlen, hogy egy ilyen változás ne hagyott volna nyomot 
a Jézusról szóló beszámolókban. Vagyis biztosra vehetjük, hogy a hetednapi 
szombatot Isten nem törölte el, nem változtatta meg, nem cserélte le, legalábbis 
az evangéliumokban található jézusi példa és parancsok alapján biztosan nem. 
Ellenkezőleg! Ha Jézus parancsaira és példájára hagyatkozunk, az evangéliu-
mok azt mutatják, hogy a szombat folyamatossága és érvényessége töretlen.  

Olvassuk el Mt 12:9-14 verseit! Mi a szakasz valódi mondanivalója, illetve 
miért válik vitássá, ha másként akarjuk értelmezni?  

„Egy másik szombaton, ahogy Jézus belépett a zsinagógába, egy száradt kezű 
embert vett észre. A farizeusok mohón lesték, mit fog tenni. A Megváltó jól 
tudta, hogy ha szombatnapon gyógyít, törvényszegőnek tekintik, mégsem 
habozott, ledöntötte a szombatot elbarikádozó hagyományos követelmények 
falát. (…) A zsidóknál alapelvnek számított, hogy a jó cselekedet elmulasztá-
sa bűn, ha alkalom volna rá megtenni. Életmentést megtagadni – gyilkosság. 
Jézus így saját területükön fogta meg a rabbikat” (Ellen G. White: Jézus élete. 
Budapest, 1990, Advent Kiadó, 233. o.). 

Amint az előző szombati incidens esetén, itt is azt szerette volna Jézus, hogy 
lássák az emberek a törvény magasabb rendű célját, azt a magasságot, ami-
ről a hitből fakadó élet szól. Ezek az emberek minden szívfájdalom nélkül 
hagyták volna a beteg embert saját fájdalmával és szenvedésével, inkább, 
minthogy megtörjék a maguk alkotta szabályokat a szombatra vonatkozóan. 
E szabályok nyakatekertségét jól mutatja, hogy miközben kihúztak volna egy 
ökröt az árokból szombatnapon, nem szabadítottak volna meg egy embert a 
szenvedésétől ugyanazon a napon. Mennyire oda kell figyelnünk, nehogy úgy 
gyakoroljuk a hitünket, hogy az életellenessé váljon, hanem maradjon olyan-
nak, amilyen hitre Isten hívott el bennünket!
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május 5. csütörtök

A SZOMBAT MEGTARTÁSA

Amint egyértelműen láttuk az evangéliumokban, Jézus nem törölte el a szom-
batot. Inkább helyreállította, megszabadítva attól a tehertől, amit az emberek 
aggattak rá. Még évszázadok múltán is a nyugalom és az istendicsőítés nap-
jaként ünnepelték a keresztények ezt a napot. Az V. századi történész, Socra-
tes Scholasticus ezt írja: „A világon szinte minden gyülekezet megünnepelte 
a szent misztériumot (az úrvacsorát) minden hét szombatnapján, egyes ko-
rabeli beszámolók alapján az alexandriai és római keresztények mégis meg-
tagadták, hogy hasonlóképpen cselekedjenek” (Ecclesiastical History. 5. köt., 
289. o.). Nem kérdés tehát, miért rögzítették ezeket a feljegyzéseket az evangé-
liumokban: nem azért, hogy bárkit is eltávolítsanak a szombat megtartásától. 

Olvassuk el újra Mt 12:12 versét, és figyeljük meg a kifejezést: „Szabad te-
hát szombaton jót cselekedni” (ÚRK). Mit kellene magába foglalnia a szom-
bat megtartásának, nem csupán a közvetlen szövegösszefüggésben, hanem 
sokkal inkább szélesebb kontextusban, ahogy Jézus megfogalmazta? 

Habár a zsidó törvények megengedték, hogy az életveszélyben lévő ember 
orvosi segítséget kapjon szombaton, Jézus még tovább ment. Olyan gyógyí-
tásokra is felhatalmazást adott, amelyekre egyéb napokon is sor kerülhetett 
volna. Ezeket észben tartva, nézzük meg, mit mond később Máté! „Ennélfogva 
minden írástudó, aki megtanulta, milyen a mennyek országa, hasonló az olyan 
gazdához, aki ót és újat [kincseket] hoz elő kamrájából” (Mt 13:52, ÚRK betol-
dással). Kétség kívül új kincseket is hozott Jézus a tanításában. 

Olvassuk el Ézs 58:7-13 verseit! Hogyan segít hozzá az itt kijelentett 
igazság ahhoz, hogy megértsük, mit jelent igazán követni Jézust és a 
törvény elvei szerint élni, beleértve a szombat megtartását is? Mit kelle-
ne értenünk a „rések befalazója” kifejezésen, különösen a hármas 
angyali üzenet fényében? 
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május 6.péntek

TOvÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Valaki azt mondta: „Akár vallásos, akár nem vallásos jó emberek viselkedhet-
nek jól, rossz emberek pedig rosszul. Ahhoz azonban már a vallás kell, hogy 
jó emberek gonosz dolgokat tegyenek.” Az 1600-as évek francia misztikus 
gondolkodója, Blaise Pascal híres figyelmeztetése szerint: „az emberek sosem 
cselekszik olyan gondossággal és olyan élvezettel a gonoszt, mint amikor val-
lásos meggyőződésből teszik ezt.” 

Ezek a gondolatok némileg túlzóak, azonban sajnos van bennük igazság. Ez 
az igazság szintén megjelenik a heti leckénk mondanivalójában, a farizeusok 
és a szombat kapcsolatában. „Amikor Jézus azzal a kérdéssel fordult a fari-
zeusokhoz, hogy szabad-e szombatnapon jót vagy gonoszt cselekedni, életet 
menteni vagy kioltani, saját gonosz szándékaikkal fordította őket szembe. Ők 
keserű gyűlölettel életére törtek, míg Jézus életet mentett, örömöt okozott a 
sokaságnak. Jobb-e tehát szombaton ölni – ahogy titokban tervezték –, mint 
a beteget meggyógyítani, ahogyan Ő tette? Tisztességesebb dolog-e a szívben 
gyilkolni az Isten szent napján, mint minden embert úgy szeretni, hogy ez az 
irgalmasság cselekedeteiben jusson kifejezésre” (Ellen G. White: Jézus élete. 
Budapest, 1990, Advent Kiadó, 234. o.)?

MEGBESZÉLENDő KÉRDÉSEK:
1. Mit értett vajon azon Jézus, amikor azt mondta, hogy „Irgalmasságot 

akarok és nem áldozatot” (Mt 12:7, ÚRK)? A válaszodhoz vedd figye-
lembe a következő igéket is: Ézs 1:11-17; Hós 6:6; Mt 9:10-13!

2. Miért olyan hajthatatlan annyi keresztény Krisztus szombatjának 
tagadása kapcsán, amikor egyébként nagyon hűségesek és szeretik 
Jézust? Mit tehetünk azon kívül, hogy megmutatjuk nekik a Biblia igei 
bizonyítékait, ami esetleg nyitottabbá teszi őket a szombattal kapcso-
latban? 

3. Hogyan tartod meg a szombatot? Miként nyerhetnél a szombattartás-
ból mélyebb és gazdagabb áldásokat? 

4. Jézus azt mondta, hogy „az én igám gyönyörűséges, az én terhem köny-
nyű”. Tedd fel magadnak a kérdést: hogyan tehetnéd könnyebbé a 
környezetedben élők terheit, az igájukat pedig elviselhetőbbé? 
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PÁSKULYNÉ KOvÁCS ERZSÉBET:
TE vAGY A REND

Te vagy a rend,
Te vagy a minden.
Te vagy az örök,
Felséges Isten!
Te vagy az életben
maga az élet.
A mélység, magasság
nem volna Nélküled.
A nappal éjszaka
egymást váltogatva,
„legyen” szavad
körül kering áldva
szent Neved.
S a parányi ember-életek
léte, hosszabb Kezedbe tétetett.
Az égen fent a Nap és a Hold
minden váltáskor
Előtted hajolt.
A csillagok szép 
fényből szőtt ruhája,
a tenger mély,
zúgó morajlása
Rólad beszél:
mily felséges zene.
Kezed által írt minden hangjegye.

Az általad teremtett mindenséget
láthatatlanul betölti a Lényed.
Az emberszív ha ki van tárva,
minden szavad féltve vigyázza.
–  Az egész úton áldja szent Neved:
Hogy egyszer majd egy legyen Veled.
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május 7-13.

Zsidók és pogányok Ura

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 3:14; Ézsaiás 29:13; Máté 14:1-21, 
22-33; 15:1-20, 21-28

„Én, az ÚR hívtalak el igazságban. Fogom a kezedet, megőrizlek, és általad 
leszek szövetségben a néppel, és világosság leszel a nemzetek [pogányok] számá-
ra” (Ézs 42:6, ÚRK).

Mt 15:24 versében Jézus kijelenti: „Én csak az Izráel házának elveszett juhaihoz 
küldettem” (ÚRK). Minden vitán felül áll, hogy Jézus emberi testben végzett 
szolgálata leginkább a zsidók felé irányult. Azonban a Biblia azt mutatja, hogy 
nem a zsidó nép volt az egyetlen, amelyre Isten gondot viselt. Azért választot-
ta ki Izrael népét, hogy rajtuk keresztül nyerjen áldást a föld minden népe. 
„Így szól Isten, az ÚR, aki az egeket teremtette és kifeszítette, aki kiterjesztette a 
földet és ami belőle sarjad, aki leheletet ad a rajta lakó népnek és lelket a rajta 
járóknak: Én, az ÚR hívtalak el igazságban. Fogom a kezedet, megőrizlek, és ál-
talad leszek szövetségben a néppel, és világosság leszel a nemzetek számára. Hogy 
megnyisd a vakok szemét, hogy kihozd a tömlöcből a foglyokat és a fogházból a 
sötétben ülőket” (Ézs 42:5-7, ÚRK). Isten Izraelen keresztül, illetve a közülük 
felemelkedő Messiáson keresztül nyújtja ki a kezét a világ felé. Ezen a héten 
néhány példát láthatunk az Úr más népek között végzett missziójából. 

7. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapmájus 8.

AZ ÉHES TöMEG MEGvENDÉGELÉSE

Jézus egyik legismertebb cselekedete, amikor megvendégelt ötezer embert – 
„az asszonyokon és gyermekeken kívül” (Mt 14:21, ÚRK). Ahogy az Újtestamen-
tumban minden, úgy ez a történet is egy bizonyos keretben esett meg, amely 
segít jobban megérteni Jézus tettének a jelentőségét. 

Olvassuk el Mt 14:1-21 verseit! Mi történt közvetlenül a csodálatos vendég-
látás előtt, és milyen szerepe volt mindennek a rákövetkező eseményekben?  

Képzeld magad a tanítványok helyébe, akkor és ott! Lefejezték Keresztelő Já-
nost, aki egyértelműen az Isten embere volt. Tudták ezt a tanítványok is, mivel 
ők vitték a hírt Jézusnak. Habár a szöveg nem tesz róla említést, biztosan 
nagyon lesújtotta őket az eset. Kétség nem fér hozzá, hogy a hitüket is meg-
próbálta. Azonban attól, amit Jézus ezek után tett, bizonyára megerősödött a 
hitük, ami igencsak mélyen volt korábban. 

Ám ennél, a tanítványok hitének erősítésénél, ha mégoly fontos is volt, a tör-
ténet mondanivalója sokkal gazdagabb. A zsidó sokaság táplálása mindenkit 
arra emlékeztetett, amikor Isten mannával etette népét a pusztában. „Elterjedt 
a judaizmusban a tanítás, hogy a Messiás húsvétkor jön majd el, és eljövetele-
kor ismét hullani kezd a manna… Így amikor Jézus pont húsvét előtt megven-
dégelte az ötezres tömeget, nem meglepő, hogy az emberek között elindult a 
találgatás: vajon ő-e a Messiás, és vajon készül-e egy ettől még nagyobb cso-
dára, táplálva minden embert minden időben a manna áldásának megújításá-
val” (Jon Paulien: John: The Abundant Life Bible Amplifier. Boise, 1995, Pacific 
Press Publishing Association, 139-140. o.)?

Az emberek éppen ilyen Messiásra vártak: aki hajlandó teljesíteni minden 
külsőleges kívánságukat. Ebben a percben a tömeg készen állt királlyá tenni 
Jézust, csakhogy Ő nem azért jött, hogy király legyen. A cím visszautasítása 
nagy csalódást okozott. Megvoltak a saját elvárásaik, és amikor Jézus nem 
teljesítette azokat, sokan elfordultak tőle, miközben Ő éppen azért jött, hogy 
jóval többet tegyen, mint ami az emberek szűklátókörű és világi elképzelése-
ibe belefért.  

Miként szűkíthetik le a mi esetünkben is Isten cselekvési lehetőségét 
saját elvárásaink?  

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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május 9.hétfő

AZ EGÉSZ TEREMTETT vILÁG URA

A tömeg táplálásának csodája után Jézus megparancsolta a tanítványoknak, 
hogy szálljanak be a hajóba (Mt 14:22). Meg akarta kímélni őket a tömeg 
nyomásától, nehogy megsérüljenek. A jó tanító megvédi a tanítványait azok-
tól a dolgoktól, amelyekre még nem állnak készen. „Jézus magához szólítja a 
tanítványait – írja Ellen G. White –, s megparancsolja nekik, hogy szálljanak 
hajóra, s azonnal térjenek vissza Kapernaumba, Ő pedig majd elbocsátja a 
népet. (…) Tiltakoztak a rendelkezés ellen, de Jézus most olyan hatalommal 
beszélt, amit még sohasem alkalmazott velük szemben. Tudták, hogy haszta-
lan lenne részükről a további ellenkezés, és csöndben a tenger felé fordultak” 
(Jézus élete. Budapest, 1990, Advent Kiadó, 314. o.). 

Olvassuk el Mt 14:23-33 verseit! Mit mondanak arról, kicsoda Jézus? Mit 
tudhatunk meg ebből a részből a megváltás természetéről? 

Tanulságos a pillanat, amikor a megrémült tanítványok elképedve nézik, ki 
jön feléjük a víz színén járva. Jézus azt mondta nekik: „én vagyok, ne féljetek” 
(Mt14:27)! Az itt használt kifejezés, a görög ego eimi fordítása: „én vagyok”. Ez 
lényegében nem más, mint Isten neve (lásd 2Móz 3:14). A Szentírás időről 
időre úgy mutatja be az Istent, mint akinek hatalma van az egész természet fe-
lett. A 104. zsoltár például félreérthetetlenül úgy mutatja be Őt, mint aki nem 
csupán Teremtője, de fenntartója is a világnak, akinek a hatalma által áll fenn 
a világ, miatta működnek a természet törvényei. Semmi sem utal ezekben a 
szövegekben a deizmus elgondolására, miszerint Isten megalkotta, majd ma-
gára hagyta a világot. Zsidók vagy pogányok, életünket mindannyian az Isten 
fenntartó hatalmának köszönhetjük, az Úrnak, aki lecsendesítette a tengert is 
(lásd még Zsid 1:3).

Mindannyiunkban visszhangoznia kell Péter kiáltásának: „Uram, ments meg” 
(Mt 14:30, ÚRK)! Ha Jézus nem mentene meg bennünket, ki segíthetne? Pé-
ter kiszolgáltatottsága saját tehetetlenségünket mutatja meg, azt a helyzetet, 
amelyben a világ bukása miatt vergődünk. 

Gondoljunk csak bele, milyen tehetetlenek is vagyunk valójában! Olyan 
erők irgalmától függ a létünk, amelyek sokkal nagyobbak nálunk, amelye-
ket nem irányíthatunk. Miként erősíti ez a Jézusra utaltságunk tudatát? 



57

május 10. kedd

A KÉPMUTATóK SZívE 

„De így szól az Úr: Mivel e nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával tisz-
tel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgy, hogy irántam való félelmük betanult 
emberi parancsolat lett” (Ézs 29:13, ÚRK). Habár Isten ezt a korabeli Izrael-
nek mondta, mit üzen az Ige a mai egyháznak? Milyen két fontos figyelmez-
tetés található meg benne Istentől? Miként lehetünk biztosak abban, hogy 
mi nem követjük el ugyanezt a hibát? 

Sok évszázaddal Ézsaiás szavainak lejegyzése után Jézus idézte ezt a gondola-
tot a vallási vezetőkkel folytatott vitájában. 

Olvassuk el Mt 15:1-20 verseit! Mi a szakasz sajátossága, és hogyan hasz-
nálja mindezt Jézus a nép vallási vezetőivel vitatkozva? 

Egy bizonyos ponton, miután Jézus visszatért Kapernaumba, vitába keve-
redett a nép vallási vezetőivel arról, hogy mitől lesz az ember tisztátalan.  
A tanítók mindenféle szabályokkal egészítették ki Isten törvényét az ember 
külső tisztátalanságát illetően. Például megvolt a helyes módja a kézmosás-
nak. Csakhogy Jézus tanítványai nemigen törődtek ezekkel a szabályokkal, és 
amikor az írástudók és farizeusok ezt szóvá tették, Jézus a maga módján felelt 
meg nekik. Röviden, Jézus határozottan elítélte a dolgot, amely oly könnyen 
csapdába ejt akárkit: a képmutatást. Ki ne esett volna még ebbe a hibába, 
elítélni másokat egy bizonyos tettért (akár szóban, akár magunkban), miköz-
ben mi is elkövetjük ugyanazt vagy talán még rosszabbat is! Mindannyian haj-
lamosak vagyunk rá, ha kicsit is nem figyelünk oda, hogy észrevegyük mások 
szemében a szálkát, miközben nem látjuk a magunk szemében a gerendát. 
Természetünknél fogva hajlamosak vagyunk az álszenteskedésre. 

Mindannyian gyűlöljük mások képmutatását, és másokban bizony 
mindezt igen könnyű észrevenni. Hogyan lehetünk biztosak benne, hogy 
amikor másokban meglátjuk a képmutatást, ez nem csak a saját álszent-
ségünk kifejeződése? 
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május 11.szerda

MORZSÁK AZ ASZTALRóL

Miután táplálta, gyógyította az övéit, prédikált a zsidóknak, Jézus fontos dön-
tést hozott. Elment a zsidók földjéről és a pogányok területére lépett be. 

Olvassuk el Mt 15:21-28 verseit! Miként érthetjük meg a történetet? 

Több tekintetben sem könnyű történetről van szó, mivel nem halljuk az ere-
deti hangsúlyokat, nem látjuk az arckifejezéseket. Először elutasítónak tűnik 
Jézus; majd, amikor az asszonyhoz beszél, szavai nyersnek hangzanak: „Nem 
jó a fiak kenyerét elvenni és odavetni az ebeknek” (26. vers, ÚRK).

Mi lenne, ha kipróbálnánk ezt a megközelítést? Tegyük fel, valaki kérne a csip-
szedből, mire te ezt mondanád: „Nem lenne helyes a kutyáknak dobni a csip-
szemet.” Ez bizony nem a legjobb módja annak, hogy barátokat szerezz, ugye? 
Van azonban a történetben néhány dolog, amit meg kell értenünk. Először is, 
való igaz, hogy a zsidók ezekben az időkben úgy utaltak a pogányokra, mint 
a kutyákra, méghozzá mint az utcán kóborló, koszos kutyákra. Jézus azonban 
egy lényegesen gyengédebb kifejezést használt, amit kiskutyának vagy kölyökku-
tyának fordítunk, és a háziasított, a gazdájával lakó, a gazdája asztaláról táplált 
ebre utal. Másodsorban, a kánaánita nő Dávid Fiának nevezi Jézust. Ez azt mu-
tatja, hogy nem idegenkedik Jézus zsidóságától. Jézus pedig jó tanár módjára 
beszédbe elegyedik vele, talán próbára is teszi. Craig Keener ezt írja: „Jézus talán 
azt kérte a nőtől, hogy értse meg igazi küldetését és azt, hogy ki is Ő valójában. 
Máskülönben úgy viszonyulhatott volna hozzá, mint egy vándor csodatevőhöz, 
akikhez a pogányok gyakran fordultak ördögűzésért. Viszont felszólította, hogy 
ismerje el Izrael elsőségét az isteni tervben, amit elfogadva saját függő helyzetét 
is elismeri… Hasonlíthatjuk ezt ahhoz, amikor Elizeus meghagyta Naámánnak, 
hogy fürödjön meg a Jordán folyóban, noha ő inkább az arám folyókat, Abanát 
és Pharpart részesítette volna előnyben…, ami végül is oda vezetett, hogy Na-
ámán elismerte Izrael Istenét és földjét (2Kir 5:17-18)” (The Gospel of Matthew:  
A Socio- Rhetorical Commentary, 417. o.). Végül valószínűsíthető, hogy a nő a 
görög társadalom felsőbb osztályába tartozhatott, ahhoz az osztályhoz, amely 
„rendszeresen elvette a Tírusz környéki elszegényedett zsidók kenyerét… Jézus 
ebben a helyzetben visszájára fordította az erőviszonyokat, merthogy a »kenyér«, 
amelyet Jézus felajánl, elsősorban Izraelé…; ennek a »görögnek« pedig most egy 
vándor zsidóhoz kell könyörögnie segítségért” (uo.). Nem könnyű a szöveg, 
azonban bíznunk kell Jézusban. A párbeszédben Jézus nem járt el méltatlanul – 
ahogy a szamaritánus asszony esetében, Jákób kútjánál sem tette. Mire Jézus tá-
vozott, az asszony lánya meggyógyult, a hite pedig megerősödött Dávid Fiában. 
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május 12. csütörtök

A POGÁNYOK ISTENE

Olvassuk el és vessük egymással össze Mt 15:29-39 és 14:13-21 verseit! Mi-
ben hasonlít és miben különbözik a két történet? 

Többeknek fel sem tűnik, hogy az evangéliumokban két történet is szerepel, 
amelyben Jézus a sokaságot táplálja: először a zsidókat, majd a pogányokat. 
Mindkét esetben „szánalmat” váltottak ki Jézusból az emberek. Lenyűgöző a 
jelenet, amint pogányok ezrei özönlenek a fiatal Mesterhez, hogy tanítsa, sze-
resse őket és adjon nekik enni. Ma, visszatekintve, már az evangélium egyete-
mességének ismeretében (elvégre a legtöbben, akik ezt az anyagot olvassák, 
nem zsidók), könnyen elkerüli a figyelmünket, mennyire hihetetlen és várat-
lan volt mindaz, ami ott történt, mind a zsidók, mind a pogányok számára. 
Vitathatatlan, hogy Jézus mindenkit kimozdított a komfortzónájából. 

Éppen ez volt Isten terve: a földről minden embert magához vonzani. A követ-
kező szöveg kezdő sorai is ezt az igazságot bizonyítják: „Nem olyanok vagytok-é 
ti előttem, oh Izráel fiai, mint a Kusiták fiai?! ...Nem én hoztam-é ki Izráelt Egyip-
tom földéről, és a Filiszteusokat Kaftorból, és a Siriabelieket Kirből” (Ám 9:7)?! 
Miről beszél itt Isten? Nemcsak Izrael dolgai érdeklik, hanem minden emberrel 
törődik? Még a filiszteusok is érdeklik? Ha figyelemmel olvassuk az Ótestamen-
tumot, újra és újra találkozhatunk ezzel az igazsággal, habár mindez olyannyira 
háttérbe szorult az évszázadok alatt, hogy mire az Újszövetség egyháza létrejött, 
a korai hívek sokaságának újra meg kellett tanulnia ezt az alapvető bibliai 
igazságot.

Olvassuk el Róm 4:1-12 verseit! Miként jelenik meg ezekben az igékben 
az evangélium és annak egyetemessége? 
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május 13.péntek

TOvÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Egy keresztény Isten létezéséről beszélt egy világi egyetem hallgatóinak. Mi-
után minden szokásos érvet felsorolt, taktikát váltott és azt mondta: „Tud-
játok, amikor annyi idős lehettem, mint a legtöbben közületek és még nem 
hittem Istenben, időről időre, amikor olyan érvekbe futottam, amelyek meg- 
győzhettek volna Isten létezéséről, mindig elhessegettem magamtól a gondola-
tot. Miért? Mert valami azt súgta nekem, hogy ha Isten valóban létezik, akkor 
– tekintettel, arra, ahogyan éltem – bizony nagy bajban vagyok!” Hirtelen meg-
változott a hangulat. Mintha a lelkiismeret őrlőköveinek tucatjai kezdtek volna 
megindulni, mintha a súrlódástól elkezdett volna emelkedni a szoba hőmérsék-
lete, az arcok pedig kényelmetlenséget tükröztek. Az előadó fején találta a szöget.  
A diákok nem voltak keresztények, így nem igen foglalkoztak a Tízparancsolat-
tal, mégis azt érezték, hogy erkölcsileg nincs minden rendben az életükben, és 
ha mégis lenne Isten, sok mindenért kellene felelniük. Keresztényként azonban, 
Isten erkölcsi normáira hangolódva, nem kell kényelmetlenül éreznünk magun-
kat, amikor találkozunk az erkölcsi mércét állító Istennel, mivel bízhatunk az 
ígéreteiben, amelyeket az evangéliumban adott. Mindegy, hogy zsidók vagyunk 
vagy pogányok, amikor szembesülünk bűnös voltunkkal, menedéket találha-
tunk Jézus igazságában, amelyet hitünkért ajánlott nekünk „a törvény cselekede-
tei nélkül” (Róm 3:28). Amikor erősen vádol a lelkiismeretünk a bűneink miatt, 
igényelhetjük az ígéreteket, miszerint „Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk 
azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek 
szerint (Róm 8:1). Nem számít, hogy zsidó vagy-e vagy pogány. „Korra, rangra, 
nemzetségre, vallási előjogra való tekintet nélkül mindannyiunkat Magához hív, 
hogy éljünk” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1990, Advent Kiadó, 339. o.). 

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1. Olvassuk el Mt 16:1-12 verseit! Mire gondolt Jézus, amikor azt mond-

ta: „Jézus pedig monda nékik: Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és 
sadduczeusok kovászától” (6. vers). A tanítványok először a szó szerin-
ti kovászra gondoltak. Húsvétkor a zsidók nagy gondot fordítottak 
arra, hogy elkerüljék a kovászolt ételeket, ezért azt hitték, Jézus figyel-
meztetni akarja őket, nehogy kovászos kenyeret vegyenek. Csakhogy 
a Megváltó fejében sokkal mélyebb dolgok jártak. Mire gondolt?

2. Először is Krisztus minden ember iránti szeretetének kellene áradnia 
a kereszténységből. Sajnos néha mégis itélkezünk, arrogánsak, fölé-
nyeskedők vagyunk. Jézus példáját követve hogyan sugározhatnánk 
több szeretetet?  
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PÁSKULYNÉ KOvÁCS ERZSÉBET:
A NAGY KívÁNSÁG

(Zsolt 103:1)

Megfogta szívemet az Ige.
Éreztem súlyos erejét.
– „Áldjad én lelkem az Urat,
és egész bensőm az Ő szent nevét!”
Akkor nem élek hiába,
akkor kap értelmet és célt
az egész földi létezés.

A hívők nagy, örök titka ez,
ami térdre roskaszt, s felemel.
Aki átélt ilyen pillanatot
az már sohase megy Tőled el.
E láthatatlan közösség
megígért, megszentelt való,
a mennyből előrevetített,
mindent megvilágosító;
csendességre nevelő érzés,
értelemre tanító beszéd:
– „Áldjad én lelkem az Urat,
és egész bensőm az Ő szent nevét!”

– Milyen mélyről jövő kívánság,
a lelkem megrendül bele.
Áldhatom az Örökkévalót:
A mennynek, földnek Istene
bennem él, velem lakozik,
és egy lehetek Ővele.
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május 14-20.

Péter és a Kőszikla 

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 16:13-20, 21-27; 17:1-9; Efezus 2:20; 
Galata 4:4; Zsidók 7:26

„Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem” (Mt 16:15)? 

„Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe 
kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és 
megöletni, és harmadnapon föltámadni” (Mt 16:21). Ez volt Isten terve, ame-
lyet kigondolt, még „örök időknek előtte” (Tit 1:2; lásd még 2Tim 1:9). Ezért 
Jézus nem egyszerűen átadta az információt a tanítványoknak, hogy sokat fog 
szenvedni, megölik és feltámad a harmadik napon, hanem kifejezte: ezeket a 
dolgokat el kell szenvednie. Mivel adva volt Isten természete, a törvény szent-
sége, illetőleg a szabad akarat ténye, Jézus halála lehetett az egyetlen út, hogy 
az emberiség megszabaduljon a törvény áthágása miatti büntetéstől.

A héten több jézusi történetet is megnézünk, jóllehet Péterre és arra fogunk 
koncentrálni, hogyan reagált Jézus szolgálatára, aki következetesen haladt a 
halála felé, amit az Istenség már „örök időknek előtte”elhatározott. 

8. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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május 15. vasárnap

„Te VAGy A KRISZTuS”

Képzeljük el, milyen lehetett Péternek, aki majdnem a szolgálata kezdetétől 
Jézussal volt! Mi járhatott a fejében, ahogy egymásután tanúja volt a hihe-
tetlen eseményeknek: gyógyítások, ördögűzések, sokaságok megvendégelése, 
lebilincselő tanítások! Jézus parancsolt a természetnek is, valamint feltámasz-
tott halottakat és járt a vízen. Milyen kérdések kavaroghattak Péter fejében 
nap mint nap (például: Miért engedte Jézus, hogy Keresztelő János megalázó 
halált haljon?), miközben olyan dolgokat látott, amelyekre nem volt példa ad-
dig az emberiség történetében? Végül is Jézus Isten volt emberi testben, az 
emberiségnek szolgált, értünk élt (Ézs 9:6; Lk 2:10-11; Gal 4:4; Zsid 7:26). 
Sok rendkívüli tapasztalatot éltek át, akik körülötte voltak, vele éltek, akik a 
tanítványai voltak. 

Olvassuk el Mt 16:13-17 verseit! Mit kérdezett Jézus a tanítványaitól, és mi 
a jelentősége annak, hogy a feljegyzések szerint egyedül Péter szólalt meg? 
Miért döntő a válasza? 

Péter válasza: „Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia” (16. vers) a Szentírás 
egyik csúcspontja. Péter azt fejezte ki, hogy Jézus a „Krisztus”, vagyis a Fel-
kent, ezzel pedig gyakorlatilag Messiásnak mondta (helyesen, ahogy ki is 
derült). Jézus azért jött, hogy betöltse a szövetség ígéreteit, amelyeket Isten 
Ábrahámnak és Izraelnek adott (lásd Gal 3:16).   

Ugyanakkor Péter ezt a kijelentést Jézus krisztusi voltáról Cezarea Filippi 
tartományában tette, amely ekkor pogány terület volt. Az előző napokban 
láthatta, miként törődik a Mester nemcsak a zsidókkal, de a pogányokkal 
is. A Szentlélek hatására megértette, hogy Jézus jóval több, mint csupán egy 
zsidó próféta, ahogy mások vélekedtek róla. Szolgálata sokkal kiterjedtebb 
volt, mint akár Keresztelő Jánosé, Ézsaiásé vagy Jeremiásé. Valójában az egész 
emberiséget felölelte. Amikor azt mondta magáról, hogy Ő az „ember Fia”, rá-
mutatott az emberiség egészével vállalt közösségére. Azonban, ahogy a Biblia 
később bemutatja, Péternek még sokat kellett tanulnia Jézusról, valamint ar-
ról a teljességről és egyetemességről, amelynek megvalósításáért jött a világra.

Mi mindent tett Jézus az életünkben, amiről beszélhetünk? Miért jó eze-
ket folyamatosan szem előtt tartani, sőt emlegetni is?  

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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május 16.hétfő

„eZen A KőSZIKLÁn”

Közvetlenül Péter jelentős hitvallomása után, amelyben kijelentette: „te vagy a 
Krisztus, az élő Istennek Fia”, Jézus mondott valamit neki. 

Olvassuk el Mt 16:17-20 verseit! Mit mondott Jézus Péternek, és hogyan 
kell ezt érteni? 

Az „ezen a kősziklán” kifejezés vitatottá vált a kereszténységben. Katolikus 
értelmezés szerint a „szikla” magát Pétert jelenti, amivel amellett érvelnek, 
hogy Péter volt az első pápa. A protestánsok azonban – jó okkal – elutasítják 
ezt az érvelést. A bibliai bizonyítékok egyértelműen azt támasztják alá, hogy 
nem Péter, hanem Krisztus a Kőszikla. Először is, a szikla képével Péter több 
helyen Jézusra és nem önmagára utal (lásd ApCsel 4:8-12; 1Pt 2:4-8). Másod-
sorban, a szikla mint jelkép az egész Bibliában Istenre és Krisztusra vonatko-
zik; szemben az emberrel, aki gyenge és megbízhatatlan. „Mert ő tudja a mi 
formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk” (Zsolt 103:14). „Ne 
bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet” (Zsolt 146:3)! 
Amiképpen János is írja Jézusról: „És mivelhogy nem szorult rá, hogy valaki 
bizonyságot tegyen az emberről; mert magától is tudta, mi volt az emberben” (Jn 
2:25). Azaz Ő is pontosan tudta, mi van Péterben (Mt 26:34). 

Mit mondanak a következő szövegek arról, hogy ki az igazi Kőszikla, akire, 
mint alapra felépült az egyház (Mt 7:24-25; 1Kor 10:4; Ef 2:20)?

„Milyen gyöngének tűnt az egyház, mikor Jézus ezeket a szavakat kijelentette! 
Maroknyi volt a hívők csapata, akik ellen az ördögök meg a gonosz lelkek 
minden hatalma irányult – Krisztus követőinek mégsem kellett félniük. Ere-
jük Sziklájára építkeztek, senki meg nem dönthette őket” (Ellen G. White: 
Jézus élete. Budapest, 1990, Advent Kiadó, 349. o.). 

Milyen tapasztalataid vannak az ember esendőségével és gyengeségével 
kapcsolatban? Hogyan használhatod ezeket arra, hogy egyedül a 
Sziklában láss támaszt az életben? 
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május 17. kedd

SÁTÁNNAK NEvEZETT PÉTER

Olvassuk el Mt 16:21-23 verseit! Miért lett Jézus hirtelen olyan kemény Pé-
terhez?  

Nem az volt a probléma, hogy Péter védeni szerette volna Jézust, inkább irá-
nyítani próbálta. Ebben a pillanatban már nem Jézus követője volt; tulajdon-
képpen azt mondta neki, hogy kövesse őt. Jézus erre reagált így: „Távozz tő-
lem, Sátán” (23. vers) – ugyanis, amiképpen Sátán a megkísértés pusztájában, 
ekkor Péter is a misszióját akadályozta. Mk 8:33 megjegyzi, hogy Jézus meg-
fordult és a tanítványaira nézett. Megmenteni jött őket, és nem azért, hogy 
egyéb kísértéseknek is ki legyen téve, különösen nem a tanítványok részéről, 
függetlenül attól, mennyire jó szándékú, amit az illető éppen akart. Simon 
Péter, amennyire csak tehette, igyekezett irányítása alá vonni a dolgokat, be-
leértve Jézus tetteit is. Ebben az értelemben nem különbözött egy másik ta-
nítványtól, Júdástól, aki megpróbálta vezetni Jézust, hogy az általa kigondolt 
terveket hajtsa végre, amelyeket szerinte egy messiásnak tenni kellett volna. 
Júdással ellentétben azonban Péter mélyen megbánta, amit tett, hajlandó volt 
elfogadni a fegyelmezést és a bűnbocsánatot.

Olvassuk el Mt 16:24-27 verseit! „Mert aki meg akarja tartani az ő életét, 
elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét énérettem, megtalálja azt” (25. vers). 
Mire gondolt Jézus, amikor ezt mondta?

Kultúránk azt tanítja, hogy kövessük az álmainkat és áldozzunk fel mindent 
azért, amit akarunk. Azonban Jézus éppen ennek az ellenkezőjére hív: adjuk fel 
az álmainkat és bízzuk azokat Őrá. Péter és a többi tanítvány fokozatosan meg-
tanulta, mit is jelent az igaz hit. Az igaz hit nem a vágyott dolgok izgató élvezete, 
amelyeket többnyire akarnánk. Az igaz hit annak a fájdalmas tapasztalata, hogy 
elengedjük azokat a dolgokat, amelyekre leginkább vágyunk. Amikor elenged-
jük az álmainkat, „elveszítjük az életünket”, ugyanakkor megtaláljuk azt!

Mit kellett már elveszítenünk Jézus követéséért? Mennyire tűnnek fon-
tosnak ezek a dolgok most, visszatekintve, amelyek akkor olyan lénye-
gesnek tűntek? 
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május 18.szerda

BÁTORíTÁS A MENNYBőL

Olvassuk el Mt 17:1-9 verseit! Mi történt itt, továbbá miért volt ez fontos 
Jézusnak és a tanítványoknak?  

Jézust „egykor a menny szeretete és közössége övezte, de az általa teremtett 
világban magányos volt. Most a menny elküldte követeit Jézushoz, nem an-
gyalokat, hanem embereket, akik elszenvedtek fájdalmat, bánatot, és együtt 
tudtak érezni a Megváltóval földi életének próbájában. Mózes és Illés Krisz-
tus munkatársai voltak. Vele együtt sóvárogtak az emberiség megváltásáért… 
Isten ezeket az embereket választotta az összes, trónját körülvevő angyal fe-
lett, hogy beszéljenek Jézussal szenvedéseinek körülményeiről, s vigasztalják, 
biztosítsák a menny együttérzéséről. A világ reménye, minden emberi lény 
üdvössége volt beszélgetésük lényege” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 
1990, Advent Kiadó, 358. o.). 

Milyen lenyűgöző, hogy emberként Jézus, az Isten Fia ezek által az emberek 
által kapott vigasztalást és bátorítást, akik maguk is tudják, milyen osztozni a 
szenvedésben és csüggedésben. Lukács feljegyzi, hogy „dicsőségben megjelen-
ve, élete végéről beszéltek, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie” (Lk 9:31, 
RÚF). Az itt használt „beteljesedni” szó fordítható úgy is, hogy „betölteni”. Eb-
ből egyértelműen következik, hogy az emberiség megmentéséhez Jézus halála 
elkerülhetetlen volt. Nem csodálkozhatunk, hogy a menny szükségesnek lát-
ta a Megváltó bátorítását, akinek ilyen teher nyomta a vállát. Másrészt azon 
túl, amit addig hallottak és láttak, Péternek, Jakabnak és Jánosnak még több 
oka lett, hogy higgyenek benne. A felhőből hallatszó hang is egészen biztosan 
bátorító lehetett, miután legyőzték kezdeti félelmüket. Sok mindent elárul a 
helyzetről, amikor „Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: „Kel-
jetek fel, és ne féljetek” (Mt 17:7, RÚF)! Még akkor is, annak tudatában, hogy mi 
várt rá, Jézus vigasztalta és bátorította a tanítványait.  

Nem számít, kik vagyunk, milyen erős a hitünk és az elkötelezettségünk, 
időnként mindannyiunknak szüksége van bátorításra. Ez azt is jelenti, 
hogy egy ismerősünk éppen támogatásra szorul. Kit ismersz, akinek 
most a te megerősítésedre lenne szüksége? 
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május 19. csütörtök

JÉZUS ÉS A TEMPLOMADó

Olvassuk el Mt 17:24-27 verseit! Milyen esemény játszódik itt, és mit mond 
el mindez nekünk Jézusról?

Habár minden zsidónak kötelező volt fizetni a templomadót, a papok, a léviták 
és a rabbik kivételnek számítottak. Ezzel a kérdés, hogy kell-e fizetnie Jézusnak 
az adót, vagy nem, tulajdonképpen a szolgálatának megkérdőjelezése is volt 
egyben. Ellen G. White leírja: ebben a helyzetben Péter elszalasztotta a lehető-
séget, hogy bizonyságot tegyen Jézus abszolút hatalmáról. „A begyűjtőnek adott 
válaszával – hogy Jézus kifizeti az adót – gyakorlatilag szentesítette azt a Róla 
alkotott helytelen felfogást, amelyet a papok és vének igyekeztek átvinni a köz-
tudatba… Ha a papok és léviták kivételezettek voltak a templommal való kap-
csolatuk miatt, mennyivel inkább Ő is az, akinek a templom Atyja háza volt” 
(Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1990, Advent Kiadó, 366. o.). 

Sokat tanulhatunk abból, hogy Jézus milyen kedvesen felelt Péternek. Ahe-
lyett, hogy megalázta volna, finoman rámutatott hibájára. Majd a helyzetet, 
amelybe Péter hozta, igyekezett a legkreatívabban alakítani. Ahelyett, hogy 
egyszerűen kifizette volna az adót – ezáltal elismerve kötelezettségét –, kivéte-
les utat választott: egy hal szájából vetette ki hozzá a pénzt. 

Ez a csoda nem volt mindennapi. Ez az egyetlen alkalom, amikor Jézus lát-
szólag a saját javára tett csodát, de ez csak a látszat. Valójában így mutatta be 
mindenkinek, hogy hatalma van nemcsak a templom, de az egész teremtett 
világ felett. 

Emberileg mennyit érthetünk meg ebből a csodából? El tudjuk képzelni, hogy 
vajon mi cikázott át Péter agyán az események közepette, amelyeket egyéb-
ként ott átélt, amikor a zsinórt a vízbe vetette, és kifogott egy halat, a szájában 
pont annyi pénzzel, mint a hiányzó templomadó? 

Habár sem Jézusnak, sem a tanítványoknak nem kellett volna adót fizet-
nie, Jézus mégis megtette, hogy elkerülje a szükségtelen vitákat. Milyen 
módon simíthatjuk el a nehéz problémákat, különösen, ha nem életbe 
vágóak, azért, hogy a felesleges konfliktusokat elkerüljük? 
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május 20.péntek

TOvÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
A történet, amelyben Jézus Péterrel fogatja meg a halat, szájában éppen a kellő 
pénzösszeggel, rendkívüli, annyira, hogy néhány tudós vitatja annak valóság-
tartalmát. Szerintük mindez csupán egy „népmesei töredék”, egy édes kis tanul-
ságos történet, semmi több. Azonban ezt a magyarázatot mindenképpen el kell 
vetnünk. Annyi bizonyos, hogy szemben az egyéb csodákkal (például betegek 
gyógyítása, vakok szemének megnyitása, halottak feltámasztása, tömegek táp-
lálása) ez a történet eltér a szokásostól. A Szentírásban azonban megtalálható 
még az úszó fejszefej (2Kir 6:2-7), a száraz mezőn a nedves és a nedves mezőn a 
száraz gyapjú története is (Bír 6:36-40), vagyis a Bibliától nem idegenek az ilyen 
természetű történetek. Miért nem adta csak úgy oda Jézus Péternek az összeget, 
hogy fizesse be? Miért tartott szükségesnek egy ilyen látványos megoldást egy 
relatíve kis probléma esetében? A szöveg erről semmit nem mond. Azonban, 
ahogy a tanulmány említette, mindez Isten felmérhetetlen hatalmát mutatja, 
ami viszont nem kell, hogy meglepjen bennünket. Hiszen folyton látjuk elké-
pesztő hatalmát. Már puszta létezésünk is, amely egyébként sokkal jelenték-
telenebb, mint a látható kozmosz teljessége, lenyűgöző kiábrázolása az Isten 
hatalmának. Ha Isten ezeknek a létrehozására képes volt, nem lehet probléma 
egy adott összegnek egy bizonyos hal szájába való helyezése sem. Bár más ösz-
szefüggésben, Pál jól ragadja meg ugyanezt a gondolatot: „Ó, Isten gazdagságá-
nak, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, 
és milyen kikutathatatlanok az ő útjai” (Róm 11:33, RÚF)! Máté beszámolója 
csupán az igazság egy újabb kiábrázolása.

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1. Péter küzdelme, hogy alávesse akaratát Isten akaratának, egyben a mi 

problémánk is. E küzdelem igen erőteljes metaforáját találhatjuk 
Malakiás 1. fejezetében, ahol Isten azt kéri Izraeltől, hogy ha áldozatot 
hoznak, az csak az áldozatra szánt dolgok legkiválóbbjai közül legyen. 
„Pedig lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. Ha ilyen áldozatot akar-
tok hozni, nem kívánom tőletek! – mondja az Úr” (Mal 1:13, RÚF). Miért 
fontos Istennek, milyen áldozatot viszünk neki? Mert szeretné, ha 
rábíznánk mindazt, amihez a legjobban ragaszkodunk. Mely dolgok-
hoz kötődsz legjobban? Hogyan tudnád azokat átengedni Istennek? 

2. Gondolj vissza arra, hogyan kezelte Jézus a templomadó kapcsán 
kialakult helyzetet! Nem engedte elmérgesedni a vitát, inkább lenyug-
tatta. Mit tanít mindez életünk napi konfliktusairól, amelyekbe újra 
és újra belekerülhetünk? Honnan tudhatjuk, mikor van itt az ideje a 
beszédnek és mikor a hallgatásnak? 
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PÁSKULYNÉ KOvÁCS ERZSÉBET:
PÉTERI PERCEK

Mennek a napok könyörtelen.
Az emlékek közt itt-ott megállunk.
Sír a lélek akkor, mikor fáj,
mert bizony, sokszor hibázunk.

A lélek álmodó csendjében
jajdul egy régi fájdalom:
nem úgy akartam én akkor…
De… De mást diktált az alkalom.

– Hány „Nem így akartam!” kiált,
és fáj, fáj. Uram előtt sírok.
– Péteri percek. Uram! Te tudod…
Én szeretlek. De mégis elbukom.
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május 21-27.

A lélek bálványai – 
és egyéb jézusi tanítások

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Prédikátor 9:10; Máté 18:1-4, 21-35; 19:16-30; 
19:27; Galata 3:21-22

„Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: 
Ki a nagyobb a mennyek országában? ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük 
állította” (Mt 18:1-2, RÚF). 

Emberként a környezetünk és a körülvevő kultúra „termékei” vagyunk. Ezek 
alakítják leginkább az értékeinket, azt, hogy miben hiszünk, az életszemlé-
letünket, a viselkedésünket. Elsősorban nem a fizikai környezet tesz mássá, 
hogy nagyvárosi környezetben nőttél fel vagy egy kis faluban, ahol még tisz-
ta víz sincs. A körülvevő emberek és a kultúra befolyása formálja leginkább, 
amelyben felnőttél, ki is vagy valójában. És költözz bár időközben új helyre, a 
hatások, amelyek között felnőttél, nyomot hagynak rajtad, ameddig csak élsz. 

Sajnálatos módon mindannyiunk életére igaz valamilyen szinten, hogy a 
kulturális környezet hatásai, amelyben élünk, legtöbbször ellentétesek Isten 
országának elveivel. A világunk azonban mégiscsak bűnös, így az értékei, er-
kölcsisége és szokásai gyakran e bűnös jelleg visszatükröződései. Mi mást is 
kínálhatna a világ? Azért olyan nehéz tisztán látni, mert mélyen belemerülünk 
az emberi és kulturális környezetünkbe. 

Az Isten szívünkben végzet munkája egyebek mellett utat mutat az isteni ér-
tékek, erkölcsiség és elvek felé. És amint a héten látjuk majd, ezek az értékek, 
ez a fajta erkölcsiség és ezek az elvek gyakran nagyon különböznek azoktól, 
amelyek között születtünk és felnőttünk. A tanítványoknak meg kellett tanul-
niuk ezt a leckét, mint ahogy nekünk is. 

9. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu



71

május 22. vasárnap

AZ ALÁZAT NAGYSZERűSÉGE

Ki ne szeretne naggyá, nagyszerűvé válni? Vagyis ki ne akarna elismert lenni 
és nagy dolgokat tenni? A vágy nem feltétlenül ered mindig önzésből, az egó-
ból vagy önteltségből. Származhat egyszerűen abból, hogy a legjobbat szeret-
néd nyújtani abban, amit teszel, remélve, hogy ez áldására válhat másoknak 
(lásd pl. Préd 9:12). A probléma gyakran a „nagy”, „nagyszerű” szavak megha-
tározásából fakad. Nagyon könnyű a bűnös emberi természetünkkel az isteni 
elképzeléstől teljesen eltérő módon értelmezni a fogalmat.  

Olvassuk el Mt 18:1-4 verseit! Milyen az igazi nagyság Jézus szerint, és ho-
gyan kell értelmezni, illetve alkalmazni azt a saját életükre?  

Hogy megértesse a nagyság igazi értelmét, Jézus odahívott egy gyereket, maga 
elé állította és azt mondta: „Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a 
kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában” (4. vers, RÚF). Jézus nem be-
szélt arról, hogy legyél nagy igehirdető, elismert üzletember vagy akár jelentős 
filozófus. Az Isten szemében az igazi nagyság a belső emberben található; nem 
az a lényeg, amit külsőképpen teszünk, habár kétségtelenül igaz, hogy bensőnk 
hatással lesz a külső cselekvésünkre. Figyeljük meg, Jézus nem úgy határozza 
meg a nagyságot, ahogy a legtöbb ember a világon. Ugyanis ki az, aki egyik 
nap felkel és elhatározza: mától úgy akar nagy lenni, hogy megalázza magát, 
mint egy kisgyerek? Furcsán hathat számunkra egy ilyen típusú vágy, de csupán 
azért, mert megfertőztek a világi elvek, elképzelések és felfogás. 

Mit is jelent alázatosnak lenni, mint egy kisgyerek? Az alázatosság egyik mé-
rőeszköze az engedelmesség: Isten Igéjét előbbre helyezni a saját akaratunk-
nál. Ha életed zsákutcába jutott, az azért van, mert a saját fejed után mentél.  
A megoldás azonban kézenfekvő: alázd meg magad, térj vissza az isteni útra 
az Igének való engedelmesség által!

Ha Ádám és Éva alázatosak maradtak volna, soha nem vétkeztek volna. Érde-
kes látni, hogy az élet fája, valamint a jó és gonosz tudásának a fája egyaránt a 
kert közepén foglalt helyet. Az élet és a pusztulás gyakran nem járnak messze 
egymástól. A különbség az alázat.

Milyen egyéb életfelfogáshoz, elképzeléshez ragaszkodunk egyszerűen 
azért, mert kapcsolatban vagyunk a világgal, miközben tudjuk, hogy 
ellentétes Isten elveivel? Beszéljünk erről szombaton az osztályban!

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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május 23.hétfő

A MEGBOCSÁTÁS NAGYSZERűSÉGE

A bűn legrosszabb következményei az emberi kapcsolatokban mutatkoznak 
meg. Ádámtól, aki Évára próbálta terhelni saját bűnét (1Móz 3:12), egészen 
napjainkig folyamatosan romlik és pusztul az emberiség a konfliktusok mi-
att. Sajnos konfliktusok nemcsak a világban, hanem az egyházban is vannak. 

Olvassuk el Mt 18:15-35 verseit! Mit mond itt Jézus? Miért van az, hogy 
gyakran nem tartjuk követhetőnek ezeket a szavait?  

Nézzünk szembe a tényekkel: könnyebb valakire a háta mögött panaszkodni, 
mint elé állni, a szemébe nézni és elmondani a problémánkat. Ez a valódi oka 
annak, hogy nem akarjuk ezt az utat választani, annak ellenére, hogy Isten 
erre tanít bennünket.  Márpedig Jézus arra hív, hogy álljunk oda az elé, aki 
megbántott, és tegyünk kísérletet a kapcsolat helyreállítására. Ha pedig a má-
sik fél mégis elutasító, arra vannak további instrukciók.  

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöt-
tük” (Mt 18:20, RÚF). Figyeljük csak meg a szövegösszefüggést! A szöveg lé-
nyegében egy másik ember fegyelmezéséről és visszatérítéséről szól. (A verset 
hajlamosak vagyunk szélesebb értelemben alkalmazni.) Jézus azt mondja, 
hogy a Szentlélek jelen van, amikor egy kisebb csoport kísérletet tesz egy hívő 
visszatérítésére. Ez a megváltás lenyűgöző munkája. Az egész azzal kezdődik, 
hogy alázattal a helyes utat választjuk, közvetlenül azzal beszélünk, aki meg-
bántott. Aki így tesz, az alázat újabb nagyszerű példáját mutatja be. 

Olvassuk el Mt 18:21-35 verseit újra! Mi a szöveg kulcsmondanivalója? 

Amikor Jézus azt mondja, hogy „még hetvenszer hétszer is”, valójában arról be-
szél, amit folyton a figyelmünk homlokterében kellene tartani a megbocsátás 
kapcsán. Jézus igen komolyan veszi a megbocsátást, nemcsak azért, hogy má-
sokkal, hanem hogy magunkkal is jót tegyünk. Figyeljük meg, milyen hang-
súlyos a példázat ezen a ponton! Nekünk is sok dologban szükségünk van a 
megbocsátásra; gyakorlatilag éppen erről szól az evangélium, a megbocsátás-
ról (lásd 2Móz 32:32; ApCsel 5:31; Kol 1:14).

Miért olyan fontos ezek szerint, hogy sokat időzzünk a kereszt jelentősé-
génél, a bűnbocsánatnál, amit az áldozat által nyertünk el? Ha Isten ezt 
tette értünk, ha mi is bocsánatot nyertünk, mit tanulhatunk mindebből 
a másoknak való megbocsátással kapcsolatban – függetlenül attól, hogy 
esetleg mennyire elképzelhetetlennek tűnik jelenleg a megbocsátás?
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május 24. kedd

A LÉLEK BÁLvÁNYAI

Olvassuk el Mt 19:16-30 verseit! Hogyan kapcsolódik ez a történet az új 
szövetség idejében élő keresztények életéhez? Mit tanulhatunk belőle?

Habár nem túl sokat mond el a történet erről az emberről, néhány fontos pon-
tot érdemes kiemelni. Gazdag főember volt (lásd Lk 18:18), és nyilvánvalóan 
lelkiismeretes követője Isten törvényének. Az is látszik, hogy érezte: valami 
hiányzik az életéből. Kicsit emlékeztet az esete Luther Márton történetére, aki 
kívülről jámbor szerzetesnek tűnt, belülről azonban elégedetlen volt a lelki éle-
tével és küzdött az üdvbizonyosságért. Mindketten lelki űrt éreztek és azt, hogy 
külsőséges cselekedeteik által Isten ezt a hiányt nem fogja tudni betölteni. „Ez 
a főember nagyra becsülte saját igazságosságát. Azt nem feltételezte, hogy neki 
bármi fogyatkozása volna, mégsem volt egészen elégedett magával. Szükségét 
érezte valaminek, amivel nem rendelkezett. Nem tudná Jézus őt is megáldani, 
ahogyan a kisgyermekeket is megáldotta, és ezzel kielégíteni lelki szükségletét” 
(Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1990, Advent Kiadó, 436. o.)? 

Néhányan azzal érvelnek, hogy a történetben Jézus tanítása szerint a saját jó 
cselekedeteink által kapunk örök életet, mivelhogy Mt 19:17 versében Jézus 
ezt mondta: „Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat” 
(RÚF)! Ha csupán ez az egyetlen igehely létezne a témában, helyes lenne az 
érvelés. Csakhogy túl sok egyéb szöveget ismerünk, különösen Páltól, ame-
lyek arról szólnak, hogy a törvény cselekedetei nem mentenek meg bennün-
ket, inkább rávilágítanak: szükségünk van a megváltásra (lásd Róm 3:28; 7:7; 
Gal 3:21-22). Jézusnak el kellett vezetnie ezt az embert odáig, hogy belássa, 
nagyobb dolgokra van szüksége annál, mint amit a cselekedetei által elérhet. 
Ha elég lenne a törvény cselekvése, akkor ennek az embernek már örök élete 
lenne, hiszen lelkiismeretesen betartotta azt.

Az evangéliumnak el kell hatolnia a szívig, majd tovább, egészen a szív bál-
ványaiig, tudatosítva, hogy bármibe is kapaszkodunk, az akadálya az Isten 
és közöttünk lévő kapcsolatnak, tehát el kell tűnnie. A férfi esetében ilyen 
akadály volt a pénz. Jézus meg is jegyezte, milyen nehéz a gazdagoknak üd-
vösségre jutni. Majd röviddel ezután Lukács elmondott egy szép történetet 
arról, hogyan lehetséges ez mégis. 

Ha a gazdag ember helyében lennénk, és ugyanezt a kérdést tennénk fel 
Jézusnak, vajon mit mondana nekünk? Gondolkozzunk el azon, hogy mi 
minden következik a válaszunkból!
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május 25.szerda

ÉS vELüNK MI LESZ?

Mi történt közvetlenül a főemberrel való találkozás után? „Ekkor megszólalt 
Péter, és ezt kérdezte: Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, hát velünk mi 
lesz” (Mt 19:27, RÚF)? A szöveg hallgat arról, mi váltotta ki Péterből ezt a kér-
dést, azonban könnyen lehet, hogy önkéntelen érzelmi reakció volt a részéről 
a főember távozása után. Úgy tűnik, Pétert megérintették a történtek, hiszen 
ellentétben azokkal, akik elhagyták vagy csak egy ideig követték a Megváltót, 
ő és a többi tanítvány mindent feladott Jézusért. Hűségesek maradtak hozzá, 
még ha nagy árat kellett is fizetni érte. Ezért hangzik el a kérdés: És akkor 
velünk mi lesz? 

Saját, mai nézőpontunkból a kérdés akár egy újabb mutatója is lehetne an-
nak, hogy milyen keményszívűek és lelkileg mennyire vakok voltak a tanít-
ványok (bizonyos szinten legalábbis). Másrészt, miért ne lehetne feltenni ezt 
a kérdést? Miért ne vágyhatna rá, hogy tudja, mit kap cserébe Jézus követé-
séért? Az élet végül is nehéz, még azok számára is, akik a legjobbat kapják 
belőle. A bűneset következményeként mindannyian ki vagyunk téve traumák-
nak, csalódásoknak, a létezés fájdalmának. Az 1800-as évek Itáliájában élt 
gondolkodó, Giacomo Leopardi írta ezt az emberi lét megsemmisítő boldog-
talanságáról: „Amíg csak érzi az ember, hogy él, örömtelenséget és fájdalmat 
is érez.” Az élet gyakran küzdelem, és még a jó dolgok is sokszor rosszakkal 
vegyülnek világunkban. Így Péter kérdése tökéletesen érthető. Az élet nehéz, 
és felmerül a kérdés, milyen előnyünk származik abból, hogy követjük Jézust? 
Mire számíthatunk cserébe a Jézus iránti elkötelezettségünkért, amit kérésére 
hoztunk meg?

Hogyan reagált Jézus a kérdésre (lásd Mt 19:28–20:16)?

Figyeljük meg, hogy Jézus nem dorgálja meg Pétert önző viselkedésért vagy 
valami hasonlóért! Először egyenes választ ad, majd elmondja a szőlőmun-
kások és a napszám példázatát. Az eltelt évszázadok alatt sokat vitatkoztak 
a példázatban elhangzottak értelme felől, noha az alaptanítása világos: azt 
fogod kapni Jézustól, amit megígért neked. 

Mit felelnél, ha valaki megkérdezné: „Mit kapok majd azért, amiért szol-
gálom Jézust?” 
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május 26. csütörtök

„KÉSZEN ÁLLUNK”

Hogy teljesen megértsük János, Jakab (és az anyjuk) Mt 20:20-27-ben leírt 
történetét, előtte olvassuk el Lk 9:51-56 verseit! A történet akkor játszódik, 
amikor Jézus és a tanítványai először indultak el Jeruzsálembe, éppen néhány 
nappal azelőtt, hogy a két testvér azt kérte volna Jézustól: hadd foglalják el az 
Isten országában a Jézus melletti helyeket a jobb és bal oldalán. 

Olvassuk el Mt 20:20-27 szakaszát! Lk 9:51-56 szerint mennyire állt tényle-
gesen készen a két testvér arra, hogy a mennyek országában elfoglalják az 
óhajtott helyeket? 

Jakab és János, a mennydörgés fiai még mindig sokkal inkább saját jövőjü-
kért és üdvösségükért aggódtak, mint azoké miatt, akik körülvették őket, még 
azután is, hogy a környező területekre küldte ki őket Jézus az Isten országát 
hirdetni. A maga módján ez a történet hasonló ahhoz, amiről tegnap tanul-
tunk, amelyben Péter felteszi a kérdést, mi jutalma van Jézus követésének. 
Figyeljük meg jól, mit válaszolt Jézus a tanítványok kérésére: „Megihatjátok-é 
a pohárt, amelyet én megiszom? és megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, 
amellyel én megkeresztelkedem” (Mt 20:22)?

Más szóval: ahhoz, hogy Jézus jövőbeni dicsőségében osztozhassunk, először 
osztoznunk kell a szenvedésében és halálában, valami olyasmiben, amiről a 
tanítványoknak még fogalmuk sem volt, amire még nem álltak készen. Erre 
ők azonnal válaszoltak: „Meg” –azaz készen állunk (Mt 20:22). Ez azt mutat-
ja, hogy elképzelésük sem volt arról, mire akarta felhívni Jézus a figyelmüket. 
Végül azonban megtanulták. Egy érdekes kontraszt bukkan fel e helyen, amit 
nekünk is át kell gondolnunk. Amint láttuk a tegnapi tanulmányban, csodá-
latos ígéreteket kaptunk, még az örök élet ígéretét is (Mt 19:29), ha követjük 
Jézust. Ám ugyanezek az igék azt is világosan elmondják, hogy ennek ára van, 
néha igen nagy ára is lehet. Jézus később maga mondta el Péternek, hogy már-
tírhalált fog halni (lásd Jn 21:18-19). Nagyon sok tanítvány a történelemben 
és napjainkban is hatalmas árat fizetett és fizet Jézus követéséért. Tulajdon-
képpen akár ésszerű is lehetne feltenni a kérdést, amikor baj ér bennünket az 
utunk során, hogy nem fizettünk-e túl nagy árat az Úr követéséért. Viszont 
bármilyen nagy árat kelljen is fizetnünk, az örök élet még úgy is rendkívül 
„olcsó” marad számunkra.

Milyen árat fizetünk Jézus követéséért? Jól gondoljuk végig, mi minden 
következik a válaszainkból! 
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május 27.péntek

TOvÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Évszázadokon át mindig voltak, akik az ún. „természeti törvényként” is ismert 
elvre hivatkoztak. Jóllehet számtalan alakja, formája létezik, a lényege, hogy a 
természeti világból levezethetők erkölcsi alapelveink, így ezeknek kell irányadó-
nak lenni a cselekvéseinkben. Bizonyos értelemben elfogadható az érv, mivel 
Krisztus is hitte, hogy a természet Isten „második könyve”, így van mindebben 
némi igazság. Nézzük meg például Pál érvelését Róm 1:18-32 verseiben, ahol 
arról beszél, hogy mit tanulhatunk Istentől a természeten keresztül!

Ugyanakkor azt sem szabad elfelejtenünk, hogy amit látunk, az a bűnbe süly-
lyedt világ, amit magunk is bűnös, megromlott elmével szemlélünk. Nem 
csoda, hogy ezek miatt a természetet megfigyelve is téves következtetésekre 
jutunk. Példaként említhetjük az ókori világ egyik legnagyobb elméjét, Arisz-
totelészt, aki a rabszolgaság helyessége mellett érvelt, méghozzá annak alap-
ján, ahogyan ő értette a természet világát. Szerinte a természetből kimutatható 
az emberek két osztálya, az egyik, mint „a többieknek alávetett… ahogyan… 
egy barom az embernek”, akiknek a „rabszolgai alávetettségük az előnyükre 
szolgál.” És ez csupán egy kis példa abból, ahogy a világi alapelvek, értékek és 
eszmék összeütközésbe kerülnek az isteni alapelvekkel. Éppen emiatt szük-
séges tanulmányoznunk Isten Igéjét, abból vezetve le az erkölcsiségünket, ér-
tékeinket és alapelveinket, amelyek igazgatják az életünket (függetlenül attól, 
hol születtünk és nőttünk fel). Semmi másban nem bízhatunk. 

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1. Jézus azt kéri, hogy bocsássunk meg azoknak, akik bántottak ben-

nünket. Ebbe beleértendő a saját családunk is. Gondoljunk valakire, 
aki közel áll hozzánk és megbántott! Még ha meg is maradnak a 
sebek, hogyan juthatunk el oda, hogy képesek leszünk megbocsátani? 

2. A vasárnapi kérdés kapcsán beszéljük át az osztályban, hogy milyen 
ellentmondásokat látunk a társadalmi és bibliai értékek között! 
Hogyan kell keresztényként megküzdenünk ezekkel a különbségekkel? 

3. Időzzünk még az alázatos gyermeki lélek gondolatánál! Mit jelent ez 
számunkra, keresztények számára? 

4. Adventistaként hisszük, hogy lényeges betartani Isten törvényét, a 
Tízparancsolatot, és ez így helyes. Azonban mit mond a gazdag ifjú 
története arról, hogy bár fontos a külsődleges engedelmesség, önma-
gában mégsem elég, és még valami többre is szükség van az igaz 
kereszténységhez az Isten törvényének való engedelmesség mellett?   
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TÚRMEZEI ERZSÉBET:
KÉRÉS

Úr Jézus, tudod: nem érdemes írni,
csak, hogy a rímek muzsikáljanak.
Olyan dalokat ébressz, hogy a lelkek
Tehozzád közelebb találjanak!
Te rejtőzködj el a rímek közé,
Te simogasd meg a fáradtakat,
Te bíztasd, akit csüggedés kísér!
Hisz írni csak azért, 
hogy csengő rímek muzsikáljanak,
Uram, mit ér?
Minden dalomban légy jelen magad!
Te simogasd meg a fáradtakat!
A léleknek ne felém, Tefeléd,
Tefeléd adjon mindenikük szárnyat!
Nem akarok én üres muzsikákat.
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május 28–június 3.

Jézus Jeruzsálemben 

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; 
Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12

„Sohasem olvastátok az Írásokban, hogy amelyik követ az építők megvetették, 
az lett a szegletkő; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünk előtt” (Mt 21:42, 
ÚRK)?

Mt 20:27-28 verseiben mondja Jézus: „és aki első akar lenni közöttetek, legyen 
a ti rabszolgátok. Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem hogy ő szolgáljon, és életét váltságul adja sokakért” (ÚRK). Ez maga Jézus, 
aki a szolgák életét élte a földön, szolgálva az elveszettek, a betegek, a rászo-
rulók szükségleteit, mégis sokan megvetették. Önmegtagadását, lemondását 
felfogni is alig tudjuk, ahogy a szolgaságát sem vagyunk képesek felfogni, de 
még inkább eláll a szavunk, amikor az örökkévaló Isten szembenéz azzal, ami 
az eljövetelének a célja, hogy „életét váltságul adja sokakért”. Önmegtagadása, 
lemondása rövidesen eléri a csúcspontját abban a titokban, amibe „angyalok 
vágyakoznak beletekinteni” (1Pt 1:12, RÚF) – a kereszthalálban. 

E heti tanulmányunk néhány nagyobb eseményt és tanítást vesz számba, ame-
lyek a Jeruzsálembe vezető úton történtek. Jézust nem koronázták földi király-
lyá, ahogyan sokan szerették volna és remélték, hanem helyette Isten „bűnné 
tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne” (2Kor 5:21, RÚF). 

10. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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május 29. vasárnap

A MEGJövENDöLT ELJövETEL

A hetvenéves babiloni fogság után a zsidók megkezdték a visszatérést Jeruzsá-
lembe. Fűtötte őket a vágy, hogy újra felépítsék a templomot, azonban, ahogy 
rakták le az alapokat, azok, akik még emlékeztek a salamoni templom nagy-
szerűségére, rájöttek: ez a második templom meg sem fogja közelíteni az első 
szépségét. Ezért „hangosan sírtak” (Ezsd 3:12, RÚF). Az építők két embertől 
kaptak némi bátorítást, akik mellettük álltak: egy idős prófétától, akit Aggeus-
nak hívtak és egy fiataltól, Zakariástól. Aggeus emlékeztette őket, hogy az első 
templom valódi dicsősége nem Salamontól vagy egyéb emberektől származott. 
A templom nem Salamon temploma volt, hanem Istené! Ezt mondta a próféta: 
„Így szól a Seregek Ura: Még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a 
tengert és a szárazföldet. Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, 
ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel – mondja a Seregek Ura. Enyém az ezüst, 
enyém az arany – így szól a Seregek Ura. Nagyobb lesz ennek a későbbi templomnak 
a dicsősége, mint amilyen a korábbié volt – mondja a Seregek Ura –, és ezen a helyen 
békességet adok! – így szól a Seregek Ura” (Agg 2:6-9, RÚF).

Tovább nőtt a remény, amikor a fiatal próféta, Zakariás elmondta: „Örvendj 
nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki 
igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán” (Zak 9:9, RÚF).

Miként alkalmazhatjuk ezeket a csodálatos próféciákat Mt 21:1-11 részé-
nél, amikor Jézus belép Jeruzsálembe?

„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 re-
megtette meg a levegőt. A sokaság éltette a Messiást, királyát. Jézus most fogad-
ta a hódolatot – ezt azelőtt sohasem engedte meg –, s tanítványai ezt bizonyíték-
nak fogták fel, hogy boldog reményeik teljesülnek: láthatják Őt trónra lépni. A 
sokaság meg volt győződve róla, hogy eljött felszabadulásuk órája. Képzeletben 
már látták a római seregek kiűzését Jeruzsálemből, Izraelt újból független nem-
zetté válni” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1990, Advent Kiadó, 480. o.). 

Újra és újra látjuk, hogyan teljesedtek be az írások, és azt is, hogy ugyan-
akkor az emberek nem értették a történteket. Mit mond ez számunkra 
arról, hogyan torzíthatják el az előfeltételezéseink az igazságot?  

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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május 30.hétfő

JÉZUS A TEMPLOMBAN

Az emberiség bűnesetét követő első napoktól kezdve az állatáldozatok Isten vá-
lasztott eszközei voltak arra, hogy a világot a megváltásra tanítsa, arra a meg-
váltásra, amely az eljövendő Messiásba vetett hitből fakad (lásd Róm 4:13-16). 
Ennek a hitnek a nagyszerű példája található meg 1Mózes 4. fejezetében, Káin 
és Ábel történetében, amely – egyebek mellett – az istentiszteleti különbségekből 
eredően tragédiába torkollott (lásd még 1Móz 14:7-12). Így amikor Isten saját 
népének hívta el Izraelt, akik „papok királysága és szent népem lesztek” (2Móz 
19:6, RÚF), egyben létrehozta a szentélyszolgálatot is mint a megváltás teljesebb 
és tökéletesebb kiábrázolását. A pusztában épített szentélytől Salamon templo-
mán keresztül egészen a második templomig, amelyet a babiloni fogságból visz-
szatérve építettek, az evangélium a szentélyszolgálat képein és szimbólumain ke-
resztül tárult fel. Azonban az isteni eredet ellenére a templom és annak szolgálata 
bűnös emberek tevékenysége által működött, mint tulajdonképpen minden. Ez 
a jelképek értelmének elhomályosodásához vezetett, még itt a szentély szolgála-
tában is, amelyet Isten azért alapított, hogy szeretetét és kegyelmét mutassa be 
általa a bűnbe süllyedt világnak. Jézus idejére annyira elfajultak a dolgok a papok 
fösvénysége és kapzsisága miatt (pont azok miatt, akikre Isten a szolgálat végzé-
sét bízta!), hogy „a nép szemében az áldozati szolgálat szentségét nagymértékben 
lerombolták” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1990, Advent Kiadó, 495. o.).

Olvassuk el Mt 21:12-17 verseit! Mi a tanulság számunkra mint Isten imá-
dói számára?  

Mint annyi más alkalommal, Jézus ekkor is a Szentírást idézte, hogy igazolja 
cselekvését. Ezzel tovább erősítette, hogy Isten követőiként mi is a Bibliát tegyük 
egész világlátásunk és erkölcsiségünk centrumává. Amellett, hogy a Megváltó a 
Bibliát idézte, meggyógyított vakokat és sántákat. Mindezek még meggyőzőb-
ben és hatásosabban bizonyították isteni természetét és elhívását. Tragikus 
látni, hogy éppen azok, akiknek a legérzékenyebben és legnyitottabban kellett 
volna befogadni ezeket a bizonyítékokat, a legádázabb harcot folytatták Jézus 
ellen. A templom „sáfárai” és „őrzői” közül sokan, attól való félelmükben, hogy 
elvesztik földi kincseiket és státuszukat, elsiklottak a leglényegesebb felett, ami-
re a templomi szolgálat előremutatott: a Jézusban való megváltás felett. 

Hogyan lehetünk biztosak abban: mi nem hagyjuk, hogy a vágyaink 
magukkal ragadjanak, és túlzottan kötődjünk bármihez a földön, legyen 
az valami ténylegesen jó, ami ugyanakkor veszélyezteti azt, ami igazán 
fontos: az örök életet Jézusban?
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május 31. kedd

GYüMöLCSTELENüL

A templom megtisztítása Jézus részéről a kegyelem cselekedete volt. A pogá-
nyok udvarai adtak helyet az adásvételnek, Jézus szándéka szerint azonban 
Atyja házának az imádság és imádat helyéül kellett szolgálnia minden nép 
számára. A templom megtisztítása ugyanakkor az ítélet cselekedete is volt.  
A hely irányításával megbízott papok lerombolták a lehetőséget, hogy minden 
ember áldást nyerjen, ezért az ítéletük napja elközelgett. Mi más történhetne 
azok után, hogy Jézus kinyilatkoztatta isteni elhívását, ők pedig elutasították, 
hogy learatják gyászos választásuk gyümölcseit? 

Olvassuk el Mt 21:18-22 verseit! Miként kapcsolódik a fügefa megátkozásá-
nak története a templom megtisztításához? 

Jézusnak a fügefára mondott átka nem más, mint egy gyakorlati példázat a 
zsidó vezetők sokaságáról, akik végleg és visszavonhatatlanul learatják majd, 
amit vetettek. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a példázat nem min-
denkire vonatkozott a vezetők közül. Sokan valódi hittel jöttek Jézushoz, úgy, 
mint Messiáshoz. „Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a ta-
nítványok száma Jeruzsálemben, sőt igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek”  
(ApCsel 6:7, RÚF). Azonban, ahogy a fügefa nem termett gyümölcsöt, a temp-
lomi szolgálat sem, amely ezek után rövid időn belül érvényét vesztette. 

Jézus tette és éles szavai sokkolták a tanítványokat, akik még mindig azon 
igyekeztek, hogy könyörületet és együttérzést tanuljanak Jézus szolgálatából. 
Aki ezt cselekedte, ugyanaz a Jézus volt, aki kijelentette, hogy nem elítélni jött 
a világot, hanem megtartani; ugyanaz, aki ezt mondta: „az Emberfia nem azért 
jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse” (Lk 9:56, RÚF). 
Szolgálatának minden szavát és tettét a bűnbe süllyedt emberiség helyreál-
lításának szentelte, hogy bemutassa az embereknek az új élet reménységét 
és ígéretét. Meglepték őket a látottak, hogy Jézus ilyen keményen cselekszik 
és beszél, végletes kijelentéseket tesz. Ezért írta Máté a tanítványokról, hogy 
„elcsodálkoztak” azon, amit Jézus tett. 

Nem kérdéses, hogy előbb vagy utóbb, de az emberiség teljesen elveti 
Isten kegyelmét és irgalmát (lásd 1Móz 6:13; 15:16; 19:24; Jel 22:11). 
Miért olyan fontos Istenre hagyni az ítéletet, hogy ne ítélkezzünk – se 
másokkal, se magunkkal kapcsolatban? 
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június 1.szerda

A MEGvETETT Kő

Ha mindössze néhány napunk lenne már csak hátra, mit kezdenénk velük? 
Az egyik dolog, amit ebben a helyzetben tett Jézus, hogy olyan történeteket 
mondott el, amelyek mély hatást gyakoroltak a hallgatóságra. 

Olvassuk el Mt 21:33-46 verseit! Kiket jelképeznek a következők? 

Szőlősgazda:  

Szőlőmunkások:  

Szolgák:  

Fiú:  

Figyeljük meg, hogyan idézi Jézus Zsolt 118:22-23 verseit! A megvetett kő pró-
féciáját említve Izrael életében ténylegesen megesett eseményre utal, ami az 
első templom építése alatt történt. Amikor Salamon templomát húzták fel, a 
hatalmas építőköveket, amelyeket az alaphoz és a falakhoz használtak, a kő-
bányában faragták készre. Amikor az építkezés helyére szállították őket, már 
semmilyen eszközzel nem alakították tovább, sem vésésnek, sem kalapálás-
nak a hangját nem lehetett hallani. Az építőknek csak annyi volt a dolga, hogy 
a helyükre tegyék őket. Az egyik kő szokatlan méretűre és különös formájúra 
készült. Mivel az építők nem találtak neki helyet, kihagyták. A kő folyton út-
ban volt, használhatatlanul, ezért csak bosszúságot okozott. Sokáig ott volt 
mint kiselejtezett kő. „Ám, amikor a munkások a sarkot akarták kialakítani, 
sokáig kerestek egy elég nagyméretű, erős, megfelelő alakú követ, mely elbírja 
a ránehezedő hatalmas súlyt… Végül a figyelem a rég elvetett kőre terelődött… 
A követ elfogadták, kijelölt helyére tették, s úgy találták, hogy pontosan odail-
lik” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1990, Advent Kiadó, 503. o.). 

Olvassuk el újra Mt 21:44 versét! A kővel való kapcsolat két módját lát-
hatjuk: egyik a kőre esés és összetöretés, a másik, amikor a kő esik rád 
és összetör. Mi a meghatározó különbség a kettő között? (Lásd még 
Zsolt 51:7; Dán 2:34!)
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június 2. csütörtök

A KEGYELEM ÁRA

A Biblia örömhíre: a szerető Isten teremtett meg, aki minden lehetőséget meg-
ad ahhoz, hogy Jézus kereszthalála által kikecmeregjünk a halál és a bűn pos-
ványából. Ez a téma többféleképpen megjelenik a Szentírásban. Jézus követ-
kező példázatában is ezt láthatjuk.

Olvassuk el Mt 22:1-15 verseit! Mit tanít ez a példázat a hit általi megvál-
tásról? 

Lehet, hogy keménynek hangzik a példázat, de ne feledjük: életbe vágó dol-
gokról tanít – örök élet vagy örök pusztulás. Vajon mi lehetne ezeknél fon-
tosabb? Amikor a keresztre tekintünk, ami által Isten kifizette az emberiség 
megváltásának árát, látnunk kellene, milyen mély, hatalmas és felfoghatatla-
nul kiaknázhatatlan annak titka. Az örökkévaló Istenségnek arról a Személyé-
ről beszélünk, aki magára vállalta a bűn által kiváltott isteni büntetés teljes árát. 
Ennél komolyabb dolog nem létezik. Ha a téma oly nagy, hogy az örökkévalósá-
gon át fogjuk tanulmányozni, nem meglepő, hogy ma alig valamicskét vagyunk 
képesek megérteni az egészből. Ezért kerültek ezek a megalkuvást nem ismerő 
szavak ebbe a példázatba. Isten mindenkiért letette a fedezetet, hogy részt ve-
hessen a menyegzőn (lásd Jel 19:7); mindaz, amit Istennek meg kellett tennie, 
olyan nagy volt, az egész olyan mélyen szántó, hogy egyetlen példázat sem képes 
igazán visszaadni annak teljességét.

Ezért megdöbbentő, hogy a meghívottak valójában „semmibe vették” a meg-
hívást, és inkább a saját dolgaik után indultak. Sőt, egyesek még rá is támadtak 
azokra, akik a kedves invitálást átadták. Nem csoda, hogy a reakció ilyen hatá-
rozott volt. 

Mit jelent a példázatban az „esküvői ruha”? Lásd még Jel 19:8!  

A ruha Krisztus igazságának a jelképe, amely megjelenik a szentek életében 
és cselekedeteiben. A ruha hiánya azokra az állítólagos keresztényekre utal, 
akik bár igénylik a kegyelem és a megváltás által kínált előjogokat, nem hagy-
ják, hogy az evangélium átformálja életüket és jellemüket. Ilyen hatalmas ár 
mellett minden azokért történik, akik szívesen fogadják a meghívást. A példá-
zat egyértelműen mutatja, hogy nem elég Isten országának csak a küszöbéig 
eljutni, be is kell oda lépni, nem végezhetünk félmunkát.
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június 3.péntek

TOvÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
A London hírlap egyik főcíme közölte: „Egy három éve halott nő holttes-
tét találták meg egy lakásban – Joyce csontváza ott ült a kanapén, mint aki 
még mindig nézi a tévét” (www.theguardian.com/film/2011/Oct/09/joyce- 
vincentdeath-mystery-documentary). 

Három éve volt ott a holttest a londoni lakásában, de a nőt senki sem hiányolta? 
Senki nem kereste, hogy mi van vele? Hogy eshet meg ilyesmi, különösen egy 
olyan helyen, ahol az emberi érintkezések száma szinte korlátlan? Mikor a hír 
napvilágra került, nemzetközi lapok is felkapták, a londoniakat pedig különö-
sen megdöbbentette a tragédia. Hogyan fordulhatott elő, hogy valaki már ilyen 
hosszú ideje meghalt, de senki nem tudott róla? Bizony, az evangélium remé-
nye és ígérete nélkül, a megváltásban értünk lefizetett ellenérték nélkül mind-
annyian pusztulásra lennénk ítélve, feledésre, mint az a szegény londoni nő. 
Csakhogy a helyzet még rosszabb, mivel senki sem lesz, hogy megtaláljon és 
elsirasson bennünket, nem három évvel, de akár milliárd évekkel az eset után 
sem. A tudósok ma egyetértenek abban, hogy előbb-utóbb az egész világegye-
tem felmondja a szolgálatot és elpusztul, amit egyes elméletek a „nagy kozmi-
kus hőhalálként” emlegetnek vagy más, ehhez hasonló, képszerű elnevezéssel 
illetnek. A kereszt azonban mást mond: mégpedig azt, hogy ez az elmélet hibás. 
Ahelyett, hogy eltűnnénk az örök feledés homályában, örök élet ígéretét kaptuk 
a mennyekben és az új földön. Ilyen hihetetlenül lenyűgöző kilátásokkal ma-
gunk előtt nem kellene okosabban élni és nem engedni, hogy bárki, bármi az 
utunkba álljon, akadályozva hogy megkapjuk az ígéreteket Jézusban? 

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1. Gondolkodjunk el azon, mennyire végleges és megkérdőjelezhetetlen 

a halál, és mennyire haszontalan volt minden emberi törekvés az 
évezredek alatt, hogy kivédjük! A legtöbb, amit tehetünk, hogy tartó-
sítjuk a holttestet, ami semmivel sem ér többet a halál ellen, mint egy 
új festékréteg egy kiégett motorú autón, amitől az autó továbbra is 
használhatatlan marad. Nem csoda, hogy olyan drámai és rendkívüli 
volt az Isten Fiának halála és feltámadása, amint legyőzte az elmúlást 
értünk! Ezek szerint mégis mennyire központi a kereszt helye minden 
reménységünkben és hitünkben?

2. Mit jelent az, hogy Krisztus igazsága elfedi a vétkeinket? Gondolkodjunk 
még ezen! Hogyan védhet meg ennek helyes megértése úgy az olcsó 
kegyelem tanától, mint a törvényeskedéstől? Miért olyan életbe vágó, 
hogy mindkét végletet elkerüljük? 
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TÚRMEZEI ERZSÉBET:
FOHÁSZ

Keserű kérdések
egész özönével
kínoztam a lelkem.
Feleletet, választ
egyikre se leltem 
nélküled, Úr Jézus.

Kegyelmeddel nyílt meg
mindegyik miértnek
titkos művű zára.
Tebenned találtam
életem céljára.
Tebenned, Úr Jézus.

Most már, bármi fájjon,
minek kérdjek? Tudom,
aranykalászt terem
fájdalmak vetése.
Áldott a Te kezed
minden vezetése.
Csak vezess, Úr Jézus!
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június 4-10.

Az utolsó napok eseményei

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 19:5-6; Máté 23–24; János 12:20-26; 
1Thesszalonika 4:16

„Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felma-
gasztaltatik” (Mt 23:12, RÚF).

A keresztény hit csúcspontja Jézus második eljövetele. Ennek fontos előzmé-
nyei az első advent és a kereszthalál. A második advent nem történhetne meg 
az első eljövetel nélkül, ahogy az első eredménytelen lenne a második nélkül. 
Elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymásba, ha nem is időben, de céljukban, 
amely nem más, mint az emberiség megváltása és a nagy küzdelem befejezé-
se. Az első eljövetel megtörtént, teljes lett és elvégeztetett; most vágyakozva és 
sóvárogva várjuk a második alkalmat. 

Ezen a héten azt vizsgáljuk meg, amit Máté 23. fejezete közöl arról, ami Jézus 
utolsó felhívása volt néhány zsidó vezetőhöz. Megtérésre hívott, hogy fogad-
ják el Őt, mert ez az egyetlen reményük a megváltásra. Utána Máté 24. fejeze-
tében megnézzük, hogyan válaszolt a kérdésekre, amelyek azt firtatták, milyen 
előzményei lesznek a második eljövetelének. Az inkább ünnepélyes képben, 
amelyet itt felvázol Jézus, Jeruzsálem pusztulása és a visszajövetelt megelőző 
események összekapcsolódnak. Bármennyire nehéz is lesz az eljövetel előtti 
időszak a háborúkkal, az éhínséggel és az árulással, ígéretet kapunk, hogy a 
hívek „meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőség-
gel” (Mt 24:30, RÚF). Más szóval, a sok szomorúság és vesződség ellenére is 
megvan minden okunk az örömre! 

11. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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június 5. vasárnap

vAK vEZETőK

Jézus maga vezette be Izrael népét Jeruzsálembe, erős kézzel és kinyújtott 
karral. Sasszárnyakon hozta ki őket Egyiptomból, hogy magához vezesse 
őket. „…bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdo-
nom. Papok királysága és szent népem lesztek” (2Móz 19:5-6, RÚF). Bizonyos 
értelemben Jézus megkérte Izraelt a szépséges Sínai-hegyen. Mózes második 
könyve elmondja, hogy a nép vezetői és vénei „Látták Izráel Istenét: Lába alatt 
zafírkőféle volt, olyan tiszta, mint maga az ég… látták az Istent, amikor színe előtt 
ettek és ittak” (2Móz 24:10-11, RÚF). Krisztus a szövetség poharát ajánlotta 
fel Izraelnek, ahogy egy férfi nyújtja a poharat választottjának, akit szeretne 
elvenni és szebb jövővel megajándékozni. Izrael elfogadta a poharat és azt 
mondta: Igen, örökké veled akarunk élni az ígéret földjén.

Mindezekkel a gondolatainkban olvassuk el Máté 23. fejezetét! Mit mond 
Jézus Izrael vezetőinek? Mire figyelmezteti őket? Ami pedig még fontosabb, 
milyen tanulságot szűrhetünk le a magunk részére abból, ami miatt kifeje-
zetten korholja őket? Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy nem követjük 
el mi is ugyanazokat a bűnöket?

Máté 23. fejezetében Jézus végső, elkeseredett felhívását fogalmazta meg, hogy 
megbékélésre hívja szeretteit, akik mégis elhagyták. Ő elfogadta döntésüket 
és elhagyta a házukat, a templomot. „Íme, elhagyatottá lesz a ti házatok” (Mt 
23:38, RÚF). Amint Jézus kiment a templomból, az sivárrá, üressé és elhagya-
tottá vált, akárcsak a pusztaság, amelyben az Úr először mentette meg népét. 

A megváltás történetének nagy eseménye következik be nemsokára, és ezek a 
vezetők, valamint azok, akiket megtévesztettek, el fogják szalasztani. Ugyan-
akkor mások, először zsidók, majd nem sokkal később pogányok is, elfogad-
ják a Szentlélek vezetését, hogy tovább haladjanak a nagy munkában és Izrael 
elhívásában. Ők válnak Ábrahám igazi magjává, leszármazottaivá, és lesznek 
„ígéret szerint örökösök” (Gal 3:29, RÚF). Ma mi is ugyanahhoz a néphez tar-
tozunk, ugyanazzal az isteni elhívással. 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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június 6.hétfő

A vÉGIDőK JELEI

Miután Jézus megdorgálta Izrael vezetőit, akik megtagadták Őt, János érde-
kes kérést jegyez le Jn 12:20-26 szakaszában. Krisztusnak hírt vittek néhány 
pogányról, akik azt mondták: „Jézust szeretnénk látni” (21. vers, RÚF). Ezek 
a görögök először Jézushoz hűségesek zsidóknak mondták el a kérésüket. 
Nem sokkal később hasonló dolog történt, csak jóval nagyobb léptékben: mi-
közben néhány zsidó megtagadja majd, mások az Ige elsődleges eszközeivé 
válnak, akik által sok pogány jut el az istenismeretre. Különös, hogy a kérést 
közvetlenül azután fogalmazták meg, miután Jézus közölte a vezetőkkel: a há-
zuk elhagyatottá válik. Az ó nemsokára átadja helyét az újnak, annak, ami 
mindig is Isten szándéka volt: a pogányok megváltásának, együtt a zsidókkal. 

Mt 24:1-14 szakaszában milyen képet rajzol fel Jézus úgy a hűséges hívőkre, 
mint általában a világra vonatkozóan? 

Jézus az itt leírtakat a neki feltett kérdésre válaszként fogalmazta meg, hogy mi 
lesz a jele a második eljövetelének és a világ végének. „Tanítványainak adott 
válaszában Jézus nem választotta el egymástól Jeruzsálem pusztulását eljövete-
lének nagy napjától. E két eseménynek a leírását összevegyítette. Igen, ha Jézus 
úgy tárta volna fel tanítványai előtt az eljövendő eseményeket, ahogy azokat Ő 
látta, akkor bizony tanítványai nem tudták volna elhordozni a látványt. Irántuk 
való irgalmában a két nagy valóságos időszak leírását egybeolvasztotta, és hagy-
ta, hogy a tanítványok maguk jöjjenek rá értelmére… Jézus ezt az egész magya-
rázatot nemcsak a tanítványai számára adta, hanem azok számára is, akiknek 
majd a föld történelmének ebben az utolsó időszakában kell élniük” (Ellen G. 
White: Jézus élete. Budapest, 1990, Advent Kiadó, 531-532. o.). 

Egy dolog egészen világos Jézus válaszában: azok az események, amelyek az 
eljöveteléhez vezetnek, közel sem kellemesek. Jézus mondandója nem utó-
pisztikus, nem beszél ezeréves békebirodalomról a földön. Háború, árulás, 
természeti katasztrófák, az egyház üldözése, hamis krisztusok és még hami-
sabb testvérek szerepelnek felsorolásában. A legpozitívabb dolog, amit meg-
említ itt, hogy „Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az 
egész világon” (Mt 24:14, RÚF). 

Mt 24:13 versében Jézus kijelenti: „aki mindvégig kitart, az üdvözül” 
(RÚF). Mit tehetünk azért, hogy lelkileg erősek maradjunk a próbák 
között, amelyek könnyen elcsüggeszthetnének vagy feladásra késztethet-
nének? Láttuk, hogy másokkal már megtörtént mindez. Miért nem áltat-
hatjuk magunkat azzal, hogy mi védettséget élvezünk ezek ellen? 
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június 7. kedd

MENEKüLÉS JERUZSÁLEMBőL

Olvassuk el Mt 24:15-22 verseit! Miről beszél Jézus az Igében? Milyen képet 
vázol fel válaszképpen a neki feltett kérdésre? 

A „pusztító utálatosság” kifejezés alatt általában egy bizonyos szent dolog 
meggyalázását, megszentségtelenítését értjük. Jézus egyértelműen beszélt 
Jeruzsálem lerombolásáról, amely Kr. u. 70-ben bekövetkezett. Amint láttuk 
szerdán, Jézus vegyítette az erről az eseményről elmondottakat a világ állapo-
tának leírásával, ami második eljövetele előtt lesz jellemző. „Krisztus a meg-
átalkodott, hitetlen, lázadó és Isten büntető ítélete elé siető világ szimbólumát 
látta Jeruzsálemben” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2000, Ad-
vent Kiadó, 21. o.). 

Még az elhagyatottsága idején is arra koncentrált az Úr, hogy megmentsen 
mindenkit, akit menthető. Lukács evangéliumában lényegében azt mondja a ta-
nítványoknak, hogy mielőtt a „pusztító utálatosság” megjelenik, meneküljenek 
el: „Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet ellenséges seregek kerítik be, akkor 
tudjátok meg, hogy elközelített annak pusztulása. Akkor azok, akik Júdeában van-
nak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, menjenek ki onnan, 
akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda. Mert ezek a bosszúállás napjai, 
hogy beteljesedjék mindaz, ami meg van írva” (Lk 21:20-22, RÚF).

Amikor látták a keresztények Jeruzsálemben mindezeket megtörténni, Jézus 
figyelmeztetése szerint elhagyták a várost, miközben a zsidók többsége ott-
maradt és elpusztult. Egyes becslések szerint több mint egymillió zsidó esett 
el a város ostromakor, és több mint kilencvenhétezren fogságba kerültek. 
„Azonban egy ideiglenes fegyvernyugvás alkalmával, amikor a rómaiak vá-
ratlanul szüneteltették Jeruzsálem ostromát, minden keresztény elmenekült, 
és állítólag egy sem vesztette az életét. A Jordántól keletre, egy hegy lábánál 
fekvő városban, Pellában találtak menedéket, mintegy 27 kilométerre délre a 
Galileai-tengertől” (The SDA Bible Commentary. 5 köt., 499. o.).

Emlékezzünk vissza egy olyan esetre, amikor valaki figyelmeztetett vala-
mire, majd a nagy rémületre, amikor elérkezett az idő, és rájöttünk, hogy 
nem figyeltünk eléggé! Miért olyan életbe vágó, hogy ne csak az Istenben 
kapott csodálatos ígéretekre, de az általa megfogalmazott figyelmezteté-
sekre is odafigyeljünk? 
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június 8.szerda

JÉZUS MÁSODIK ELJövETELE

Máté 24. fejezetében találjuk Jézus válaszát azokkal a jelekkel kapcsolatban, 
amelyek az eljövetelére, vagyis uralmának az érkezésére utalnak. 

Még mire figyelmeztet Jézus az eljövetelét megelőző eseményekkel kapcso-
latban, és hogyan tekintettek ezekre a történelem folyamán (Mt 24:23-26)?

Világi perspektívából nézve Jézus csupán egy galileai vándorprédikátor volt, 
akinek alig maroknyi követője akadt. Akkor hogyan beszélhetett arról, hogy 
sokan jönnek majd az Ő nevében, Krisztusnak adva ki magukat? Mégis pon-
tosan ez történt a múló évszázadok alatt, ahogy napjainkban is, ami újabb 
ékes bizonyítéka annak, hogy Isten Szava igazság. 

Olvassuk el Mt 24:27-31 verseit! Hogyan írja le az igehely a második eljöve-
telt? Mi fog történni az esemény folyamán?  

Jézus, miután arra figyelmeztetett, hogy sokan jönnek majd hamis krisztus-
ként az Ő nevében, leírja, milyen lesz a tényleges eljövetele. Először is szemé-
lyes és valóságos lesz. Maga Jézus Krisztus tér vissza a földre. A kijelentés, 
hogy „…maga az Úr fog alászállni a mennyből” (1Thessz 4:16, RÚF), nyilván-
való cáfolat azokkal a tanításokkal szemben, amelyek szerint Krisztus vissza-
térése nem valóságos, vagy, hogy ez csupán csak egy új korszak kezdete lenne 
az emberiség történetében. Az eljövetel látható lesz, akár a villámlás, amely 
átszeli az eget. „…és minden szem meglátja őt” (Jel 1:7). A trombita a leírás 
szerint hangos lesz, elég hangos ahhoz, hogy még a halottak is felébredjenek. 
A legfontosabb pedig az, hogy míg az első eljövetel Jézus önként vállalt alá-
vetettségről szólt, a második alkalommal már dicsőséges Királyként érkezik 
(Jel 19:16), mint aki győzelmet aratott minden ellensége (és a mi ellenségünk) 
felett (1Kor 15:25). 

A világban annyi a zavar és a bizonytalanság a jövővel kapcsolatban, mi 
hogyan nyerhetünk személyes erőt és reményt a második visszajövetel 
ígéretéből?  
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június 9. csütörtök

„VIGyÁZZAToK TeHÁT!”

Jézus visszajövetele minden keresztény reménység csúcspontja; mindannak a 
beteljesedése, amit ígéretként kaptunk. Enélkül mi értelme lehetne bárminek? 
Elporladnánk a földben, mint mindenki más. A második advent és mindaz 
nélkül, amivel az esemény együttjár, a hitünk teljes egészében csak hazugság 
és színjáték lenne, és minden igaz lenne, amit a hitünk kritikusai és gúnyolói 
felhoznak ellene. Nem csoda, hogy Jézus visszajövetelére vágyakozva egyes ke-
resztények elkezdenek dátumokat kijelölni az esemény bekövetkezésére. Végté-
re is tényleg olyan sok múlik Jézus visszatérésén! Persze jól tudjuk, hogy téves 
volt minden eddig megjövendölt dátum Jézus visszajövetelére vonatkozóan. 

Hogyan világítanak rá Mt 24:36, 42 versei arra, hogy a dátumokat számol-
gatók rossz úton járnak? 

Mivel nem tudjuk pontosan, mikor jön el Jézus, azt az utasítást kaptuk, hogy 
legyünk mindig készen: „vigyázzatok tehát!”

Olvassuk el Mt 24:42-51 verseit! Mit mondott Jézus, mit jelent vigyázni és 
készen állni a második adventre? 

Jézus félreérthetetlenül kijelentette: nem tudjuk, mikor jön vissza. Sőt, akkor 
érkezik el, amikor éppen nem számítanánk rá. Ezért mindig készen kell áll-
nunk az érkezésére, az eljövetelére. Úgy kell élnünk, mint akikhez bármelyik 
pillanatban megérkezhet, még ha nem is tudjuk, pontosan mikor. Amikor úgy 
gondoljuk: Van még idő, sokára jön vissza, még élhetek egy darabig a vágyaim 
szerint, pontosan az a hozzáállás jellemez, ami ellen Jézus óva intett. 

Törekednünk kell arra, hogy hűségesek maradjunk, mégpedig az Isten irán-
ti szeretetből, az általa igaznak ítélt dolgokat téve, függetlenül attól, mikor 
jön vissza. Merthogy a visszatérésre vonatkozó szövegeket nézve, különösen 
azokat, amelyek azok ellen szólnak, akik rosszul bánnak másokkal, nem az 
számít igazán, mikor jön vissza Jézus. Az ítélet előbb vagy utóbb, de biztosan 
bekövetkezik.

Jézus visszatérésében hívő hetednapi adventistaként hogyan lehetünk 
biztosak abban, hogy nem követjük el a „gonosz szolga” hibáját, akár 
csak burkoltan is? 
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június 10.péntek

TOvÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
A Máté 24. fejezetében található történetek összefüggésében a következőket 
is kijelentette Jézus: „Bizony mondom nektek, hogy nem múlik el ez a nemzedék 
addig, amíg mindez meg nem történik” (34. vers, RÚF). Ez a rész sokakat össze-
zavar, hiszen nyilvánvaló, hogy a felsorolt események nem egy generáció alatt 
mentek végbe. Dr. Richard Lehmann, a The Handbook of Seventh-day Adventist 
Theology című könyv szerzője azt mondja, hogy a „nemzedéknek” fordított gö-
rög szó megegyezik a héber dór szóval, amit gyakran használnak egy bizonyos 
embercsoport vagy osztály megnevezésére, mint a „dacos és lázadó nemzedék” 
esetén (Zsolt 78:8, RÚF). Így Jézus a szó használatakor nem időre, időszakra 
utalt, hanem gonosz emberek csoportjára. „Összhangban az Ótestamentum-
mal, Jézus időbeli jelentés nélkül használhatta az »ez a nemzedék« kifejezést, 
hogy az emberek egy osztályára utaljon. A gonosz nemzedékbe beletartozik 
mindenki, akinek az ismertetőjegye a gonoszság (Mt 12:39; 16:4; Mk 8:38)” 
(The Handbook of Seventh-day Adventist Theology. Hagerstown, 2000, Review 
and Herald® Publishing Association, 904. o.). Más szóval, a gonoszság a vi-
lágban marad az idők végéig, egészen Jézus visszajöveteléig.

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1. Hetednapi adventistaként hogyan kezeljük Jézus második eljövetele 

látszólagos késésének kérdését? vajon a korábbi adventista generáci-
ók nem abban hittek, hogy a Megváltó még az ő életükben visszatér? 
Nem így vagyunk ezzel mi is? vajon nem várhatnánk, hogy Jézus egy 
bizonyos időperióduson belül végre visszatérjen? Hogyan találhatjuk 
meg a helyes egyensúlyt a második adventtel kapcsolatban? Hogyan 
kerülhetjük el, hogy „gonosz szolgákká” váljunk, miközben nem 
esünk a másik végletbe sem, akik minden újsághír címében az azon-
nali vég jelét vélik felfedezni? Milyennek kellene lennie a helyes hoz-
záállásnak azok között, akik Jézus második eljövetelére várnak?

2. Olvassuk el újra, milyennek írja le Jézus a második adventet! Miben 
különbözik ez egyéb, népszerű elképzelésektől? Figyelembe véve, 
milyen világosan tanít a témában a Szentírás, hogyan hihetnek sokan 
mégis olyan elgondolásokban, amelyek ellentétesek az Igével? Milyen 
érveket hoznak fel eszméik védelmében, és milyen válaszaink lehet-
nek nekünk ezekre? 

3. Miként tanulhatunk meg együttélni a késéssel? Hogyan kezelték ezt a 
bibliai szereplők, és mit tanulhatunk tőlük? Például József, Ábrahám 
és Sára, Káleb és Józsué? Ugyanakkor mit mond el Jel 6:9-10 a késés-
sel kapcsolatban?  
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PÁSKULYNÉ KOvÁCS ERZSÉBET:
MARADJ vELEM

Uram! Maradj velem, ha viharban járok,
ha csendes alkonyon megnyugvást találok:
maradj velem!

Te maradj velem, ha ijeszt a félelem,
ha a hazug nyelvek hízelkednek nekem:
maradj velem!

Te maradj velem, ha éjbeszáll az este, 
s magányomban szívem valakit keresne:
maradj velem!

Ha megtanít sírni ez a múló élet,
s szívem fájdalmában még valamit kérek:
maradj velem!

Te légy a minden, mindenekben nékem,
élet a halálban: s halálom énnekem.
Óvó kezed takarja életem,
a síron túl is: Uram, Te légy velem!
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június 11-17.

Jézus utolsó napjai

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 26:1-19, 36-46, 51-75; Lukács 12:48;
1Korintus 5:7 

„Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán…” (Mt 26:31, RÚF).

Ebben a tanulmányban Jézus a földi élete végső, a keresztfához vezető szaka-
szába lépett. A föld, de még inkább az egész világegyetem kezdett szembenéz-
ni a teremtés történetének legdöntőbb eseményével. Számos fontos monda-
nivaló levezethető azokból az eseményekből, amelyeket a héten átnézünk, de 
hadd fókuszáljunk most csak az egyikre: a szabadságra és a szabad akaratra! 
Figyeljük meg, hogy különböző emberek hogyan éltek a szabadság nagy és 
drága ajándékával! Figyeljük meg, hogyan származtak meghatározó, akár az 
örökkévalóságra is kiható következmények abból, ahogyan ki-ki a szabadsá-
gával élt!

Mindenkinek – Péternek, Júdásnak és az asszonynak az alabástrom szelencé-
vel – meg kellett hoznia a maga döntését. A legfontosabb azonban, hogy Jézus-
nak is döntéseket kellett hoznia, ezek között a legnagyobbat, hogy vállalja-e 
a keresztet, még ha emberi természete ágált is ez ellen. „Atyám, ha lehetséges, 
távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, 
hanem amint te” (Mt 26:39, RÚF). 

A helyzet iróniája elképesztő: visszaéltünk a szabad akarat ajándékával, és 
ez volt az, ami miatt várt Jézusra a pillanat, amelyben szabad akaratával élve 
arról kellett döntenie, hogy megmentsen-e bennünket a pusztulástól, amit a 
szabad akaratunkkal való visszaélés hozna ránk máskülönben.

12. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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június 12. vasárnap

AKI „Jó DOLGOT CSELEKEDETT”

A mostani tanulmánnyal Jézus utolsó földi napjaihoz érkezünk. Még el kell 
jutnia a keresztig, fel kell támadnia és meg kell mutatnia magát a maga teljes-
ségében a világ megfeszített és feltámadt Megváltójaként. Azonban, bármeny-
nyire szerették kortárs követői Jézust, akármennyire becsülték is, még nagyon 
sok mindent kellett megtanulniuk arról, ki is Ő valójában és mit fog tenni 
értük. Visszatekintve, a Biblia egészének, benne Pál meghatározó magyaráza-
tainak az ismeretében a felkent Jézusról, mi már sokkal többet tudunk arról, 
mit tett Jézus értünk, mint azok, akiknek az idejében mindez történt. 

Mindezek ismeretében olvassuk el Mt 26:1-16 verseit! Mi a jelentősége a 
drága ajándéknak? Mit kellene megtanulnunk belőle magunkra nézve a Jé-
zus és köztünk lévő kapcsolatról? 

Figyeljük meg, miként helyezi Máté Jézus fejének megkenését (ami valószínű-
leg a dicsőséges bevonulás előtt történt) a megöléséhez vezető, egyre kiteljese-
dő cselekménysorozatba. Miközben népéből egyesek azt tervezgették, hogyan 
ártsanak neki, ez az asszony, akinek egy „alabástromtartóban drága olaja” (7. 
vers, RÚF) volt, határtalan szeretetét és imádatát árasztotta rá.

Amíg a tanítványok bosszankodtak, hogy mire volt jó ez a pazarlás, Jézus 
elmondta: az asszony jó dolgot tett. Bár túlságosan nagyvonalúnak látszódhat 
egy külső szemlélő előtt, tettével az asszony valójában Krisztus iránti érzései-
nek a mélységét mutatta be. Miközben valószínűleg semmit sem tudott arról, 
ami bekövetkezik, és mindez mit jelent a világ számára, eleget értett meg ah-
hoz, hogy tudja, sokat köszönhet Jézusnak; ezért sokat is akart visszaadni. 
Még az is lehet, hogy hallotta a szavakat: „Akinek sokat adtak, attól sokat kíván-
nak” (Lk 12:48, RÚF). Mindeközben a tanítványok, akik egyértelműen sokkal 
többet láttak Jézus cselekedeteiből, mint ez az asszony, teljesen félreétették 
a történteket. „A balzsam az adományozó túlcsorduló szívének jelképe volt. 
Külső kiábrázolása annak a szeretetnek, amelyet addig tápláltak a mennyei 
patakok, amíg túl nem csordult. És Mária cselekedete, amit a tanítványok pa-
zarlásnak mondtak, ezerszer megismétli önmagát mások fogékony szívében” 
(Ellen G. White megjegyzése, The SDA Bible Commentary. 5. köt., 1101. o.). 

Mi a helyes válasz arra, amit Jézus értünk tett? Mit kellene mondania 
erről ennek a történetnek? Felhasználva szabad akaratunkat, milyen „jó 
dolgot cselekedhetünk” Jézusért, válaszként arra, amit kaptunk tőle? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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június 13.hétfő

AZ ÚJ SZövETSÉG

Olvassuk el Mt 26:17-19 verseit! Mi a jelentősége annak, hogy mindez hús-
vét idején történt? Lásd még 2Móz 12:1-17; 1Kor 5:7!

A mózesi történet természetesen a megváltás, a szabadulás története; amit Is-
ten tesz azokért, akik önmagukért ezt nem tudnák megtenni. Mennyire találó 
ez az előkép arra, amit Jézus nem sokkal ezután megtett értünk!

Olvassuk el Mt 26:26-29 verseit! Mit mondott Jézus a tanítványainak? Mit 
jelentenek a szavai számunkra ma? 

Jézus bemutatta a húsvét mélyebb értelmét. Az Egyiptomból való szabadulás 
csodálatos kiábrázolása volt Isten hatalmának és fennhatóságának, azonban 
ennek hatása csak korlátozottan érvényes. Ez nem az a megszabadítás volt, 
amelyre a zsidóknak vagy akár bármelyikünknek valójában szüksége van. 
Nekünk csak a Jézusban való megváltás, az örök élet a megoldás. „Így tehát új 
szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett 
bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét” 
(Zsid 9:15, RÚF).

Jézus megmutatta a bor és a kenyér igazi jelentését; ezek a jegyek mind az Ő 
kereszthalálára mutattak. Tehát az állatáldozatokkal ellentétben, amelyek elő-
re mutattak Jézus halálára, az úrvacsorában való részvétel visszamutat arra. 
A jelképek így minden esetben Jézusra mutatnak a kereszten. Ennek ellenére 
a keresztre feszítés nem a történet végét jelenti. Amikor Jézus arról beszélt a 
tanítványoknak, hogy nem iszik újra a szőlőtő gyümölcséből addig a napig, 
„amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában” (Mt 26:29, RÚF), ezzel a 
jövő felé, a visszajövetelére és azon túl terelte a tekinteteket. 

Gondolkodjunk el Jézus szavain, amelyek szerint nem iszik addig a sző-
lőtő gyümölcséből, amíg az Atya országában együtt nem leszünk vele! 
Mit mond el ez számunkra a Jézus és a közöttünk lévő bensőséges kap-
csolatról? Hogyan élhetjük át a vele való kapcsolat ilyen szorosságát ma? 
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június 14. kedd

A GECSEMÁNÉ-KERTBEN

Húsvét hetében a papok bárányok ezreit mutatták be áldozatként a templom-
ban, amely a hegy tetején, a Kidron völgye felől vezető út végén helyezkedett 
el. A bárányok vérét az oltárra öntötték, ahonnan egy csatorna vezette le azt 
egy patakocskába, amely átszelte a Kidron völgyét. Az események idején a 
bárányok vére akár egészen vörösre festhette a patak vizét. Jézusnak és a ta-
nítványoknak a vérvörös vízen kellett átkelniük a Gecsemáné-kertbe menet. 

Olvassuk el Mt 26:36-46 verseit! Miért volt olyan nehéz Jézus számára a 
Gecsemáné-kerti tapasztalat? Mi történt valójában?  

Nem a fizikai haláltól félt a Megváltó, amikor azért könyörgött, hogy múljék el 
tőle a pohár. Az a pohár, amely borzalommal töltötte el, az Istentől való elszaka-
dás volt. Jézus tudta, hogy ha bűnné lesz értünk, ha vállalja a halált helyettünk, 
magára kell vennie Isten bűnnel szembeni haragját. El kell szakadnia Atyjától. 
Isten szent törvényének megsértése olyan súlyos tett volt, amiért csak a vétkes 
halála jelenthetett engesztelést. Jézus akkor jött el, amikor elérkezett az ideje, 
hogy meghaljon helyettünk, és így nekünk ne kelljen meghalni. 

„Krisztus, amikor maga előtt látta az összeütközés minden lehetséges követ-
kezményét, akkor a lelke megtelt rettegéssel, mert tudta, hogy esetleges ve-
resége az Istentől való elválasztását jelentené számára. Sátán azt sugallta az 
Úrnak, hogy ha vállalja a kezességet a bűnös világért, akkor örökre elszakad 
Istentől; ezáltal azonosulna a Sátán királyságával, és soha többé nem lehetne 
közösségben Istennel… Elérkezett a rettenetes pillanat. Az a pillanat, amely-
nek el kellett dönteni a világ sorsát. Az emberiség sorsa még függőben volt. 
Krisztus még most is megtagadhatta volna a bűnös emberi nemzetségért meg-
határozott és elrendelt pohár kiivását. Még nem volt túl késő. Jézus még letö-
rölhette volna orcájáról a véres verejtékcseppeket, és hagyhatta volna, hogy az 
emberek vesszenek el bűneikben. Azt mondhatta volna: A bűnös hadd kapja 
meg bűnéért büntetését, én pedig visszamegyek az én Atyámhoz. Vajon Isten 
Fia kiissza-e a megaláztatás és haláltusa keserű poharát? Vajon az ártatlan 
elszenvedi-e a bűn átkának a következményét, hogy megmentse a bűnöst”  
(Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1990, Advent Kiadó, 592., 596. o.)?

Miként kellene hatással lennie életünk minden részére annak, amit 
Jézus hajlandó volt felvállalni és megtenni értünk, különösen, ha mások 
megsegítéséről volt szó? Hogyan ábrázolódhatna ki még jobban az éle-
tünkben a jézusi jellem? 
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június 15.szerda

JÚDÁS ELADJA A LELKÉT

Milyen szomorú Júdás története! Ha még az utolsó jeruzsálemi út előtt meghal, 
a szent történelem legtiszteltebb hősei között lehetne. Templomokat neveztek 
volna el róla. Ehelyett a neve örökre összeforrt az árulással és a hűtlenséggel. 

Olvassuk el Lk 22:3 és Jn 6:70 verseit! Hogyan segítenek ezek a részek meg-
magyarázni Júdás tetteit? 

Természetesen könnyű Júdás tetteiért Sátánt vádolni, de mindez felvet egy 
kérdést. Minek kellett volna történnie, hogy a gonosz ne vihesse el Júdást az 
árulásig? Ugyanakkor tudjuk, hogy Sátán Pétert is meg akarta szerezni (Lk 
22:31). Egy különbség azonban biztosan van a két ember között, mégpedig, 
hogy Júdás nem adta át magát teljesen az Úrnak; voltak még olyan bűnei, 
amelyekhez ragaszkodott, jellemhibák, amelyek lehetővé tették Sátánnak, 
hogy megkaparintsa őt, és elvégeztesse vele, amit végül megtett. Mindez egy 
újabb fontos következménye a szabad választás képességének. 

Olvassuk el Mt 26:47-50 és 27:1-10 verseit! Milyen leckéket kellene megta-
nulnunk Júdás szomorú történetéből? 

Mt 26:47-50 verseiben láthatjuk, amint Júdás egy csapat katonát vezet (kb. 600 
főt), papokkal és a nép véneivel egyetemben. Milyen elképesztő erő mutatkozik 
itt meg Júdásban! Amikor az ember olyasmivel rendelkezik, amire másoknak 
nagy szüksége van, roppant erővel bír, ahogy Júdás is ekkor. Mindez jól műkö-
dik, legalábbis addig, amíg az ember meg nem teszi, amit várnak tőle. Azonban, 
ha csak arra kell valaki, hogy mások megkapják, amit akarnak, amikor végül el-
érik a céljukat, tovább nincs rá szükségük. Csak órák kérdése és Júdás egyedül 
maradt, nem volt semmije. Egy másik fontos dologra is rámutat a történet, amit 
Júdás elveszített a lelkén túl. Harminc ezüstpénz? Mai áron számolva körülbelül 
akkora összeg, mint amit egy ember 1-4 hónap alatt keres (dollárban – a fordító 
megjegyzése), az ezüst aktuális árfolyamától függően. Ám ha mondjuk az összeg 
tízszeresére vagy akár százszorosára rúgott volna, akkor is, mibe került ez neki! 
A történet szerint végül azt is elveszítette. Egy petákot sem élvezhetett az egész-
ből; ehelyett az egész összeget azoknak a lábaihoz szórta, akik korábban neki 
adták. Kiemelkedő példa ez arra, hogy végeredményben mennyire haszontalan 
minden, ami eltávolít Jézustól, minden, ami a lelkünk elvesztéséhez vezet, mint 
Júdás esetében a pénz. Olyan közel volt Júdás az örök élethez, és végül mégis 
eldobott magától mindent a semmiért!
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június 16. csütörtök

PÉTER MEGTAGADJA JÉZUST

Jézus előre látta, hogy Júdás a szabad akaratával visszaélve elárulja Őt. Ez egy 
példa a sok közül a Bibliában, amely azt mutatja, hogy bár Isten mindig előre 
tudja, hogyan fogunk dönteni, sohasem sérti a döntési szabadságunkat. Jézus 
nemcsak Júdás árulásáról tudott előre, de arról is, hogy Péter minden hőskö-
dése ellenére a kritikus pillanatban megfutamodik majd és megtagadja Őt. 

Olvassuk el Mt 26:51-75 verseit! vajon miért tagadta meg Péter Jézust? 

Sokszor elintézzük a kérdést annyival, hogy Péter egyszerűen azért tagadta 
meg Jézust, mert félt. Miközben (Jn 18:10 szerint) neki volt egyedül bátorsága 
ahhoz, hogy kardot rántson a római katonák ellen. Péter volt egyedül haj-
landó kilépni a többiek közül, büszkeségtől fűtve – amíg Jézus megálljt nem 
parancsolt neki. Akkor mi változott meg Péterben e rövid idő alatt, attól a pil-
lanattól, hogy a kardját suhogtatta, addig, amikor már azt is letagadta, hogy 
ismeri Jézust? Miért mondta, hogy „nem ismerem ezt az embert” (Mt 26:72, 
RÚF)? 

Elképzelhető, hogy rájött: tényleg nem ismeri jól azt az Embert. Nem tudta, 
hogy valójában miért is jött, mit is jelent a letartóztatása. Így amikor pánik 
lett úrrá rajta, azt is letagadta, hogy ismeri Őt. Talán már akkor megtagadta 
a Megváltót, amikor rájött, hogy nem érti, mit tesz Jézus. Feladta, amikor azt 
gondolta, hogy Jézus feladta. 

Péter még mindig sokkal inkább abban hitt, amit ő gondolt, minthogy hitét 
maradéktalanul Jézusba fektette volna, hiába látta a sok csodajelet; mindan-
nak ellenére, hogy egyébként határozottan meggyőződött Jézus Messiás voltá-
ról (Mt 16:16). Péter példája tanulság számunkra, hogy a világ összes csodája 
és jele sem tart meg az istenhitben, amíg a szívünket teljesen alá nem vetjük 
Őneki. 

Lukács beszámolójában, amikor Péter harmadszor tagadja le, hogy ő is 
egy Jézus tanítványai közül, „megfordult az Úr, és rátekintett” (Lk 22:61, 
RÚF). Az itt előforduló szót (emblepo) használja az Ige akkor is, amikor 
első találkozásukkor Jézus mélyen Péter lelkébe tekintett (lásd Jn 1:42). 
Milyen reményt nyerhetünk a magunk számára mindebből, hogy Isten 
akkor is szeret bennünket, amikor elbukunk? 
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június 17.péntek

7TOvÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
1959-ben két gengszter tört be egy kansasi család otthonába, megölte a szü-
lőket és két tinédzserkorú gyermeküket. Ezek után, mielőtt még megtalálták 
volna a gyilkosokat a meggyilkolt apa fivére a következő levelet írta a helyi 
lapba: „Rengeteg harag van ebben a közösségben. Nemegyszer hallottam ma-
gam is, hogy ha egyszer elkapják ezt az embert, a legközelebbi fára kellene 
felhúzni. Ne engedjünk az érzelmeinknek! A gaztett megtörtént, de egy másik 
élet elvétele ezen már mit sem változtat. Inkább bocsássunk meg, ahogy Isten 
is megbocsát nekünk! Nem helyes gyűlöletet táplálni a szívünkben. A bűnö-
zőnek, aki ezt tette, bizonyára nem lesz könnyű együtt élni önmagával. Csak 
akkor nyerhet békét a lelkében, ha Istenhez fordul bűnbocsánatért. Ne állít-
sunk akadályokat ennek az útjába, hanem imádkozzunk, hátha ő is megtalál-
ja a lelki békéjét” (Truman Capote: In Cold Blood. New York, 2013, Modern 
Library, 124. o.). Félretéve a halálbüntetéssel kapcsolatban felvetődő egyéb 
kérdéseket, a levélben annak a kegyelemnek a nem mindennapi kifejezését 
találjuk, amelyet Krisztus ajánl fel mindannyiunknak. Pétert még megbocsát-
hatatlan bűne után sem tagadta meg Krisztus, hanem megbocsátott neki, és 
megbízta a lelkek megmentésének munkájával. „Péter éppen most jelentette 
ki, hogy nem is ismeri Jézust, de most keserű fájdalommal rájött, hogy Ura 
milyen jól ismerte őt, és hogy szívében milyen pontosan elolvasta azokat a ha-
misságokat, amelyekről jószerével ő maga sem tudott, mert ismeretlenek ma-
radtak számára” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1990, Advent Kiadó, 
616. o.). Jézus tudta, mi lakik Péterben, még mielőtt Péter rájött volna; ahogy 
azt is tudta, mit fog tenni a tanítványa, mielőtt Péter tudta volna. Kegyelme 
és szeretete mégis töretlen maradt, annak ellenére, hogy önmagán kívül Péter 
senkit sem hibáztathatott cselekedeteiért. Amikor olyanokkal van dolgunk, 
akik hasonló hibákat követnek el, igen fontos, hogy kegyelmet gyakoroljunk, 
ahogy magunk is szeretnénk az ő helyükben kegyelmet kapni. 

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1. „Minden megtérési történet – írja C. S. Lewis – egy-egy áldott kudarc 

története”. Mit jelent ez? Miként tapasztaltuk az életben a „vesztesé-
get”? Mit vesztettünk és mit nyertünk? 

2. A Gecsemáné-kertben Jézus azt kérte, hogy múljék el tőle az a bizo-
nyos pohár, de csak akkor, „ha lehetséges”. Mi mást jelenthetne ez, 
minthogy az emberiség megmentéséhez Jézusnak fel kellett adnia az 
életét? Miért? Miért volt feltétlenül szükséges Jézusnak, a bűnöket 
magára vevő Megváltónak a halála? A nagy küzdelem ismeretében 
miért nem lehetett más útja Istennek a bűn problémája megoldására? 
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TÚRMEZEI ERZSÉBET:
AMERRE MOST JÁR

Annyi szívben felébred valami
hívogató vágy: útra kelni egyszer.
Járni, amerre Jézus lába járt.
Látni a Golgotát látó szemekkel.
Hallgatni az olajfák suttogó
beszédét… azt a titkos, bús beszédet.
A szent helyen, hol imádkozva vérzett,
belenézni a holdas éjszakába.
Ellátogatni kis Betániába,
mindenüvé, amerre elhaladt.
És lélekben királlyá gazdagodni
a szent, ezer emlékű út alatt.

Nekem ez a vágy idegen maradt.
Más volt a vágyam: Nőtt… növekedett…
lett belőle sóvárgás, akarat, 
követelés: egyedül arra menni,
amerre Jézus lába most halad.

Nem von a régi csodák földje.
Új csodák életföldje vár.
Feltámadást, erőt ujjongva hirdet
a százvirágba zsendülő határ.
S az élő Krisztus feltámadva jár.
Magyar nyomort gyógyít. Édestestvérem
vak szemét nyitja színre, fényre meg.
S bár útait szememmel el nem érem,
a lelkemen sejtésük átremeg.

Mért mennék messze, idegen vidékre
keresni, földi útja merre vitt?
Most akarom a lépteit követni:
az élő Krisztusnak élő lépteit.
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június 18-24.

Megfeszíttetett, de feltámadt

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 59:2; Máté 27:11-26, 45-46, 49-54; 
28:1-20; János 3:19; Zsidók 8:1-6 

„nekem adatott minden hatalom mennyen és földön” (Mt 28:18, RÚF).

Egy angol magazin közölt egy hirdetést, amelyben olyan embert kerestek, 
aki felajánlaná testét a tudománynak. Állítólag tudósok tanulmányozták az 
egyiptomi mumifikálás módszerét, és olyan önkéntest kerestek, aki halálos 
betegségben szenved és halála után kész lenne felajánlani a testét. A hirdetés 
szerint ezek a tudósok megfejtették az egyiptomi mumifikálás titkát, és a test 
„megmaradna – potenciálisan évszázadokig, akár évezredekig” (www.inde-
pendent.co.uk/news/science/now-you-can-be-mummified-just-like-the-egyp-
tians-1863896.html).

Keresztényként nem kell azon aggódnunk, hogyan tarthatjuk meg a porhüve-
lyünket. Isten ettől sokkal jobbat ígért. Jézus halála, amellyel a mi bűneinkért 
fizette meg a büntetést, és a feltámadás, amikor „Krisztus feltámadt a halottak 
közül, mint az elhunytak zsengéje” (1Kor 15:20, RÚF), előkészítette az utat a 
testünknek, de nem azért, hogy úgy őrizzék meg, ahogyan számos korabeli 
fáraó testét (egyébiránt, aki látott már múmiát, tudja, hogy nem túl vonzóak). 
Romolhatatlanná, örökké élővé akar tenni. 

A héten Máté evangéliuma utolsó fejezetei segítségével Isten halálának kimerít-
hetetlen igazságait fogjuk tanulmányozni és a feltámadást, illetve a reményt, 
amelyet ezek az események kínálnak nekünk. 

13. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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június 19. vasárnap

JÉZUS vAGY BARABBÁS

Olvassuk el Mt 27:11-26 verseit! Milyen egyéb lehetőségei voltak az embe-
reknek, és végül mi mellett döntöttek? 

Barabbást, a gyilkost kellett volna megfeszíteni a középső kereszten. A másik 
két kereszten valószínűleg a bűntársai függtek. A Barabbás név nem utónév, 
hanem családnév. A Bar azt jelenti: „fia valakinek”, ahogy Simon bar Jónás azt 
jelenti, hogy „Jónás fia”. Barabbás jelentése tehát „Abbás fia”, tulajdonképpen 
„az atya fia”. Sok korai kézirat feljegyzi Barabbás keresztnevét, ami nem más, 
mint Jeshua, azaz Jézus. A Jézus név gyakori volt abban az időben, jelentése 
pedig, hogy „Jahve megment”. Így Barabbás teljes neve: „az atya fia, Jahve 
megment”. Szinte hihetetlen, ugye!

„Ez az ember azzal az igénnyel lépett fel, hogy ő a Messiás. Az állította, hogy 
teljhatalmat kell kapnia arra, hogy a dolgok új rendjét hozza létre a világ tö-
kéletesítése és az igazság helyreállítása céljából. Sátáni téveszméjének hatása 
alatt azt állította, hogy mindaz, amit lopás vagy rablás útján meg tudott sze-
rezni, az a saját tulajdona. Sátáni erőkkel csodálatos dolgokat vitt véghez. 
Sok követőt nyert meg magának a nép közül. Zendülést idézett elő a római 
kormányzat ellen. Vallási lelkesedés takarója alatt egy megkeményedett szívű 
és mindenre elszánt gazember volt, aki hajlamos volt a lázadásra és kegyetlen-
kedésre. Pilátus azzal, hogy a népnek választási lehetőséget adott Barabbás és 
az ártatlan Krisztus között, a nép igazságérzetétől várt segítséget. Azt remélte, 
hogy sikerül neki a nép együttérzését megnyernie Krisztus számára a papok 
és a főemberek ellenében” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1990, Advent 
Kiadó, 639-640. o.).

Pilátus tévedett. Hacsak a Szentlélek nem győzi meg őket, az emberek elkerül-
hetetlenül rossz lelki döntést hoznak, mint ahogy a tömeg ebben az esetben. 
Előbb-utóbb mindannyiunknak választanunk kell Krisztus és Barabbás kö-
zött, Krisztus és a bűnös, romlott világ között, élet és halál között. „Az ítélet 
pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a 
sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak” (Jn 3:19, RÚF). 

Miért hajlamos az ember inkább a sötétséget választani, mint a világos-
ságot? Hogy ismerhetjük fel még önmagunkban is ezt a jellemzőt? 
Miként árulkodik mindez a bűnös természetünkről? Ezek szerint miért 
különösen fontos teljesen Isten akaratának alávetni magunkat? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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június 20.hétfő

HELYETTüNK FESZíTTETETT MEG

„Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség támadt az egész földön. Három 
óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, éli, lámá sabaktáni, azaz: Én Iste-
nem, én Istenem, miért hagytál el engem” (Mt 27:45-46, RÚF)? Mi az értelme 
ennek a felkiáltásnak? A megváltási terv fényében hogyan érhetjük meg, mi 
minden következik ebből? 

Máté feljegyzését a teológusok az „elhagyatottság kiáltásának” nevezik. A gon-
dolat lényege az elhagyatottság, hogy valakit magára hagytak szükségében. 
Jelen esetben Jézus érzi úgy, hogy az Atya elhagyta. A sötétség, amely ekkor 
körülvette a földet, az isteni büntetést szimbolizálta (Ézs 13:9-16; Jer 13:16; 
Ám 5:18-20). Jézus önmagában tapasztalta a bűn félelmetes következménye-
it, a teljes elszakadást az Atyától. Hogy mi élhessünk, magára vette az Isten 
ítéletét a bűn ellen, amely ítélet minket illetett volna: „…úgy Krisztus is egyszer 
áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nél-
kül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre” (Zsid 9:28, RÚF, lásd 
még 2Kor 5:21). A kereszten Jézus önmagára alkalmazta Zsolt 22:1 szavait, 
mivel kivételes módon tapasztalta, amit az emberek átélnek, az elszakadást 
az Atyától a bűn miatt. „…hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, 
a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg” (Ézs 59:2, 
RÚF). Mindez nem színjáték volt. Jézus tényleg magán viselte Isten büntetését 
a bűnök miatt; a mi büntetésünk szállt át rá, döbbenet és rettegés töltötte be a 
lelkét, amikor a vétkek minden súlya ránehezedett. Mennyire elfogadhatatlan 
Isten szemében a bűn, ha egy isteni személynek kell elszenvednie a büntetést 
miatta azért, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk! Ám még e szörnyűségek köze-
pette is képes volt így kiáltani: „Én Istenem, én Istenem!” Annak ellenére, ami 
történt vele, hite érintetlen maradt. Hűséges maradt a legvégsőkig, dacára a 
szenvedésnek és annak, hogy úgy érezte: az Atya elhagyta. 

Milyen érzés a bűn következményeként elszakadni Istentől? Miért állíthat-
juk, hogy a Krisztusban való igazságunk az egyetlen út vissza Istenhez, 
amit megtérésnek, bűnbánatnak és a bűnök elhagyásának kell kísérnie?
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június 21. kedd

A KÁRPIT KETTÉHASADÁSA ÉS A SZIKLÁK MEGREPEDÉSE

Minden evangélium írója más szemszögből írja meg a történetet, de Jézus ha-
lála mindegyik esetén központi mondanivaló. Ám csak Máté ír arról, hogy a 
sírok megnyíltak, miután a kárpit kettéhasadt. 

Olvassuk el Mt 27:49-54 verseit! Mit jelentenek az ekkor történtek? Milyen 
reményt adnak számunkra? 

Jézus közvetlenül azután halt meg, amikor a tömeg (tényleges szavait elfer-
dítve) gúnyolni kezdte: Illést hívja, hogy mentse meg Őt. A gúnyolódás újabb 
ékes példa arra, mennyire félreértették sokan a saját népe közül. Ezek után 
jegyzi fel Máté, hogy a templom kárpitja felülről egészen az aljáig kettéhasadt. 
A szimbólum jelentése nem kétséges: új időszak kezdődött a megváltás törté-
netében. Az áldozati szolgálat, amely oly sokáig előremutatott Jézusra, többé 
már szükségtelen. A régi földi előképet felváltotta valami sokkal jobb. 

Olvassuk el Zsid 8:1-6 verseit! Ezek az igék hogyan segíthetnek megérteni, 
mi történt a földi szentélyszolgálattal, és mi váltotta fel azt? 

Máté nemcsak a kárpit kettéhasadását írja le, hanem a sziklák megrepedését, 
a sírok megnyílását, néhány halott feltámadását, olyan eseményeket, amelyek 
csak azért történhettek meg, mert Jézus bevégezte küldetését halálával, amit 
helyettünk szenvedett el a bűn miatt. Olyan dolgokat látunk megtörténni 
Máté evangéliumában, amelyeket a régi szentélyszolgálati rendszer soha nem 
hozhatott volna el. „Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön 
el” (Zsid 10:4, RÚF). Természetesen egyedül Jézus veheti el a bűnöket, és szá-
munkra hatalmas eredmény és ígéret, hogy a halálból való feltámadása által 
meg is teszi ezt. E nélkül az ígéret nélkül semmink sincs (lásd 1Kor 15:13-14, 
19). Ezekben a korai feltámadásokban (miközben nem tudjuk, hányan kelhet-
tek életre) láthatjuk a saját feltámadásunk reményét és ígéretét a vég idején. 
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június 22.szerda

A FELTÁMADT KRISZTUS

A keresztény hit középpontja nemcsak a kereszt, de az üres sír is. Az emberek 
többsége a világon, beleértve a nem keresztényeket is, hiszi, hogy egy ember, 
akinek a neve Názáreti Jézus volt, meghalt egy kereszten. Nem sokkal a Jézus 
utáni időkből ismerünk történeti feljegyzéseket, mint a következőt is Taci-
tustól, a római történetírótól: „Néró… a legkegyetlenebb kínzásokat mérte az 
utálatosságaik miatt gyűlölt osztályra, akiket a nép keresztényeknek nevez… 
Krisztus, akiről a nevüket kapták, kivételes büntetésben részesült Tibériusz 
uralkodása alatt az egyik helytartó, Poncius Pilátus földjén” (Tacitus, Kr. u. 
57–117. www.causeofjesusdeath.com/jesus-in-secular-history).

Kevés ember vitatta, akkor is és most is, hogy Jézus történelmi személy volt, akit 
elítéltek és keresztre feszítettek. A feltámadás azonban már keményebb dió – a 
gondolat, hogy a Názáreti Jézus péntek délután meghalt, vasárnap reggel pedig 
újra életre kelt. Ezzel már sok ember küzd. Végül is nem volt ritka esemény, 
hogy a rómaiak Júdeában zsidókat feszítettek meg. De hogy egy zsidó ember feltá-
madjon a halálból a keresztre feszítés után? Na, ez már egy egészen más történet!

Csakhogy a Jézus feltámadásába vetett hit nélkül egyszerűen nem lehet krisz-
tusi hitünk. Pál írja: „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi 
igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is… Ha csak ebben az életben remény-
kedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk” (1Kor 15:14, 
19, RÚF). Jézus halálát szükségképpen kellett a feltámadásának követnie, 
mivel a feltámadásában van a biztosítékunk. Amikor a feltámadás történeté-
hez érkezünk, két lehetőségünk marad. Az egyik: az egész történetet érzelgős 
propagandaként fogjuk fel, amelyet néhány magányos követő írt meg, hogy 
Jézus emlékét ezzel tartsák életben, mint ahogy ma is igyekszünk jól ismert, 
de időközben meghalt emberek emlékét ekképpen megőrizni. A másik lehe-
tőség: szó szerint vesszük, első kézből való beszámolónak egy természetfeletti 
eseményről, amelyet később úgy értelmeztek, hogy minden ember életére ha-
tással van, aki valaha is élt. 

Olvassuk el Mt 28:1-15 verseit! Miért mondja Jézus az asszonyoknak (a 
9. versben), hogy „örüljetek” (a magyar fordításokban másként szerepel, 
de az eredeti görög szó, a chairo első jelentése ez – a fordító megjegyzése)? 
Természetes volt, hogy örülnek, hiszen Jézus feltámadt, a Mester vissza-
tért. Mégis mi a legfontosabb örömforrás Jézus feltámadásában?
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június 23. csütörtök

A NAGY MISSZIóPARANCS

Sokak számára az egyik legérthetetlenebb dolog, hogy Jézus visszatért a meny-
nyekbe, az evangélium hirdetését pedig emberekre bízta. Bizony sokszor oko-
zunk csalódást neki és saját magunknak is eközben, és amint az evangéliumok 
mutatják, a saját tanítványai sem jelentettek ebben kivételt. Pedig amikor ránk 
bízta ezt a munkát, szeretetét mutatta ki felénk, és azt, hogy Őrá van szükségünk. 

Olvassuk el Mt 28:16-18 verseit! Hasonlítsuk össze Jézus szavait: „nekem 
adatott minden hatalom mennyen és földön” Dán 7:13-14 verseivel! Hogyan 
kapcsolódik össze a két szakasz? 

Olvassuk el ennek az evangéliumnak az utolsó verseit, Mt 28:19-20 szaka-
szát! Mit mondott itt Jézus, és mitől időszerű mindez számunkra is? 

Ellen G. White azt írja, hogy közel ötszáz hívő gyűlt össze egy galileai hegyen, 
amikor Jézus felemeltetett a mennybe (lásd 1Kor 15:6). Vagyis az evangelizá-
lásra való felhívás nemcsak a közvetlen tanítványoknak szólt, hanem minden 
hívőnek. „Végzetes tévedést követnénk el, ha azt feltételeznénk, hogy a lelkek 
megmentésének munkája egyedül csak a felszentelt lelkészektől függ. Krisz-
tus mindazokat megbízta az evangélium hirdetésével, akikhez eljutott a meny-
nyei ismeret. Krisztus mindazokat felavatja, felszenteli arra, hogy munkálkod-
janak embertársaik üdvösségéért, akik már megkapták és magukban hordják 
életét. Az egyházat ennek a munkának a végzésére alapították, és mindazok, 
akik ünnepélyes és szent fogadalmat tettek az egyháznak, arra kötelezik ma-
gukat, hogy együtt munkálkodjanak Krisztussal” (Ellen G. White: Jézus élete. 
Budapest, 1990, Advent Kiadó, 727. o.). 

Mennyire gyakran gondolsz úgy magadra, mint Krisztus munkatársára? 
Konkrétan hogyan lehetnél még aktívabb az evangélium hirdetésében?  
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TOvÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Mint a többi evangélium írója, úgy Máté is ír a feltámadásról. És ahogy a többi 
író sem, úgy ő sem mond ezen felül semmit arról, hogy mit jelent még a fel-
támadás. Bár leírják az eseményeket a feltámadásról, Máté, Márk, Lukács és 
János nem kínálnak részletes teológiai magyarázatot a történtekre, miközben 
ez az egyik pillére a keresztény hitünknek. Pál írásaiból kapjuk a legrészlete-
sebb magyarázatot a kereszt jelentésének megértéséhez. „Ámde Krisztus feltá-
madt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mivel ember által van a halál, 
ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan 
meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek” (1Kor 15:20-22, RÚF). 
Pál ír arról is, hogy a „keresztségben vele együtt voltatok eltemetve, és vele együtt 
fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halot-
tak közül” (Kol 2:12, RÚF). Péternek is van hozzátennivalója ehhez a fontos 
témához: „Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely 
nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a 
feltámadt Jézus Krisztus által” (1Pt 3:21, RÚF). Habár nem tudjuk pontosan, 
miért nem adnak az evangéliumok részletes magyarázatot a témában, néhány 
tudós éppen ebben látja az egyik bizonyítékát annak, hogy hiteles beszámo-
lókkal van dolgunk. Merthogy sok évvel az események után miért hagyták ki 
az alkalmat, hogy részletes magyarázatot adjanak a feltámadásról, amiben azt 
akarták, hogy az emberek higgyenek? Ha az egész csak csalás és átverés lett 
volna, miért ne éltek volna a lehetőséggel, hogy megértessék az emberekkel 
mindazt, amit el akartak fogadtatni? Ehelyett egyszerűen elmesélték a törté-
netet, semmit sem cifrázva azon mindenféle teológiai magyarázattal, mivel 
olyan eseményről számoltak be, ami nem szorult magyarázatra. 

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1. Jézus halálának pillanatában a templom ószövetségi kárpitja felülről 

lefelé kettéhasadt, és egy új szövetség kezdődött, amelynek új Főpapja 
Jézus Krisztus. „Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehe-
tünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által,  azon az új és élő úton, amelyet 
ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által;  és mivel nagy 
papunk van az Isten háza felett” (Zsid 10:19-21, RÚF). Hogyan segít 
mindez megérteni, hogy maga Krisztus a Főpapunk?

2. Máté evangéliuma számos témát felölel, sok mindenről beszámol. Mely 
dolgok ragadtak meg leginkább abból, ahogyan az evangélium bemu-
tatja Jézust? Hogyan segíthet az írás tanulmányozása még jobban meg-
érteni, mit jelent kereszténynek lenni és követni Jézus tanítását?  
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KRISZTUS

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

„Földrengés jelezte azt az órát, amikor Krisztus letette az életét, és egy má-
sik földrengés hirdette azt a pillanatot, mikor diadalmasan újra felvette 
azt. Krisztus, aki győzelmet aratott a halál és a sír fölött, győztesen jött elő 
a sírból, földrengés, felvillanó villámlások és mennydörgések közepette… 

Jézus halálakor a katonák azt látták, hogy a föld délben sötétségbe bur-
kolózott. Feltámadásakor pedig azt látták, hogy az angyalok ragyogása 
megvilágította az éjszakát, és azt hallották, hogy a menny lakói nagy öröm-
mel és diadallal azt énekelték: Te legyőzted a Sátánt és a sötétség hatalmas-
ságait; Te győzelmeddel nyelted el a halált! Krisztus megdicsőülten jött elő 
a sírból, és a római őrség látta Őt. Szemeiket és figyelmüket Jézus arcára 
összpontosították, Akit az imént még kigúnyoltak és kinevettek. Ebben a 
megdicsőített lényben azt a foglyot látták meg, Akit a törvényházban láttak, 
Azt, Akinek a fejére tövisből fontak koronát. Ő volt Az, Aki ellenállás nél-
kül állott Pilátus és Heródes előtt, akinek a testét kegyetlen korbácsolással 
marcangolták szét. Ő volt az, akit felszegeztek a keresztre, Akire a papok 
és a főemberek teljes önelégültséggel bólogattak fejükkel és ezt mondták: 
»Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani« (Mt 27:42). Ő volt az, akit 
József új sírboltjába fektettek be. A mennyei rendelet azonban szabadon 
bocsátotta a sírbolt foglyát. Ha hegyek halmozódtak volna hegyekre, akkor 
sem tudták volna megakadályozni, hogy Krisztus kijöjjön a sírboltból…

Mikor Jézust sírba tették, Sátán diadalt ült. Azt remélte, hogy az Üd-
vözítő nem veszi fel az életét ismét. Az Úr testére ő maga tartott igényt, 
és elhelyezte őrségét a sír körül, és megpróbálta Krisztust fogságba vetett 
rabként tartani. Elkeseredett és megharagudott, mikor a mennyei hírnök 
közeledtére angyalai elmenekültek. Mikor azt látta, hogy Krisztus diadal-
masan lép ki a sírjából, tudatára ébredt annak a ténynek, hogy királysá-
gának vége lett, és hogy végül neki is meg kell halnia…

József feltört sírboltja felett Krisztus győzedelmesen jelentette ki: »Én 
vagyok a feltámadás és az élet« (Jn 11:25). Ezeket a szavakat csak az Isten-
ség mondhatta el” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent 
Kiadó, 689-692. o.).
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„…Én vagyok az út, az igazság és az élet…” (Jn 14:6)

   1.    P. Jel 11:15 Krisztus örök országa
   2.    Sz. Jel 7:17 A Bárány uralma

 Naplemente: Budapest: 19:14 Debrecen: 19:02

   3.    V.  Jel 5:12 Méltó a Bárány
   4.   H. Mt 12:18-21   Isten Szolgája
   5.    K.  Jn 14:29  Krisztus előre szólt
   6.    Sz.   Jn 14:21 Engedelmesség és szeretet
   7.    Cs. 2Tim 1:13 A jó példa követése
   8.*  P. Ef 3:14-15 Hódolat Krisztus előtt
   9.    Sz. Zsid 12:1-2 A hit Fejedelme

 Naplemente: Budapest: 19:24 Debrecen: 19:12

10.  V.   Ez 34:16 Megkeres, bekötöz
11.  H. 1Pt 3:15 Állandó készenlét
12. K.   2Pt 3:9 Értünk türelmes az Úr
13.  Sz. Zsid 11:3 Hit által
14.  Cs. Zsolt 90:12 Taníts, Urunk!
15.  P. 2Pt 2:9 Kísértés és szabadulás
16.  Sz. Jn 18:9 Senkit nem veszít el

 Naplemente: Budapest: 19:34 Debrecen: 19:22

17.  V. Ézs 58:12  Régi romok építői
18.  H.  Mt 21:42 A megvetett Szegletkő
19.  K. Mt 20:28 Az ember Fia szolgálni jött
20.  Sz. Bír 6:36-40 Gedeon jelkérése
21.  Cs. Róm 8:29 Akiket eleve ismert…
22.  P. Mt 5:13 A föld sója
23.  Sz. Péld 20:7 Az igaz ember

 Naplemente: Budapest: 19:43 Debrecen: 19:32

24.  V.  Ézs 63:11-12 Emlékek az Úr tetteiről
25.  H.  Ézs 45:22-25 Igazság és erő az Úrban
26.  K. Zsolt 104:27-28  Isten gondoskodik
27.  Sz.   Zsolt 96:11-13 Isten ítélete örömet hoz
28.  Cs.   Péld 25:15 Az engesztelő türelem
29.  P.     Róm 5:11 Megbékéltető Krisztus
30.  Sz.   Gal 6:1 Szelíd helyreigazítás

 Naplemente: Budapest: 19:53 Debrecen: 19:41
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2015. május

„eljön a mi Istenünk és nem hallgat…” (Zsolt 50:3)

   1.    V. 2Pt 1:19 A prófétai szó bizonyossága
   2.    H.  Gal 5:10 Állhatatosság
   3.    K. Ez 18:21-23 Kegyelem a megtérőnek 
   4.    Sz. Zsid 10:37 Közeledik az Úr 
   5.    Cs. Jel 22:16 A fényes Hajnalcsillag
   6.    P. Jel 14:6-7 Az első angyal üzenete
   7.    Sz.   Jel 21:4 Nem lesz többé fájdalom

 Naplemente: Budapest: 20:03 Debrecen: 19:51

   8.    V.    Hós 12:3 Jákób
   9.    H. Zak 10:1 Az Úrtól kért eső
10.  K. Jóel 2:23-24 Korai és késői eső
11.  Sz. Jóel 2:28 A Lélek kiárasztása
12.  Cs. Ám 4:13 A Seregek Istenének hatalma
13.  P. Zsolt 42:3 Vágyakozás Isten után
14.  Sz. ApCsel 1:8 Erő a bizonyságtételhez

 Naplemente: Budapest: 20:12 Debrecen: 20:00

15.  V.  Zsolt 56:11-12 Isten dicsérete
16.  H. Zsolt 55:23 Az Úrhoz vitt terhek
17.  K. 2Krón 33:12-13 Tragédia és megtérés
18.  Sz. Ám 5:14-15 Jóra, ne rosszra törekedj!
19.  Cs. Zsid 9:13-14 Krisztus különb áldozata
20.* P. 2Kor 10:17-18 Óvás a dicsekvéstől
21.  Sz. Ef 6:10-12 Erő az Úrban

 Naplemente: Budapest: 20:21 Debrecen: 20:09

22.  V.    Ef 4:31-32 A hívő élete
23.  H. Jóel 2:12-13 Őszinte megtérés
24.  K. Mik 2:7 Az igaz ember és az áldás
25.  Sz. 2Tim 3:16-17 Az Írás szerepe
26.  Cs. 2Tim 1:14 Őrizni a kincset
27.  P.     Dán 9:18 Ima az igazságos Istenhez
28.  Sz.   Zsolt 27:5-6 Védelem a veszedelem idején

 Naplemente: Budapest: 20:28 Debrecen: 20:17

29.  V.    Jób 34:12 Istenünk jósága
30.  H. Zsid 9:28 A második advent ígérete
31.  K. 2Krón 16:9 Az Úr mindent lát
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„ő, az Úr a mi Istenünk, az egész földre kihat az ő ítélete” (Zsolt 105:7).

   1.    Sz. Jn 3:7 Újjászületés
   2.    Cs. Mt 25:40 Az egyszerű jótett értéke
   3.    P. Ézs 53:5 Értünk vállalt sebek
   4.    Sz. 1Thessz 2:13 Isten szavának elfogadása

 Naplemente: Budapest: 20:35 Debrecen: 20:24

   5.    V. 1Jn 1:3 Közösségben
   6.    H. 1Jn 4:17-18 Félelem nélküli szeretet
   7.    K. Péld 29:25 Bizalom Istenben
   8.    Sz. Zsolt 73:26 Szívem kősziklája
   9.    Cs. Ef 4:15-16 Érett bölcsesség, szeretet
10.* P. Mk 16:20 Az Úr munkatársai
11.  Sz. Róm 8:32 Az Úr ajándékai

 Naplemente: Budapest: 20:40 Debrecen: 20:29

12.  V. 3Jn 11 Ne azt kövesd, ami rossz!
13.  H. 2Tim 4:17 Hűséges szolgálat és szabadulás
14.  K. Mk 11:22 A hit fontossága
15.  Sz. Zsid 12:11 A fenyítés szerepe
16.  Cs. Jak 1:20 A harag zsákutcája
17.  P. 2Móz 3:14 A VAGYOK szólt
18.  Sz. 2Krón 20:20 Bizalom az Úrban és a prófétákban

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

19.  V. Lk 24:32 Jézus szavainak hatása
20.  H. 1Tim 4:15 Fontos teendők
21.  K. Mk 10:27 Isten előtt nincs lehetetlen
22.  Sz. 1Tim 2:5-6 Egy az Isten
23.  Cs. Ézs 1:16 Eltávolítani mindazt, ami rossz
24.  P. Zsolt 91:5-6 Félelem nélküli élet
25.  Sz. Dán 2:44 Isten örök országa

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

26.  V. 2Kir 6:16 Túlerőben
27.  H.    2Tim 2:8 Jézus feltámadt
28.  K.    5Móz 30:19 Válaszd az életet!
29.  Sz. Lk 21:4 Az özvegyasszony adománya
30.  Cs. 1Móz 26:24 Áldás az egész földnek
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