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A nagy misszióparancs
„Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik: Nekem adatott minden hatalom 
mennyen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megke-
resztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindannak megtar-
tására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok minden 
napon a világ végezetéig” (Mt 28:18-20, ÚRK). 

Lehetne ennél még egyszerűbb? A feltámadott Jézus, aki előtt imádattal borul-
tak le tanítványai (17. vers), az egyház fennállásának legelső napjaiban tudatta 
övéivel elhívatásukat és missziójukat: a világ minden népe között tanítványokká 
kell tenni az embereket. Pont.

Nem is nehéz felfedezni a kapcsolatot a még Galileában, a tizenegyhez intézett 
szavak, ill. aközött, amit évekkel később Pátmosz szigetén János hallott: „És egy 
másik angyalt is láttam az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium volt, 
és azt hirdette a föld lakosainak, minden nemzetségnek, törzsnek, nyelvnek és népnek, 
és hangosan ezt mondta: Féljétek Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéle-
tének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek 
forrásait” (Jel 14:6-7, ÚRK; lásd még 8-12. versek).

Azt is mondhatnánk, hogy A jelenések könyve 14. fejezetében a hármas angyali 
üzenet a nagy misszióparancsnak a föld történelme utolsó napjaira vonatkozó 
megfogalmazása.

Nem kérdés: Isten meghagyta egyházának, népének, hogy az egész világon terjesz-
sze el az evangéliumot. Ez az, aminek a végrehajtására elhívott bennünket: hirdetni 
az igazságot Jézusról és arról, amit tett (Jn 3:16), tesz most (Róm 8:34) és a jövőben 
fog megtenni értünk (1Thessz 4:16) – valóban ez a küldetésünk, a missziónk.

A misszió szó jelentése: „egy szolgálat elvégzésére elküldetni vagy valakit elkül-
deni.” Ez azt jelenti, hogy emberek elindulnak elvégezni valamit. A nagy misszió-
parancs esetében az evangéliumot hirdetik a világon.

Ebben a negyedévben legfőképpen úgy közelítünk a misszióhoz, hogy ez az az 
eszköz, ami által Isten közli az evangéliumot azokkal, akik még nem hallották. 
Az emberiség megváltásának folyamatában Isten tevékenységének meghatározó 
eleme a misszió. Ezért fogjuk tanulmányozni, hogyan valósult meg az Úr örök 
szándéka olyan bibliai hősök életében, akiket követeiként használt fel az elveszet-
tek között.

Végső soron nem a miénk, hanem Istené a keresztény misszió! Isten szívéből 
ered, szeretete az alapja, és az Ő akarata által valósul meg.

E negyedév tanulmányait az üdvösség története alábbi modellje szerint épí-
tettük fel, hogy jobban megérthessük Isten missziós elköteleződését és szerepét:

1.  Isten teremtette az embert, méghozzá szabad akarattal felruházva. 
2.  Az első emberek visszaéltek választási szabadságukkal, amikor nem enge-

delmeskedtek Istennek, ezért el kellett hagyniuk a Paradicsomot.
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3.  Isten nem alkalmazhatott erőszakot, hogy visszavigye őket az Édenbe. 
4.  Elküldte Fiát meghalni az emberek helyett és megbékíteni őket önmagával. 
5.  Isten missziója, hogy minden ember tudomására hozza a felajánlott üdvös-

séget, ezért a megváltás útját tárja fel előttünk.
Tehát a legalapvetőbb értelemben az a misszió, hogy az egész világ megismerje 

Jézust és amit mindannyiunkért tett, ill. amit ígérete szerint tenni fog most és az 
egész örökkévalóságon át. Röviden: Isten elhívott minket, akik ismerjük az ígére-
teit, hogy másoknak is beszéljünk róluk. 

B rge Schantz, PhD (Fuller) a Loma Linda Egyetem professzora volt, ám a tanul-
mány megjelenését sajnos már nem érhette meg. A feleségével, Irisszel tizennégy évig 
szolgált misszionáriusként Afrikában és a Közel-Keleten.

Steven Wayne Thompson, a tanulmány társszerzője nyugdíjba vonulása előtt az 
angliai Newbold Főiskola igazgatója (1984-1990), valamint az ausztráliai Avondale 
Főiskola teológiai fakultásának dékánja és tanára volt (1991-2008).     

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 szere-
pel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revide-
ált új fordításából (rövidítve: RÚF).  

Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használ-
juk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

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

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés az interneten is megte-
kinthető a www.remenytv.hu oldalán a VIDEÓGALÉRIÁBAN és a Bibliatanulmány 
alatt, illetve kérhető még e-mailben, videoüzenetként. 
Újdonság! Az érdeklődőket várjuk A FAcebook bibliAtAnulmányok csoportjá-
bAn is Az Alábbi címen: https://www.FAcebook.com/groups/bibliAtAnulmAnyok/. 

Amint már megszoktuk, a hanganyag letölthető az internetről. Ha a bibliatanulmá-
nyokat megkeressük az egyház honlapján (www.adventista.hu/bibliatanulmanyok), 
az ott jelzett kapcsolattal elérhető a hanganyag is. Ezért külön köszönettel tartozunk 
Bátori Sándornak és mindazoknak, akik részt vesznek az előkészítésben!

Zarkáné Teremy Krisztina
a magyar változat szerkesztője
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június 27–július 3. 1. tanulmány

Isten misszionáriusi lelkülete

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:26-28; 2:15-17; Máté 5:13-14; 
János 3:14-15; 2Korinthus 5:21; 1János 2:16

„Íme, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek” 
(Ézs 55:4). 

Világunk megromlott, és ebben nekünk, embereknek nagy a szerepünk, hi-
szen bűnösök, ízig-vérig rosszak vagyunk. Még ha szeretjük is azt gondolni 
magunkról, hogy fejlődünk, javulunk, az elmúlt évszázad történelme nem 
igazán bátorító. Ennek a századnak pedig még a negyede sem telt el, ám a 
dolgok innen sem tűnnek túl fényesnek. Egy korábbi brit politikust idézve, 
ha a múlt a jövő előfutára, nem számíthatunk másra, csak „vérre, kínlódásra, 
könnyekre és verítékre.”

Azért még nincs minden veszve. Ellenkezőleg! Jézus Krisztus meghalt a bű-
neinkért, és a halála által miénk a megváltás, a helyreállítás és minden dolog 
újjáteremtésének az ígérete. „Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és 
az első föld elmúlt” (Jel 21:1). 

Nem maradtunk magunkra, elárvultan a hideg és nyilván érzéketlen, hatal-
mas kozmoszban, hogy megvédjük magunkat! Persze még védekezni sem 
tudnánk, hiszen az ellenünk felsorakozott erők jóval hatalmasabbak nálunk. 
Éppen ezért Isten már a világ megteremtése előtt megvetette a megváltási terv 
alapját, hogy megtegye értünk azt, amire mi képtelenek lennénk.

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

ISTEN TEREMTETTE A FÉRFIT ÉS A NŐT

Az ember egyik állandó kérdése, hogy Honnan származom? A Biblia első két 
fejezetében (valójában az egész Bibliában) megkapjuk a választ arra, amit so-
kan a legfontosabb kérdésnek tartanak. Végtére is, csak akkor indulunk neki 
jól, hogy megtudjuk, kik vagyunk, miért létezünk, hogyan kell élnünk és vé-
gül hová tartunk, ha tudjuk, honnan jöttünk. 

Lapozzuk át Mózes első könyve 1. és 2. fejezetét, különösen megfigyelve 
1Móz 1:26-28 verseit! Mi a nagy különbség az ember és a szakaszban sze-
replő minden más megteremtése között? Mi az, ami miatt az ember kima-
gaslik a többi teremtmény közül?

1.  A teremtményei közül Isten a férfit és a nőt alkotta meg utoljára. Az egész, 
látható teremtett világ előttük volt, hogy megismerjék és őrizzék.

2.  Az ember megteremtésének módja különbözött a többi teremtményétől. 
Addig a pontig csak Isten parancsa hangzott el: „Legyen…” (világosság, 
mennyezet, víz, halak és madarak, szárazföldi állatok stb.). A parancs he-
lyett ekkor viszont konzultáció következett: „Teremtsünk embert…” Tanács-
kozott a Szentháromság három személye, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ez 
a két fejezet a föld és a rajta élő teremtmények megalkotásával foglalkozik, 
de nem kérdés, hogy a figyelem középpontjában magának az emberiségnek 
a megteremtése áll. 

3.  Isten a férfit és a nőt saját képére és hasonlatosságára teremtette, amit akko-
ri teremtményei közül másra nem mondott. Magából a vizsgált szövegből 
ugyan nem derül ki, mit jelentett Isten képére és hasonlatosságára terem-
tetni, viszont mindenképpen azt kell jelentenie, hogy az ember valamilyen 
módon a Teremtő jellemét tükrözi. Mivel az ember más teremtményekben 
meg nem figyelhető erkölcsi képességekkel rendelkezik (a lepkék gyönyö-
rűek, de nem vívódnak a jó vagy rossz kérdéseivel), az Isten képére és ha-
sonlatosságára teremtettségnek szükségképpen azt kell jelentenie, hogy az 
ember bizonyos fokig tükrözi Isten erkölcsi jellemét.

4.  Isten terve szerint a férfinek és a nőnek uralkodnia kellett a földön, a terem-
tett világ többi részén, Istent képviselve. E megbízással felelősség jár. 

A Biblia első fejezete mutatja be az embert, csakhogy nem elszigeteltség-
ben. Létezünk, de az Istennel való kapcsolatban. Mit árul el ez arról, 
hogy Istennek az életünk központjában kell lennie, és nélküle nem 
vagyunk valóban „teljesek”? Lásd még ApCsel 17:28!

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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 június 29. hétfő

SZABAD AKARAT 

A teremtési történetbe beleágyazva jelenik meg Isten figyelmeztetése, hogy 
az első emberpár ne egyen „a jó és a gonosz tudásának” fájáról (1Móz 2:9). 
Tehát már a kezdetektől megfigyelhető, hogy az emberiség olyan erkölcsi erőt 
kapott, amit nem látni más teremtményben. Amint tegnap is megállapítottuk, 
többek között az erkölcsi ítélet képességében is megmutatkozik az Isten képé-
re és hasonlatosságára teremtettség.

Mit tudhatunk meg 1Móz 2:15-17 verseiből az emberi szabad akarat való-
ságáról?

Isten olyannak is megteremthette volna az embert, hogy automatikusan vég-
rehajtsa akaratát. Ilyennek alkotta meg egyéb teremtményeit, mint pl. a fényt, 
a napot, a holdat és a csillagokat. Engedelmeskednek Istennek, választási le-
hetőség nélkül. A mozgásukat irányító természeti törvények következtében 
automatikusan eleget tesznek Isten akaratának. A férfi és a nő megteremtése 
viszont különleges volt. Isten önmagából alkotta meg őket. Azt akarta, hogy 
képesek legyenek saját döntéseket hozni, kényszerítés nélkül, önként válasz-
tani Isten imádatát. Máskülönben nem tudták volna szeretni Őt, hiszen a 
szeretet, az igaz szeretet csak önként, szabadon adható. Isteni eredete miatt 
az Úr védi és tiszteletben tartja az emberi szabad akaratot. A Teremtő nem 
avatkozik bele az emberek legmélyebb, folyamatos választásaiba. A helytelen 
döntéseknek megvannak a következményei, időnként rettenetesek, de hatal-
mas Urunk jellemével ellentétes volna az, hogy ránk kényszerítse parancsai 
teljesítését vagy az engedelmességet. 

Az emberi szabad akarat elvéből három fontos dolog következik: 

A vallás tekintetében: a Mindenható Isten nem szabja meg egyoldalúan az 
ember akaratát és választásait.
Az etika tekintetében: az embereket erkölcsi felelősség terheli a tetteikért.
A tudomány tekintetében: a test és az agy cselekedeteit nem kizárólag az 
ok és okozat törvénye határozza meg. Tetteinkben van része a fizikai tör-
vényeknek, de a szabad akarat azt jelenti, hogy igenis van választásunk a 
tetteinket, kiváltképp az erkölcsi tetteinket illetően. 

Említsünk meg néhány olyan erkölcsi döntést, amit a következő órákban, 
napokban, hetekben meg kell hoznunk! Hogyan győződhetünk meg róla, 
hogy megfelelően élünk ezzel a szent ajándékkal? Gondoljuk végig, 
milyen következményeket von maga után a helytelen döntés és cselekedet!
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június 30. kedd

A BŰNESET

„Mivel úgy látta az asszony, hogy jó volna enni arról a fáról, mert kedves a 
szemnek, és kívánatos, mert bölccsé tesz, szakított annak gyümölcséből, és evett. 
Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, 
és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefalevelet fűztek hát össze, és ágyékkötőket 
csináltak maguknak” (1Móz 3:6-7, ÚRK).

Önmagában az még nem bűn, hogy ettek egy kis gyümölcsöt, de figyelembe 
kell venni a körülményeket is. Ádám és Éva Isten saját képére megalkotott, sza-
bad akarattal rendelkező teremtményei voltak. Ez jelentett szabadságot, ugyan-
akkor azt is magában hordozta, hogy kötelesek betartani Isten kinyilvánított 
akaratát. Elfogyasztották a gyümölcsöt, nem mintha égető szükségük lett volna 
rá, hanem azért, mert azt választották. Ádám és Éva saját, szabad akaratból 
meghozott döntése volt ez, szemben Isten világos, konkrét utasításaival. Hason-
lóképpen nekünk is választanunk kell, hogy követjük-e Istent vagy sem, és meg-
fogadjuk-e a szavát vagy szembeszállunk vele. Isten senkit nem fog arra kény-
szeríteni, hogy higgyen Igéjében. Soha nem kényszerít az engedelmességre, és 
azt sem erőszakolhatja ki, hogy szeressük Őt. Isten mindannyiunknak meg-
engedi, hogy mi magunk döntsük el, melyik úton járunk. Viszont fel kell ké-
szülnünk arra, hogy viseljük választásaink végső következményeit. A gyümölcs 
elfogyasztásával Ádám és Éva gyakorlatilag azt mondta Istennek, hogy nem Ő 
a tökéletes uralkodó. Uralmát vonták kétségbe. Engedetlennek bizonyultak, és 
ennek következményeként bűnt és halált szabadítottak az emberiségre. 
„Kiküldte az ÚR Isten az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. 
Kiűzte az embert, és odahelyezte az Éden kertjének keleti oldala felől a kérubokat 
és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat” (1Móz 3:23-24). 
Ádámnak és Évának el kellett hagynia a Paradicsomot. Ez szükségszerű, még-
is kegyelmes következmény volt. Az Úr nem engedhette a lázadó embert az 
élet fájához. Szerető gondoskodásával távol tartotta Ádámot és Évát attól a 
gyümölcstől, ami halhatatlanná tette volna őket, ezáltal állandóvá téve a bűn 
okozta rettenetes állapotot. (Képzeljük csak el, milyen lenne az örök élet az 
ennyi fájdalommal, szenvedéssel és gonoszsággal teljes világban, mint ami-
lyen a miénk!) Ádám és Éva kiűzetett a gyönyörű kertből, hogy odakint mű-
veljék a kevésbé barátságos talajt (1Móz 3:23-24).

A mai tanulmányra gondolva olvassuk el 1Jn 2:16 versét! Hogyan jelentek 
meg a bűneset történetében azok az elemek, amelyektől óva int ez a vers? 
A saját életünkben miként kell nekünk is megvívnunk ilyen kísértésekkel?



ISTEN MEGVÁLTÁSI TERVE

A Biblia bemutatja, hogy miután ősszüleink bűnbe estek, Isten volt az, aki a 
keresésükre indult, és nem fordítva. Az első férfi és nő inkább el akart rejtőzni 
az Úr színe elől. Milyen erőteljes kép ez, ami a bűnbe süllyedt emberiség igen 
nagy részére igaz: éppen az elől menekülnek, aki keresi őket, aki az egyetlen, 
aki megmenthet. Ezt tette Ádám és Éva az Édenben, és ugyanazt teszik ma is 
az emberek, ha nem engednek a Szentlélek késztetésének. 

Milyen jó, hogy Isten nem vetette el az első emberpárt, mint ahogy minket 
sem vet el! Attól kezdve, hogy először kérdezte Ádámtól és Évától: „Hol vagy?” 
(1Móz 3:9), a mai napig bennünket is hív. Valóban Ő az első misszionárius. 

„Isten az Ő Fiának felbecsülhetetlen ajándékozása által körülvette a Földet 
kegyelmének légkörével, s ez olyan valóságos, mint az a légkör, amely a Föl-
det övezi. Mindazok, akik ezt az életadó levegőt választják, Krisztus Jézusban 
érett férfiakká és nőkké növekednek” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Bu-
dapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, 51. o.). 

Isten missziós tevékenységének a legnagyobb kinyilvánítása természetesen Jé-
zus testet öltésében és szolgálatában látható. Jézus azért jött a földre, hogy sok 
mindent elvégezzen – döntő vereséget mérjen Sátánra, bemutassa az Atya iga-
zi jellemét, leleplezze Sátán hamis vádjait, bemutassa, hogy igenis lehetséges 
megtartani Isten törvényét –, a legfőbb ok azonban az volt, hogy meghaljon a 
kereszten az emberiség helyett, amivel megvéd a bűn végső következményé-
től, az örök haláltól.

Milyen tanítás rejlik az alábbi versekben Jézus halálával kapcsolatban? 

Ézs 53:4-6  

Jn 3:14-15  

2Kor 5:21  

Isten „azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk”. Erre volt szükség ahhoz, 
„hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.” Ezt a gondolatot nevezhetjük a „dön-
tő cserének”: Jézus magára veszi a bűneinket és bűnösként szenved, hogy ben-
nünket, akik ugyan bűnösök vagyunk, Isten olyan igaznak nyilváníthasson, 
mint amilyen igaz maga Jézus.

10

július 1.szerda
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július 2. csütörtök

A MISSZIÓT JELÖLŐ HASONLATOK

A misszió Isten kezdeményezése az elveszett emberiség megmentéséért. Isten 
megváltó misszióját a mindannyiunk iránti szeretete ösztönzi, nem létezik en-
nél mélyebb ok. Isten misszióra küldte Krisztust, hogy üdvösséget hozzon az 
egész világnak. Egyedül János evangéliumában több mint negyven kijelentést 
találni Jézus küldetésének egyetemes dimenziójáról (lásd pl. Jn 3:17; 12:47). 
Krisztust elküldte az Atya megváltani a világot, Ő pedig a tanítványait küldi 
el ezekkel a szavakkal: „Ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el 
titeket” (Jn 20:21, ÚRK).

Olvassuk el Mt 5:13-14 verseit! Milyen két hasonlattal találkozunk e versek-
ben, és mit fejeznek ki? 

A só és a világosság metaforái azt fejezik ki, hogy milyen alapvető feladatai 
vannak a keresztény befolyásnak az emberek között. A só belülről hat, elkeve-
redik az anyagban, amibe belekerül. A világosság kívülről hat, megvilágít min-
dent, amihez elér. A só hasonlatában a föld szó azokra az emberekre vonatko-
zik, akik között a keresztényeknek el kell vegyülni, míg a világ világossága a 
sötétségben élő emberek világára vonatkozik, akiknek fényre van szükségük.   

Izrael népe sok bátorítást kapott, hogy éljenek az Istentől jövő erkölcsi elvek és 
egészségügyi szabályok szerint. Világosságnak kellett lenniük, hogy fényt hint-
senek és vonzzák az embereket: „a népeknek is világosságul adtalak” (Ézs 49:6). 
Közösségi létükkel, egészségükkel, jólétükkel és az Isten szombatjához, ill. a 
többi parancsolathoz való hűségükkel hirdetniük kellett Isten teremtésének és 
megváltásának hatalmas tetteit a környező népek között. A népek pedig jólétü-
ket látva közelednek hozzájuk, hogy megtanuljanak az Úrtól tanulni (legalább-
is ez volt a terv). Amikor Krisztus eljött, Ő is beszélt a sóról, a bizonyságtevés 
egy módjáról. A világban gyakorolt befolyásuk által a keresztényeknek fel kell 
tartóztatni a világ romlását. Nem hívő embereket gyakran megóv rossztettek 
elkövetésétől az az erkölcsi tudatosság, ami a keresztény befolyáshoz vezethető 
vissza. A keresztények nem csak a jelenlétükkel fejtenek ki jó hatást a romlott 
világban. Elvegyülnek az emberek között, hogy közöljék a megváltás kereszté-
nyi üzenetét. 

Világosság és/vagy só – mennyire vagyunk jó bizonyságok a környeze-
tünkben egyénileg és közösségi szinten? Vajon a világosság egyre halvá-
nyul, a só veszít az ízéből? Amennyiben ez lenne a helyzet, hogyan tanul-
hatjuk meg, hogy az ébredés és reformáció személyesen nálunk kezdődik? 
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július 3.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Érintettük Isten misszionáriusi lelkületének bizonyos oldalait. A misszió az 
isteni hármasság közös kezdeményezése. A misszió döntően Jézus Krisztus-
sal kapcsolatos, akinek a testet öltése a keresztény hit és misszió központi 
eseménye. Élete és halála által Jézus az egész emberiség számára kikövezte a 
megváltás útját. Nekünk mint követőinek, misszionáriusainak tudatnunk kell 
az emberekkel annak a jó hírét, amit Jézus értük tett. 

„Krisztus földi egyházát missziós céllal szervezték, és az Úr azt szeretné lát-
ni, hogy az egész egyház különböző módszereket és lehetőségeket talál ki, 
amelyek révén előkelőek és egyszerűek, gazdagok és szegények, mind meg-
hallhatják az igazság üzenetét. Nem mindenkit hív el az Úr idegen földeken 
való szolgálatra, de imáik és a missziómunka támogatására adott ajándékaik 
által mindenki tehet valamit” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 6. 
köt. 29. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Gondolkodjunk még az eredet kérdéséről! Mi a jelentősége annak, 

hogy honnan származunk? Ha helyes felfogásunk van az ember erede-
téről, hogyan értjük meg jobban, kik vagyunk és valójában mi az éle-
tünk célja?

2. A következő idézet hogyan világít rá a szabad akarat, a szeretet és a 
rossz létezésére a világunkban? „Tehát ha Isten szeretettel teljes lénye-
ket akar teremteni (tökéletes szeretetét követve), szabadnak kell meg-
alkotnia őket, akik választásaikkal képesek szenvedést és gonoszsá-
got is okozni. A szeretet és a szabadság dinamikája megköveteli, hogy 
Isten mozgásteret engedjen nekünk a szeretetben való növekedésre az 
emberi szabadságunk által. Isten számára csak az lett volna a másik 
választási lehetőség ahelyett, hogy a szabad lényeknek engedi a szere-
tet nélküli tettek választását, ha egyáltalán nem teremt szeretni képes 
lényeket” (Robert J. Spitzer: New Proofs for the Existence of God: 
Contributions of Contemporary Physics and Philosophy. Kindle Edition, 
2010, Eerdmans Publishing Co., 233. o.).

3. Jézus a hatalmas Római Birodalom egy kis tartományában, közel két-
ezer éve halt meg. Áldozata minden ember számára örökös következ-
ménnyel jár. Milyen felelősség terhel minket, akik tudunk róla és 
tisztában is vagyunk a jelentőségével, hogy elmondjuk azoknak, akik 
még nem hallották? Hogyan tudhatnák meg különben, ha azok nem 
beszélnek róla, akiknek már a tudomására jutott?  
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ISTEN SZÁNDÉKA 

„Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát 
az ő szolgáinak, a prófétáknak” (Ám 3:7).

„Istennek tetszett, hogy igazságát emberi eszközök útján közölje a világ-
gal, és Szentlelke által képessé és alkalmassá tett embereket erre a munká-
ra. Ő irányította gondolataikat mondani- és írnivalójuk kiválasztásakor. A 
kincset földi edényekbe rejtette, de az így is mennyei kincs. A bizonyság-
tételt az emberi nyelv tökéletlen kifejezései tolmácsolják, de az akkor is 
Isten bizonyságtétele, és Isten engedelmes, hívő gyermeke Isten dicsősé-
ges hatalmát látja meg benne, amely tele van kegyelemmel és igazsággal.

Igéje által Isten az emberekre bízta azt az ismeretet, amely szükséges az 
üdvösséghez. A Szentírást Isten akaratának hiteles, tévedhetetlen kinyi-
latkoztatásaként kell elfogadnunk. A Szentírás a jellem mércéje, a tanítá-
saink zsinórmértéke és tapasztalataink próbaköve. »A teljes írás Istentől 
ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban 
való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre 
felkészített« (2Tim 3:16-17).

Az a tény azonban, hogy Isten az Ige által kinyilatkoztatta akaratát az 
embereknek, nem teszi szükségtelenné Szentlelkének állandó jelenlétét 
és eligazítását. Ellenkezőleg! Megváltónk azért ígérte meg a Lelket, hogy 
szolgáinak feltárja az Igét; hogy a Lélek megvilágítsa és gyakorlativá tegye 
az Ige tanításait. És mivel Isten Lelke ihlette a Bibliát, a Lélek tanítása 
soha nem állhat ellentétben az Ige tanításaival” (Ellen G. White: A nagy 
küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház, 10-11. o.).   
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július 4–10.

Ábrahám, 
az első misszionárius

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 12:1-3, 6-7; 14:8-24; 18:18-19; 
Galata 3:6; Zsidók 11:8-19

„Miképpen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul. Ért-
sétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai. Előre látván 
pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette 
Ábrahámnak, hogy: Tebenned fognak megáldatni minden népek” (Gal 3:6-8). 

Nem véletlen, hogy a világ fő vallásai közül hármat, a judaizmust, a keresz-
ténységet és az iszlámot ábrahámi vallásnak is nevezik. Mégpedig azért, mert 
így vagy úgy mindhárom hit a gyökereit visszavezeti Istennek ehhez a kiemel-
kedő emberéhez.

Ábrahámra csodálattal tekintünk és a hit meghatározó példaképének tartjuk, 
azonban e heti tanulmányunk a hűségét egy másik szögből vizsgálja. Misszi-
onáriusként akarunk rátekinteni, akit elhívott az Úr, hogy egy másik földre 
menjen el és tegyen bizonyságot az embereknek az igaz Istenről, a Teremtőről 
és Megváltóról.

Isten háromszoros célt állított Ábrahám és az utódai elé (lásd Gal 3:29): 1) 
elfogadják és őrizzék az Istentől származó igazságot Isten országáról, amit 
az emberiség elveszített történelme korai szakaszában; 2) legyen az a csator-
na, amelyen át a Megváltó belép a történelembe; 3) Isten hűséges szolgáiként 
világosságul szolgáljanak a népek között, akiknek meg kell ismerni az Urat.

2. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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július 5. vasárnap

ÁBRAHÁM ELHÍVÁSA

„Ezt mondta az ÚR Ábrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád 
házából arra a földre, amelyet én mutatok neked. Nagy nemzetté teszlek és meg-
áldalak, felmagasztalom nevedet, és áldás leszel. Megáldom azokat, akik téged 
áldanak, és megátkozom azt, aki téged átkoz. Megáldatik benned a föld minden 
nemzetsége” (1Móz 12:1-3, ÚRK).

Ábrám nevének jelentése: „magasztos atya”, amit Isten Ábrahámra („sokaság 
atyja”) változtatott. A pátriárka Ur városában, a mai Irak területén nőtt fel. 
Isten elhívta, hogy hagyja hátra a jól ismert társadalmi, vallási közeget, amely-
ben élt, és vándoroljon el egy ismeretlen országba, ahol az Úr száz éven át 
lelki átalakítást végzett rajta. Ennek következtében a „hívők atyja” vált belőle. 
Egyéni és családi küzdelmek között lett Ábrahám a misszionáriusok „prototí-
pusa” számos népcsoport között. Mélyen tisztelt vezető volt, aki bizonyságát 
adta Istenbe vetett hitének. 
Olvassuk át 1Móz 12:1-3 verseit! Milyen elveket találunk itt, amelyek mind-
annyiunkra vonatkoznak, a magunk körülményei között? Vagyis mit ta-
pasztalt Ábrahám akkor, amivel a magunk módján ma mi is találkozhatunk 
(lásd Zsid 11:8-10)?

Isten arra szólította a pátriárkát, hogy hagyja maga mögött a múltját, hittel 
induljon el, higgye el, ami hihetetlennek tűnt és tegye meg azt, amire elhívta. 
Hűsége következtében áldást nyer a világ minden népe. Ábrahámhoz hason-
lóan sokan átmennek próbákon. Talán mi nem halljuk, amint Isten hangja 
közvetlenül megszólít, de Igéje tanításai és gondviselése által szól hozzánk. 
Esetleg arra kér, hogy fordítsunk hátat a gazdagsággal és köztisztelettel ke-
csegtető karrierünknek; lehet, hogy el kell hagynunk a hozzánk hasonlóak 
társaságát, ami pedig számunkra előnyösnek ígérkezne, és el kell szakadnunk 
a családunktól; valóban megeshet, hogy olyan útra kell lépnünk, amelyen 
csak az önmegtagadást és a nehézségeket, az áldozatot látjuk. Viszont hogyan 
is mondhatnánk nemet, ha Isten elhívott? 

Mózes első könyvében a héber szöveg szó szerint így hangzik: „És Isten 
szólt Ábrámnak: menj el magadért a földedről…” Azt mondta neki, hogy 
„önmagáért”, vagyis a saját érdekében menjen el. Hogyan értsük ezt? 
Hogyan alkalmazható ez a saját életünkre? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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július 6.hétfő

ÁBRAHÁM BIZONYSÁGTÉTELE KIRÁLYOK ELŐTT

Lót Ábrahám rokona volt, aki vele tartott az út egy részén. Akkor került So-
doma gonosz lakóinak a közelségébe, amikor a vízben gazdag Jordán völgyét 
választotta (1Móz 13:1-13). Azután először Ábrahám (1Móz 14:11-16), majd 
pedig két angyal mentette meg (19. fejezet).

Amint Ábrahám hírt kapott róla, milyen bajba került a rokona, Lót, azonnal 
eldöntötte, hogy a segítségére siet. A saját házanépéhez tartozó, több mint 
háromszáz fős katonai egységet vezetve mentette meg Lótot. Számos király is 
küzdött Sodomáért, de Ábrahám került ki győztesen. 

1Móz 14:8-24 szakaszát olvasva mit tudhatunk meg Ábrahám jelleméről a 
tetteiből, és ezáltal a hitéről és Istenéről is?

Ábrahám bemutatta Isten hatalmát a királyoknak, akiket legyőzött. A „hívők 
atyja” még a mentőakció közben sem veszítette szem elől, hogy Isten a népek 
áldásául hívta el. 

„Jahve híve nemcsak nagy szolgálatot tett az országnak, hanem azt is bebizo-
nyította, hogy bátor ember. Látható volt, hogy az igaz élet nem jelent gyávasá-
got, és hogy Ábrahámot vallása felbátorította az igaz ügy támogatására és az 
elnyomottak megvédésére. Hősi tettével nagy befolyásra tett szert a környező 
törzsek között. Visszatérésekor Sodoma királya kíséretével eléje jött, hogy 
tisztességet tegyen a győztesnek. A király kérte Ábrahámot, hogy tartsa meg 
a javakat, és csak a foglyokat adja vissza. A háborús szokások szerint a zsák-
mány a győzteseké volt. Ábrahám azonban ezt a hadjáratot nem nyereségért 
vállalta, és nem akart hasznot húzni a szerencsétlenekből. Csak azt kötötte 
ki, hogy szövetségesei kapják meg az őket megillető részt” (Ellen G. White: 
Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 103. o.).

Gondolkozzunk el azon, hogyan is bánunk az emberekkel! Milyen a 
tetteink bizonysága hitünket illetően?
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július 7. kedd

A HIT MINTAKÉPE

Ábrahám aligha nevezhető tökéletesnek, mégis Isten embere volt, és a Biblia, 
sőt az Újszövetség is időről időre a hűség példaképeként állítja elénk, mint 
aki bemutatja, hogy mit jelent a hit általi megváltás (lásd 1Móz 15:6; Gal 3:6). 

Mit tudhatunk meg Zsid 11:8-19 szakaszából Ábrahámról és a hitéről, ami 
különösen fontos mindazok számára, akik bármilyen minőségben Isten 
misszionáriusai kívánnak lenni? 

Az Úr fel akarta használni Ábrahámot, előbb azonban rá kellett vennie, hogy 
maga mögött hagyja a múltat. Ez a tanulság legyen nyilvánvaló mindannyi-
unk számára, de főképpen azoknak, akiknek a múltja nem volt összhangban 
Isten akaratával és törvényével – vagyis ez mindenkire vonatkozik!

Az is figyelemreméltó, hogy Ábrahám elindult, „nem tudva, hova megy” (Zsid 
11:8, ÚRK). A legtöbb misszionárius tudja, hová tart, legalábbis földrajzi ér-
telemben. Más értelemben, amikor bármelyikünk is nagy lépést tesz előre 
hitben és egészen átadja a szívét Istennek, valójában nem tudja (legalábbis 
rövidtávon), hová is kerül majd (hosszú távon viszont egészen biztosak lehe-
tünk benne). Ha tudnánk, nem kellene sok hit hozzá. Ebből következik, hogy 
a hit életének előfeltétele az, hogy nem tudunk dolgokat.

A másik lényeges elem itt, hogy Ábrahám „várta az alapokkal bíró várost, mely-
nek tervezője és építője Isten” (10. vers). A teljes képet látta maga előtt. Tudta, 
hogy bármi is vár rá, akármilyen fáradság és küzdelem jön, végül megéri min-
den.

Tudta azt is, hogy nemcsak egy idegen az ígéret földjén, hanem az egyike az 
idegeneknek és vándoroknak a földön (lásd 13. vers). Távolról sem ez a világ 
és benne az életünk adja az egész történetet, még ha valóban drágának látjuk 
is jelenleg (hiszen csak ez a miénk most). 

És természetesen az Ószövetségben az volt a legnagyobb példa a hitre, amikor 
Isten parancsára Ábrahám kész lett volna feláldozni a fiát a Mórija hegyén. 

Hogyan tapasztaltuk már, mit jelent hittel elindulni? Milyen nehézségek-
kel szembesültünk? Milyen örömök értek? Mostani ismereteink birtoká-
ban mit tennénk másként? 
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július 8.szerda

ÁBRAHÁM, A VÁNDOR

Ábrahám életét tanulmányozva megfigyelhetjük, hogy Isten hatalmát illetően 
kemény küzdelmeket vívott a kétségekkel és a hitetlenséggel. A felmenői bál-
ványimádók voltak (Józs 24:2), és talán ez a háttér a magyarázata, hogy miért 
nem bízott mindig egészen Isten erejében. Kétszer is gyávának mutatkozott, 
amikor arra kérte Sárát, hogy csak féligazságot mondjon (1Móz 12:11-13; 
20:2). Nevetett (1Móz 17:17), amikor meghallotta, hogy fia születik Sárától. 
Isten azonban a hibái ellenére is felhasználta, mert Ábrahám akarta, hogy az 
Úr felhasználja. Így az Úr formálni tudta a jellemét. 

A sok vándorlás volt Isten egyik módszere arra, hogy reformerré és misszi-
onáriussá alakítsa Ábrahámot. Az utazás már önmagában is nevel. Nyitottá 
teszi az embert az új gondolatokra és a változás lehetőségeire. Az izraelita 
istentiszteletnek fontos és megszabott része volt, hogy el kellett menniük 
Jeruzsálembe. A változások, amelyeket a zarándokok tapasztaltak, amikor 
nagyobb távolságokat kellett gyalogosan megtenniük, idegen helyeken alud-
tak, más ételeket ettek, eltérő klímába kerültek és új emberekkel találkoztak, 
mindezek erősítették a hitüket a sebezhetőségük révén. Isten népének az 
identitástudatában és tradícióiban való megerősödését segítette az istentisz-
teleti gyakorlatuk az áldozatokkal és az ajándékokkal, a szent táncokkal, a 
zsoltármondásokkal. 

Ábrahám legalább tizenöt különböző földrajzi területen járt, míg a szülőhe-
lyétől, Urtól elért Hebronig, ahol eltemették. Életében a reformáció és a misz-
szió legtöbb fontos epizódja az útjaihoz kapcsolódott. 

Milyen lelki tanulságokkal szembesült Ábrahám az alábbi helyeken?

Mórénál, Sikemben (1Móz 12:6-7)  

 

Hebronban (1Móz 13:18–14:20)  

 

Mamré tölgyesében (1Móz 18:1, 20-33)  

 

Mórija hegyénél (1Móz 22:1-14)  
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július 9. csütörtök

ÁBRAHÁM: MISSZIONÁRIUS A SAJÁT HÁZÁBAN

„Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek min-
den nemzetségei. Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő 
házanépének őutána, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt té-
vén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle” (1Móz 18:18-19). 
Milyen fontos tanulságot találunk ezekben a versekben a hűséggel és Isten 
szolgálatával kapcsolatban? 

„Isten Ábrahámot Igéje tanítójául hívta el, egy nagy nép atyjául választotta ki, 
mert látta, hogy Ábrahám tanítani fogja gyermekeit és házanépét Isten törvé-
nyének elveire. És ami erőt adott Ábrahám tanításainak, az a saját életének be-
folyása volt. Nagy háztartása több mint ezer emberből állt, akik közül sokan 
családfők voltak, és nem kevesen újonnan tértek meg a pogányságból” (Ellen 
G. White: Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, 186. o.). 

A missziós tevékenységek eredményesebbek lesznek, ha a hátterükben az 
Isten tervével összhangban álló családi élet van. A bibliai történelem és az 
egyháztörténelem egyaránt azt mutatja, hogy a legtöbb őskeresztény gyüle-
kezet házi, családi alapon szerveződött. Isten többek között azért választotta 
ki Ábrahámot, mert látta benne a képességet arra, hogy a gyermekeit és a 
házanépét az Úr útjain vezesse. Isten célja ugyanaz a családban, mint a misz-
sziómunkában: „Az igazságnak és igaz ítéletnek gyakorlása” (Péld 21:3). 

Milyen példákat említhetünk Ábrahám családjából, amelyek mutatják az 
Úrhoz való hűségüket? Lásd pl. Zsid 11:11, 20!

A Bibliában természetesen találunk olyan istenfélő embereket is, akiknek a 
családja nem követte az Úr útját. Ettől függetlenül a mai igék üzenete világos: 
Ábrahám hite és példája elég erős volt ahhoz, hogy házanépének tagjai meg-
tanulják megőrizni „az Úrnak útát” (1Móz 18:19). 

Megőrizni „az Úrnak útát” – mit jelent neked ez a kifejezés? Hogyan kell 
ezt tennünk? 
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július 10.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Isten elhívta Ábrahámot, jólétet és megbecsülést biztosított számára. Ennek 
a pátriárkának a hűsége világosság volt az embereknek mindazokban az or-
szágokban, amelyekben vándorlása során megfordult. Ábrahám nem tartotta 
magát távol, nem zárkózott el azoktól a népektől, amelyek körülvették. Bará-
ti kapcsolatot tartott fenn a környező népek királyaival, kik közül némelyek 
nagy tisztelettel adóztak neki. Becsületessége és önzetlensége, bátorsága és 
jóakarata Isten jellemét képviselte. Mezopotámiában, Kánaánban, Egyiptom-
ban és még Sodoma lakosai számára is a menny Istene mutatkozott meg rajta 
keresztül” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Ki-
adó, 328. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Ábrahám és Izsák története a Mórija hegyén már évezredek óta felka-

varja és válaszra készteti a hívőket, miközben akik kegyetlen, barbár 
tettnek tartják, csak gúnyolják és elítélik. Olvassuk el újból a történe-
tet Mózes első könyve 22. fejezetében! Milyen fontos tanulságokat talá-
lunk benne? Mit tanít a keresztről és a bűn rettenetes áráról? Milyen 
tanulság rejlik benne mindarról, ami együtt jár a hittel megtett lépés-
sel? Miért tartják sokan zavarónak ezt a történetet? 

2. Olvassuk el 1Mózz 12:11-13 és 20:2 verseiben a két beszámolót arról, 
amikor a hit hiánya mutatkozott meg Ábrahámban, Isten emberében. 
Mit szűrhetünk le ezekből az esetekből? 

3. A Biblia egyik legismertebb verse 1Móz 15:6. Mit fejez ki? Milyen 
összefüggésben hangzik el? Hogyan használja fel az Újszövetség ezt a 
verset (lásd Róm 4:3; Gal 3:6; Jak 2:23)? Mit tanít a hitről, a cseleke-
detekről és a megváltásról?

4. Említsünk meg néhány kiemelkedő vallási vezetőt, akiknek a családja 
nem járt „az Úr útján”! Mit tanulhatunk a történetükből, ami segítsé-
gére lehet azoknak, akik igyekeznek hűséges életre vezetni a család-
juk tagjait?
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SZABÓ JUDIT:
PUSZTAI ÚT

Szívem kemény, megrepedt agyag,
élet vízre szomjazó anyag.
Próbák kövein botladozom,
nem csak a saru lábaimon,
de a lelkem is ronggyá szakadt.
Néha nem tudom merre szabad,
keresem hol a hely, hogyan mondjam,
ki az akinek az igéd szóljam.
Uram, olykor megesett, hogy a puszta,
zúgolódásom szavát visszhangozta.
Ha bánat téglái körbefognak,
az egyiptomi véres ostornak,
újra érzem bőröm felszakadt sebét,
hallom a fáraó dühödt seregét.
Kétségek közt keresem rejtekem,
legyen karjaidban menedékem.
Égő csipkebokorhoz szaladtam,
csak veszteség hamvait találtam,
arcomat poklos kezeimbe temetem,
sírok, a két kőtáblát hová menthetem?
Szívemnek rejtekébe teszem,
törvényed vonása ne vesszen,
kopott feledésbe ne kerüljön miértje,
hadd legyek frigyládája, hogy töretlen védje.
Mikor lábam idegen földön jár,
oltalmazóm legyél és erős vár.
Ha hívsz, hogy harcoljak érted,
ne hozzak eléd mentséget.
Az ígéret föld küszöbén állva,
hála áldozatom hozzád száll ma.
Bár kóró hitem, a hibátlantól oly messze,
bízom, mert a Te kezedben, senki sincs veszve.
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július 11–17.

Akit nem mondanánk 
misszionáriusnak

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Királyok 2:1-15; 5; Márk 1:40-45; 
János 15:5; Róma 6:1, 4-11

„És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izráelben; de azok közül egy 
sem tisztult meg, csak a Szíriából való Naámán” (Lk 4:27). 

Királyok első és második könyve Izráel történetét jegyzi fel, nagyjából a Kr. e. 
970-560 közötti időben. Izgalmas és drámai eseményeket közöl, amelyeknek 
messze ható politikai válságai befolyásolták Isten népének életét. E beszámo-
lókba beleszövődtek Isten bátor prófétáinak, Illésnek és Elizeusnak a történe-
tei, akiknek a kalandjai minden korban rabul ejtették gyermekek és felnőttek 
képzeletét. 

Szintén érdekes a sok hasonlóság Elizeus és Jézus szolgálata között. Mindket-
tejük munkássága nyomán halottak támadtak fel, leprások tisztultak meg és 
sok éhes embernek jutott ennivaló kevéske eledelből. 

E heti tanulmányunk az egyik ilyen csodával foglalkozik: Naámán, a tehetős, 
nagyhatalmú és igencsak büszke bálványimádó meggyógyításával, aki nagy 
rászorultságában végül tapasztalta az élő Isten hatalmát, méghozzá olyan va-
lakinek a bizonyságtétele révén, akit nem is mondanánk misszionáriusnak.

Az ebben a beszámolóban fellelhető, számos lelki igazság mellett megtalálhat-
juk az eltérő kultúrák közötti bizonyságtétel modelljét is, méghozzá nemzet-
közi feszültség és viszály közepette. A megváltási terv modellje is felismerhető 
a történetben.

3. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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július 12. vasárnap

MINDENE MEGVOLT… DE

„Naamán, az arámok királyának fővezére igen tekintélyes és nagyra becsült fér-
fi volt ura előtt, mert általa szabadította meg az ÚR Arámot. Ez a férfi vitéz hős 
volt, de leprás” (2Kir 5:1, ÚRK). 

Ez a vers nem kevesebb, mint négy jelzőt vagy címet sorol fel, amelyek tudat-
ják, hogy Naámán a szír, azaz arám társadalmi ranglétra csúcsán helyezkedett 
el. Jelentős befolyása volt Arám királyára, nagy megbecsülés övezte, vallási és 
katonai ügyekben egyaránt a király jobbkezének számított (18. vers). Különö-
sen nagy vagyonnal rendelkezett (5. vers).

Ám az 1. vers megemlít egy igencsak számottevő „de” szót. Naámán minden 
hatalmát, dicsőségét és bátorságát elhalványította a kor legrettegettebb beteg-
sége, a lepra. Szegény ember éppen ebben szenvedett. Ez volt az a meghatá-
rozó de, ami sötét árnyékot vetett minden addigi teljesítményére. Csakhogy 
éppen e baj révén került összeköttetésbe Isten prófétájával, és kapcsolatuk 
nyomán fogadta el ő is az igaz Isten hitét.

Olvassuk el Mk 1:40-45, 2:1-12 és Lk 8:41-56 verseit! Jézus nyilvánvaló, 
csodálatos gyógyításain túl mi a közös nevező ezekben a beszámolókban? 
Mi hozta ezeket az embereket Jézushoz? 

A lelki igazság iránt nyitottabbá tehetik az embert a magánéleti gondok, a tra-
gédiák és a változások; rávehetik, hogy elkezdje keresni Istent. A fizikai, lelki, 
politikai vagy egyéb tragikus helyzetek következtében sokan készségesebben 
fogadják Isten létének valóságát. Az egyéni veszteségek, nemzeti katasztró-
fák és háborúk jelentős mértékben késztetik az embereket arra, hogy önma-
guknál hatalmasabb erőt kezdjenek keresni. Egyházi körökben már régóta 
ismert, hogy általában nagyobb lélekmentési eredmények mutatkoznak olyan 
területeken, ahol személyes vagy társadalmi szenvedés sújtja az embereket. 

Bizonyos tekintetben úgy tűnt, hogy Naámánnak megvan mindene, 
másik oldalról nézve azonban reményvesztett, összetört ember lehetett. 
Milyen szempontból mondható, hogy ilyenek vagyunk mindannyian, 
mivel jó és rossz dolgok egyaránt jelentkeznek az életünkben? Mit tehe-
tünk, hogy ez is, az is erősítse a kapcsolatunkat az Úrral?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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július 13.hétfő

NEM TIPIKUS MISSZIONÁRIUS

Miről olvasunk 2Kir 5:1-7 szakaszában? Ugyan miért hallgattak a szírek 
arra, amit egy fogoly kislány, egy rabszolga mondott? Milyen burkolt célzá-
sokat találhatunk a történtek leírásában?

A Biblia nem részletezi, hogyan viselkedett a házban a kislány, de nyilván volt 
benne valami, ami felkeltette a család figyelmét. Gondoljuk csak végig! Egy 
fogoly rabszolgalány szavára a gazdag, hatalmas hadvezér a királyhoz fordul, 
elmondja, mit hallott tőle. Erre az uralkodó elengedi. A hadvezér még drága 
ajándékokat is visz a prófétának. Egyértelmű, hogy jóval több történt annál, 
mint amit a szöveg tömören közöl. Az otthonából kegyetlenül elragadott, név-
telen héber rabszolgalány lett az eszköz arra, hogy Szíria uralkodói köreiben 
elültesse Isten ismeretét! Ahelyett, hogy fogsága kegyetlen és értelmetlen voltán 
vagy szolgasorsra jutásán kesergett volna, rendíthetetlen hittel beszélt Isten 
életeket megváltoztató hatalmáról, aki Samáriában Elizeus által munkálkodott 
(3. vers). Így a Babilonba hurcolt Dánielhez és társaihoz hasonlóan képes volt 
arra, hogy sanyarú helyzetében is dicsőíteni tudja Istent. Ezért Isten úgy ala-
kította fogsága körülményeit, hogy legyen alkalma beszélni a hitéről. Ellen G. 
White szerint „A fogoly leány magatartása abban a pogány házban nagyszerű-
en tanúsítja, milyen befolyása van a gyermekkorban kapott otthoni nevelés-
nek” (Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 154. o.). 

Ezek szerint hogyan teheti vonzóvá a személyünket és a ránk bízott igazsá-
got a hitünk, az életstílusunk meg mindaz, amit teszünk? 

Az pedig elképesztő, hogyan reagált Izrael királya, amikor megkapta a levelet. 
„Hát Isten vagyok én? Képes lennék meggyógyítani egy leprást? A szavai is érzékel-
tették, hogy milyen rettegett volt ez a betegség, ami csak csoda folytán múlhatott 
el. Valamiért azt sugallhatta a levél, hogy a királytól várják a gyógyítást. A király 
tudta, hogy erre ő képtelen, ezért a kérést csapdának vélte, ami bajt hoz rájuk.
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július 14. kedd

ELIZEUS, A PRÓFÉTA

Elizeus próféta szolgálata, ami több mint ötven évet ölelt fel a Kr. e. IX. szá-
zadban, tizennyolc epizódból álló sorozatban jelenik meg előttünk. Döntően 
nyilvános szolgálata főként abból állt, hogy ő vezette a prófétaiskolát. Tett 
csodákat és jeleket egyes emberek életében, mint ahogy országos szinten is. 
Tanácsát kikérték királyok és közemberek egyaránt. 

Mit tudhatunk meg 2Kir 2:1-15 verseit olvasva Elizeus elhívásáról és szol-
gálatáról? 

Kérdés nem fér hozzá, hogy Isten hívta el Elizeust. Fantasztikus tapasztala-
tai voltak, amelyek bizonyára megerősítették elhívása tudatát. Még fontosabb 
azonban, hogy a Lélek „kettős mértékét” kérte. Ez is mutatta, hogy tisztában 
volt vele: ha azt akarja tenni, amire az Úr elhívta, isteni erőre van szüksége, 
egymaga tehetetlen lenne. Istennek ez az embere már akkor megértette, amit 
Jézus is kijelentett évszázadokkal később: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesz-
szők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert ná-
lam nélkül semmit sem cselekedhettek” (Jn 15:5). Ez olyan tanulság, amit mind-
nyájunknak meg kell szívlelnünk, akármilyen pozíciót is töltsünk be az Úr 
művében!  

Amint Elizeus elhívásának történetéből nyilvánvalóan láthatjuk, Isten meg is 
adta neki ezt az erőt. Elizeus így szólt a királyhoz: Hadd tudja meg Naámán, 
„hogy van próféta Izráelben” (2Kir 5:8). Ezzel bemutatta, hogy egészséges, 
őszinte kép élt benne saját szerepéről és elhívatásáról.

Az is érdekes jelenet lehetett, amikor a hadvezér és kísérete teljes pompájában 
megjelent Elizeus házának ajtaja előtt, ami minden bizonnyal jóval kisebb és 
szerényebb lehetett, mint az a luxus, amit Naámán élvezett. Elizeus azonban 
egy cseppet sem tűnt megszeppentnek Naámán és a seregei előtt. Még annyit 
sem tett meg, hogy kilépjen a ház elé, fogadni a nagyhatalmú embert, aki 
felkereste, csak kiküldött valakit, aki a hadvezérnek egy parancsot adott át. A 
Damaszkuszból megtett hosszú útjának az volt az egyetlen jutalma, hogy kur-
tán-furcsán felszólították: menjen el a Jordán folyóhoz megfürödni. Viszont 
egy ígéretet is kapott: „megtisztulsz” (10. vers).

Kétségkívül sérelem érte ennek a fontos embernek a büszkeségét, de talán 
éppen ez volt a cél. 
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július 15.szerda

NAÁMÁN GYÓGYULÁSA

Mit tudhatunk meg 2Kir 5:11-14 verseiből Naámánról és arról, hogy mi 
mindent kellett megtanulnia? És számunkra mi a tanulság ebből? 

Naámán talán nem habozott volna, ha Elizeus próféta személyesen kimegy 
előkelő vendégéhez, és a pogány vallásokban megszokott ördögűző mozdu-
latokat tesz, varázsigéket mormol, meg egyéb rituálékat követ. Fogadtatásá-
ban azonban két dolog is zavarta. Egyrészt a próféta nem lépett ki a házából 
üdvözlésére, és mindennek tetejében pedig elküldte a Jordán folyóhoz, hogy 
majd ott gyógyul meg a leprából.

A protokoll szabályai szerint Naámánnak igaza volt. Eliezusnak ki kellett vol-
na mennie elé. Damaszkusz tisztább vizű folyói kétségkívül jobbak voltak az 
iszapos Jordánnál. Isten viszont Elizeus által éppen egy izraeli folyóhoz, a 
Jordánhoz küldte Naámánt. A gyógyítás egész folyamatát úgy tervezte el az 
Úr, hogy bemutassa: először is, van prófétája az igaz Istennek Izraelben, má-
sodszor pedig, az Úr megjutalmazza a hívő engedelmességét.

Naámánt meggyőzték kísérői, hogy engedelmeskedjen új, isteni „parancsno-
kának”, legalább próbálja meg. Azzal érveltek, hogy Naámán elviselte volna, 
ha a javasolt gyógymód különösen bonyolult, és így végül rá tudták beszél-
ni. Nem lehetett könnyű legyőznie a büszkeségét, amikor egy kis rabszolgá-
ra meg egy idegen prófétára hallgatott, aki ráadásul nem is tanúsított nagy 
tiszteletet iránta, végül pedig még a saját szolgái is győzködték. Csakhogy 
kétségbeesetten vágyott a gyógyulásra. 

„Beméne azért a Jordánba, és belemeríté magát abba hétszer az Isten emberének 
beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult” 
(2Kir 5:14). 

A hadvezér győzött büszkesége felett és eleget tett Isten kinyilvánított akaratá-
nak. Amint hétszer belemerült az iszapos Jordán folyóba, meggyógyult. 

Hogyan mutatkoznak meg azok az elvek Naámán történetében, ame-
lyekről Róm 6:4-11 verseiben is olvashatunk? Milyen módon tapasztal-
tuk már a Krisztusban való „új élet” valóságát? 
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július 16. csütörtök

ÚJ HÍVŐ

„…most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izráelben! Azért 
most vedd el, kérlek, ez ajándékot a te szolgádtól” (2Kir 5:15). Hogyan mutat-
ják be ezek a szavak a megváltás élményét (lásd még Róm 6:1; 1Jn 5:2-3; 
Jel 14:12)?

Könnyű lett volna Naámánnak a gyógyulás után a Jordántól egyenesen visz-
szatérni Damaszkuszba. Ő azonban köszönetét kifejezve a kíséretével együtt 
visszament a prófétához. Ekkor már személyesen találkozott Elizeussal.  
A Biblia fő témája az, hogy Izrael Istene az egész világ Ura. Az ószövetségi ki-
nyilatkoztatás egyik csúcspontja éppen ez volt, ami egy pogány ember szájából 
hangzott el. Naámán megtérése világossá tette, hogy új tapasztalata Izrael Iste-
néhez kötődik. A próféta izraelita volt, a Jordánt Izrael legfontosabb folyójának 
tartották, a hetes szám pedig világosan kapcsolódik a teremtés Istenéhez.

Naámán esetében látjuk az igaz hit hatásának példáját: Naámán megkapott va-
lamit, amit egyedül semmiképp sem szerezhetett volna meg. Elizeus visszauta-
sította az ajándékokat (2Kir 5:16), amivel azt akarta bemutatni, hogy az üdvös-
ség nem érdemelhető ki vagy vásárolható meg, hanem teljes mértékben Isten 
kegyelméből van. Naámán készsége pedig a hit válaszát mutatja, amikor viszo-
nozni akarta, amit Elizeus érte tett. Hálás volt azért, amit kapott, ez ösztönözte. 
Elizeus azonban nem fogadta el az ajándékot. Ábrahám példáját követte ezzel, 
aki segített a pogány királyoknak, de e szavakkal utasította el a jutalmat: senki 
ne mondja, hogy „Én gazdagítottam meg Ábrámot” (1Móz 14:23). Elizeus tisztá-
ban volt vele, hogy ha elfogadja az ajándékot, csökkenti Naámán szemében az 
eset tanulságát. A gyógyítás Isten tette volt, pusztán kegyelemből.

„Mindenki gondolataiban legyen teljesen egyértelmű ez a dolog: Ha elfogad-
juk Krisztust Megváltónknak, Urunknak is el kell fogadnunk. Nem lehet meg 
a bizonyosságunk és tökéletes bizalmunk Krisztusban mint Megváltónkban, 
míg nem ismerjük el Királyunkként és nem tartjuk be parancsolatait. Ezzel 
adjuk bizonyságát Isten iránti hűségünknek. Akkor hitünkben megvan az 
őszinte visszhang, mert a hitünk cselekvő hit, szeretet által munkálkodik”  
(Ellen G. White: Faith and Works. 16. o.).

Ha mások látják az életünket, mit találnak benne, ami Isten iránti szere-
tetünket mutatja mindazért, amit Krisztusban értünk megtett? 
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július 17.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Századokkal azután, hogy Naámán gyógyult testtel és megtért lélekkel visz-
szatért otthonába, a Megváltó utalt e szíriai csodálatos hitére. Tanulságul ál-
lította mindazok elé, akik vallják, hogy Istent szolgálják. »Sok leprás volt Izrá-
elben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naámán« 
(Lk 4:27). Isten sok izraeli bélpoklost hagyott betegen, mert hitetlenségük el-
zárta őket attól, ami javukat szolgálta volna. Isten úgy látta, hogy ez a pogány 
főember, aki hű ahhoz, amit helyesnek hisz, és érzi tehetetlenségét, méltóbb 
áldására, mint Izráel nyomorultjai, akik semmibe vették és lebecsülték Isten-
től kapott kiváltságaikat. Isten munkálkodik azokért, akik értékelik kegyelmi 
ajándékait, és felfogják a mennyből kapott világosságot” (Ellen G. White: Pró-
féták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 158. o.).  

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Az évek során sok vitát kavart, hogy mi is történt Naámán gyógyulása 

után. 2Kir 5:17-19 verseiben Naámán komoly hitvallomást tett: „a te 
szolgád többé égőáldozattal, vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegen 
isteneknek, hanem csak az Úrnak” (17. vers). Viszont közvetlenül 
ezután még hozzáfűzte: „Ebben a dologban legyen az Úr kegyelmes a te 
szolgádnak, hogy mikor bemegy az én uram a Rimmon templomába, hogy 
ott imádkozzék, és ő az én kezemre támaszkodik, ha akkor én is meghaj-
lok a Rimmon templomában: azt, hogy én meghajlok a Rimmon templo-
mában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak ebben a dologban” (18. 
vers). Mi minden következik Elizeus válaszából? Mennyi türelmet és 
megértést kell a keresztény misszionáriusoknak gyakorolni az új meg-
térőkkel, főként, ha más vallási, kulturális háttérből jönnek? 

2. Milyen gyorsan kellene az új hívőknek megérteni és átvenni a keresz-
tény kultúrát? „A sareptai özvegy és a szíriai Naámán a rendelkezésére 
álló világosság szerint élt, ezért igazabbak voltak Isten választott 
népénél, mely elfordult tőle és kényelemért, világi méltóságért felál-
dozta szent alapelveit” (Ellen G. White: Az apostolok története. 
Budapest, 2001, Advent Kiadó, 274. o.). 

3. Naámán gyógyulást és üdvösséget nyert a cselekedeteiből megnyilvá-
nuló hite által. Beszélgessünk még a hit és a cselekedetek kapcsolatá-
nak egész kérdésköréről! Miért olyan fontos megérteni mindkettő 
meghatározó, ugyanakkor eltérő szerepét a megváltás tapasztalatá-
ban? 
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BÉRCES JUDIT: 
HA AKAROD

Gyakran olyan természetes,
hogy mint atyját a gyermek,
mindenben egyre kérlek.
Apró-cseprő dolgokban,
mindenben, 
a hétköznapokban:
Istenem,
légy velem!
Utamon
jöjj velem!
Gyakran olyan természetes, 
hogy mint atyját a gyermek,
mindenben egyre kérlek.

De gyakran észreveszem,
hogy már nem vagy velem.
Valamit mondtam, tettem,
valahová magamtól mentem, 
s már nem fogod kezem.
Olyankor olyan nehéz kérnem.
Nincs hozzá 
gyermeki jogom.
Olyankor csak azt mondhatom:
Uram: Ha akarod…
Ha akarod, megtisztíthatsz…
Ha akarod, visszaállíthatsz…
Ha akarod, vezethetsz
újra a jóra!
Ha akarod…

Áldalak, 
hogy válaszod
mindig kész,
s már nyújtod kezed,
hogy megérints: 
Akarom!
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július 18–24.

Jónás története

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Királyok 14:25; Ézsaiás 44:8; 56:7; 
Jónás 1-4; Máté 12:40; Jelenések 14:6-12

„Bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten; Hanem minden nemzet-
ben kedves őelőtte, aki őt féli és igazságot cselekszik” (ApCsel 10:34-35). 

A történet egy héber prófétáról szól, aki a komfortzónáját igencsak messze 
elhagyta és ott munkálkodott. Jónás II. Jeroboám király uralkodása alatt, Kr. 
e. 750 körül élt (2Kir 14:25). Ő volt az egyetlen ószövetségi próféta, akit az Úr 
egy másik országban végzendő misszióra hívott el. Isten, minden faj Terem-
tője újból és újból kijelentette azt az igazságot az Ószövetségben, főként Ézsa-
iásnál és a Zsoltárokban, hogy nem csupán kiválasztott népére akarja korlá-
tozni az üdvösséget. Ám Jónás korában az általános izraelita teológia nem 
fogadta el, hogy a pogányok is részesei lennének Isten megváltási tervének. 
A zsidó hívők még az újszövetségi időkben is igen nehezen tanulták ezt meg.

Jónás próféta könyve négy fejezetében őszinte beszámolót találunk arról, hogy 
mennyire vonakodott Jónás az úttörő missziós tapasztalat mind pozitív, mind 
negatív oldalától. Megörökíti az elhívott személy belső, nagyon is emberi reak-
cióját az isteni küldetés hallatán. Ugyanakkor találkozunk az iratban erőteljes 
felszólítással is, ami a külmisszió szükségességét hangsúlyozza. A könyvből 
kiemelkedik néhány vezérelv a más országokban, idegen kultúrákban tevé-
kenykedő misszionáriusok számára, amelyek bemutatják, hogy mi lehet a 
megoldás a mai munkások bizonyos kérdéseire és problémáira.

4. tanulmány

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

A PRÓFÉTA, AKI NEM VOLT TÖKÉLETES

Mit tudunk meg Jónásról, ha elolvassuk 2Kir 14:25 versét? Milyen fényben 
látjuk itt?

Jónás próféta könyvén kívül egyedül 2Kir 14:25 versében említi meg az Ószö-
vetség Jónást, mégpedig tisztelettel, olyan prófétaként, aki megjövendölte, 
hogy Izrael visszaszerzi a Szíria által elfoglalt területet.

Jónás Gáth-Kéferben (a héber név jelentése: borsajtoló gödör), az Izrael északi 
részén, Zebulon területén lévő városban született, csupán néhány mérföldnyi-
re Názárettől. Ezek szerint Jézus és Jónás is galileai próféta volt, csak hétszáz-
ötven év különbséggel. 

Jón 1:1-3, 9, 12, 2:1-11 és 3:3-10 versei alapján milyen kép kerekedik ki 
Jónásról? Milyen jót és rosszat tudhatunk meg róla? 

Jónás úgy jelenik meg az iratban, mint akiben furcsamód keverednek az 
erősségek és gyengeségek: önfejű és lázadó, de tanítható és engedelmes is. 
Istenhez hű, bátor, hitt az imában, ugyanakkor szűklátókörűnek, önzőnek 
és bosszúvágyónak is bizonyult. 2Kir 14:25 verse az Úr szolgájaként ír róla, 
csakhogy a nevét viselő könyvben leszerepel, inkább szomorú és tragikus 
alakként jelenik meg. A Szentírás igazságát és megbízhatóságát bizonyítja, 
hogy a prófétát elfogulatlanul mutatja be. Más szerzőket arra késztetett volna 
a természetes emberi hajlam, hogy elhomályosítsák vagy elrejtsék a hősök 
kevésbé elfogadható vonásait, ám a Lélek ihletésére a Biblia írói egyaránt be-
mutatják az emberek életnek hősies és kicsinyes tetteit. Az az igazság tűnik ki 
ebből, hogy ha mégoly gyengék és visszatetszőek is a szereplők, Isten képes 
munkálkodni általuk, ha engedik.

Nevezzünk meg még több bibliai hőst, akiket jellemhibáik ellenére is 
felhasznált Isten! Milyen reményt kelt bennünk a gondolat, hogy Isten 
mások elérése érdekében képes felhasználni azokat is, akik hibákkal 
küzdenek, sérültek?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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július 20.hétfő

EGY KORAI MISSZIONÁRIUS

„Menj Ninivébe!” – parancsolta Isten Jónásnak. Az Ószövetségben rendszerint 
így hangzott a nemzeteknek szóló hívás: „Menjetek fel a Sionra!” Isten eredeti 
terve szerint Izraelnek úgy kellett volna megélnie vallását, hogy az vonzó legyen 
más népek számára is, akik ezért hozzájuk fordulnak útmutatásért (Ézs 56:7).

Az újszövetségi tanítványok (Mt 28:18-20) előfutáraként Jónás azt a feladatot 
kapja, hogy menjen el Ninivébe, amit a bálványimádás, a brutalitás és az el-
nyomó államhatalom tisztátalan központjának tartott. A próféta akkurátusan 
eltervezte, hogy nyugatra indul a tengeren át, noha Isten szárazföldi úton ke-
letre küldte. A vonakodó küldött az ellenkező irányba menekült!

Milyen tanulságok rejlenek Jón 1:3-16 szakaszának lebilincselő elbeszé-
lésében? 

Jónás menekülésére Isten hatalmas viharral felel. A szél enged a Teremtőnek, 
még ha a próféta nem is (Mk 4:41). A próféta aludt, míg tombolt a vihar, a hajó 
pogány legénysége pedig imádkozott (Jón 1:14). Jónás őszintén megvallotta, 
hogy ő idézte elő a bajt, majd bizonyságot tett az igaz Istenről, a Teremtőről. 
A válasza, hogy „Héber vagyok én” – a vallását és a nemzetiségét is jelentette. A 
heves vihartól megriadt pogány matrózok minden elképzelhető módon pró-
bálták menteni magukat és az utasokat, sőt még Jónást is szánták. Ezért sem 
akarták megtenni, amit mondott nekik, hogy dobják a tengerbe. (A vonakodó 
próféta kész volt önmagát feláldozni, hogy másokat megmentsen.) Amikor a 
matrózok mégis bedobták, a vihar elült és a tenger lecsillapodott (15. vers). 
Az ámuló hajósok lettek az elsők, akik megtértek Jónás Istenéhez, aki még ak-
kor is képes volt a próféta által hatni, amikor ő éppen menekült a feladat elől. 

Jónás és a hajó megmenekedése egyaránt nagy csoda volt. Isten „egy nagy 
halat rendelt”. Az eredeti héber szöveg nem nevezi meg pontosan, miféle hal 
nyelte le a prófétát, amivel megmentette. A történet kétségkívül legismertebb 
epizódja az, amikor Jónás a hal gyomrában van, viszont ez sem homályosítja 
el a könyv mélyebb üzenetét, hogy Isten minden népet szeret, mindegyikről 
gondoskodik és mindnek az üdvösségét akarja. 

Végtére is csak egyetlen Isten létezik, az ég és a föld Teremtője (lásd Ézs 
44:8; 45:5-6). Ha bárki bármi mást imád, az bálványimádás és hiba. 
Csupán a képzelet szüleménye, megtévesztés minden más „isten”, aki-
hez imádkoznak. Miért annyira fontos felismerni és elfogadni ezt az 
igazságot, főként a misszió összefüggésében? 
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július 21. kedd

A NAGY HAL GYOMRÁBAN

Krisztus halálának és feltámadásának az előképe lett a három nap, amit Jónás 
a nagy hal gyomrában töltött (Jón 2:1-11; Mt 12:40). Isten „rendelte” és vezet-
te a nagy halat. Hallani történeteket arról, hogy emberek életben maradtak 
a tengeren, miután lenyelte őket egy bálna, de nem szabad elfelejteni: azt a 
bizonyos nagy halat Isten rendelte, és a csodálatos erő is tőle származott, ami 
szolgáját életben tartotta. Vagyis ez csoda volt, az Úr természetfeletti beavat-
kozása. Az egész Biblia személyes Istenként mutatja be az Urat, aki valóban 
csodálatos módon cselekszik az emberek életében.

Bizonyított, hogy a „három nap és három éjjel” ókori kifejezés volt, azt az időt 
jelölte, ami a Seolba (a holtak birodalmának héber neve) érkezéshez kellett. 
Tekintettel arra, ami Jónással történt, valóban mintha meghalt volna. 

A hal gyomrában a próféta imádkozni kezdett. A hajó kapitánya hiába intet-
te, hogy „kiálts a te Istenedhez” (Jón 1:6). A reménytelen helyzetben viszont 
Jónás imát mondott, méghozzá komolyan. Ennyire kétségbeejtő helyzet kel-
lett ahhoz, hogy végül megtegye, amit egész végig tennie kellett volna! Jónás 
imájának összefoglalása hálaadó zsoltár formájában maradt fenn. Az ilyen 
zsoltároknak öt jellemző része van: 1) bevezetés; 2) a probléma leírása; 3) 
segítségkiáltás Istenhez; 4) beszámoló Isten tettéről; 5) ígéret a fogadalmak 
betartására és Isten megváltó tettének hirdetésére. Vagyis, Uram, ha kiszaba-
dítasz ebből, megígérem, hogy ezt és ezt megteszem. Ugyan ki az, aki még nem 
fohászkodott hasonlóan? A kérdés viszont, hogy vajon meg is tette, amire el-
kötelezte magát?

Mt 12:40 versében Jézus hogyan alkalmazta önmagára Jónás történetét? 
Lásd még Jn 2:19-22!

A fejezet ezekkel a szavakkal zárul: „Erre az ÚR parancsolt a halnak, és az 
kivetette Jónást a szárazra” (Jón 2:11, ÚRK). Isten parancsa így valóra váltotta 
azt, amit a jó szándékú matrózok nem tettek meg Jónásért. Feltámadása után 
Krisztus meghagyta a tanítványoknak, hogy menjenek el az egész világra. A 
tengeri kalandját követően Jónás elment a pogányokhoz, és ő lett az Ószö-
vetség legeredményesebb prófétája. Története Isten megmentő kegyelméről 
tanúskodik. Amikor hínárral borítva feltűnt a parton, bemutatta, hogy Isten 
milyen kitartóan munkálkodik még a bűnös asszírok megmentéséért is.
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szerda július 22.

NINIVE NÉPE

Olvassuk el Jónás próféta könyve 3. fejezetét! Milyen nagyszerű üzenetet ta-
lálunk benne a misszióval és az evangelizációval kapcsolatban? 

„Az ÚR szava másodszor is szólt Jónáshoz: Kelj föl, menj Ninivébe, a nagy vá-
rosba, és hirdesd nekik azt a beszédet, amit én parancsolok neked” (Jón 3:1-2, 
ÚRK)! Két ige különösen fontos ebben a szakaszban. Először is, itt mondja 
Isten a prófétának másodszor, hogy Menj! Isten nem adja fel, második esélyt 
is ad a gyarló embereknek. Itt ismét azzal az újszövetségi missziós elvvel talál-
kozunk, miszerint el kell menni a népekhez, és nem arra kell várni, hogy ők 
jöjjenek hozzánk.

A másik fontos ige a hirdesd. A Bibliában mindig is nagy jelentősége volt az üze-
net hirdetésének, és még most is ez a legeredményesebb módja az evangélium 
terjesztésének. Isten nyomatékossá tette Jónás előtt, hogy azt az üzenetet mondd, 
amit én adok neked. Vagyis lényeges, hogy az általunk hirdetett üzenet Istené és 
nem a miénk, és ne valamiféle zavaros, módosított vagy megcsonkított változa-
tát közöljük! Isten üzenete általában tartalmaz fenyegetést és ígéretet, ítéletet és 
evangéliumot is. Jónás rendíthetetlenül hirdette: „Még negyven nap, és elpusztul 
Ninive” (Jón 3:4)! Ez volt az ítélet. Ugyanakkor megvolt a remény, a szabadítás 
és a megváltás ígérete is (ennek így is kellett lennie, mivel az emberek hall-
gattak a szóra, ezért megmenekültek). Jel 14:6-12 szakasza középpontjában az 
„örökkévaló evangélium” áll, mégis figyelmeztet az ítéletre. Az evangélium és 
az ítélet kéz a kézben jár egymással. Az evangélium felkínálja, hogy ha Isten 
útját követjük, elkerülhetjük a kárhoztatást, ami joggal érne az ítélet miatt. Az 
evangélium hirdetése nem lehet igazán eredményes, ha hiányoznak belőle ezek 
az elemek. Kockázatos a „politikai korrektség”, ami ezeknek a határozott ré-
szeknek a felhígításához, a vallások vagy akár a különféle keresztény tradíciók 
közötti különbségek elbagatellizálásához vezetne. A missziónk során ugyan a 
szavainkat igazítanunk kell azokhoz, akikkel megpróbáljuk felvenni a kapcso-
latot (alkalmazás), de ezt soha nem tehetjük úgy, hogy csorbát szenvedjen az 
üzenet, aminek hirdetését Isten ránk bízta.

Mi történt Jón 3:5-10 szakasza szerint? Ninive lakói hittek, a hitükkel össz-
hangban cselekedtek, gyakorolták a hitüket és megmenekültek. 

Isten csodálatos ígéreteket adott, ugyanakkor szigorú figyelmeztetéseket 
is. Milyen következtetésre juthatunk tehát az ígéretek és figyelmezteté-
sek feltételes voltát illetően?
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csütörtökjúlius 23.

JÓNÁS KESERGÉSE

Jón 4:1-11 szakasza alátámasztja, hogy nem a távolság, a szél, a matrózok, 
a hal és nem is Ninive lakosai miatt volt a legnehezebb Istennek rávennie a 
prófétát a külmisszióban való részvételre. Maga Jónás volt a legnagyobb aka-
dály. A történet szembeállítja egymással Ninive lakóinak hitét és Jónás hitet-
len, bosszúszomjas lelkületét. Ő az egyetlen ember a Szentírásban, aki vádolja 
Istent, amiért kegyelmes, könyörületes, késedelmes a haragra, szeretettel tel-
jes és nem akar csapásokat küldeni. Azt hihetnénk, hogy a legtöbben hálával 
gondolnak Istennek e tulajdonságaira!

„Jónásnak elsőként kellett volna örvendeznie a menny csodálatos kegyelmén, 
amikor megtudta, hogy Isten irgalmaz a városnak, amely gonoszsága ellenére 
bűnbánatot tartott, és zsákban, hamuban bánkódott. Ehelyett az a gondolat 
foglalkoztatta, hogy hamis prófétának fogják tartani. Hírnevét féltve, szem 
elől tévesztette, hogy a saját hírnevénél felmérhetetlenül többet érnek e sze-
rencsétlen város lakói. Isten szánalma a bűnbánó niniveiek iránt »nagyon rosz-
szul esett Jónásnak, és megharagudott«” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 
Budapest, 1995, Advent Kiadó, 170. o.).

Olvassuk el Jón 4:10-11 verseit! A bűnös emberi természettel ellentétben 
Isten jelleme milyen? Mit tanítanak erről e versek? 

A 4. fejezetben Jónás kétszer is kimutatta haragját. Mérges lett, amiért Isten 
megváltoztatta a szándékát és megkegyelmezett Ninive több mint százhúszezer 
lakosának. Azért is haragudott, hogy a tök (Károli) vagy ricinusbokor (ÚRK) 
elszáradt. Az önző prófétának helyes fontossági sorrendet kellett látnia.  

Isten arra tanította Jónást, hogy fogadja el minden ember testvériségét. Ennek 
ugyanis az az alapja, hogy Isten az Atyja mindenkinek. A prófétának be kel-
lett látnia, hogy az „idegenek”, bár tévúton jártak, mégis éppen úgy emberek, 
mint ő maga. Vajon százhúszezer ember nem többet ér egy bokornál (RÚF)? 

Olvassuk el újból az Úr feddését, amit Jónásnak mondott! Mi miatt 
mondhatna nekünk is valami hasonlót? Hányszor kapjuk magunkat 
azon, hogy jobban foglalkoztatnak bizonyos kérdések, amelyek többsé-
ge igencsak hétköznapi, mint a vesztükbe rohanó emberek sorsa? Pedig 
Krisztus értük is ontotta vérét!   
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július 24.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Jónás próféta könyve különösen fontos a misszió bibliai alapjának a megérté-
séhez, mivel érinti az isteni megbízatást, amit a pogány népekre vonatkozóan 
adott népének az Úr. Ilyen szempontból ez volt az újszövetségi missziópa-
rancs előkészítő lépése. Továbbá azért is fontos, mert bepillantást enged abba, 
hogy milyen mély ellenállásba ütközik ez a parancs Jahvénak éppen abban a 
szolgájában, akit a munka végzésére kiválasztott” (J. Verkuyl: Contemporary 
Missiology. Grand Rapids, Mich., 1978, Wm. B. Eerdmans Publ. Co., 96. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. „Ninive történelmének egy részét alaposan tanulmányoznunk kell… 

Tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen kötelesség terhel bennün-
ket embertársaink iránt, akik tudatlanok, bűnösök, akiknek szüksége 
van a segítségünkre” (Ellen G. White: The Southern Work. 80. o.).  
Mi tehát a kötelességünk?

2. Asszíria szuperhatalom volt, Kr. e. 885-625 között uralta az ókori 
Közel-Keletet. Izrael és Júda többször is szenvedett kegyetlen uralma 
alatt. Izrael királyát, Jéhut hadisarc fizetésére kötelezte az asszír ural-
kodó, III. Salmaneszer. Végül Kr. e. 722-ben Izrael elesett az asszír 
csapatok előtt. Nem csoda, hogy Jónás vonakodott elmenni Ninivébe, 
Asszíria négy fontos városának egyikébe, ami a központja volt Istár, a 
szerelem és a háború istennője kultuszának. Isten arra hívta el a pró-
fétát, hogy az ellenség területének vallási központjában szólítsa meg-
térésre a harcos asszírokat. Milyen tanulságok rejlenek ebben a gon-
dolatban a misszióval kapcsolatban? 

3. Hogyan kerülheti el a maradék egyház azt a feltételezést, hogy nem a 
népek, hanem csak a saját javát szolgálják Isten tanácsai és áldásai 
olyan területeken, mint pl. a szombat, az egészség kérdésköre és a 
nevelés? Lásd Jel 3:17-18!

4. Jel 14:6-12 verseiben a hármas angyali üzenet hogyan közvetít ahhoz 
hasonló gondolatokat, mint amit Jónásnak kellett Ninivében elmon-
dania? 

5. Vannak, akik automatikusan elvetik Jónás történetét, kiváltképp azt a 
részt, amikor a próféta a hal gyomrába került. Milyen előre kialakított 
nézetek miatt nem fogadják el? Milyen előfeltételezésre van szükség 
ahhoz, hogy el tudjuk hinni?
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BABITS MIHÁLY:
JÓNÁS IMÁJA

Hozzám már hűtlen lettek a szavak,
vagy én lettem mint túláradt patak
oly tétova céltalan parttalan
s ugy hordom régi sok hiú szavam
mint a tévelygő ár az elszakadt
sövényt jelző karókat gátakat.
Óh bár adna a Gazda patakom
sodrának medret, biztos útakon
vinni tenger felé, bár verseim
csücskére Tőle volna szabva rim
előre kész, s mely itt áll polcomon,
szent Bibliája lenne verstanom,
hogy ki mint Jónás, rest szolgája, hajdan
bujkálva, később mint Jónás a Halban
leszálltam a kinoknak eleven
süket és forró sötétjébe, nem
három napra, de három hóra, három
évre vagy évszázadra, megtaláljam,
mielőtt egy mégvakabb és örök
Cethal szájában végkép eltünök,
a régi hangot s, szavaim hibátlan
hadsorba állván, mint Ő sugja, bátran
szólhassak s mint rossz gégémből telik
és ne fáradjak bele estelig
vagy mig az égi és ninivei hatalmak
engedik hogy beszéljek s meg ne haljak.
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július 25–31.

Fogoly misszionáriusok

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 41; Ézsaiás 39:5-7; Dániel 1–12; 2:44; 
Máté 24:14-15

„És hatalom, dicsőség és uralom adatott neki, hogy minden nép, nemzet és nyelv 
őt tisztelje. Hatalma örökkévaló hatalom, amely nem szűnik meg, és királysága 
sem pusztul el” (Dán 7:14, ÚRK). 

A prófécia népeként a hetednapi adventisták hiszik, hogy Jézus Krisztus ha-
marosan visszajön. Adventje vet majd véget jelen világunknak, és kezdetét 
veszi Isten örök országa, amit Dániel próféta könyve így mutat be: „A Felséges 
szentjeinek a népéé lesz az ég alatt minden ország királyi uralma, hatalma és 
nagysága. Ez a királyi uralom örök uralom lesz, neki szolgál majd és neki engedel-
meskedik minden hatalom” (Dán 7:27, RÚF). Ebben az országban ér a hitünk a 
tetőfokára. Ezt nevezi A zsidókhoz írt levél úgy, hogy „jobb” ország, város, ami-
nek az eljövetelében bízott Isten népe minden korszakban, „melynek építője és 
alkotója az Isten” (Zsid 11:10).

Ugyanakkor Dániel próféta könyve egyfajta missziós kézikönyv is. Megtanul-
hatjuk belőle, miként tudta felhasználni Isten a népe bizonyos tagjait arra, 
hogy bizonyságot tegyenek azoknak, akik lelki és teológiai kérdéseket illetően 
tudatlanságban éltek. A hívők a hűségükkel, szorgalmukkal és megingatha-
tatlan hitükkel bemutatták az élő Isten létezésének valóságát azok előtt, akik 
csak hamis isteneket ismertek. Így a pogányoknak is lehetőségük nyílt arra, 
hogy helyet kapjanak Isten örök országában.

5. tanulmány

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

A FOGSÁG

Hogyan kapcsolódik egymáshoz Ézs 39:5-7 és Dán 1:1-2 szakasza?

Dániel nevének jelentése: „Isten a bírám”. A társaival együtt arra kényszerítet-
ték, hogy a leigázott Jeruzsálemből Babilon fővárosába menjenek gyalogszer-
rel. Dániel próféta könyve által bepillanthatunk, hogyan is élt a próféta Babilon 
és Perzsia királyi udvarában. Miután Babilonban három éves „oktatásban” 
részesült, köztisztviselőként és az uralkodó tanácsadójaként alkalmazták. Is-
ten ereje által messze a foglyok átlagos státusza fölé emelkedett, így előkelő 
körökben lett misszionárius, két szuperhatalom idején is. 

Dániel próféta könyve nem csak a próféciairodalom kincsestára. Olvasói meg-
tudhatják, milyen kihívásokkal találkoztak az idegen kultúrában élő héberek 
abban a környezetben, amely nyilvánvalóan nem támogatta az Izrael Istené-
hez való hűségüket, sőt időnként nyíltan ellenségesnek bizonyult. Csodálatos 
képet fest azokról a férfiakról is, akik megtanulták az igazság iránti elkötele-
zettségüket megélni a templom, a papság és az áldozatok nélkül is.

Mit tudhatunk meg Dán 1:8-13, 5:12, 6:4 és 9:3-19 verseiből Dániel jellemé-
ről, ami miatt valóban kiemelkedő misszionárius lett? 

„Olyannak kell lennie a világ szemében minden intézménynek, ami a heted-
napi adventista nevet viseli, mint amilyen József volt Egyiptomban vagy Dáni-
el és társai Babilonban. Isten gondviselése révén e férfiak fogságba kerültek, 
hogy a pogány népekhez elvigyék az igaz Isten ismeretét. Istent kellett képvi-
selniük a világban. Nem alkudhattak meg semmilyen téren a bálványimádó 
országban, ahová elkerültek, hanem hűséggel meg kellett állniuk a hitükben, 
különös tisztelettel viselve az eget és a földet megteremtő Isten imádója nevet” 
(Ellen G. White: Testimonies for the Church. 8. köt. 153. o.).

Gondoljunk csak bele, milyen könnyű lett volna Dánielnek megalkudni, 
tekintettel az adott körülményekre! A példájából ítélve mennyire sántíta-
nak a mi kifogásaink, ha valamilyen kérdésben engedünk az elveinkből?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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július 27.hétfő

TANÚK (DÁNIEL 2–5. FEJEZET)

Dániel próféta könyve 2. fejezetében a szükséghelyzet következtében a prófétá-
nak alkalma adódott bizonyságot tenni a babiloni bálványok tehetetlenségével 
szemben az igaz Isten hatalmáról. Zsidó honfitársaival Dániel elénekelt egy há-
lazsoltárt, megköszönve az Úrnak, hogy válaszolt imáikra (Dán 2:20-23), majd 
megmagyarázta a király álmát, szólt Isten nagyságáról, valamint minden földi 
birodalom feletti uralmáról. 

A király szavaiban mi utal arra, hogy megtanult valamit az igaz Istenről 
(Dán 2:47)?

A könyv 2. fejezetében Dánielnek nem volt választása: vagy megadja a király-
nak, amit akart, vagy halál vár rá. Ezzel szemben a 3. fejezetben a három 
barátja elkerülhette volna a tüzes kemencét, ha egyszerűen enged a király pa-
rancsának. Viszont hűséges bizonyságtételükkel tanúskodhattak az igaz Isten 
hatalmáról.

„Honnan tudta Nabukodonozor, hogy a negyedik alak ábrázata olyan, mint 
az istenek fiáé? Az országában lévő héber foglyoktól hallott az Isten Fiáról. Ők 
vitték el oda az élő Isten hírét, aki mindenek felett uralkodik” (Ellen G. White: 
The Advent Review and Sabbath Herald. 1892. május 3.). 

Dániel 4. fejezetében mit vallott meg Nabukodonozor király újfent az igaz 
Istenről (Dán 4:34)? Ne felejtsük el, hogy mindez Dániel bizonyságtételé-
nek volt köszönhető! 

Dániel az 5. fejezetben jelenik meg utoljára a babiloni udvarban. Azért hí-
vatták, hogy megmagyarázza, mit jelent a furcsa írás Belsazár palotájának 
a falán. Mint kiderült, azt jövendölte meg, hogy a médek és perzsák döntik 
meg a Babiloni Birodalmat. Belsazárra kétségkívül óriási hatást tett Dániel, 
de már túl késő volt, a király sorsa addigra megpecsételődött. Szomorú, hogy 
amint a Biblia beszámol róla (Dán 5:17-23), Belsazárnak lett volna alkalma 
megismerni az igazságot és megalázkodni, ő azonban nem élt a kínálkozó 
lehetőségekkel. 

Milyen fontos megvizsgálni az életünket és megkérdezni magunktól: 
miről és hogyan teszek bizonyságot? Milyen következtetést vonhatunk le 
a válaszunkból?
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július 28. kedd

DÁNIEL A PERZSA BIRODALOMBAN

„Amikor a verem közelébe ért, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt a 
király Dánielhez: Dániel, az élő Isten szolgája! A te Istened, akit mindenkor 
tisztelsz, meg tudott-e szabadítani az oroszlánoktól” (Dán 6:20, ÚRK)? A ki-
rály úgy szólította meg Dánielt, hogy „az élő Isten szolgája”. Mit fejeztek ki 
a szavai?

Dániel próféta könyve 6. fejezetében új birodalommal és új királlyal találko-
zunk, Dániel mégis pozícióban maradt, sőt feljebb is került. Ő lett a három 
igazgató egyike, akiknek az uralkodó százhúsz kormányzót rendelt alá. Dári-
us király azt is fontolgatta, hogy őt nevezi ki az egész birodalom fővezérévé. 
Ez azonban felszította az igazgatók és kormányzók ellenszenvét. Rábírták az 
uralkodót, hogy az egész birodalomra vonatkozóan adjon ki egy rendeletet, 
ami valójában egyedül Dánielt célozta meg. Így aztán a prófétát az oroszlánok 
vermébe vetették, de Isten drámai erővel közbelépett egy olyan helyzetben, 
amit még a Dániellel együtt érző király sem másíthatott meg. A próféta sza-
badulása akkora örömet okozott Dáriusnak, hogy az egész birodalomba szét-
küldte a Dániel Istenét magasztaló királyi nyilatkozatot.

„Akkor Dárius király azt írta minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, amelyek az 
egész földön laktak: Békességetek bőséges legyen! Megparancsolom, hogy birodal-
mam minden országában féljék és rettegjék Dániel Istenét! Mert ő az élő Isten, aki 
mindörökké megmarad. Királysága nem pusztul el, és hatalma mindvégig megáll. 
Ő az, aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és föl-
dön; ő az, aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából” (Dán 6:25-27, 
ÚRK). 

Olvassuk el Dániel 6. fejezetét! Mi érzékelteti ebben a szakaszban, hogy 
a próféta már előbb is komoly bizonyságnak számított a király sze- 
mében? Mi utal arra a királyi rendeletben, hogy Dárius többet is tudott 
Istenről annál, mint amit a csodálatos, drámai szabadulás láttán felis-
mert? Ezek szerint hogyan tehetett bizonyságot neki Dániel?
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július 29.szerda

DÁNIEL ÉS ISTEN ÖRÖKKÉVALÓ ORSZÁGA

Dániel nem csupán mások álmait magyarázta, még ha ez valóban kiemelkedő 
dolog is volt az adott helyzetben. Könyve 7-12. fejezeteiben ő maga is kapott 
látomásokat, amelyek felvázolták a nagy világbirodalmak jövőjét. A látomá-
sai különösen azt hangsúlyozták, hogy a földi uralkodóktól, a terveiktől és a 
mesterkedéseiktől függetlenül Isten kezében van a nemzetek végső irányítása. 
Végül Isten és az országa diadalmaskodik, és győzelme maradéktalan lesz 
(lásd Dán 2:44). 

Milyen jelenetet fest le Dán 7:13-14? Hogyan kapcsolódik ez a kép ahhoz, 
hogy a keresztények az egész világra eljuttatják az evangéliumot? 

E versek központi témája Isten örök országának a megalapítása, ami csak Jé-
zus visszajövetelekor következik be. A visszajövetelével kapcsolatban milyen 
fontos tényezőt említett meg Jézus?

„És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bi-
zonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég. Mikor azért látjátok majd, hogy 
az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen 
(aki olvassa, értse meg): Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre” (Mt 
24:14-16). 

Máté 24. fejezetében Jézusnak a világ végére vonatkozó próféciája Dániel pró-
féciájához kapcsolódik. Dániel említette „a pusztító utálatosságot” (Dán 11:31; 
12:11), amit Jézus a saját korára, sőt azon túlmenően is alkalmazott és tovább 
magyarázott. A lényeg tehát, hogy Jézus Dániel próféta könyvét szorosan össze-
kötötte a végidővel, ami persze nem meglepő, hiszen maga Dániel is sokszor 
mutatott előre az utolsó időkre (Dán 8:17, 19; 11:35; 12:4, 13). Jézus szerint 
pedig a vég csak az után jön el, hogy „az Isten országának ez az evangéliuma 
hirdettetik majd az egész világon” (Mt 24:14). 

Az evangéliumot „az egész világon” hirdetni kell, Jézus csak azt követően 
fog visszajönni. És mi vagyunk, akiket Isten elhívott ennek a hirdetésére. 
Némelyek úgy érvelnek, hogy Jézus nem jöhet vissza addig, amíg el nem 
végezzük a feladatunkat. Hogyan értsük ezt? Mi a szerepünk Jézus vissza-
térésének időzítésében? Beszélgessünk erről szombaton a csoportban!
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július 30. csütörtök

MÁS FOGLYOK ÉS MISSZIONÁRIUSOK

Dániel izraelita volt, akit akarata ellenére vittek el saját földjéről. Így került Jó-
zsef és Mózes is Egyiptomba, Nehémiás Babilonba, Eszter pedig Perzsiába. Az 
életük azt bizonyítja, hogy igen is megmaradhat az ember Isten iránti hűsége 
még a lelki és kulturális szempontból ellenséges környezetben is. Sőt, az Úr 
segítségével kiemelt vezetői pozíciót is szerezhettek az idegen körülmények 
között. Mindannyian kreatív és teljes életet éltek, mesterien tárgyaltak bo-
nyolult vallási, társadalmi, politikai és gazdasági kérdésekben, saját hazájuk 
kultúrájától igen eltérő körülmények között. Nemcsak a fogságban lévő hé-
ber közösség hűséges tagjai voltak, hanem a maguk módján Izrael Istenének 
eredményes misszionáriusai is. 

A fogság idején a bizonyságtételnek egyaránt részét képezte a passzív jelenlét 
és az üzenet aktív hirdetése.

Eszter Dániel
1.  Nem mondta meg, hogy héber.
2.  Nem beszélt a vallásáról.
3.  Isten megvédte őt és a családját. 
4.  Előkelő körökben tett bizonyságot, 

hogy megvédje mind saját, mind 
népe életét.

5.  Közreműködött a vallásszabadság 
megalapozásában, és tett azért, 
hogy a vallási kisebbségnek joga 
legyen az önvédelemre.

1.  Megmondta, hogy héber.
2.  Nyíltan beszélt vallási meggyőző-

déséről.
3.  Isten megvédte őt és a barátait.
4.  Előkelő körökben tett bizonyságot, 

hogy megvédje saját és mások éle-
tét.

5.  Közvetetten hatott arra, hogy Cí-
rusz király engedélyt adjon a héber 
menekülteknek Jeruzsálem újjáépí-
tésére.

Olvassuk el Mózes első könyve 41. fejezetét! Hogyan tudott József bizonysá-
got tenni az egyiptomiak előtt? Milyen párhuzamokat találunk József, ill. 
Dániel meg a társai történetei között? 

Milyen helyzetben, körülmények között tudjuk bizonyságát adni a 
hitünknek? Aktív vagy passzív a bizonyságtételünk? Esetleg mindkettő? 
Mit tehetnénk vagy mondhatnánk, ami még jobban érzékeltetné Isten 
jóságát és szeretetét a környezetünkben? 
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július 31.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Sokaságot fognak elhívni a magasztosabb szolgálatra. Az egész világ meg-
nyílik az evangélium előtt… Világunk minden részéből hallatszik a bűntől le-
sújtott szívek kiáltása a szeretet Istenének ismerete után… Rajtunk áll – akik 
elnyertük az ismereteket gyermekeinkkel együtt –, hogy kiáltásukra felelünk-
e vagy sem. Ma minden otthonhoz, minden iskolához, minden szülőhöz, taní-
tóhoz és gyermekhez – akire ráragyogott az evangélium világossága –, szól az 
Izrael történelmének a maihoz hasonló válsága idején az Eszter királynéhoz 
intézett kérdés: »…ki tudja, talán a mostani időért jutottál királyságra« (Eszt 
4:14)” (Ellen G. White: Boldog otthon. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 406. o.)?

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Beszélgessünk főleg Dániel 2., 7. és 8. fejezetének próféciáiról! Hogyan 

tanúsítják ezek a jövendölések nemcsak a Biblia próféciáinak megbíz-
hatóságát, hanem azt is, hogy Isten előre tudja a jövőt? Figyeljük meg 
például, hogy Dániel 2., 7. és 8. fejezetei a négy nagy világbirodalom 
közül hármat meg is neveznek. Hogyan erősíti ez is a bizalmat Isten 
Igéje és ígéretei iránt? 

2. Dániel próféta könyvének e beszámolóiban és más esetekben is (mint 
pl. Józsefében) hatalmas csodák történtek, amelyek természetesen 
igencsak megerősítették a bizonyságtevők hitelességét a körülöttük 
élő pogányok között. Viszont milyen jellemtulajdonságaik tették még 
hitelesebbé a bizonyságtételüket? Vagyis, miért lehet a jellem és a 
hűség a jeleknél és csodáknál is erősebb bizonyság Isten valósága 
mellett? 

3. Amint a szerdai tanulmányban is láttuk, Mt 24:14 szerint az evangéli-
umnak az egész világra el kell jutnia, és akkor jön el a vég. Azt jelen-
tené ez, hogy Jézus nem jön vissza addig, amíg el nem végezzük a ránk 
bízott feladatot? Beszéljük meg ezt a kérdést!
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JANI JÁNOS:
MÉG NEM TELJESEDETT AZ ÍRÁS

Időfolyó hömpölyög
az örökkévalóság felé,
az Úr nem siet az események elé.
Még nem teljesedett be az írás.
Bizonyságul minden nép
nem hallotta egyszer még
Isten országának evangéliumát.

Adventváró népe még is alszik,
az üzenet így nem hallatszik
mindent átható erővel.
A gondok között megfogyott a hit,
mert közben levette szemeit
az Életnek Nagy Fejedelméről.
 
Jó atyánk most Szentlelkeddel
alvó néped ébresszed fel.
tisztíts meg minket Istenem!
A szeretetnek nagy hevében
hadd olvadjon meg egészen
minden kőkemény szív!
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augusztus 1–7. 

Eszter és Márdokeus

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Eszter 1-10; Máté 22:21; János 4:1-26; 
Apostolok cselekedetei 17:26; Róma 1:18-20; 1Korinthus 9:19-23

„Mert ha e mostani időben te hallgatsz, másunnan lészen könnyebbségük és 
szabadulásuk a zsidóknak; te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán e 
mostani időért jutottál királyságra” (Eszt 4:14)? 

Isten felhasználta Esztert arra, hogy speciális küldetést hajtson végre magas 
szinten, a Perzsa Birodalom politikai központjában. Küldetése miatt soroza-
tosan megdöbbentő ellentétek közé került. Egy megvetett népcsoport és vallá-
si kisebbség elárvult lánygyermekeként élt abban a birodalomban, ami kora 
egész világát uralta, majd ő lett a perzsa király felesége. Ez nem egy tündér-
mese volt arról, hogyan emelkedett királyi rangra egy koldus. Isten kiemelte 
Esztert az ismeretlenségből, majd felkészítették, hogy képes legyen véghezvin-
ni egy rendkívül speciális missziót. Ehhez kellett a kockázatos stratégia, hogy 
eleinte titkolta kilétét. Később azonban, a veszélyek között nyíltan megvallot-
ta nemzetiségét és hitét.

Unokatestvére és gyámja, Márdokeus az intrikáktól átszőtt perzsa udvarban 
támogatta bátor kiállásában. Sikerült megmentenie népét, társadalmi helyze-
tüket alapvetően megváltoztatva. Az egész birodalomban csodálattal tekintet-
tek rájuk az emberek.

Eszter hűsége következtében az igaz Isten ismerete sokkal jobban elterjedt 
a pogány elnyomóik között. Persze ez nem egy „tipikus” missziótörténet, de 
Eszter és Márdokeus esetének elbeszélésében valóban találunk olyan érdekes 
elveket, amelyek segítenek megérteni, mit is jelent a bizonyságtétel sajátos 
körülmények között.

6. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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vasárnapaugusztus 2.

ESZTER PERZSIÁBAN

Miről olvashatunk Eszt 1:2-20 szakaszában? A történet mely részeit nehéz 
megértenünk a mi szemszögünkből nézve? (Olvasás közben gondoljunk 
arra, hogy sok részlet nincs lejegyezve!)

Még a politikai hatalom csúcsán lévő személytől is mértéktelennek tűnhet 
az egy héten át tartó lakoma, amit Ahasvérus király az előkelőségeknek és 
hivatalnokoknak adott. Messze túlment azon, amit a legtöbb keresztény elfo-
gadhatónak tarthat. Szokatlan volt a korlátlan alkoholfogyasztás (Eszt 1:7-8), 
mivel az ókori hivatalos ünnepségeken az italfogyasztást általában az illendő-
ség és a szertartások szabták meg. Az ital ebben az esetben annyira elhomá-
lyosította a király józan ítélőképességét, hogy utasította a feleségét, Vástit a 
lerészegedett férfi vendégek szórakoztatására. Ez számára mélyen megalázó 
volt, lévén férjes asszony és a királyi család tagja. Bármilyen választ is ad, az-
zal a dilemmával kellett megküzdenie, hogy elveszítheti státuszát. A zsarnoki 
uralkodó alantas vágyaival szemben az önbecsülése megőrzése érdekében tett 
bátor választása felkészíti az olvasót arra, hogy felmérje: még a férfiak által 
uralt királyi udvarban is milyen jó hatást fejthetett ki egy elveihez hű asszony. 

Közben azonban foglalkoznunk kell Eszter tetteivel is. Eszt 2:3 verse sejteti, 
hogy a lányok nem önként jelentkeztek. A király kiadta a rendeletet, ezért 
Eszternek mennie kellett. Ki tudja, milyen következményei lettek volna, ha 
megtagadja a parancsot.

Hogyan alkalmazhatjuk 1Kor 9:19-23 elveit arra, ami Eszterrel történt? 
Vagy alkalmazhatók erre egyáltalán? 

A történet eddigi hőse Vásti, aki azonban ezt követően eltűnik a történe-
lem színpadáról. Erkölcsössége és az elvek melletti kiállása nyitott utat 
Eszter számára. Bizonyos esetekben az elvhű kiállás nem mindig vezet 
azonnal egyértelműen jóra. Miért kell hát ragaszkodni az elvekhez még 
akkor is, ha nem tudjuk, mi lesz a tetteink következménye?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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augusztus 3.hétfő

ESZTER A KIRÁLYI UDVARBAN

Olvassuk el Eszt 2:10, 20 verseit! Milyen helyzeteket teremthet, ha az ember-
nek el kell titkolnia nemzetiségi és vallási hovatartozását, legalább egy ideig?

Olvassuk el Jn 4:1-26 szakaszában azt a történetet, amikor Jézus a samáriai 
asszonnyal beszélget Jákób kútjánál. Miért mondta el Jézus neki olyan vilá-
gosan, hogy Ő a Messiás, miközben saját népe tagjai között nem nyílt meg 
ilyen könnyen? Hogyan segít ez a történet talán jobban megérteni azt, amit 
Márdokeus Eszternek tanácsolt? 

Márdokeus kétszer is figyelmeztette Esztert, hogy ne fedje fel nemzetiségét, 
sem családi hátterét. Ezen bizonyos kommentátorok fennakadnak, megkér-
dőjelezve az efféle rejtőzködés szükségességét, főként olyan időszakban, ami-
kor a zsidó nép nem tapasztalt fenyegetést. Vajon nem tehetett volna bizony-
ságot Eszter a pogányok között az Istenéről, ha nyíltan megvallja, kicsoda 
valójában, és ki az az Isten, akit imád? Vagy lehetne azzal érvelni, hogy a 
zsidóknak nem volt hitele a perzsa udvarban, ezért ha tudomást szereznek 
nemzetiségi hovatartozásáról, nem juthatott volna a király elé, amikor népé-
ért kellett közbenjárnia? Úgy tűnik azonban, hogy Márdokeus még a fenyege-
tő helyzet előtt figyelmeztette Esztert: ne beszéljen a származásáról. A Biblia 
nem számol be róla, hogy mi indította erre. Viszont Jézus példája is arra utal, 
hogy az embernek nem kell minden körülmények között egyszerre mindent 
felfedni. A megfontoltság erény!

Vajon miért beszélt Jézus olyan nyíltan a samáriai asszonnyal, a saját népével 
azonban nem? 

„Messzemenő fenntartásokkal kellett szólnia hozzájuk. Amit nem mondott el 
a zsidóknak, és amit később tanítványai lelkére kötött, hogy tartsák titokban, 
azt most kijelentette ennek a nőnek. Jézus látta, hogy tudását hasznosítani 
fogja, és másokat is el fog hozni, hogy részesüljenek kegyelmében” (Ellen G. 
White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 149. o.). 

Voltál már olyan helyzetben, amikor úgy ítélted meg, hogy jobb, ha nem 
mondasz el túl sokat a hitedről? Milyen ok vezetett erre? Most, visszate-
kintve, valamit másképp tettél volna? Ha igen, mit? 
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augusztus 4. kedd

„E MOSTANI IDŐÉRT” (ESZTER 2:19–5:8)
 

Eszt 3:1-5 verseiben kezd kibontakozni a könyv cselekménye. A zsidó Már-
dokeus a bálványimádást tiltó parancsolatnak engedelmeskedve nem haj-
landó leborulni Hámán előtt, aki csak egy ember. Bősz haragjában Hámán 
bosszút esküszik azért, amit megaláztatásnak vél. Bizonyos értelemben Már-
dokeus a pogányok között a cselekedeteivel tett bizonyságot az igaz Istenről.

Milyen ürüggyel akarta Hámán kiirtani a zsidókat a birodalom területéről? 
Ezek szerint mennyire könnyű elvakulttá válni a kulturális különbségek 
miatt, olyannyira, hogy megfeledkezzünk minden nép emberi méltóságáról 
(Eszt 3:8-13; ApCsel 17:26)?

Amikor Hámán terve kitudódott, Márdokeus látható módon fejezte ki fájdal-
mát, méghozzá az Eszter könyvében megemlített egyetlen vallási szertartás ál-
tal: „megszaggatá ruháit, zsákba és hamuba öltözék… és kiálta nagy és keserves 
kiáltással” (Eszt 4:1). Eközben pedig Eszter arra készült, hogy Hámán vád-
jainak megfelelően járjon el. Zsidóként megszegte a perzsa királyi törvényt, 
amikor hívatlanul akart az uralkodó elé járulni. Ez is részét képezte tervének, 
hogy Hámán cselszövését leleplezze. Eszter bebocsátást nyert a királyhoz, aki 
aztán elfogadta az asszony vacsorameghívását. Ekkor a királyné átveszi az 
irányítást a Perzsia egész területén élő zsidó menekültek drámájában. A tör-
ténetben megmutatkozik Eszter önmegtagadó, hősies (Eszt 4:16), megfontolt 
(Eszt 5:8) és bátor (Eszt 7:6) lelkülete.

„Eszter királyné által az Úr hatalmas módon szabadította meg népét. Ami-
kor úgy tűnt, hogy nincs hatalom, amely megmenthetné őket, Eszter és a vele 
kapcsolatban lévő nők mindent megtettek a helyzet megoldásáért böjtölve, 
imádkozva és azonnal cselekedve. Így népük megmenekült.

Az ószövetségi időkben Isten művét segítő asszonyok munkáját tanulmá-
nyozva olyan tanulságokat gyűjthetünk, amelyek segítségünkre lesznek a mai 
vészhelyzetek megoldásában. Talán nem kerülünk olyan kritikus és kiemelt 
helyzetbe, mint Eszter korában Isten emberei, de megtért nők gyakran fontos 
feladatokat láthatnak el szerényebb pozícióban is” (Ellen G. White megjegy-
zése, The SDA Bible Commentary. 3. köt. 1140. o.).

Olvassuk el Márdokeus híressé vált mondását: „És ki tudja, talán e mos-
tani időért jutottál királyságra” (Eszt 4:14)? Milyen szempontból alkal-
mazható ez az elv a saját helyzetünkre is, éppen most? 
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augusztus 5.szerda

MÁRDOKEUS ÉS HÁMÁN

Eszter könyve 5-8. fejezetei szerint hogyan tudta a királyné megmenteni a 
népét? 

Eszter két lakomájával érünk el a történet csúcspontjához. Ez a rész azt is 
feljegyzi, hogy miképpen fordították visszájára a tervezett népirtást. Menet-
közben a történet bemutatja a különbséget az igazi tisztesség és az önimádat 
között, valamint beszámol a cselszövő büntetéséről is. Az udvari intrikák kö-
vetkezményei messze hatottak. E rész által bepillantást nyerünk a teljhatalom-
mal bíró uralkodó világába és az udvar színfalak mögött zajló eseményeibe. 
A szabadulásért fáradozva Eszter és Márdokeus élt a pozíciójuk adta lehető-
ségekkel, annak a kultúrának az ismeretével, amelyben mozogtak, valamint a 
szövetségi ígéretekbe vetett hitükkel, amelyeket Isten a népének adott.  

Mindeközben Márdokeus, aki csendben végezte szolgálatát, nem rejtette véka 
alá a hitét. Ezt talán csak úgy tette, hogy nem volt hajlandó leborulni Hámán 
előtt. A társai felfigyeltek erre, figyelmeztették is, Márdokeus viszont nem en-
gedett az elveiből (Eszt 3:3-5). Így valóban bizonyságot tett az emberek előtt. 

Mit árul el Eszt 6:1-3 szakasza Márdokeusról? Ezek szerint hogyan élhet, 
sőt tehet bizonyságot Isten népe idegen országokban? Milyen tanulságokat 
vonhatunk le magunknak? 

Márdokeus nyilván követte az Urat, de hűséget tanúsított annak az országnak 
az uralkodója iránt is, amelyben élt. Nem volt hajlandó leborulni egy ember-
társa előtt, ezzel együtt jó állampolgár is volt, hiszen leleplezte a király elleni 
összeesküvést. Nem magyarázhatunk bele túl sokat abba, hogy ezért a tettéért 
nem részesült elismerésben. Valószínűleg csak jelentette, amit hallott, majd 
ment tovább az útján, jutalmat nem várva. Amint azonban a történet mutatja, 
jótettéért idővel nagy jutalmat kapott. Márdokeus példájára talán ezekkel a 
szavakkal utalhatunk a legjobban: „Adjátok meg azért ami a császáré a császár-
nak; és ami az Istené, az Istennek” (Mt 22:21).
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augusztus 6. csütörtök

AMIKOR POGÁNYOK ZSIDÓVÁ LETTEK

Olvassuk el Eszter könyve 8. fejezetét, különös figyelmet fordítva a 17. vers-
re! Hogyan értsük ezt a részt a misszió és a bizonyságtétel összefüggésében? 

Eszter könyve kétségkívül nem „átlagos” missziós történet, és mégis, a vége 
felé valami ilyesmit látunk. A királynak a zsidók nevében kiadott rendelete 
nyomán „sokan a föld népei közül zsidókká lettek; mert a zsidóktól való félelem 
szállta meg őket” (Eszt 8:17). Egyes kommentátorok azzal érvelnek, hogy ez 
nem lehetett igazi megtérési élmény, hiszen a félelemnek és az aggodalomnak 
nincs helye a hittérítésben. Igaz. Mégis ki tudja, hogyan reagáltak ezek az 
emberek hosszútávon a Szentlélek késztetésére, bármi is hajtotta őket kezdet-
ben? Különösen, ha arra gondolunk, hogy idővel szembesültek a saját vallá-
suk és az igaz Isten tisztelete, hite közötti hatalmas különbségekkel!

Hogyan játszhattak szerepet Róm 1:18-20 verseinek elvei ezeknek az embe-
reknek az életében, főként ennek a történetnek az összefüggésében? 

A zsidók ellen kiadott első rendelet nemcsak a megölésükre buzdított, hanem 
arra is, hogy „vagyonuk pedig legyen szabad prédává” (Eszt 3:13, RÚF). Amikor 
a zsidók engedélyt kaptak rá, hogy megöljék ellenségeiket, nekik is szabad 
volt zsákmányt szedni (Eszt 8:11). Viszont Eszter könyve háromszor is (9:10, 
15, 16) határozottan kijelenti: „de zsákmányra nem tették rá a kezüket.” A szö-
vegből nem derül ki, hogy miért nem, de a háromszori említés érzékelteti, 
hogy erre nagy hangsúlyt helyeztek. Minden bizonnyal azért tartózkodtak a 
fosztogatástól, mert így is ki akarták fejezni, hogy önvédelmet gyakoroltak, 
nem a kapzsiság hajtotta őket.

Hogyan biztosíthatjuk missziómunkánk során, hogy nem teszünk olyas-
mit, ami miatt az emberek megkérdőjeleznék az indítékainkat? Miért 
olyan fontos ez? 
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augusztus 7.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, „Eszter 
királyné kora” c. fejezet, 372-375. o.

Az „Isten maradék népe elleni végső rendelet nagyon fog hasonlítani ahhoz, 
amelyet Ahasvérus adott ki a zsidók ellen. Az igaz egyház ellenségei ma a 
szombat parancsát megtartók kis csoportjában Márdokeust látnak a kapu-
ban. Isten népének a menny törvénye iránti tisztelete állandó szemrehányást 
jelent azok számára, akik nem félik az Urat és lábbal tiporják szombatját”  
(i. m. 375. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Milyen párhuzamot vonhatunk a zsidók elleni rendelet és aközött, 

ami majd az utolsó napokban fenyeget, amikor a „fenevad bélyege” 
előtérbe kerül? 

2. Ókori zsidók, valamint egyes keresztények is vitatták, hogy Eszter 
könyvének valóban van-e helye az ószövetségi kánonban. Ez az irat 
hiányzott annak a közösségnek az ószövetségi gyűjteményéből, amely 
a Holt-tengeri tekercseket készítette, mint ahogy az ókori Törökország 
meg Szíria területén lévő gyülekezetekéből is. Eszter könyvében nem 
szerepel Isten neve, miközben a pogány királyra vagy százkilencven 
utalást találunk. Nem hallunk a könyvben imáról, áldozatról, temp-
lomról, sem istentiszteletről, csak böjtölésről esik szó. Végül pedig 
meg sem említi a szövetség lényeges elemeit, a megbocsátást és a 
könyörületet. Mégis az Úr jónak látta bevenni Eszter könyvét a kánon-
ba. Miért? Milyen komoly lelki tanulságot találunk ebben azzal kap-
csolatban, hogyan képes Isten még az igen nehéznek mutatkozó 
körülmények között is a javunkat munkálni az életünkben?

3. Beszélgessünk még arról, hogy a misszionáriusok és a missziómun-
kában résztvevők időnként nem mondják meg nyíltan, kik is ők és 
miért dolgoznak! Milyen nyomós okkal tehetik ezt (ha van ilyen)? 
Például a keresztényekkel ellenséges országokban a misszionáriusok 
nagyon vigyáznak, nehogy felfedjék kilétüket. Ha arra érzünk készte-
tést, hogy ne valljunk színt azonnal, hogyan tehetjük ezt meg minden-
féle tisztességtelenség és megtévesztés nélkül?
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SZABÓ JUDIT:
VALLOMÁS

Barbár tetteink
tisztára mosott
gyolccsal elfedni,
fogaink közt ragadt
erjedt fürj hús 
bűzös leheletével
tán sosem valljuk be,
hogy jó itt,
jó itt nekünk 
Egyiptomban.
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augusztus 8–14.

Jézus, a misszió Mestere

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; 
Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9

„Majd ismét azt mondta nekik Jézus: Békesség nektek! Ahogy engem elküldött 
az Atya, én is úgy küldelek el titeket” (Jn 20:21, ÚRK). 

A Biblia szerint a misszió a Szentháromság alapvető tevékenysége. Az Atya, 
a Fiú és a Szentlélek egyaránt részt vesz az emberiség megmentésében. Misz-
sziójuk a bűnesetkor kezdődött és egészen a végig tart. Akkor az Atya, a Fiú 
és a Szentlélek helyreállítja majd a megváltott világot, hogy teljes egységben 
legyen az isteni akarattal. 

Az evangéliumok szerint Jézus gyökeres változáson ment át, amikor a misszi-
ója sikere szempontjából szükséges emberi alakot öltött. Jézus Krisztusban 
a történelem értelme a figyelem középpontjába kerül, Isten teljes missziós 
tevékenysége összefüggővé válik és beteljesül a jelentőségteljes élet utáni leg-
mélyebb emberi vágy.

Az Újszövetségben megismerjük Jézus Krisztus testet öltésének céljait. Itt 
megtaláljuk, hogyan vázolja fel a misszió programját, és bepillantást nyerünk 
abba, hogyan találkozott Jézus más nemzetek tagjaival, akik eltérő hitet vallot-
tak. Isten Igéjében láthatjuk Isten felmérhetetlen megmentő tetteit, amelyeket 
a bűnössé lett emberiségért vitt végbe. 

7. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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vasárnapaugusztus 9.

JÉZUS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN

„Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, ha-
nem vállald velem együtt a szenvedést az evangéliumért, Isten ereje által, aki meg-
mentett minket és elhívott szent hívással; nem a mi cselekedeteink szerint, hanem 
az ő saját végzése és kegyelme szerint, amelyet örök időknek előtte adott nekünk 
Krisztus Jézusban” (2Tim 1:8-9, ÚRK).

Ezek az igék nagyszerűen kifejezik a cselekedetek általi megváltás hiábava-
lóságát, ezen túlmenően azonban bemutatják a megváltás örökös voltát is. 
Kitűnik ebből a szakaszból, hogy Isten már réges-régen megalkotta megvál-
tásunk tervét. 

Nem csoda tehát, hogy ilyen vagy olyan módon az egész Ószövetség kinyi-
latkoztatja Jézus Krisztust. Különösen erőteljesek azok a próféciák, amelyek 
világossá teszik, hogy valóban Jézus a Messiás.

Olvassuk el a következő ószövetségi idézeteket, amelyek mind Jézusra mu-
tatnak! Mit árulnak el róla és messiási szerepéről? Ézs 7:14; 9:6; 42:1-9; 
61:1; Dán 9:24-27

Ézsaiás próféta ezekkel a szavakkal írja le Jézus küldetését: „Ímé az én szol-
gám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam 
őbelé, törvényt beszél a népeknek… Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom 
kezedet, és megőrizlek és népek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. 
Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöcből kihozzad, és a 
fogházból a sötétben ülőket” (Ézs 42:1, 6-7).

Időzzünk még annál a felfoghatatlan gondolatnál, hogy Jézus, a Teremtő 
felvette az emberi természetet és emberként élt, majd pedig meghalt. 
Minek a reményét kínálja ezzel fel nekünk, akik semmilyen más remény-
nyel nem kecsegtető világban élünk?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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augusztus 10.hétfő

A VILÁG REMÉNYE

Jézus Krisztus Úr az egyház és a világ felett is. Eljövetelével teljesedett a vá- 
radalma a zsidó népen messze túlmutató megváltottak közösségének. Jézus 
eljövetele és kiváltképp a szenvedése, majd feltámadása új korszak nyitánya 
lett, amelyben az evangélium szempontjából eltűnik a zsidók és pogányok 
közötti választóvonal. Jeruzsálem marad a központ, legalábbis egy ideig. Vi-
szont már nem Heródes temploma számít kiindulási pontnak, hanem a Krisz-
tushoz megtért zsidók – ők váltak élő templommá. E keresztény zsidók képez-
ték Izrael igazi „maradékát”.

Születésekor, gyermekkorában, valamint keresztségekor is elhangzott a be-
jelentés Krisztusnak, minden nép Megváltójának a világraszóló, egyetemes 
küldetéséről. 

Milyen tanítás rejlik a következő bibliaszövegekben azzal az egyetemes 
misszióval kapcsolatban, amit Jézus a világért végzett? 

Lk 2:8-14  

 

Lk 2:25-33  

 

Lk 3:3-6  

 

Jn 1:29  

 

Nem kérdés, hogy Jézus az egész emberiség Megváltójaként jött el. Mit jelent 
ez az igazság számunkra a misszió vonatkozásában?

„A gyülekezeteinkben fel kell élednie a missziós lelkületnek. Minden tagnak 
tanulmányoznia kellene, hogyan vehet részt Isten műve előbbre vitelében úgy a 
hazai, mint a más országokban végzett misszióban. A misszióterületeken szük-
séges munkának még az ezredét sem végzik el. Isten felhívja munkásait, hogy 
foglaljanak el új területeket számára. Gazdag munkaterületek várják a hűséges 
munkásokat” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 6. köt. 29. o.). 
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augusztus 11. kedd

MISSZIÓ A ZSIDÓK KÖZÖTT

„Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz” (Mt 15:24). 

Jézus szolgálatának a központjában az első nyilvános fellépése és keresztre 
feszítése közötti időben szinte csak a zsidók, főként a galileaiak álltak. Az 
Úr először Izraelnek mutatta be magát. A kereszt előtt a jó hírnek csak kevés 
üzenete jutott el a pogányokhoz. Jézus nyilván rá akarta ébreszteni a zsidó 
népet arra, hogy mi a helyük, céljuk és szerepük Istennek az elveszett emberi-
ség megmentését célzó, átfogó missziójában. Izrael alkalmat kapott arra, hogy 
bemutassa Isten üzenetét a világnak.  

Olvassuk el Mt 10:5-6 verseit! Miért mondta ezt Jézus? Hogyan értsük sza-
vait Krisztus eljövetele céljának és a misszió egyetemességének összefüg-
gésében? Vö. Mt 28:19!

Jézus életéről és szolgálatáról elmélkedve meg kell jegyeznünk, hogy határo-
zott különbség van egyrészt a gondolkodása, elképzelései, elvei és tervei kö-
zött, másrészt aközött, ahogy a céljait megvalósította. Életében, szolgálatában, 
a mindennapjaiban azonosult a zsidó kultúrával, éppen olyan volt, amilyennek 
az Ószövetség megjövendölte a Messiást. Testet öltésének hatása viszont egyete-
mes lett. Halála és feltámadása által az egész világ bűneit elvette (Jn 1:29). 

A misszió megalapozását illetően itt egy fontos bibliai elvet vehetünk észre. 
Az első lépés egy központ létesítésére irányult, hogy földrajzi és kulturális 
értelemben vett erős és stabil bázist hozzon létre. Ez volt Izrael és a zsidó nép. 
Amikor ez már megvolt, utána a missziónak a központtól kifelé haladva, egyre 
szélesedve kell fejlődnie.

Gondoljunk most a saját gyülekezetünkre! Mennyire követi a fentebb 
kifejtett gondolatokat – vagyis egy erős, stabil bázis, ami azután mások-
hoz is elér? Hogyan kerülhetjük el azt a veszélyt, ami sok gyülekezetet 
fenyeget, hogy csak önmagunkkal foglalkozunk, csak a saját szükségle-
teink miatt aggodalmaskodunk, miközben elhanyagoljuk a bizonyságté-
telt és a missziót? 



58

augusztus 12.szerda

MISSZIÓ A POGÁNYOK KÖZÖTT

Jézus az ideje nagy részét a zsidók között töltötte, saját kulturális közegükben 
szolgált nekik, ugyanakkor azonban tanításával és szolgálatával világossá tet-
te, hogy küldetése egyetemes. Az evangéliumot hirdetni kell a népeknek, és 
e tevékenységnek Izrael a kiindulópontja. Isten tervének része a pogányok 
megmentése is. Ez a gondolat benne foglaltatott Jézus tanításában. 

Jézus alábbi tanításai hogyan utalnak a nem zsidó hátterű népek között 
végzendő misszió szükségességére?

Mt 5:13-14  

 

Mt 13:36-43  

 

Mk 14:9  

 

Lk 14:16-24  

 

Noha Jézus főként a zsidók között forgott, kétség nem fér hozzá, hogy szol-
gálata kezdettől fogva az egész világ felé irányult. Keresztelő János ezt már a 
keresztségekor világosan kijelentette. „Másnap János látta Jézust hozzá menni, 
és azt mondta: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit” (Jn 1:29, ÚRK). 
A világ szó (görögül koszmosz) az evangéliumokban vagy százszor fordul elő. 
Az utalások fele azt fejezi ki, hogy Jézus az egész világ Megváltója.

Lk 14:16-24 példázatában a meghívottak különféle kifogásokkal marad-
tak távol. Olvassuk el újból, mi mindennel akarták kimenteni magukat! 
Egy bizonyos szinten egyik sem tűnt képtelennek, ugye? Milyen fontos 
tanulságot vonjunk le ebből?
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augusztus 13. csütörtök

A NAGY MISSZIÓPARANCS

A feltámadása és mennybemenetele közötti negyven napot Jézus főként azzal 
töltötte, hogy felkészítette a tanítványokat és az egyházát a világszéles evan-
gelizációra. A mennybemenetelről Máté beszámolója a legismertebb és a leg- 
gyakrabban idézett. Viszont ebben az időszakban Jézus máskor is megadha-
tott további részleteket az evangéliumi megbízatással kapcsolatban. Kétszer 
megjelent Jeruzsálemben, kétszer Galileában (egyszer a Tiberiás-tó partján, 
egyszer pedig a dombtetőn), majd pedig Az apostolok cselekedeteiben lejegyzett 
találkozón (ApCsel 1:1-14). 

Az evangéliumok hat alkalmat jegyeznek fel, más-más oldalról közelítve 
a misszióparancs elbeszéléséhez: egy galileai hegyen (Mt 28:18-20); egy 
asztalnál (Mk 16:15-20); az emmausi úton (Lk 24:13-31); a felházban  
(Jn 20:19-31); a parton (Jn 21:4-25); mennybemenetelekor (ApCsel 1:1-11). 
Mi a közös ezekben a történetekben? 

Az apostolok a Szentlélek erejével és Jézus szavának engedelmeskedve gyor-
san eljutottak az egész ókori világba. Pál a Földközi-tenger északi partvidékén 
prédikált, Fülöp Samáriában dolgozott. A korai keresztény tradíció szerint 
Máté Etiópiába utazott, Tamás pedig Indiába. 

Kicsiny kezdetből indultak, méghozzá óriási ellenállással szemben, de az Úr 
kegyelméből a hűséges tanítványok az egész világra elterjesztették az evangé-
lium üzenetét. Voltak hibáik, gyengeségeik, félelmeik, kétségeik és küzdelme-
ik, de elfogadták a hívást és a világ megváltásáért munkálkodtak, azaz amit 
csak megtudtak Jézusról, amit csak Jézustól kaptak, mindazt igyekeztek má-
sokkal is megosztani. Hát nem éppen ez a keresztény élet lényege? 

Mi az, amit Krisztusban kaptunk? Hogyan kell a válaszunknak hatnia a 
bizonyságtételhez és a misszióhoz való hozzáállásunkra?  
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augusztus 14.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Máté szerint Jézus megjövendölte, hogy „az Isten országának ez az evangéliu-
ma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a 
vég” (Mt 24:14). A Szentírás ugyanakkor valami mást is világossá tesz: „Arról a 
napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám 
egyedül” (Mt 24:36). Figyeljük meg azt is, amit itt mondott Jézus: „Nem a ti 
dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába 
helyeztetett” (ApCsel 1:7). 

Tehát miközben az evangélium jó híre hirdettetik, méghozzá úgy, mint még 
soha azelőtt, és amikor hisszük, hogy Krisztus hamarosan visszajön, nem 
szabad belegabalyodnunk az időpontok számítgatásába! „Ne engedjük, hogy 
egészen lekössenek az Isten által ki nem jelentett időkkel kapcsolatos speku-
lációk! Jézus figyelmeztette a tanítványait, hogy vigyázzanak, de ne csak egy 
bizonyos ideig. Követőinek mindig készen kell állniuk Vezetőjük parancsait 
meghallani. Feladatuk, hogy vigyázzanak, várjanak, imádkozzanak és dolgoz-
zanak, míg Uruk visszatérésének az ideje közeledik” (Ellen G. White cikke, 
The Advent Review and Sabbath Herald. 1892. március 22.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. A Krisztus visszajövetele idejének meghatározását tiltó egyértelmű 

tanítás dacára alig volt év, amikor a hírekben nem hallottunk keresz-
tény csoportokról, amelyek Krisztus adventjének idejét próbálták 
előre megmondani. Miért ragaszkodnak az emberek ehhez azon túl, 
hogy jó módszernek tartják a pénzgyűjtésre? (Ugyanis ha Jézus a jövő 
év június 19-én visszajön [ide tetszőlegesen bármilyen időpontot 
beszúrhatunk], akkor mi hasznát látjuk most a pénzünknek?) Miért 
árt különösen sokat a keresztények bizonyságtételének, hogy ezek az 
időpontok évről évre tévesnek bizonyulnak? 

2. Gondoljuk végig, hogy mennyi akadállyal kellett az első hívőknek 
szembenézniük a misszió első néhány évében, különösen azért, mert 
olyan kevesen voltak! Milyen nehézségekbe ütközünk ma a misszió-
munka közben? Mit tanulhatunk az őskeresztény egyház sikereiből, 
ami segít, hogy elvégezzük, amire világos megbízatást kaptunk? 
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R. DÁNIEL IRÉN:
UJJAIM RÁCSÁN

Szemem takarván
ujjaim rácsán 
nézek feléd.

Homályban, keskeny
részekre törten
mutat e kép.

Szemem kutatva
fogja összhangba
mozaikom.

Szívem rád talál,
bensőm téged vár,
jó Jézusom.



62

augusztus 15–21.

Misszió – válaszfalak nélkül

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 8:5-13; 15:21-28; Márk 5:1-20; 
Lukács 17:11-19; János 4:4-30; 12:20-32

„Ímé, az én szolgám, akit választottam, akit szeretek, és akiben gyönyörködöm. 
Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a pogányoknak” (Mt 12:18, ÚRK). 

Érdekes, hogy első éveiben Jézus az ideje nagy részét Galileában töltötte, amit 
úgy neveztek: „a pogányok Galileája” (Mt 4:15), bizonyára a tartományban 
jelenlévő idegen hatás miatt. Jézus ebben a térségben, Názáretben töltötte a 
nyilvános szolgálata előtti évek többségét. Názáret a római csapatok és a ke-
reskedők karavánjai által használt fő utak közelében helyezkedett el. Ebből 
következően Jézus bizonyára egész gyermekkorában kapcsolatba került nem 
zsidó származású emberekkel (és akkor még nem említettük az Egyiptomban 
töltött időt). 

Miután Názáretben elutasították (lásd Lk 4:16-31), szolgálatának központját 
a kozmopolita városba, a galileai Kapernaumba tette át. A pogányokkal és 
az ő világukkal való találkozásai jelentős hatást gyakoroltak szolgálatára és 
tanítására. Még ha figyelmét Izraelre összpontosította is, törődött a szélesebb 
világgal. A keresztsége és mennybemenetele között eltelt több mint három év 
alatt Jézus legalább hatszor került közvetlen kapcsolatba más népek tagjaival. 
A héten ezeknek a találkozásoknak az evangéliumi beszámolóit tekintjük át. 

8. tanulmány

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

A SAMÁRIAI ASSZONY

Jézus korában az ókori Izraelt három tartományra osztották: Galileára, Sa-
máriára és Júdeára. Samária Galilea és Júdea között helyezkedett el. A sama-
ritánusok imádták Izrael Istenét, viszont idegen országok pogány isteneit is. 
Samária ideális kezdő misszióterület volt az apostolok számára, mert földraj-
zilag közel volt Izraelhez. 

Mit tanulhatunk Jn 4:4-30 szakaszának történetéből arról, hogyan tett Jé-
zus bizonyságot azoknak, akik nem voltak zsidók? Hogyan lépett túl a tra-
díció szabta kereteken azért, hogy hasson erre az asszonyra? 

A samaritánus asszony figyelt, jól ismerte népe történelmét és értelmes kér-
déseket tett fel. Kérdéseivel ő irányította a beszélgetést. Jézus viszont azokat 
a kérdéseit és kijelentéseit választotta, amelyek lelki értelemben az asszony 
hasznára lehettek. Egyedül akkor változtatta meg a beszélgetés menetét, ami-
kor mondta az asszonynak, hogy vigye oda a férjét, pedig tudta: nem volt férj-
nél és már több férfivel élt. Még ha ettől a nő kényelmetlenül is érezte magát, 
Jézus számára ez a kérés nyitott utat arra, hogy felvegye vele a kapcsolatot. Így 
Jézus eredményesen tudott bizonyságot tenni neki. 

Arról sem szabad megfeledkeznünk, amiről Jn 4:27 verse számol be. A ta-
nítványok megdöbbenve látták, hogy Jézus az idegen asszonnyal beszélget. 
A Mester több zsidó szokást is áthágott: először is, inni kért a samaritánus 
nőtől, másodszor egyedül maradt vele. Izraelben egy férfit nem láthattak 
egyedül egy nővel, csak ha családtagja volt az illető. Izraelben Jézus a zsidó 
szokások szerint élt, Samáriában viszont, kívül a zsidók területén, már nem 
kötötték azok a tradíciók. Másutt azt is láttuk, hogy Jézus különbséget tett az 
emberi hagyományok meg Isten parancsai és törvényei között. 

Milyen messze vagyunk hajlandóak elmenni a „komfortzónánktól” 
mások szolgálata érdekében? Milyen messze kellene elmennünk?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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augusztus 17.hétfő

EGY RÓMAI KATONA

Olvassuk el Mt 8:5-13 szakaszát (lásd még Lk 7:1-10)! Hogyan lehet még a 
legszélesebb kulturális szakadékot is áthidalni az evangélium érdekében? 
Mit tanulhatunk erről ebből a történetből?

Kapernaumban egy századosi rangú római katonatiszt (100 ember parancs-
noka) kereste meg Jézust. A zsidók rossz szemmel nézték az elnyomó római 
hadsereget, és sok római gyűlölte a zsidókat. Az óriási kulturális és politikai 
szakadékok ellenére látjuk, hogy milyen közeli kapcsolatba került ez a római 
a zsidókkal. 

Lukács beszámolója szerint a százados kérte „a zsidók véneit” (Lk 7:3), hogy 
vigyék el hozzá Jézust. Csodák csodája, ők ezt meg is tették, kérték Jézust, 
hogy menjen és gyógyítsa meg ennek az embernek a szolgáját. Kik voltak ezek 
a vének? A szövegből nem derül ki, de úgy tűnik, hogy másként viszonyultak 
Jézushoz, mint a többi vezető. 

A százados nyilván hívő ember volt. „…csak szólj egy szót, és meggyógyul az én 
szolgám” (Mt 8:8) – mondta Jézusnak, elképesztő módon tanúsítva belé vetett 
hitét. A százados „nem várta meg, hogy maguk a zsidók elfogadják Jézust, aki 
Messiásnak vallja magát. Amikor a »világosság eljött volt már a világba, amely 
megvilágosít minden embert« (Jn 1:9), erre a férfira ráragyogott, és ő – bár kí-
vülálló volt – felismerte Isten Fiának dicsőségét” (Ellen G. White: Jézus élete. 
Budapest, 1989, Advent Kiadó, 261. o.). 

A százados értette és tiszteletben tartotta a zsidók vallási érzékenységét. Tisz-
tában volt azzal is, hogy a törvény értelmében zsidók nem léphettek be pogá-
nyok házába. Ezért kérte, hogy Jézus csak távolról segítsen neki. A szolga meg-
gyógyult, a pogány százados hite elnyerte jutalmát. Jézus rámutatott, hogy a 
százados annak a nagyszerű napnak az előképét adta, amikor majd a Messiás 
lakomáján a világ minden részéről származó emberek csatlakoznak a zsidó 
pátriárkákhoz. 

Sok dologra emlékezhetünk a csodálatos gyógyítás történetéből, arra 
mindenképpen, hogy az óriási kulturális különbségek sem tarthatták 
távol egymástól a zsidókat és ezt a római katonát. Hogyan kell megtanul-
nunk felülemelkedni minden kulturális különbségen (jó lelkiismeret-
tel), hogy mások szolgálatára lehessünk? Milyen tanulságokat találunk 
ebben a történetben erre vonatkozóan? 
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augusztus 18. kedd

DÉMONOKKAL SZEMBEN

Olvassuk el Mk 5:1-20 és Mt 15:21-28 verseit! E történetek tanúsága szerint 
hogyan viszonyult Jézus más népek tagjaihoz? Hogyan értsük azt, amit a 
kánaáni asszonynak mondott? Mit tanulhattak a tanítványok abból, hogy 
Mesterük azokon az embereken is segített, akik nem tartoztak a szövetsé-
ges néphez? 

Gadara vidéke a Galileai-tenger keleti partján volt. Ez a terület korábban gö-
rög fennhatóság alá tartozott, majd a Római Birodalom Júdea tartományához 
csatolták. A gadarai férfi nyilván megszállott volt, akinek az állapota borzal-
mas módon nyilvánult meg. Valóban isteni segítségre volt szüksége, amit meg 
is kapott. Megszabadítása pogány területen történt – ezt a disznók jelenléte is 
alátámasztja. Érdekes megfigyelni az emberek reakcióját az anyagi kár láttán, 
amikor a disznócsorda vízbefulladt. A város lakói kérték Jézust, hogy hagyja 
el a környéküket. Jézus pedig azt mondta a gyógyult embernek, hogy marad-
jon ott. Neki kellett a saját népe között tanúskodni Jézusról. Kétségtelen, hogy 
megváltozott élete a szavainál is erősebb bizonyságtételnek számított.

A másik esetben arról hallunk, hogy a szidóni asszony lánya „az ördögtől go-
noszul gyötörtetik” (Mt 15:22). Az asszony kánaáni volt, ez is mutatja, hogy az 
a vidék kulturális olvasztótégelynek számított. Kánaáni ősei akkor kerültek 
oda saját hazájukból, amikor Józsué vezetése alatt Izrael örökül vette azt a 
területet. Ebben az esetben ismét látható, hogy Jézus azokhoz is odafordult, 
akik nem Izrael népéhez tartoztak.

Jézus elég élesen szólt az asszonyhoz, népét a kutyákhoz hasonlította, amivel 
próbára tette a hitét. Így aztán megmutatkozott a nő alázatos készsége, hogy 
elfogadja a kellő segítséget. 

„A Megváltó elégedett. Megpróbálta a nő hitét. Úgy bánt az asszonnyal, hogy 
megmutatta, akit kivetettek Izraelből, többé már nem idegen, hanem gyermek 
Isten házanépe között. A gyermek kiváltsága, hogy osztozzék az Atya aján-
dékaiban. Krisztus most teljesíti kérését, és befejezi a tanítványoknak adott 
leckét” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 337. o.). 

A tanulság – ellentétben azzal, ahogy addig értették –, hogy az evangéli-
um nemcsak a zsidóknak, hanem a többi népnek is szól.
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augusztus 19.szerda

TÍZ LEPRÁS

Milyen tanulságokat találunk Lk 17:11-19 szakaszának történetében, bár-
milyen legyen is a származásunk, bármelyik néphez tartozzunk is?

Figyeljük meg először is, hogy ezek a szegény emberek mind hallottak Jézus-
ról. A nevét és a titulusát kiabálva könyörögtek a segítségéért. Az is érdekes, 
hogy nem gyógyultak meg ott, rögtön. Jézus azt mondta nekik, hogy menje-
nek és mutassák meg magukat a papoknak, amint azt 3Móz 14:2 megszabta. 
Ők pedig megfordultak és elindultak, bizonyítva, hogy hittek benne és gyó-
gyító erejében. 

Viszont csak a samaritánus fejezte ki háláját azért, amit Jézus érte tett. A többi 
kilenc nem felejtett el a papokhoz menni, de arra már nem figyeltek, hogy a 
Gyógyítónak köszönetet mondjanak. Amint a szövegből következtethetünk 
rá, a samaritánus férfi már azelőtt visszafordult, hogy a papokhoz ért volna. 
A szakasz nem mondja meg kifejezetten, hogy a többiek zsidók voltak, de a 
helyszín alapján valószínűsíthetjük. Lukács is külön megemlíti, hogy a há-
lás férfi samaritánus volt, ezért mondta róla Jézus: „ez az idegen” (Lk 17:18). 
Mindezek alapján valószínű, hogy a többi kilenc izraelita volt. A zsidók álta-
lában nem tartottak kapcsolatot samaritánusokkal, de a betegség miatt felül-
emelkedtek az elválasztó falakon. A közös baj és tragédia, Albert Schweitzer 
szavaival élve „a szenvedés közössége” ledöntötte a nemzetiségek közötti vá-
laszfalat. Mindnek megtisztításra, gyógyításra, megmentésre volt szüksége, ez 
vitte őket együtt Jézushoz. Ám szolgálata során Jézus elsősorban nem a sama-
ritánusokra és más idegen népek tagjaira figyelt: „Nem küldettem, csak Izráel 
házának elveszett juhaihoz” (Mt 15:24). Először szilárd missziós bázist akart 
alapítani a zsidók között, ugyanakkor szolgálatával mindvégig azt erősítette 
a követőiben, hogy az evangéliumnak az egész világra el kell jutnia. Ők ezt 
ugyan csak a feltámadása után értették meg, de Jézus már azt megelőzően is 
több mindent megtett, amivel rá akarta ébreszteni a tanítványait, hogy a világ-
misszió lesz a fő feladatuk. 

Mind a tíz férfi bizonyságát adta hitének, de csak egy fordult vissza, hogy 
köszönetet is mondjon az Úrnak azért, amit kapott. Miért olyan fontos a 
hit szempontjából a dicsőítés és a hálaadás? Mi mindenért kell hálásnak 
lennünk? Mennyivel boldogabbak lennénk, ha folyamatosan gondolnánk 
ezekre! Ennek pedig a legjobb módja, ha kifejezzük a hálánkat Istennek. 
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augusztus 20. csütörtök

A GÖRÖGÖK ÉS JÉZUS

„Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ün-
nepen. Ezek a galileai Bétsaidából való Fülöphöz mentek, és kérték őt: Uram, 
látni akarjuk Jézust. Fülöp elment, és szólt Andrásnak, majd András és Fülöp is 
elment, és szólt Jézusnak. Jézus pedig így felelt nekik: Eljött az óra, hogy megdi-
csőíttessék az Emberfia” (Jn 12:20-23, ÚRK). Hogyan tanúsítja ez az eset is, 
hogy az emberek szívük mélyén vágyódnak a megváltás, a reménység után, 
és válaszokat keresnek, amelyeket csak Jézus adhat meg?

Ezek a görögök valószínűleg megtértek, elfogadták a judaizmust, ezért is lép-
hettek be a templom területére, legalábbis a pogányok udvaráig. A kommentá-
rok megjegyzik, hogy a görögök Fülöphöz fordultak, aki ugyan izraelita volt, de 
görög nevet kapott. Talán éppen ez vonzotta őket hozzá. Ezek szerint az úttörő 
keresztény munkát végezhetik külföldi misszionáriusok, akik érzékenyek a kul-
turális kérdésekre és jóindulattal, megértően közelednek azokhoz, akiket meg 
akarnak nyerni Krisztusnak, mégis alapvetően azok tudnak a legeredménye-
sebben munkálkodni, akiknek a háttere megegyezik a célcsoportéval. 

A görögök csupán néhány nappal a kereszt eseményei előtt keresték fel Jézust. 
Kétségkívül elcsodálkozhattak azon, amit a szenvedéséről, haláláról és végső 
győzelméről mondott. (A mennyből jövő hang is elgondolkodtathatta őket.) 
Jézus számára bizonyára bátorítólag hatott, hogy „látni” akarták. Jövetelük 
jelezte, hogy kezdetét veszi a világ evangelizációja. A farizeusok is előre látták 
ezt, amikor kifakadtak: „Ímé, mind e világ őutána megy” (Jn 12:19). 

Tehát itt a judaizmus körein kívül álló férfiak akartak Jézushoz fordulni. Mi-
csoda jele volt ez annak, hogy a világ felkészült engesztelő halálára! A görö-
gök a világ különböző népeit, törzseit és embereit jelképezték, akik Jézushoz 
közelednek. A Megváltó keresztje minden országban, minden időben vonzani 
fogja az embereket (32. vers). A tanítványok azt fogják tapasztalni, hogy a 
világ készen áll az evangélium fogadására.

Olvassuk el Jn 12:20-32 szakaszát! Mit mond Jézus arról, hogy az ember 
elveszíti az életét, hogy megtartsa? Miért mondja ezt ebben a helyzetben? 
Hogyan tapasztaltuk már azt, amiről Jézus beszélt? 
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augusztus 21.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„De mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyugatról, és letele-
pednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában: Ez ország fiai 
pedig kivettetnek a külső sötétségre; holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása” 
(Mt 8:11-12). Jézus ezt egy adott összefüggésben, bizonyos emberekre utalva 
mondta, de azért nem mehetünk el az elv mellett, amit megfogalmazott. Akik 
nagy kiváltságokat kaptak, akik óriási előnyöket élveznek a lelki és teológiai 
igazságok tekintetében, azoknak vigyázniuk kell! Könnyen közömbössé vál-
hatunk a kapott igazság iránt, amit bizonyos esetekben más nem hirdet vagy 
tanít. Először is, meg kell győződnünk róla, hogy mi magunk megalapozód-
tunk az igazságban, utána pedig készen kell állnunk tanítani azokat, akik még 
nem ismerik. 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. A kereszt mutat rá az egész emberiség abszolút egyetemességére. 

Isten előtt mindannyian bűnösök vagyunk, egyformán kegyelemre 
van szükségünk az üdvösséghez. Sok csoport tagjai mégis úgy vélik, 
hogy mások felett állnak. Ez általános, az egész történelem során így 
volt. Mit mondhatsz magadról és etnikai, társadalmi, gazdasági vagy 
kulturális csoportodról? Milyen felsőbbrendűségi érzés van benned 
(ne áltasd magad – megvan benned is) azokkal szemben, akik mások, 
mint te? Mi a baj az ilyen hozzáállással? Hogyan tanulhatunk meg 
változtatni rajta a kereszt tövénél?

2. A samaritánus asszony visszament és a saját népe között tett bizony-
ságot Jézusról. Milyen tanulság rejlik ebben a misszióval és azzal 
kapcsolatban, hogy az adott kultúrához tartozóknak fontos a szerepe 
a környezetük elérésében?

3. A görögök látni akarták Jézust. Bizonyára hallottak róla, vagy maguk 
is szemtanúi voltak néhány csodájának. Jézus most a mennyben van, 
és népe, az egyház képviseli itt a földön. Ebből következően milyen 
legyen az életünk, a bizonyságtételünk?
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
REMÉNYED NÉHA

Reményed néha
sav marta kő,
álmatlan szögesdrót.
S jön az önsajnálat
két uszállyal megrakodva;
kínálja elmúláshoz szoktató
dohos imáit.
De, ha kibocsátanád
szíved sötét ablakából
elgyötört, vézna kis galambod,
olajággal a csőrében
térne vissza hozzád.
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augusztus 22–28.

Péter és a pogányok

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 2:5-21; 10; 
11:1-10; 15:1-35; Róma 2:14-16

„Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan 
a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szentlélek 
ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, 
kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk” (ApCsel 
2:38-39). 

Péter volt az első az apostolok közül, aki a megváltást hirdette a pogányok-
nak. Még évekig ő vezette az egyházat a megalapítása után, sőt azt követően 
is, hogy Pál lett a pogányok legfőbb misszionáriusa. Pállal együtt hozzájárult, 
hogy az őskeresztény egyház és annak többségében zsidó származású vezetői 
megértsék a nagy misszióparancs egyetemes voltát. 

Péter azon fáradozott, hogy egységessé váló gyülekezet alakuljon ki, amelybe 
éppúgy beletartoznak a pogány hátterű megtértek, akik nem ismerték a zsidó 
kultúra finomabb pontjait, mint a zsidók közül megtértek, akik hajlamosak 
voltak isteni tökéletességet tulajdonítani a szokásaiknak. Az úttörő misszio-
náriusokhoz hasonlóan Péternek is különbséget kellett tenni a változhatat-
lan isteni elvek és az olyan gyakorlatok, szokások között, amelyek a kultúra 
függvényei, viszonylagosak, és sem a zsidó, sem a pogány származású hívők 
életében nem járnak fontos következménnyel. Így Péter volt az, aki a jeruzsá-
lemi zsinaton kijelentette a pogányokról, hogy Isten „semmi különbséget sem 
tett miköztünk és azok között, a hit által tisztítván meg azoknak szívét” (ApCsel 
15:9). Azon fáradozott, hogy segítsen az ősegyháznak feldolgozni az egységet 
fenyegető kérdéseket. 

9. tanulmány
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augusztus 23. vasárnap

PÉTER PÜNKÖSDKOR

Jézusnak a mennybemenetele előtt elhangzott szavai missziós jellegűek vol-
tak: „lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Sa-
máriában és a földnek mind végső határáig” (ApCsel 1:8). Itt látjuk ismét a 
megbízást, hogy az egész világon el kell terjeszteni az evangéliumot. Már öt-
ven nappal később kezdett kibontakozni ez a küldetés, amiben Péter kulcs- 
szerepet játszott. 

Olvassuk el ApCsel 2:5-21 szakaszát! Hogyan mutatja ez az esemény is, 
hogy Isten az egész világnak szánta az evangéliumot? Milyen szerepet kel-
lett a zsidóknak betölteni az üzenet hirdetésében? 

A nagy misszióparancs első teljesedése pünkösd napján történt. A Szentlélek 
kitöltetésének célja a világ evangelizálása volt. A Szentlélek kezdeti kitöltetése 
óriási eredményeket hozott pünkösd napján, ez azonban még csak az előíze 
volt a következő években tapasztalt, még nagyobb eredményeknek. 

Péter prédikációjában megfigyelhető néhány fontos pont, amelyek egészen 
máig időszerűek maradtak:

Az első, hogy az ószövetségi próféciák és ígéretek Krisztusban teljesedtek (Ap-
Csel 2:17-21). Ennek igazságát a szolgálatát kísérő hatalmas tettek és jelek 
mutatták be, valamint halála és feltámadása (22-24. vers). 

A második, hogy Jézus felmagasztaltatott, Isten jobbjára ült. Ő Krisztus (a 
Messiás) és mindeneknek Ura (33-36. vers). Krisztusban mindenki bocsána-
tot nyer a bűneire, aki megtér és megkeresztelkedik (38-39. vers). 

Itt láthatjuk, hogy Péter milyen aktív volt, kiállt és kifejezte a Jézusba vetett hi-
tét. Jézus azért hívta el, hogy az egyház erős vezetője legyen a korai napokban. 
Noha nem volt annyira kozmopolitán, eredményes és rugalmas más kultúrák 
és vallások között, mint Pál apostol (lásd Gal 2:11-14), de amikor Jeruzsálem-
ben prédikált a diaszpórában élő zsidóknak, utat nyitott az evangélium előtt, 
hogy mintegy tizenöt országba eljusson. Ezzel felhasznált egy igen fontos hi-
dat arra, hogy kora közel-keleti világához eljuttassa a jó hírt. 

Mire mutat rá a pünkösdi történet azzal kapcsolatban, hogy milyen nagy 
szükségünk van a Szentlélekre az életünkben? Milyen döntéseket hozha-
tunk meg, hogy még inkább rá tudjunk hangolódni a Lélek vezetésére? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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augusztus 24.hétfő

KORNÉLIUSZ MEGTÉRÉSE – 1. RÉSZ

Olvassuk el ApCsel 10:1-8, 23-48 verseit! Milyen tanulságot rejt a megvál-
tással és a bizonyságtétellel kapcsolatban ennek a pogány embernek a tör-
ténete, aki Jézus követője lett? 

Kornéliusz, a pogány római katonatiszt megtérését pogány pünkösdnek szok-
ták nevezni. Az apostolok cselekedeteinek ez a meghatározó története azt a 
kérdést érinti, ami a legnagyobb megoszlást váltotta ki az őskeresztény egy-
házban: kereszténnyé lehetnek-e a pogányok anélkül, hogy előbb zsidóvá vál-
janak? 

Cézáreában volt a római hadsereg központja Júdea egész tartományában, ami-
be Jeruzsálem is beletartozott. Kornéliusz lehetett annak a hat századosnak az 
egyike, akik az ott állomásozó, hatszáz fős itáliai csapatot vezették. Neve azt 
sejteti, hogy egy illusztris római katonai családból származott. Családjának 
egyik korábbi tagja volt az a parancsnok, aki legyőzte a Rómát évekig rettegés-
ben tartó pun hadvezért, Hannibált. Ennél is fontosabb azonban, hogy Korné-
liusz istenfélő ember volt, aki családjával együtt lelki életet élt, rendszeresen 
imádkozott és nagylelkű volt a rászorulókkal. Isten meghallgatta az imáját, és 
egy angyalt küldött hozzá üzenettel.  

„Kornéliusz Istenben, a menny és a föld Teremtőjében hitt, tisztelte Őt, el-
ismerte felsőbbségét és kikérte tanácsát élete minden ügyében. Családi éle-
tében éppúgy, mint hivatalos kötelességében hű volt Jahvéhoz. Otthonában 
oltárt állított Istennek; az Ő segítsége nélkül nem merte terveit megvalósítani, 
sem felelősségét hordozni” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 
2001, Advent Kiadó, 89. o.). 

Figyeljük meg azt is, mi történt, amikor végül Kornéliusz találkozott Péterrel: 
imádattal leborult az apostol előtt, aki ettől bizonyára megdöbbent. Ebből 
is látjuk, hogy az Isten kegyét élvező pogány, istenfélő embernek még sok 
igazságot meg kellett ismernie, még a legalapvetőbb szinten is! Nem kétséges, 
hogy készen állt a tanulásra.

Kornéliusz sok mindent még nem tudott, viszont voltak olyan tulajdon-
ságai, amelyekre nekünk is szükségünk van a saját lelki életünkben! 
Nevezzünk meg néhányat ezek közül!
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augusztus 25. kedd

KORNÉLIUSZ MEGTÉRÉSE – 2. RÉSZ

„Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: Most értem meg igazán, hogy Isten 
nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igaz- 
ságot cselekszik” (ApCsel 10:34-35, RÚF). Számunkra ez a kijelentés már nem 
is olyan forradalmi erejű, de nekik, akik Péter szájából hallották, valóban 
megdöbbentő vallomásnak tűnt. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ki 
volt Péter, honnan jött és milyen belső hozzáállással küzdött még akkor is 
(lásd Gal 2:11-16). Az viszont kétségbe nem vonható, hogy Kornéliusszal szer-
zett tapasztalata jobban ráébresztette saját eljárásának hibáira. Így tisztább 
képet kapott arról is, hogy mi volt Isten szándéka az evangéliumi üzenettel. 

Mit mondott Kornéliusz Péternek ApCsel 10:33 versében, ami mutatja, 
hogy tudatlansága ellenére tisztán látta: az Úr követése engedelmességet 
jelent? 

Mit találunk ApCsel 11:14 versében, ami arra utal, hogy hirdetni kell az 
evangéliumot még olyan istenfélő embereknek is, mint Kornéliusz?

Milyen segítséget kapunk Róm 2:14-16 verseiben ahhoz, hogy megértsük, 
mi ment végbe Kornéliuszban? 

Amint láttuk, Kornéliusz pogány, de „istenfélő” (ApCsel 10:2) ember volt, aki-
nek még sokat kellett tanulnia (mint ahogy mindannyiunknak, nem igaz?). 
Viszont böjtölése, imádkozása, adakozása azt mutatta, hogy kitárta szívét az 
Úr előtt. Amikor tehát megérett rá az idő, Isten csodálatos módon munkálko-
dott az életében. 

Fontos azt is megjegyezni ebből a beszámolóból, hogy ugyan megjelent Kor-
néliusz előtt egy angyal, mégsem ő hirdette neki az evangéliumot. Valójában 
az angyal készítette elő az utat ahhoz, hogy Kornéliusz találkozhasson Pé-
terrel, aki aztán beszélt neki Jézusról (lásd ApCsel 10:34-44). Itt arra látunk 
példát, hogyan használja fel Isten az embereket hírnökeiként a világban. 
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augusztus 26.szerda

PÉTER LÁTOMÁSA

Amint tehát a tegnapi részben is megállapítottuk, mire Péter találkozott Kor-
néliusszal, megváltozott a pogányokhoz való viszonyulása, csakhogy ezt még 
a többi zsidó hívő nem értette (ApCsel 10:44-45). Mi történt, ami megváltoz-
tatta Pétert? 

Mit tudhatunk meg ApCsel 10:9-22 és 11:1-10 verseiből arról, hogy mennyi-
re beleágyazódott Péterbe a helytelen hozzáállás, ha egy ilyen élményre volt 
szüksége a gondolkodásbeli nyitáshoz?

Kornéliusz megtérése és Péter szerepe a bizonyságtételben olyan fontos volt 
az egyház missziója szempontjából, hogy Isten természetfeletti módon szólt 
a misszionáriushoz és ahhoz is, aki majd később vendégül látta: Kornéliuszt 
angyal kereste fel, Péter pedig látomást kapott. 

Péter egy tímár házában szállt meg Joppéban (ApCsel 9:43; 10:6, 32) – ez egy 
olyan részlet, ami felett nem szabad átsiklani. A bőrfestéstől, cserzéstől és a 
tímároktól viszolyogtak a zsidók, mivel ők az állatok tetemeit érintették mun-
ka közben, sőt a folyamat során ürüléket is felhasználtak. A cserzőműhelyeket 
nem engedték be a városokba. Figyeljük meg, hogy Simon háza „a tenger mel-
lett” (ApCsel 10:6) volt. Péter a tímárnál szállt meg, ami azt sejteti, hogy már a 
látomás előtt felismerhette: korábbi hozzáállásában több minden ellenkezik az 
evangéliumi célokkal. Úgy Péternek, mint ahogy Kornéliusz családjának is meg 
kellett szabadulni bizonyos kulturális terhektől. Péter látomásában az állatok 
jelképezték a különféle népek tagjait, azt érzékeltetve, hogy minden ember Isten 
gyermeke. Isten arra szólította Pétert, hogy tegyen bizonyságot Kornéliusznak. 
Ebből az következik, hogy míg Isten minden embert elfogad, nem minden val-
lás egyformán elfogadható a szemében. Kornéliusz már akkor is „vallásos” em-
ber volt, mint ahogy szinte mindenki az ókori társadalomban. Katonaként bizo-
nyára ismerte a Mithrász-kultuszt, és mint tiszt, valószínűleg részt vett a császár 
imádásában. Ezek a dolgok azonban elfogadhatatlanok voltak Isten előtt. 

Van ebben egy tanulság azok számára, akik ma a kereszténységgel való egyen-
lőség alapján közelednek a nem keresztény vallásokhoz. Ezt időnként a politi-
kai korrektség jegyében teszik, mégis az ilyen hozzáállás aláássa azt a bibliai 
állítást, miszerint a kereszténység egyedi és a végső megoldást adja. 

Hogyan lehet tiszteletet tanúsítani más hitet vallók iránt úgy, hogy közben 
ne keltsük azt a benyomást, mintha mi magunk is elfogadnánk tanaikat? 
Mi a különbség az emberek tisztelete, ill. a hitük tisztelete között? 
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augusztus 27. csütörtök

A JERUZSÁLEMI NYILATKOZAT

Az őskeresztény egyházban a pogányok között végzett misszió korai sikerei 
felvetették annak a kérdését, hogy hogyan juthatnak el a pogányok Jézus hi-
tére, arra a hitre, aminek a révén beoltatnak a bibliai hit közösségébe (Róm 
11:17). Mindig van feszültség, amikor más vallási és kulturális körökből jövő 
emberek csatlakoznak egy már meglévő hívő közösséghez. Ebben az esetben 
a zsidóból lett keresztények, akik nagy becsben tartották az ószövetségi törvé-
nyek és szertartások követelményeit, azt feltételezték, hogy a pogányok közül 
megtérteknek is el kell fogadni és be kell tartani e törvényeket és szertartá-
sokat. A figyelem homlokterébe a körülmetélés került, mert ez a szertartás 
jelezte alapvetően, ha egy férfi a zsidó közösséghez csatlakozott, a judaizmus 
minden követelményének elfogadását szimbolizálta. Vajon a pogányból lett 
keresztényektől is elvárható a körülmetélkedés? Júdeában voltak olyan zsidó 
keresztények, akik pontosan így gondolták, és meggyőződésüket merev teo-
lógiai nyelvezettel ki is nyilatkoztatták. Az üdvösséghez elengedhetetlennek 
tartották a körülmetélkedést.

Mi történt a jeruzsálemi zsinaton, ami segített ennek a fontos kérdésnek a 
rendezésében (ApCsel 15:1-35)?

A jeruzsálemi zsinat összehívásának fő oka ugyan a körülmetélés kérdése 
volt, de érintettek még egy sor olyan kulturális szokást, gyakorlatot, amit az 
evangélium nem kívánt meg a megtérőktől. A zsinaton kiadott nyilatkozat 
(23-29. versek) olyan alapot biztosított, amelyen a zsidó és pogány hátterű hí-
vők együtt tudtak élni közösségként. Tiszteletben tartották az alapvető zsidó 
értékeket, viszont a pogányoknak megengedték, hogy elkerüljék a körülme-
télést. A zsinat döntése gyakorlatias, ugyanakkor teológiai szempontú is volt. 
Példát adott az egyháznak arra, hogyan kell hozzáállni kérdésekhez és prob-
lémákhoz, mielőtt azok túlságosan megosztanák a közösséget. A tapasztalt 
misszionáriusok megtanulják felismerni a keresztény hit lényeges kérdéseit, 
azokra összpontosítanak, és nem kötik le magukat olyan dolgokkal, amelyek 
a hit szempontjából nem lényegbevágóak.  

Milyen tanulságokat szűrhetünk le a jeruzsálemi zsinat döntéséből, 
amelyek segítségünkre lehetnek egyházunknak ma a vitatott kérdések-
kel kapcsolatban? Mit tettek az apostolok, ami minta lehet számunkra? 
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augusztus 28.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „Zsidó 
és pogány” c. fejezet, 125-133. o.

„Péter elbeszélte csodálkozását, amikor a Kornéliusz házában egybegyűl-
teknek hirdette az igazság igéit, tanúja lévén annak, hogyan vette birtokba a 
Szentlélek az egész hallgatóságot, úgy a pogányokat, mint a zsidókat. Ugyan-
az a fény és dicsőség, amely a körülmetélt zsidók arcáról tükröződött, a körül-
metéletlen pogányok arcáról is ragyogott. Ez Isten figyelmeztetése volt, hogy 
Péter ne tekintse az egyiket alsóbbrendűnek a másiknál, mert Krisztus vére 
megtisztíthat minden tisztátalanságtól…

Péter előadása az összejövetelt nyugvópontra hozta, és türelemmel hallgatták 
meg Pált és Barnabást, akik elbeszélték tapasztalataikat a pogányokért végzett 
munkában” (i. m. 128-129. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Péter látomását magyarázzák úgy is, mintha azt támasztaná alá, hogy 

már nem érvényesek az Ószövetségnek az étrendre vonatkozó törvé-
nyei. Így akarják igazolni a tisztátalan húsok fogyasztását. A látomás 
jelentését azonban maga Péter mondta el világosan: „hogy senkit se 
mondjak közönséges, vagy tisztátalan embernek” (ApCsel 10:28). A láto-
más tehát nem az étrendre, hanem arra vonatkozott, hogy minden 
embert Isten gyermekének kell elfogadni, nemzetiségétől, foglalkozá-
sától, vallásától függetlenül. Miért utalnak erre a látomásra egyesek 
mégis úgy, mintha az ételekre vonatkozna? Ezek szerint mennyire kell 
körültekintően eljárnunk a Szentírás magyarázatakor? 

2. Beszélgessünk még Róm 2:14-16 szakaszáról! A misszió szempontjá-
ból hogyan viszonyuljon egyházunk ehhez a gondolathoz? Vagyis, 
akik nem ismerik az írott törvényt, azoknak is ott van a szívében. 
Miért kell hát mégis hirdetni nekik az üzenetet? 

3. A csütörtöki részben említettük, hogy a jeruzsálemi zsinat példaérté-
kű a mai egyház számára. Olvassuk el újból a beszámolót a zsinatról 
(ApCsel 15:1-35)! Melyek azok a konkrét dolgok, amelyek mintául 
szolgálhatnak a mai egyháznak? Gondoljunk például a következőkre: 
1) személyes beszámolók a bizonyságtevésről; 2) az evangélium sze-
repe; 3) a Szentírás szerepe; 4) a misszió szerepe; 5) hogyan viszo-
nyultak egymáshoz az emberek a tanácskozás során.

 



77

SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
HAJNALBAN, A BAKONYNÁNAI RÓMAI FÜRDŐNÉL

Állok a sötét sziklák tetején.
A tarka őszi világ elkezdi építeni
aznapi Mennyországát.
A holt csillag is lángra gyúl,
s a mindent letaglózó hajnal
ébren álmodik.
Odalent,
a magában motyogó patak
bolondozva viszi hátán
falevél-zsákmányát;
a sötét mélység mítoszába tereli,
hol könnye sose apad.
Megdobálom kaviccsal,
kikacag csettegve.
Aztán a nap első sugarai
a mélybe vetik magukat csobbanástalan,
s a patak büszkén kacsintgat rám, hogy
milyen gazdag. Temérdek aranya van,
most már láthatom.
Majd tovább álmodom a hajnalt,
s míg a patak egy szűkületnél
bot-karjával búcsúzva int felém,
kigyúlt csillagom
visszadobom az égre.
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augusztus 29–szeptember 4.

Fülöp, a misszionárius

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 2:44-47; 4:34-37; 
6:1-7; 8; 21:7-10; 2Korinthus 4:18

„De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálem-
ben, egész Júdeában és Samáriában és a föld legvégső határáig” (ApCsel 1:8, 
ÚRK). 

A feltámadott Krisztusnak a keresztre feszítése és mennybemenetele közötti 
negyven nap alatt a világmisszió volt a legfőbb gondolata. Az Újszövetség-
ben legalább ötször megtalálhatjuk nagy misszióparancsát: Mt 28:18-20; Mk 
16:15; Lk 24:47-49; Jn 20:21; ApCsel 1:5-8. Ezek az igehelyek együttesen ad-
ják meg a keresztények legnagyobb feladatát. A parancsokban benne rejlett a 
missziómunka földrajzi stratégiája: a jeruzsálemi bázistól Júdeába, Samáriá-
ba, majd pedig a föld végső határáig kell eljutni. Az apostolok valóban komo-
lyan vették a feladatot és el is kezdték végrehajtani. 

A földrajzi stratégia különösen megmutatkozott Fülöp evangelizációs mun-
kájában. Az apostolok cselekedetei 8. fejezete szerint Jeruzsálemből indult a 
tevékenysége, és egyre szélesedő körökben haladt, vagyis az idő múlásával 
mind jobban terjedt. 

Ki volt Fülöp, az evangélista? Mit árul el Isten Igéje róla és arról a munkáról, 
amit az egyház korai szakaszában végzett? Milyen tanulságokat szűrhetünk le 
magunknak a korai missziómunkáról szóló ihletett feljegyzésből? 

10. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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augusztus 30. vasárnap

FÜLÖP, AZ EVANGÉLISTA

„Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a látha-
tók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók” (2Kor 4:18). Gondolkoz-
zunk el azon, mit is mond itt Pál, főleg, miközben ezen a héten Fülöpről 
tanulunk, akiről a néhány bibliai utaláson kívül mást nem tudunk. Látni 
fogjuk, hogy valóban jó munkát végzett, még ha keveset is hallunk a tettei-
ről. Kiket említhetünk még meg, akikről tudjuk, hogy sokat tettek Istenért, 
de alig részesültek nyilvános elismerésben? Miért fontos mindig emlékezni 
a Pál által említett elvre, főként ha a munkánkat nem kíséri nagy tetszés-
nyilvánítás vagy figyelem (lásd még 1Kor 4:13)?

A Fülöp gyakori görög név volt, a jelentése: aki kedveli a lovakat. Az Újszö-
vetségben négy Fülöp nevű emberről olvashatunk. Kettőnek Heródes volt a 
másik neve, és a heródesi dinasztiához tartoztak, amely az újszövetségi idők-
ben kemény uralmat gyakorolt Izrael felett. A másik két Fülöp a misszióban 
végzett kiemelkedő szolgálatot. Az első, a Bétsaidából származó Fülöp Jézus 
tanítványa volt, ő vezette Nátánaélt a Mesterhez (Jn 1:44-47). Szintén ő volt 
az, aki később a görögöket odavitte Jézushoz (Jn 12:20-21). A második volt 
az a Fülöp, akit ApCsel 21:8 „evangélistának” nevez, megkülönböztetve a ta-
nítványtól, akit szintén Fülöpnek hívtak. Először akkor tűnt fel, amikor a je-
ruzsálemi gyülekezetben megválasztották diakónusnak (ApCsel 6:2-5), majd 
evangélista és misszionárius lett (ApCsel 8:12). A több mint húsz évig tartó 
missziós szolgálatáról, valamint négy prófétáló lányáról említést tesz Az apos-
tolok cselekedetei. Származásáról, a körülményeiről ezen túlmenően keveset 
tudunk.

„Fülöp hirdette az evangéliumot a samaritánusoknak és ő keresztelte meg az 
etióp kincstárnokot. Egy ideig ennek a két munkásnak [Fülöpnek és Pálnak] 
a története szorosan összefonódott. A jeruzsálemi gyülekezet a farizeus Saul 
heves üldözése következtében szóródott szét, és ez rontotta le a hét diakónus 
szervezetének eredményességét. A Jeruzsálemből való menekülés miatt vál-
toztatott Fülöp a munkálkodása módján, és így vállalta ugyanazt a hivatást, 
amire aztán Pál is szentelte az életét. Pál és Fülöp értékes órákat töltött egymás 
társaságában. Felkavaróak voltak azoknak a napoknak az emlékei, amikor az 
István arcáról sugárzó világosság a menny felé fordult; amikor István mártír-
halált halt, ennek a fénynek a dicsősége rávetődött Saulra, az üldözőre, és gyá-
moltalan esdeklőként Jézus lábaihoz hozta” (Ellen G. White: Sketches From the 
Life of Paul. 204. o.).

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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augusztus 31.hétfő

SZOLGÁLAT AZ ASZTALOK KÖRÜL 

Milyen képet kapunk ApCsel 2:44-47 és 4:34-37 verseiből az őskeresztény 
egyházról? 

Egy darabig igen jól mentek a dolgok az első hívők között. Azonban mivel 
minden ember bűnös, hamarosan kialakultak bizonyos feszültségek. 

Milyen problémák ütötték fel a fejüket, és mit tett az egyház ezek megoldá-
sáért (ApCsel 6:1-7)?

A jeruzsálemi gyülekezet gyors fejlődése társadalmi feszültséget is maga után 
vont. Fülöpöt szintén kinevezték abba a csoportba, amelynek ezzel a problé-
mával foglalkozni kellett. A megtértek között voltak hátrányos helyzetű, nehéz 
anyagi helyzetben lévő emberek is, akiknek a naponkénti közös étkezéseken 
való részvétele egyre nagyobb feladatokat rótt az egyház vezetőire. Zúgolódás 
indult el amiatt, hogy a görögül beszélő özvegyasszonyok nem kaptak annyi 
ételt, mint a többiek. Ez különösen érzékeny kérdés volt, tekintettel a héber 
próféták figyelmeztetéseire, akik arra intettek, hogy nem szabad elhanyagolni 
az özvegyeket és az árvákat. 

A komoly kérdés megoldása érdekében a tizenkét apostol összehívott minden 
hívőt. Javaslatot tettek hét férfi kiválasztására, akik Szentlélekkel és bölcses-
séggel teljesek voltak, és szó szerint szolgáltak az asztalok körül, hogy a ti-
zenkettő „az igehirdetés szolgálatában” (ApCsel 6:4) maradhasson. Mind a hét 
férfinak görög neve volt, talán ezzel is jelezni kívánták, hogy egyensúlyt akar-
nak teremteni a hátrányba került görög özvegyasszonyok szociális ellátását il-
letően. A diakónusok között volt Fülöp is. Itt hallunk róla először a Bibliában.

Az apostolok érvelése szerint újabb vezetőkre volt szükség, hogy őket ne 
terhelje le túlságosan a hétköznapi élethez szükséges források elosztása. Az 
apostolok hangsúlyozták, ők arra hívattak el, hogy Isten Igéjének és az imád-
ságnak szenteljék magukat. 

A helyi gyülekezetünkben milyen kérdések oszthatják meg a tagokat? 
Hogyan használhat fel bennünket Isten e gondok enyhítésére? 
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szeptember 1. kedd

FÜLÖP SAMÁRIÁBAN

Saul, a későbbi apostol és misszionárius akkor tűnik fel először a Bibliában, 
amikor megkövezték István diakónust, az első keresztény mártírt. Üldözési 
hullám vette kezdetét, ami azonban csak még inkább hozzájárult az evangé-
lium terjedéséhez.

Mi lett a következménye a jeruzsálemi gyülekezet üldöztetésének (ApCsel 
8:1-6)?

Samária volt az első állomás a kereszténység földrajzi terjedésének mene- 
tében. A samaritánusok az izraeliták leszármazottainak tekintették magukat, 
akiket hátrahagytak, amikor Kr. e. 722-ben az asszírok fogságba hurcolták 
a nép legnagyobb részét. A zsidók ezzel szemben az asszírok által betelepí-
tett idegen népek leszármazottainak tartották őket. Az Újszövetség korában a 
zsidók és a samaritánusok viszonya feszült volt, időnkénti heves összeütkö-
zésekkel kísért. Viszont ahogy már korábban is láttuk, Jézus előkészítette az 
ottani missziómunka útját, amikor beszélgetett az asszonnyal a kútnál – aki 
aztán „evangelizált” a saját népe között. 

Diakónusi munkája után Fülöp ettől fogva a samaritánusok között végzett 
missziót. A jeruzsálemi vallási üldözés miatt menekültté vált Fülöp nem vesz-
tegette az idejét. Hirdette, hogy eljött a Messiás, akit a zsidók és a samaritánu-
sok egyaránt vártak (ApCsel 8:5, 12). 

Mennyire volt eredményes Fülöp szolgálata Samáriában (ApCsel 8:6-15)?

Az Úr hatalmasan felhasználta Fülöpöt a külmisszió korai szakaszában. Amit 
Jákób kútjánál mondott az asszony Jézusnak, hogy „a zsidók nem barátkoznak 
a samáriaiakkal” (Jn 4:9), az már csak a múltra vonatkozott. 

Milyen ellenséges érzések, tüskék, előítéletek mérgezik a lelkedet, ame-
lyeket magad mögött kellene hagyni? Nincs itt az ideje, hogy ezt meg-
tedd? 
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szeptember 2.szerda

AZ ETIÓP KINCSTÁRNOKKAL

ApCsel 8:26-39 szakasza szerint a későbbiekben Fülöp az etióp kincstárnok-
kal került kapcsolatba, aminek nyomán a misszió még egy lépéssel tovább ha-
ladt „a földnek mind végső határáig” (ApCsel 1:8). Fülöp volt a kapocs Samária 
és a gázai misszió között. A Jeruzsálemtől északra lévő Samáriából Fülöpöt 
Gázába küldte az angyal, a várostól délre. Az északi részen végzett munkája 
során egy egész népcsoportra koncentrált, itt pedig csupán egyetlen emberre. 
Samáriában Fülöp csak Mózes öt könyvére hivatkozva hirdethette Krisztust, 
hiszen a samaritánusok csak ezeket a könyveket fogadták el. Az etióp kincs-
tárnokkal beszélve Ézsaiás próféta könyvére is utalhatott, valószínűleg görög 
fordításban. 

Olvassuk el ApCsel 8:26-39 szakaszát, és közben feleljünk az alábbi kérdé-
sekre!

Mely szakaszokat olvasta a kincstárnok Ézsaiás próféta könyvéből (az 53. 
fejezetből), és miért adtak e versek remek alkalmat Fülöp számára az evan-
gelizációhoz? 

Samáriában Fülöp csodákat is tett (ApCsel 8:6). Ezzel szemben, amikor az 
etióp kincstárnokkal beszélt, csak a Bibliát magyarázta. Milyen tanulságot 
szűrhetünk le ebből a saját szolgálatunkra nézve? 

Isten Lelke elragadta Fülöpöt, rögtön azután, hogy befejezte a Jézusról szó-
ló jó hír magyarázatát és megkeresztelte a kincstárnokot. Arra már nem volt 
alkalma, hogy a hitéről és a tanításokról is beszéljen az új hívőnek. Az etióp 
férfi hirtelen magára maradt, hogy a keresztény hitet befogadja a saját afrikai 
kulturális környezetében, az Ószövetség és Isten Szentlelke vezetését követve. 
A Lélek előtte is munkálkodott benne, mert a kincstárnok már imádta az Urat 
és hittel elfogadta az Igét.

Fülöp alapvetően fontos ószövetségi igéket magyarázott el az etióp 
kincstárnoknak Jézus halálával kapcsolatban. Miért kell központi helyet 
elfoglalnia az üzenetünk hirdetésében Jézusnak, a halálának és feltáma-
dásának? Mi lenne az üzenetünk Jézus nélkül? 
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szeptember 3. csütörtök

FÜLÖP MINT EVANGÉLISTA, ÉDESAPA ÉS HÁZIGAZDA

Fülöpöt felszentelték az Úr munkájának végzésére. A különböző kommentá-
rok eltérő álláspontot foglalnak el azzal kapcsolatban, hogy mit jelent a kife-
jezés: „az Úr Lelke elragadta Fülöpöt” (ApCsel 8:39, ÚRK). Vagy egyszerűen 
azt a felszólítást kapta, hogy menjen Azótoszba (40. vers), vagy csoda folytán 
egyszerre csak ott termett. Akár így, akár úgy volt, számunkra az a lényeg, 
hogy Fülöp alárendelte magát a Szentlélek vezetésének, ezért Isten fel tudta 
használni nagy feladatok elvégzésére. 

Mit tudhatunk meg ApCsel 8:40 verséből Fülöpről, ami segít megérteni, 
miért is nevezték evangélistának? 

Mit tudhatunk még meg Fülöpről ApCsel 21:7-10 verseiből? 

A történetnek ebből a részéből kiderül, hogy Fülöp házasember volt, akinek 
volt négy hajadon lánya. Diakónusi szolgálata után elhívást kapott az evan-
gelizálásra. Ez azzal járt, hogy sokat kellett utaznia. Tudjuk, hogy Jeruzsá-
lemből Samáriába ment, onnan Gázába, majd a Földközi-tenger partvidékén, 
nyolcvan kilométeres út során bejárt Azótosz és Cézárea között minden vá-
rost. Valószínűleg voltak olyan útjai is, amelyeket nem jegyzett fel a Szentírás. 
Minden úttörő misszionáriushoz hasonlóan bizonyára őt is zaklatták, hábor-
gatták, ki volt téve az efféle elkötelezett szolgálattal járó hullámhegyeknek 
és hullámvölgyeknek. Mégis úgy tudta kezelni a családját, hogy a Szentlélek 
négy lányát is alkalmasnak tekintette a prófétaság ajándékának elnyerésére. 
Ez arról tanúskodik, hogy helyes szülői magatartás és őszinte istenfélelem 
jellemezte ezt az úttörő misszionárius családot. 

A szakaszból megtudjuk, hogy Pál apostol „több napig” (10. vers) Fülöp há-
zában maradt. Huszonöt évvel korábban Pál, akit akkor még Saulnak hívtak, 
a keresztények agresszív, kegyetlen üldözője volt (ApCsel 9:1-2). Fülöp is a 
Jeruzsálemben kitört üldözés miatt kényszerült rá, hogy Samáriába menekül-
jön (ApCsel 8:1-5). Ekkor pedig, évekkel később az üldöző az üldözött házá-
ban vendégeskedik. Milyen érdekes találkozás lehetett! Testvérek és Krisztus 
munkatársai lettek a nagy műben, amelynek hatására az evangélium eljutott 
az egész világra, nem maradt meg csak a zsidók között!

Miközben másokért munkálkodunk, miért nem szabad semmiképp sem 
elfeledkezni arról, hogy a családunk az első kötelességünk?
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szeptember 4.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „Az 
evangélium Samáriában” c. fejezet, 70-75. o.

„Amikor az üldözés folytán szétszóródtak, misszióbuzgalommal teltek el. 
Megértették küldetésük felelősségét. Tudták, hogy az éhező világ számára ke-
zükben van az Élet Kenyere, és ők bízattak meg Krisztus szeretete által, hogy 
megtörjék e kenyeret az ínségben levőknek…

Mikor Jézus tanítványait elűzték Jeruzsálemből, közülük néhányan Samáriá-
ban találtak biztos menedéket. A samáriaiak örömmel fogadták az evangéli-
um hírnökeit és a megtért zsidók begyűjthették a becses aratást azok között, 
akik egykor legelkeseredettebb ellenségeik voltak” (i. m. 71-72. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Amint láttuk, az evangélium ledönti az emberek közötti válaszfalakat 

vagy legalábbis ez az ideális állapot, ez a cél. A valóság azonban ettől 
lényegesen eltér. Mi az az emberi természetben (még a keresztények 
között is, akik értik, hogy egyenlőek vagyunk Isten előtt, a kereszt 
tövében), ami miatt hagyjuk, hogy a kulturális, társadalmi és egyéb 
válaszfalak ennyire megosszanak minket? Mit tehet a sokszínű 
Hetednapi Adventista Egyház az előítéletek ledöntéséért?

2. Amint láttuk, az üldözés miatt az őskeresztény egyház hívői menekül-
ni kényszerültek. Ennek következtében az evangélium olyan mérték-
ben terjedt, ami nem történhetett volna meg az üldözés nélkül. Isten 
ugyan képes volt jót kihozni a rosszból, de mindig tudatában kell 
lennünk, hogy a vallási üldözés sosem helyes, nem igazolható. 
Hogyan viszonyuljunk tehát azokhoz, akiket üldöznek, még ha nem is 
értünk egyet a hitükkel (lásd Lk 6:31)?   
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PÁSKULY JÓZSEFNÉ:
KEGYELEM

Krisztus kegyelme elég neked – 2Korinthus 12:9

A történelem kereke forog.
Nagy dolgok vannak a Nap alatt.
Az évek hullnak, mint a falevél.
Életünk napjai is hullanak.

A tegnap múlását sose bánd;
rövidebb az út, közelebb a cél.
Csak azt figyeld végig az úton:
Jézus veled? Jézus elkísér?

S ha nem téveszt utat a lábad,
– bár végigmenni oly igen nehéz,
mert az élet taposó malmában forgat, 
forgat egy láthatatlan kéz,

kövek közt gyötrődöl, tör, szaggat és zúz –,
mire kikerülsz, más ember leszel.
Elválik benned a korpa és a liszt:
Saul voltál, és mint Pál érkezel.

– Az engedelmesség nagy próbája után
lehajtott fejjel Damaszkuszba mégy.
S bevallod ott, hogy ami addig volt
az életedben, mind kár és szemét.

És nem lesz, aki vádol,
aki perbe szálljon teveled.
Ha marad is tövis, ha támad is kétség:
Krisztus kegyelme elég neked.



86

szeptember 5–11.

Pál származása és elhívása

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 
1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6

„De az Úr azt mondta neki: Menj el, mert ő nekem választott eszközöm, hogy 
hordozza az én nevemet a pogányok, a királyok és Izráel fiai előtt. Mert én 
megmutatom neki, mennyit kell az én nevemért szenvednie” (ApCsel 9:15-16, 
ÚRK). 

Az Újszövetség egyik központi alakja volt a Tárzusból származó Pál, eredeti 
nevén Saul. Az őskeresztény egyházban betöltött szerepe Mózeséhez hason-
lítható Izrael népe között. Csak míg Mózes kivezette Isten népét a pogányok 
közül, hogy az Úrnak szolgáljanak, Pál a pogányoknak vitte el Isten Igéjét, 
hogy ők is Isten akarata szerint éljenek. 

Pálról többet tudunk, mint bármelyik más I. századi keresztényről. Az elmúlt 
két évezred során különösen a komoly hozzájárulása miatt vált emlékeze-
tessé, ahogyan a lendületes keresztény missziót támogatta. Misszióútjai és a 
Földközi-tenger környezetében élő népek között folytatott tevékenységei a kö-
vetkező generációk számára a keresztény misszió példáivá váltak. 

Pálnak tulajdonítható, hogy az abszolút bibliai értékeket kiemelte a zsidó kul-
túrából, amelyben a polgári, rituális és erkölcsi törvények egészen belefonód-
tak az élet szövedékébe, míg már alig volt némi különbség a zsidó szokások és 
aközött, amit a népeknek szóló örök isteni üzenetnek véltek. 

Ezen a héten elkezdünk foglalkozni Pállal, aki Jézus után az Újszövetség legje-
lentősebb személyisége volt. 

11. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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szeptember 6. vasárnap

A TÁRZUSI SAUL

Saul Tárzusban, a Szíriát Ázsai nyugati részével összekötő kereskedelmi út 
egyik fontos városában született (ApCsel 22:3). Tárzus az ipar, valamint a kü-
lönböző kultúrák központja volt, és egy rövid ideig ott élt Ciceró is, Róma leghí-
resebb szónoka, szenátora. Saul szülei Benjámin törzséből való, diaszpórában 
(nem Izrael földjén) élő zsidók voltak. Születésekor kapta a Saul nevet (héberül 
Sá’úl, a jelentése: „akit Istentől kértek”). A pogányok közötti missziómunkája 
kezdetétől (ApCsel 13:9) lett Pál (a latin Paulus egy előkelő római család neve). 
Mivel farizeus volt, valószínűleg lehetett felesége, noha semmit nem tudunk 
róla. Tulajdonképpen nem sokat mondhatunk a családjáról, csak a húgáról és 
az unokaöccséről találunk említést (ApCsel 23:16). Az apostol római polgár is 
volt (ApCsel 22:25-28). Saul tizenkét éves koráig valószínűleg a tárzusi zsina-
góga iskolájába járt, majd pedig Jeruzsálemben a híres rabbinál, Gamálielnél 
tanult rabbinak (ApCsel 22:3). A legtöbb zsidó férfihoz hasonlóan elsajátított 
egy mesterséget is – az ő esetében ez a sátorkészítés volt (ApCsel 18:3). Amint 
már szót ejtettünk róla, Pál farizeus volt (Fil 3:5). A szó jelentése: elkülönült. 
Csoportjukat arról ismerték, hogy Isten minden törvényét (a Mózes könyve-
iben foglaltakat éppúgy, mint az írástudók nemzedékei által, szóban tovább-
adott szabályokat) az egész zsidóság számára kötelező érvényűnek tartották. 
Szigorú patriotizmusuk és a zsidó törvények aprólékos követése miatt honfitár-
saik szemében képmutatónak és bírálgatónak tűnhettek. Pál nem rejtette véka 
alá, hogy az édesapjával együtt ő maga is farizeus volt (ApCsel 23:6). Az apostol 
farizeusi múltja fontos elemét képezte a zsidók és a pogányok között végzett 
sikeres missziójának. Felkészítette az őskeresztények számára akkor elérhető 
Szentírás, az Ószövetség részletes ismeretével. Neveltetése révén megismerhette 
azokat a kiegészítéseket, bővítéseket, amelyeket az írástudók fűztek az ószö-
vetségi törvényekhez. Éppen ezért ő volt a legalkalmasabb apostol arra, hogy 
különbséget tegyen egyrészt az időtálló, szentírási alapú, isteni abszolút törvé-
nyek, másrészt pedig a későbbi zsidó kulturális adalékok között, amelyek nem 
voltak kötelező érvényűek, így Jézus pogány hátterű követői figyelmen kívül 
hagyhatták azokat. Amint tudjuk, ez a kérdés különösen fontossá vált az őske-
resztény egyház életében. Egyébként egészen a mai napig fontos kérdés, hogy 
mi a kultúra szerepe az egyház életében. 

Keresztény hitpontjaink közül melyik tűnik a leginkább ellentétesnek 
környezetünk kulturális viszonyaival? Hogyan lehet megbirkózni e 
különbségekkel anélkül, hogy ne engedjünk hitünknek azokból a részei- 
ből, amelyekből nem lenne szabad?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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szeptember 7.hétfő

PÁL, AZ EMBER

A környező családi, kulturális vagy oktatási viszonyokra az egyéni tulajdon-
ságok bizonyulnak jellemző emberi válasznak. A jellem azoknak a tulajdonsá-
goknak, értékeknek és képességeknek a kombinációja, amelyek meghatároz-
zák, hogy milyen is az adott ember. 

Mit árulnak el ApCsel 9:1, 1Kor 15:9-10, 2Kor 11:23-33, Gal 1:14, Fil 3:6, 8 
és 1Tim 1:16 versei Pál jelleméről és személyiségéről? 

Kétségtelen, hogy Pálban igen erős volt a meggyőződés és a buzgalom. Újjá-
születése előtt teljes hévvel üldözte az őskeresztény egyházat. Támogatta Ist-
ván megkövezését (ApCsel 7:58), börtönbe vetett keresztény nőket is éppúgy, 
mint férfiakat (ApCsel 8:3), halálos fenyegetést jelentett a tanítványok számá-
ra (ApCsel 9:1), és keresztények elleni rajtaütéseket szervezett még idegen 
országokban is (ApCsel 9:2; Gal 1:13). 

Ugyanakkor azonban azt is látni, hogyan kamatoztatta lelkesedését és heves-
ségét a jó ügy érdekében az elképesztően nehéz körülmények és megpróbál-
tatások ellenére is, miután az életét az evangélium hirdetésére adta. Csak az 
lehetett képes minderre, aki fenntartás nélkül arra szentelte magát, amiben 
hitt. Krisztusért mindent elveszített, ám ezeket csak „szemétnek” ítélte – ez a 
görögben abból a szóból származik, ami azt jelenti, hogy: hasznavehetetlen, 
mint a szemét. Pál tisztában volt vele, hogy mi a fontos az életben és mi nem. 

Pál emellett szerény ember is volt. Önmagát méltatlannak tartotta a nemes 
hivatásra, részben nyilván azért, mert korábban üldözte a keresztényeket. Hir-
dette, hogy Krisztus igazsága az egyetlen reményünk az üdvösségre, így tud-
hatta, mennyire bűnös is valójában a szent Isten előtt. Ez a felismerés pedig 
valóban alázatossá és hálássá tette. Maradéktalanul átadta magát az Úrnak.

„Isten dicsőségének egyetlen sugara, Krisztus tisztaságának egyetlen visszfé-
nye lelkünkön áthatolva kimutat minden szennyes foltot, és feltárja az embe-
ri jellem fogyatékosságait és elfajulásait. Feltünteti a mi emberi hibáinkat és 
gyengeségünket, szentségtelen kívánságainkat és vágyainkat, szívünk hűtlen-
ségét és ajkunk tisztátalanságát” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 
2008, Advent Irodalmi Műhely, 22-23. o.). 

Egyikünk sem mentes a büszkeségtől. Hogyan gyógyíthat ki ebből a bűn-
ből az, ha a figyelmünket a keresztre és annak jelentőségére összponto-
sítjuk? 
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szeptember 8. kedd

SAULBÓL PÁL LETT

Olvassuk el ApCsel 9:1-22 szakaszában Pál megtérésének történetét! Ho-
gyan kapcsolódott ez a tapasztalat az apostol missziós elhívásához (lásd 
még ApCsel 26:16-18)?

Kezdettől fogva világos volt, hogy az Úr zsidók és pogányok elérésére is fel 
akarta használni Pált. A missziós és teológiai felkészülése során nem volt még 
egy olyan fontos esemény, mint ami megtéréséhez fogható lett volna. Gyakran 
beszélt is erről a bizonyságtételeiben. 

„De kelj fel, és állj lábaidra: mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és 
bizonysággá rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve 
meg fogok néked jelenni” (ApCsel 26:16). Pál nem taníthatott és prédikálhatott 
olyasmiről, amit nem látott. A saját tapasztalatáról prédikált és tanított, arról, 
ahogy megismerte az Urat, mindvégig összhangban Isten Igéjével (lásd Róm 
1:1-2). 

Milyen eredménnyel járt Pál munkája (ApCsel 26:18)?

A hiteles missziómunka öt eredményét láthatjuk itt:

1.  Megnyitja az emberek szemét. Istent és Jézust valóságosnak, tevékeny-
nek mutatja be, mint aki vonzó és jelen van. 

2.  Sötétségből világosságra, tudatlanságból az evangélium lényegének 
megismerésére vezet (lásd Lk 1:78-79). 

3.  Sátán hatalmából Istenhez fordít.
4.  Az ember bűnbocsánatot nyer. A bűn problémájának van megoldása. Ez 

a kereszténység élő, gyógyító üzenetének a lényege. 
5.  Helyet kap a megszenteltek között. Ez Isten egyházában való tagságot 

jelent, nemzetiségtől, nemtől, állampolgárságtól függetlenül.

Mit felelnénk, ha valaki megkérdezné: „Milyen tapasztalatod van Jézussal? 
Mit tudsz mondani róla?”
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szeptember 9.szerda

PÁL A MISSZIÓTERÜLETEN

„…így hirdethettem Jeruzsálemtől kedve mindenfelé egészen Illíriáig Krisztus 
evangéliumát” (Róm 15:19, RÚF). Mi az a meghatározó eleme minden misz-
sziómunkának, amit ebben a versben megtalálhatunk (lásd még 1Kor 1:23; 
2:2; Gal 6:14; Fil 1:15-18)?

Pál missziós fáradozásairól az mindenképpen elmondható, hogy bárhová is 
ment, az általa hirdetett üzenet központjában Krisztus és a kereszt eseményei 
álltak. Így hűséges volt a Krisztustól kapott elhíváshoz, hogy Jézusról prédi-
káljon. A mai misszió üzenete is nyilvánvalóan ez: bármi másról prédikálunk 
és tanítunk is (és hetednapi adventistaként annyi mindent kaptunk, amit be 
kell mutatnunk a világnak), elengedhetetlen, hogy minden missziós tevékeny-
ségünknek a homlokterében és középpontjában Krisztus és a kereszt álljon. 

Pál nem úgy beszélt Jézusról, mint valami objektív igazságról, majd pedig bol-
dogan ment tovább a maga útján. Munkájának lényeges része volt, hogy ahol 
csak lehetett, területről területre járva keresztény közösségeket alakítson ki.  
A szó legigazabb értelmében „gyülekezetalapító” volt. 

Missziós tevékenységének volt még egy másik eleme is. 

Olvassuk el Kol 1:28 versét! Hogy hangzik, amit itt mond Pál? Evangelizá-
lásra vagy tanítvánnyá tételre utal? 

Pál több leveléről elmondhatjuk, hogy egyértelműen nem evangelizációs jel-
legűek, legalábbis nem úgy, ahogy ezt a kifejezést használni szoktuk. Vagyis 
nem azokat szólítja meg bennük, akik még nem részei a hívők közösségének. 
Ellenkezőleg! A levelek többsége már megalapozott gyülekezeti közösségek-
nek szól. Vagyis Pál missziós tevékenységének részét képezte a lelkipásztori 
gondoskodás, a nevelés, a gyülekezetek erősítése is. 

Munkálkodásának legalább három központi elemét figyelhetjük meg: hirdette 
Jézust, gyülekezeteket alapított és a meglévő gyülekezeteket erősítette.

Idézzük fel azt az alkalmat, amikor utoljára tettünk bizonyságot valaki-
nek! Mennyire kapott központi helyet a szavainkban Jézus? Mit tehetünk 
azért, hogy valóban mindig Jézus álljon az üzenetünk középpontjában? 
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szeptember 10. csütörtök

MISSZIÓ ELTÉRŐ KULTÚRÁK KÖZÖTT

A „multikulturális” (kulturálisan sokszínű) egy tipikusan mai szó, ami az ox-
fordi angol szótár szerint először az 1960-as években jelent meg nyomtatás-
ban. Az ókorban az embereket többnyire csupán két csoportba sorolták: mi és 
ők, a mi törzsünk tagjai és nem a mi törzsünkből valók. A görögök mindenki 
mást „barbároknak” tekintettek, a zsidók pedig a többi nép tagjait „pogányok-
nak” mondták.

Amint már eddig is láttuk, a pogányok között végzett misszió sikere arra 
kényszerítette a fiatal egyházat, hogy foglalkozni kezdjenek a zsidókat és a 
pogányokat elválasztó fallal. A kérdés lényege: lehetnek-e kereszténnyé úgy a 
pogányok, hogy előbb ne vegyék fel a zsidó hitet?

Olvassuk el Gal 2:1-17 szakaszát! Mi történt itt? Hogyan érzékelteti ez a 
beszámoló is, hogy milyen kihívásokkal néztek szembe az apostolok a kü-
lönböző kultúrák találkozása miatt? 

„Midőn később Péter Antiókhiát meglátogatta, a pogányok iránt tanúsított kö-
rültekintő magatartásával sokak bizalmát megnyerte. Egy ideig a mennyből 
kapott világosság szellemében munkálkodott, legyőzte természetes előítéletét 
s a megtért pogányokkal egy asztalhoz ült. De amikor bizonyos zsidók érkez-
tek Jeruzsálemből, akik a ceremoniális törvényekért buzgólkodtak, meggon-
dolatlanul megváltoztatta magatartását a pogányok közül megtértekkel szem-
ben… A gyengeségnek ez a megnyilvánulása a vezetőkként tisztelt és szeretett 
férfiak részéről fájdalmasan hatott a hívőkké lett pogányokra. A gyülekezetet 
szakadás fenyegette” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, 
Advent Kiadó, 131. o.). 

Pál emiatt fellépett Péterrel szemben, és határozottan kiállt amellett, amit ma 
„multikulturális” gyülekezetnek nevezhetnénk. A pogányokból megtérteknek 
nem kell zsidóvá válni ahhoz, hogy keresztények lehessenek. Pál múltja össze-
tett volt: egykor buzgó farizeus, Gamáliel rabbi tanítványa, római polgár volt, 
fundamentalista, harcos hazafi, aki a keresztényeket üldözte, majd megtért és 
Jézus Krisztus apostola lett. Mindez együttvéve képessé tette arra, hogy meg 
tudja különböztetni az örök, változhatatlan, isteni abszolút értékeket az ideig-
óráig való kulturális és vallási hordozóeszközeiktől. 

Hogyan tudunk különbséget tenni hitünk lényeges részei és azok között 
a dolgok között, amelyek csupán kulturális, társadalmi köreinkben elfo-
gadottak, vagy amelyeket csak mi magunk részesítünk előnyben? 
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szeptember 11.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. 
Ezt pedig az evangéliumért mívelem, hogy részestárs legyek abban” (1Kor 
9:22-23). 

Olvassuk el 1Kor 9:19-23 szakaszát! A missziológia tudománya ma a „kontex-
tualizálás” kifejezést használja Pálnak az ebben a szakaszban leírt missziós 
módszereire. A kontextualizálás a következőképpen határozható meg: „arra 
való törekvés, hogy szóval és tettekkel képviseljük az evangéliumot és megala-
pozzuk az egyházat, mégpedig a helyi kulturális viszonyok között elfogadható 
módon. Úgy bemutatni a kereszténységet, mint ami választ ad az emberek leg-
mélyebb szükségleteire, áthatja világnézetüket és lehetőséget nyújt számukra 
Krisztus követésére, miközben megmaradnak a saját kultúrájukban” (Darrell L. 
Whiteman: Contextualization: The Theory, the Gap, the Challenge. International 
Bulletin of Missionary Research. 21. köt. 1997. január. 2. o.).

„A zsidó-keresztények a templom látókörében élve hajlottak arra, hogy visz-
szatérjenek a zsidóknak mint nemzetnek különleges kiváltságaihoz. Amikor 
látták, hogy a keresztény egyház eltér a szertartásoktól és a zsidó hagyomá-
nyoktól, és ráeszméltek arra, hogy a zsidó szokásoknak tulajdonított szentség 
az új hit fényében nemsokára elvész, nőtt a felháborodás Pállal, mint olyas-
valakivel szemben, aki nagymértékben oka e változásnak. Még a tanítványok 
sem voltak mind hajlandók a gyűlés határozatát készségesen elfogadni. Egye-
sek a szertartás törvényeiért buzgólkodtak és rosszallóan tekintettek Pálra, 
mert úgy gondolták, hogy a zsidó törvények kötelezettségei iránti elvei lazák” 
(Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 130-
131. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Milyen tanulságot találunk 1Kor 9:20 versében, ami segít megérteni 

és a környezet összefüggésébe helyezni a missziómunkánkat vagy 
egyéni bizonyságtevésünket?

2. Pál múltja bűnös, sőt szégyenteljes volt, Isten mégis megbocsátott 
neki, és hatalmas módon fel tudta használni. Hogyan tanulhatunk 
meg megbocsátani magunknak, igényelve Krisztus igazságát és kérve, 
hogy használjon fel bennünket is az Úr? 
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TÓTOK CSILLA:
HOZZÁD KIÁLTOK

A porból kiáltok hozzád, Uram:
Adj erőt, hogy talpra álljak, s veled folytassam
Az utam!

Mert próbáltam egyedül járni, de hamar elbuktam,
Gyakran voltam szomorú és boldogtalan.

Összeroskadtam a próbák terhe alatt,
És nem láttam célt, reményt, mely utat mutat.

Elfáradtam küzdeni a Gonosszal,
És a magam eszére támaszkodtam.

Úgy gondoltam elég bölcs vagyok és bátor,
És így megtalálom a saját boldogságom.

De mindez csak hiú ábránd volt és délibáb,
Melyet kergetve rám szakadt a sötét, bűnös világ.

Porba hulltam, mint Saul,
De Istenem a Te kezed,
Bűneim ellenére is utánam nyúlt.

Azt kérdeztem magamtól;
Feladjam vagy folytassam?
S vajon lesz-e még örömteli életutam?

Ekkor felemeltél és kihúztál a sárból
És most szívemben újra Szentlelked világol.

Most már bátran követlek, bárhová hívsz,
Mert Te vagy az Út, s az Atyához a Híd.
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szeptember 12–18.

Pál missziója és üzenete

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 15:38-41; 
1Korinthus 1:22-24; 15:12-22; 1Timóteus 6:12; 2Timóteus 4:7

„Testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cse-
lekszem: azokat, amelyek mögöttem vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amelyek 
előttem vannak, nekifeszülve célegyenest futok Isten felülről való elhívásának 
jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van” (Fil 3:13-14, ÚRK). 

Az Ószövetség prófétai üzeneteinek, a zsidó történelemnek, valamint Jézus 
életének és tanításainak alapján Pál kifejlesztette a megváltás történelmének 
keresztény koncepcióját, aminek a központjában Krisztus élete, halála és fel-
támadása állt. Pál neveltetésében szerepe volt úgy a judaizmusnak, mint a 
görög-római társadalom hatásának, ezért az apostol elegendő ismerettel ren-
delkezett ahhoz, hogy képes legyen kiemelni az evangéliumot a zsidó élet pol-
gári, rituális és erkölcsi szokásainak bonyolultságából, és megközelíthetőbbé 
tenni a kulturálisan sokszínű világ számára.

Pál a hívőkhöz intézett tizenhárom levelében az emberek életére alkalmazta 
a hitet, érintve tantételeket és gyakorlati kérdéseket is. Tanácsolt, bátorított 
és figyelmeztetett a személyes keresztényi élet, a kapcsolatok és a gyülekeze-
ti élet kérdésköreiben. Ezzel együtt leveleinek fő témája a megfeszített Jézus 
Krisztus volt (lásd 1Kor 2:2). 

Pál nemcsak levélíró volt, hanem a legkiemelkedőbb misszionárius apostol-
ként vált ismertté, aki hirdette az evangéliumot Szíriától Itáliáig, talán még 
Spanyolországban is. Egy évtized leforgása alatt a Római Birodalom négy tar-
tományában is alapított gyülekezeteket. 

Ezen a héten Pál küldetésével és üzenetével foglalkozunk. 

12. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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szeptember 13. vasárnap

GÖRÖGÖK ÉS ZSIDÓK

Hogyan világít rá 1Kor 1:22-24 szakasza arra, hogy milyen különböző mó-
don viszonyulnak az emberek az igazsághoz? Mit tanulhatunk ebből, ami 
segítségünkre lehet a különböző népcsoportok között végzett misszióban? 

Az Egyiptomból, a rabszolgaság házából való kivonulás idején Isten figyelem-
reméltó jeleket tett, amelyekkel érzékeltette, hogy gondot visel Izrael népére. 
A zsidók későbbi generációiban pedig kialakult az az elképzelés, hogy az Is-
tentől küldött hírnökök jelekkel és csodákkal ismertetik meg magukat. 

Ezzel szemben a görögök a filozófiai és tudományos örökségük miatt racio-
nális alapot kívántak hitüknek, ami kielégíti az emberi bölcsesség követelmé-
nyeit.

Pál nem utasította el célcsoportja kulturális és lelki örökségét, inkább kiindu-
lási pontként használta ahhoz, hogy hirdesse a keresztre feszített Krisztust. 
Akik jeleket vártak, megtalálták Jézus életében és szolgálatában, valamint az 
őskeresztény egyházban. Akik logikai eleganciára és racionalitásra vágytak, 
azok megkapták Pálnak az evangélium üzenete mellett szóló érvelésében. Az 
emberek mindkét csoportjának végeredményben egyetlen szükséglete volt, 
mégpedig az, hogy megismerjék a feltámadott Krisztust „és az Ő feltámadásá-
nak erejét” (Fil 3:10). Az pedig már azoktól az emberektől függött, akiknek Pál 
bizonyságot tett, hogy miként vezette el őket oda.  

Amikor Pál zsidó hallgatósághoz szólt, prédikációját Izrael történetére alapoz-
ta, összekapcsolva Krisztust Dáviddal. Kihangsúlyozta, hogy az ószövetségi 
próféciák Krisztusra mutattak előre, megjövendölték keresztre feszítését és 
feltámadását (ApCsel 13:16-41). Vagyis azzal kezdte, amit jól ismertek, amit 
tiszteltek, amiben hittek, és arról a kiindulási pontról igyekezett elvezetni 
őket Krisztushoz. 

A pogányoknak szóló üzenetében szólt arról, hogy Isten a Teremtő, a Fenn-
tartó és a Bíró. Beszélt arról, hogyan jött be a világba a bűn, és kijelentette, 
hogy az üdvösség Jézus Krisztus által van (ApCsel 14:15-17; 17:22-31). Pálnak 
egészen máshonnan kellett kiindulnia, ha velük beszélt, mint amikor a zsi-
dókhoz (vagy a zsidó hitet elfogadó pogányokhoz) szólt. Itt is az volt a célja, 
hogy Jézushoz vezesse őket. 

Gondoljunk most a saját hitünkre! Mi az alapja? Milyen jó okunk van 
arra, hogy elfogadjuk? A saját indokaink milyen értelemben térhetnek el 
másokétól? Miért olyan fontos felismerni a különbségeket? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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szeptember 14.hétfő

KATONÁK ÉS SPORTOLÓK

Pál mint gyakorlott szónok, a jól ismert képekre utalva magyarázta el azt, 
amivel hallgatói még nem ismerkedtek meg. A görög-római világ hétköznapi 
dolgait hozta fel példaként, hogy bemutassa a Krisztusban való új élet gyakor-
lati valóságát. Tanító célzatú hasonlatait főként hallgatói világának két terüle-
téről, a sportversenyekből és a mindig jelenlévő római katonák életéből vette. 
Pál világában nagyra értékelték az atléták teljesítményét, nagyjából úgy, mint a 
mi korunkban. Az ókori görögök úgy adták tovább a versenyek iránti szerete-
tüket, hogy az évszázadok során nem kevesebb mint négy külön olimpiaszerű 
versenyciklust rendeztek, amelyek Görögország különböző vidékein folytak. 
A rómaiak megörökölték és továbbvitték az atlétikai versenyek gyakorlatát.  
A futóversenyek számítottak a legnépszerűbb eseményeknek, amelyek között 
volt olyan versenyszám is, amikor a férfiaknak teljes katonai felszerelésben 
kellett lefutni a távot. Közkedvelt sportág volt még a birkózás. A sportolók ki-
tartóan edzettek, a győztesek pedig busás jutalomban részesültek. A nemzeti 
hovatartozás, az állampolgárság és a társadalmi osztály alig nyomott a latba, 
mivel a kitartás és a teljesítmény volt a cél.  

A következő igeszakaszokban milyen meghatározó tanulságokat találhat-
nak Pál olvasói a keresztény élettel kapcsolatban? 1Kor 9:24-27; Gal 5:7; 
1Tim 6:12; 2Tim 2:5

A római császárok Augustustól kezdve a sorkatonákat egyre inkább hivatá-
sos harcosokkal váltották fel, akik a Római Birodalom egész területén állo-
másoztak. A fegyverzetüket folyamatosan fejlesztették és egységesítették. Pál 
korában a katonákat különböző etnikai és nemzeti csoportokból toborozták, 
és nem számított, hogy római polgárok voltak vagy sem. A szolgálati idejük 
végén járó jutalomért cserébe a katonák teljes hűséget fogadtak az uralkodó 
császárnak, aki háború idején maga vezette őket a harcba.

A következő szakaszokban milyen összehasonlítást tesz Pál a katonai és a 
keresztényi élet között? 2Kor 10:4-5; Ef 6:10-18; 1Tim 6:12; 2Tim 2:3-4

Abban a levelében, ami talán az utolsó írása volt, Pál a katonaság és a sport 
köréből vett képekkel érzékelteti, hogyan is tekint keresztény misszionáriusi 
életére: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtar-
tottam” (2Tim 4:7). 

Milyen szempontból mondható, hogy a hit olyan, mint egy küzdelem, ill. 
olyan, mint egy verseny? 
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szeptember 15. kedd

PÁL ÉS A TÖRVÉNY

„A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább 
a törvényt megerősítjük” (Róm 3:31). Melyik törvényről szól itt az apostol? 

A törvény szó Pál leveleinek angol fordításában nagyjából százharminc alka-
lommal fordul elő, Az apostolok cselekedeteiben pedig még vagy hússzor. Pál 
arra törekedett, hogy mindenféle hátterű hallgatói és olvasói megértsék: a 
„törvény” szónak többféle jelentése is van, főként a zsidók között. A Tízparan-
csolat törvénye minden korban és minden emberre vonatkozóan érvényes, 
viszont az Ószövetség és a zsidó kultúra egyéb törvényeit Pál nem tekintette 
kötelezőnek a keresztényekre nézve. 

Írásaiban az apostol a törvény szót széles körben használta, vonatkoztatva 
vallási ceremóniák szabályaira, polgári, egészségügyi és megtisztulási törvé-
nyekre. Írt arról, hogy az ember lehet a „törvény alatt” (Róm 3:19) és megsza-
badulhat „a törvénytől” (Róm 7:6). Utalt „a bűn” törvényére (Róm 7:25), és 
kijelentette, hogy „a törvény szent” (Róm 7:12). Említette „Mózes” törvényét 
(1Kor 9:9), de „Isten” törvényét (Róm 7:25) is. Még ha ez zavarosnak is tűnhet 
a nem zsidó hátterű olvasók számára, a héber kultúrában felnőtt zsidó hívők 
előtt a szövegösszefüggésből világosan kiderült, hogy melyik törvényre gon-
dolt Pál. 

Olvassuk el Róm 2:21-24, 13:8-10, 1Kor 7:19, Ef 4:25, 28, 5:3 és 6:2 verseit! 
Hogyan segítenek ezek a szakaszok megérteni, hogy a kereszt nem helyezte 
hatályon kívül Isten erkölcsi törvényét, a Tízparancsolatot? 

Pál felismerte, hogy a kereszt után már nem érvényesek a ceremoniális törvé-
nyek, amelyek azt részletezték, hogyan közeledhetett az ember Istenhez a pap-
ság, a szentély és az áldozatok által. A maguk idejében betöltötték a céljukat, 
de többé már nincs szükség rájuk. (Ez a pont különösen nyilvánvalóvá vált a 
templom lerombolása után.)

A Tízparancsolatban kifejtett erkölcsi törvény tekintetében azonban más a 
helyzet. Leveleiben Pál idézi a Tízparancsolat bizonyos részeit, másokra pedig 
úgy utal, hogy azok minden emberre, zsidókra és pogányokra is egyetemesen 
vonatkozó erkölcsi követelmények. Intett a bűnös dolgoktól, tehát semmikép-
pen sem akarta volna elhomályosítani azt a törvényt, ami meghatározza, hogy 
mi számít bűnnek. Ez éppen annyira értelmetlen volna, mintha felszólítanánk 
valakit, hogy ne lépje túl a sebességhatárt, miközben kifejtjük: a sebességkor-
látozás már nincs érvényben. 
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szeptember 16.szerda

A KERESZT ÉS A FELTÁMADÁS

„Mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisz-
tusról, mégpedig mint megfeszítettről” (1Kor 2:2, ÚRK).

Vitathatatlan, hogy Krisztus keresztje állt Pál életének és tanításainak közép-
pontjában, de az apostol nem légüres térben beszélt a keresztről, hanem a többi 
tanítással összefüggésben. A kereszthez talán a legtöbb szálon, legszorosabban 
kapcsolódó téma a feltámadás volt, ami nélkül a kereszt hiábavaló lett volna. 

Mit tudunk meg 1Kor 15:12-22 szakaszából arról, hogy mennyire döntő 
jelentőségű Jézus halála és feltámadása az evangélium szempontjából? En-
nek a szakasznak a megértéséhez miért szükséges az, hogy a halálra mint 
alvásra gondoljunk? Vagyis, ha a Krisztusban meghaltak már a mennyben 
lennének, akkor hogyan érthetnénk azt, amit itt mond Pál? 

Sajnálatos módon a keresztény tradíció nagy részében, valamint a nem ke-
resztény vallások között is erős az emberi lélek halhatatlanságába vetett hit. 
Ezzel a hittel szemben azonban Pál ismételten hangsúlyozta: 

1. Egyedül Isten halhatatlan (1Tim 6:16);
2.  A halhatatlanság Isten jövőbeni ajándéka a megváltottaknak (1Thessz 

4:16);
3.  A halál csupán Krisztus visszatéréséig tartó alvás (1Kor 15:6, 18, 20; 

1Thessz 4:13-15).

Majdnem minden vallás istentiszteletében megfigyelhető számos hamis taní-
tás, amelyek a lélek halhatatlanságának hamis elképzelésén alapszanak. Az 
ilyen tévedések közé tartozik a reinkarnáció, a szentek imádása, az ősök szel-
lemének tisztelete, az örökké égő pokol és számos New Age-gyakorlat, mint pl. 
az asztrális projekció. A halál bibliai tanításának helyes megértése az egyetlen 
igazi védelem ezekkel az óriási csalásokkal szemben. Milyen szomorú, hogy 
éppen a más felekezethez tartozó keresztények zárkóznak el legmerevebben a 
bibliai igazság elfogadásától! 

Amikor a hívő meghal, a szeme lecsukódik, majd Krisztus második 
adventjekor a csupán pillanatnyi sötétségnek és csendnek tűnő idő után 
felébred az örök életre. Mit közvetít Isten jelleméről a holtak állapotának 
tanítása? 
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szeptember 17. csütörtök

KIJÖNNI EGYMÁSSAL

Pál keményen dolgozott, erős volt az egyénisége és egyetlen cél hajtotta. Az 
ilyen emberek általában magányosak, kevés a barátjuk, de annál több a cso-
dálójuk. Pált azonban gyakran elkísérte útjaira két-három munkatársa. Kö-
zeli munkatársai közül legalább nyolcat név szerint megemlít (ApCsel 13:2; 
15:22, 37; 16:1-3; 19:22; Kol 4:7, 10-11; Filem 24). Ehhez hozzávehetjük még 
a Római levél 16. fejezetében huszonnégy ember köszöntését, ill. a különböző 
családoknak szóló általános üdvözleteket. Az apostol hitt a csapatmunkában, 
főként az úttörő helyzetekben. Ugyanakkor időnként kialakultak nézeteltéré-
sek is közte meg a munkatársai között. 

Miről számol be ApCsel 15:38-41 szakasza? Mit tudhatunk meg ebből a 
részből még azoknak az emberi természetéről is, akik hatalmas munkát 
végeztek el az Úrért? 

„Ekkor történt, hogy Márkon erőt vett a félelem és a csüggedés; egyelőre meg-
ingott ama szándékában, hogy magát teljes szívvel az Úr munkájára szentelje. 
Nem szokott a nehézségekhez, az utazás veszélyei és nélkülözései elcsüggesztet-
ték… E meghátrálás miatt Pál egy időre kedvezőtlenül, sőt szigorúan ítélte meg 
Márkot. Barnabás viszont mentegette őt tapasztalatlansága miatt. Aggódott, 
hogy Márk ne tegye le a szolgálatot, mert képességet látott benne, és azt remél-
te, hogy idővel Krisztus használható és alkalmas szolgája lesz” (Ellen G. White: 
Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 113. o.). Az apostolok cse-
lekedeteiben feljegyzett beszámolóból kitűnik, hogy Pál rendíthetetlen kitartást 
várt el útitársaitól a missziójuk fáradságai és veszélyei között. Pál szemében a 
munkatársak szoros közössége olyan volt, mint egy miniatűr gyülekezet. Hang-
súlyozta a jó példa fontosságát és a példa követésének szerepét a missziómun-
kában. A gyakran családokból alakult gyülekezetek számára a kötelességtudat, 
ugyanakkor a csapattagok között megmutatkozó szeretet lett a minta. Az ilyen 
csapatmunka ideális körülményeket teremtett a fiatal evangélisták és misszio-
náriusok képzéséhez. Természetesen időnként megesett, hogy nem ment min-
den zökkenőmentesen, mint ahogy ez János Márk esetében is történt. 

Mit tudhatunk meg 2Tim 4:11 verséből a fejlődésről és a megbocsátásról? 

Mindannyian követünk el hibákat. Hogyan tanulhatunk meg megbocsá-
tani azoknak, akiknek a hibái fájdalmat okoztak nekünk? És most gon-
doljunk azokra is, akiket mi bántottunk meg! Hogyan próbáltunk meg 
gyógyulást hozni ezekben a helyzetekben? Ha még nem tettük volna 
meg, miért nem próbáljuk meg most? 
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szeptember 18.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Pál apostol szerepét a káoszelmélet pillangóhatásához hasonlították. Az el-
mélet szerint „Kaliforniában egy pillangó szárnycsapása hurrikánt okozhat 
Ázsiában.” Pál írói és prédikátori munkásságával hozzájárult, hogy a Római 
Birodalom egy eldugott részéről kiinduló zsidó szekta világvallássá nőtt. Ti-
zenhárom levelében közölt gondolatai valószínűleg nagyobb hatást váltottak 
ki, mint bármely más, hasonló méretű, ókori görög irodalmi alkotás. 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Pál Athénba, a görög-római világ szellemi életének központjába mene-

kült, hogy elkerülje a mártírhalált. A városok védelmet nyújtottak a 
menekülteknek, köztük a keresztényeknek is. Az apostol nem veszte-
gette az idejét. Megnézte a város vallási emlékműveit, érvelt a zsidók-
kal és prédikált a piactéren. Olvassuk el ApCsel 17:16-31 szakaszát! 
Milyen módszert követve szólította meg az embereket? Hogyan 
ébreszt ez rá arra, hogy a különböző csoportok igényeihez kell szab-
nunk az üzenetünket? Ugyanakkor figyeljük meg azt is, hogy Pál 
sosem hígította fel az üzenetét, nem is engedett az igazságból azért, 
hogy emberek kedvére tegyen. A kapcsolatteremtés során hogyan győ-
ződhetünk meg arról, hogy nem teszünk engedményeket hitünk 
lényegét illetően? 

2. Miért különösen fontos tanítás az, ami a holtak állapotáról szól? 
Milyen tévedések és csalások ellen véd, ha helyesen megértjük? Mi a 
helyzet a saját kultúránkkal? Milyen elgondolások ellen védhet meg 
ez a bibliai tanítás? 

3. Időzzünk még annál a kérdésnél, hogy a hitben mi a jelek és csodák, 
ugyanakkor a logika és az értelem szerepe! Aki hajlandó rá, mondja 
el a csoportban, hogyan fogadta el a hitet, és milyen szerepe volt 
ebben a tapasztalatában a jeleknek, ill. a logikának stb.! Milyen szere-
pet kell kapniuk, nemcsak a hitre jutásban, hanem a hit megőrzésé- 
ben is?

4. Mit mondhatunk el társadalmunkban az emberek többségéről? 
Milyen a hátterük? Melyek a legelterjedtebb hiedelmek? Ismereteink 
alapján gondoljuk végig, hogy mi volna a kapcsolatteremtés legjobb 
módja! Melyek azok a pontok, amelyekről kiindulva felvehetjük a 
kapcsolatot anélkül, hogy az emberek azonnal visszariadnának?
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R. DÁNIEL IRÉN:
ALANY NÉLKÜL

Mint mába 
átnyúló
tegnapot,
rakosgatom
szavaid 
zsákját.

Nyomja a vállamat,
telíti agyamat,
húzza a zsebemet,
szorítja szívemet,
bénítja tetteim,
kurtítja perceim.

Az ok nem 
te vagy.
Rád is csak 
pakolta,
hátadra 
rárakta,
naponta
tetézte,
életed 
kikérte...
Mi?
Ki?
Élet?
Sors?
Sátán?
Isten?

Alanyom
nincsen...
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szeptember 19–25.

Valóban az egész világnak 
meg kell hallania?

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Zsoltár 87:4-6; János 10:16; 14:6; 
Apostolok cselekedetei 4:12; Róma 1:18; 2:12-16

„Akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom 
és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint – ama titok kinyilatkoztatása folytán, 
amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök 
Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatott minden népnek, 
hogy eljussanak a hit engedelmességére –, az egyedül bölcs Istennek legyen dicső-
ség Jézus Krisztus által örökkön-örökké. Ámen” (Róm 16:25-27, RÚF). 

Amint láttuk, az Úr felhasznál embereket, hogy az evangélium üzenete eljusson 
másokhoz is. Ezzel együtt az évezredek során milliók haltak meg anélkül, hogy 
megismerhették volna a bibliai megváltási tervet. Tény, hogy a valaha élt embe-
rek többsége nem hallott a megváltás történetéről, sem Isten kegyelmének jó 
híréről, amit Jézus Krisztus által nyilatkoztatott ki. Ez elvezet két fogós kérdés-
hez. Először is, az ítélet napján hogyan dönt majd Isten emberek milliárdjairól, 
akik soha nem ismerték Őt? Másodszor pedig, létezik-e üdvösség azok számá-
ra is, akik nem tudnak a megváltási tervről, amint az Jézusban van? Vannak, 
akik erre a kérdésre azzal felelnek, hogy az üdvösség csak egyetlen keresztény 
egyházban lehetséges. Mások viszont úgy vélik, hogy minden vallás egyformán 
érvényes vezető Isten és az örök élet felé. 

Végeredményben a lényeg, hogy tisztán lássuk: Jézus bemutatta Isten jelle-
mét, ez pedig rengeteget elárul az egész emberiség iránti szeretetéről. Istennek 
az a vágya, hogy a lehető legtöbb embert megmentse. Ő az igazság Istene, és 
akármilyen módon is intézi, de végül az egész égbolt visszhangozza majd a 
kiáltást: „igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya” (Jel 15:3)!

13. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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szeptember 20. vasárnap

NINCS MÁS NÉV AZ ÉG ALATT

Vannak, akiknek meggyőződése, hogy csak azok üdvözülhetnek, akik meg-
hallják és elfogadják a keresztény evangéliumot. Ők az „exkluzívizmus” kö-
vetői, akik az összes nem keresztény vallást bűnös emberek találmányainak 
tekintik, amelyek Isten elleni tudatos lázadást fejeznek ki. Ezért hiszik azt, 
hogy aki nem keresztény, az kívül esik Jézus Krisztus megváltó kegyelmén. 

Más keresztények ennél is továbbmennek, állítva, hogy nincs üdvösség a saját 
felekezetük és tantételeik rendszerén kívül, még más hitvalló keresztények 
számára sem. Úgy gondolják, hogy más felekezetek az eltérő hitükkel kívül 
helyezték magukat Isten gondviselésének körén, ezért nincs esélyük bejutni 
a mennyek országába. Például 1302-ben VIII. Bonifác Unam Sanctam pápai 
bullája kijelentette: „minden emberi lény üdvösségéhez elengedhetetlenül 
szükséges, hogy a római pápa fennhatósága alá tartozzon.” Protestánsok is 
tanítottak hasonlót a saját felekezetükre vonatkozóan.

Mit fejez ki ApCsel 4:12 verse? Hogyan értsük ezt? 

A Szentírás megfogalmazása itt igen világos. Az üdvösséget csak Jézus Krisz-
tusban nyerjük el, nincs más név az ég alatt, amely üdvözítene. Viszont nagyon 
fontos, hogy ne olvassunk bele többet, mint amit ez az ige konkrétan mond. 

Képzeljük el, hogy egy kigyulladt épületből valaki nem tud kimenekülni.  
A nagy füstben összeesik és eszméletét veszti. Egy tűzoltó rátalál, felemeli és 
kiviszi, majd a mentők elsősegélyben részesítik, kórházba szállítják. Néhány 
órával később felébred.

Itt arról van szó, hogy megmenekült, viszont fogalma sincs róla, hogy ezt ki-
nek köszönheti. Hasonlóképpen, akik üdvösségre jutnak – akár azelőtt éltek, 
hogy Jézus megjelent testben, akár utána –, csak Jézus által üdvözülhetnek, 
ha hallottak róla és a megváltási tervről, ha nem.

„A pogányok között vannak olyanok is, akik tudatlanul imádják Istent, akik-
hez a világosság még nem jutott el valamiféle emberi közbenjárás, segítség 
útján. Nos, ezek mégsem pusztulnak el. Bár Isten törvényét nem ismerik, de 
hangját már hallották, mikor szól hozzájuk a természetben, és így tették meg 
azt, amit a törvény megkövetelt tőlük. Munkálkodásuk nyilvánvaló bizonyíté-
ka annak, hogy a Szentlélek már megérintette szívüket és felismerték, hogy Is-
ten saját gyermekeinek ismerte el őket” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 
1989, Advent Kiadó, 543. o.). 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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szeptember 21.hétfő

MENNYIT KELL AZ EMBERNEK TUDNI?

Ott folytatva, ahol vasárnap abbahagytuk: noha egyedül Krisztus tette üdvö-
zít, vannak, akik úgy gondolják, hogy az üdvösséghez nem szükséges konk-
rétan ismerni Krisztust. 

Ez nem jelenti azt, hogy az üdvösség elérhető volna Krisztus nélkül. Viszont 
Isten képes és kész is arra, hogy Krisztus tettének érdemeit annak tulajdonít-
sa, akinek akarja. Vannak, akik hiszik, hogy aki ugyan nem hallott Krisztus-
ról, sem az evangéliumról, de a Szentlélek befolyása alatt érzi: szüksége van a 
szabadításra, és ezzel összhangban állnak a cselekedetei, az üdvözül. A tegna-
pi rész végén olvasható idézet Ellen White-tól bizonyára erre utal (gondoljunk 
csak Jóbra és Melkisédekre).

Hogyan világítják meg ezt a gondolatot a következő igehelyek?

Zsolt 87:4-6  

Jn 10:16  

ApCsel 14:17  

ApCsel 17:26-28  

Róm 2:12-16  

„Aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint: Azoknak, akik a jó cseleke-
detben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, 
örök élettel” (Róm 2:6-7).

Úgy tűnik, Pál itt arra utal, hogy az örök életre jutók között lesznek, akik a ke-
reszténységen kívül voltak, az életüket azonban az engedelmesség jellemezte. 
Azok esetében, akik soha nem hallottak a megváltási tervről, az ítélet napján 
a döntés alapja a lelkiismeret törvényének való engedelmesség lesz – ameny-
nyiben az összhangban áll Isten törvényével és azzal, ahogyan a jó és a rossz 
alapvető különbségét megértették. Ezek az emberek ugyanis a szívükben en-
gedtek a Szentlélek munkájának. 

Mi nem látunk az emberek szívébe, ebből következően miért kell nagyon 
vigyázni, nehogy megítéljünk másokat az üdvösség tekintetében – akár 
hitvalló keresztényekről, akár másokról legyen szó? 
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szeptember 22. kedd

UNIVERZALIZMUS ÉS PLURALIZMUS

Némelyek azt tanítják, hogy végül Isten majd minden embert üdvözít, függet-
lenül attól, miben hittek és hogyan éltek. Az „univerzalizmus” az a meggyőző-
dés, miszerint minden ember annyira kötődik Istenhez, hogy majd üdvözülni 
fog, még ha soha nem is hallott az evangéliumról és nem is hitt benne. Hiszen 
ezt olvassuk: „úgy szerette Isten e világot” (Jn 3:16). Gondolatmenetük szerint 
ha Isten mindenkit szeret, hogyan veszhetne el bárki is, főleg úgy, ha a kárho-
zat pokolbéli örök gyötrelmet jelent? Hogyan tarthatná Isten örökké a tűzben 
azokat, akiket szeret? Ez is mutatja, hogy egy téves tanítás (örök gyötrelem a 
pokolban) hogyan vezet el egy másikhoz (univerzalizmus).

Az univerzalizmussal kapcsolatos a „pluralizmus”, az a meggyőződés, hogy 
minden vallás egyformán érvényes, egyaránt Istenhez és üdvösségre vezet. 
Nincs a többi vallásnál eleve jobb vagy azok felett álló hit, legalábbis eszerint 
az elmélet szerint. Valamelyik egyház egy kaliforniai lelkésze kiírta a gyüleke-
zete honlapjára: közössége „nem hisz abban, hogy a kereszténység bármilyen 
tekintetben is más vallások felett állna.”

A pluralizmus követői számára a vallási szertartások és hitrendszerek, szim-
bólumok és metaforák széles skálája csupán a felszínen mutatkozó különbsé-
geket jeleníti meg, amelyek minden vallás közös magját rejtik. A pluralisták 
rámutatnak például, hogy a legtöbb vallás hangsúlyozza az Isten és az ember-
társaink iránti szeretetet, az aranyszabály egy formáját, valamint az eljövendő 
boldog élet reményét. Szerintük minden vallás lényegében ugyanazt tanítja, 
ebből következően egyaránt elfogadható útnak számít Isten felé. Tehát kife-
jezetten soviniszta és arrogáns felfogást tükröz, ha valaki a keresztény hitet 
akarja felvetetni azokkal, akik nem keresztény vallásokhoz tartoznak. 

Mit fogalmaz meg a Biblia az univerzalizmus és a pluralizmus kérdéskörét 
érintően? Dán 12:2; Mt 7:13-14; Jn 3:18; 14:6; 2Thessz 2:10; Jel 20:14; 21:8

Vitathatatlan, hogy az univerzalizmus és a pluralizmus is ellentétben áll a 
Szentírással. Nem fog mindenki üdvözülni, és nem vezet minden vallás az 
üdvösséghez. 

Hogyan felelnénk annak, aki arra hivatkozik, hogy arrogáns és kizáróla-
gos az a keresztény állítás, ami szerint ez az egyetlen igaz út az üdvös-
séghez (lásd Jn 14:6)? Beszélgessünk erről szombaton a csoportban!
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szeptember 23.szerda

KEGYELEMRE SZORULÓ BŰNÖSÖK

„Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a vilá-
got, hanem hogy megtartassék a világ általa” (Jn 3:17). Minek a nagyszerű 
reménységét kínálja ez a gondolat az egész emberiség számára? Hogyan 
tehetjük először is a magunkévá ezt a meghatározó igazságot? Miképpen 
motiválhat ez a másokért végzett misszióra?

A Biblia szerint mindannyian bűnösök vagyunk (Róm 3:23), de Istennek az a 
vágya, hogy mindannyian megtérésre jussunk (ApCsel 17:30; 26:20; 2Pt 3:9) 
és üdvözüljünk (1Tim 2:4). Az Édentől kezdve Istennek az a célja, hogy az 
emberiséget megmentse a pusztulástól és a végső örök haláltól, amit a bűn és 
a lázadás szabadított ránk. A kereszten túl milyen további bizonyítékot akar-
nánk látni arra nézve, hogy Isten valóban szeret és meg akar menteni?

Viszont a Szentírás világossá teszi, hogy Isten nem fogja megmenteni azokat, 
akik nyíltan lázadnak ellene. 

Olvassuk el 1Móz 6:11-13, Róm 1:18, 2Thessz 2:12, Jel 21:8 és 22:15 verse-
it! Milyen komoly figyelmeztetést találunk ezekben a szövegekben? 

Isten minden embert szeret, de minden ember kegyelemre szoruló bűnös. 
Isten Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki a kegyelmét. Jézus arra hívta el egy-
házát, hogy hirdesse a világnak a kegyelemről szóló jó hírt. 

„Az egyház Isten megbízott képviselője emberek megmentésére. Szolgálatra hív-
ta el, és az a küldetése, hogy elvigye az evangéliumot a világra. Isten terve már 
kezdettől fogva az volt, hogy egyháza az Ő teljességét és hatalmát tükrözze a 
világnak. Az egyház tagjait Isten a sötétségből hívta ki csodálatos világosságá-
ra, hogy bemutassák dicsőségét. Az egyház letéteményese Krisztus kegyelme 
gazdagságának, és általa mutatja be a »mennyei fejedelemségek és hatalmasságok 
előtt« (Ef 3:10) Isten szeretetének végső és teljes megnyilatkozását” (Ellen G. 
White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 7. o.). 

Hogyan tudod személyesen te (nem a lelkész, nem a presbiter, nem a 
diakónus, hanem te magad) még jobban bemutatni Isten dicsőségét a 
pusztulásba tartó világnak? Mi az, amin ennek érdekében változtatnod 
kellene az életedben? 
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szeptember 24. csütörtök

ELHÍVÁS A MISSZIÓRA

„Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. 
Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne” (1Kor 
9:22-23). Milyen fontos elvet említ itt meg Pál? Hogyan lehet a mi hozzáál-
lásunk is ehhez hasonló?

A misszió Ura a maga bölcsességében úgy döntött, hogy emberek által akarja 
a bűnbocsánat és az üdvösség üzenetét eljuttatni a világhoz. Gyengeségeik 
ellenére Isten férfiakat és nőket választott ki, hogy együttműködjenek a Szent-
lélekkel és az angyalokkal. Az ószövetségi időkben Izraelnek folyamatosan 
világítania kellett volna, ám gyakran „a véka alá” (Mt 5:15) rejtették fényüket. 
Túl sokszor megesett, hogy a kapott áldásokat Izrael körein belül tartották. 
Ahelyett, hogy az emberek között élve bemutatták volna a kincseket, elzárkóz-
tak a népektől, mert el akarták kerülni a „beszennyeződést”.

Istennek a világmisszióra vonatkozó következő terve a só módszere volt – 
menjetek el és „tegyetek tanítványokká minden népeket” (Mt 28:19; Mk 16:15, 
20; ApCsel 1:8). A keresztény missziós történetekből felragyognak azoknak 
az önfeláldozó misszionáriusoknak a történetei, akik valóban sóként éltek a 
világban, eljuttatva az élet evangéliumát egyes emberekhez, közösségekhez, 
sőt alkalmanként egész népekhez is. 

Viszont ahogy ez az ókori Izrael esetében is volt, a misszió eredményességét 
sokszor elhomályosították maguknak a misszionáriusoknak és missziós tevé-
kenységüknek az emberi gyarlóságai. Ilyen emberi hiányosságok, problémák 
például a következők: 1) rossz tervezés, a feladat nem megfelelő felmérése a 
missziómunkában; 2) az oktatásra, az egészségügyi ellátásra, a katasztrófa-
elhárításra vagy a fejlesztésre való túlzott koncentrálás, az evangélium hirde-
tésének háttérbe szorításával; 3) a küldő szervezetek nem biztosítanak ele-
gendő forrást és személyzetet; 4) a misszionáriusok nem alkalmasak a feladat 
végzésére; és 5) az evangélium hirdetését tiltják bizonyos országok. 

Természetesen soha senki nem mondta, hogy minden könnyen megy majd.  
A nagy küzdelem kellős közepében vagyunk, és az ellenség minden lehetséges 
módon igyekszik missziós erőfeszítéseinket akadályozni, a közvetlen szom-
szédságunkban éppen úgy, mint a világ „legtávolabbi” zugában. Mégsem sza-
bad elcsüggednünk, hiszen számtalan csodálatos, megerősítő ígéretet kaptunk, 
és biztosak lehetünk abban, hogy Isten valóra váltja szándékait a földön. Meg-
ígérte: „Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, ha-
nem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöm” (Ézs 55:11).
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szeptember 25.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, „Az Olajfák he-
gyén” c. fejezetből 536-538. o.

Az Újszövetség két görög főnevet használ az „egész” melléknévvel együtt, ami 
a keresztény misszió világszéles kiterjedését érzékelteti: „az egész világon” – 
koszmosz (Mt 26:13; Mk 14:9; 16:15), valamint oikúmené (Mt 24:14). A kosz-
mosz a világ létezésére utaló általánosabb kifejezés, ami magát a bolygót jelöli 
(kb. százötven alkalommal fordul elő az Újszövetségben), a konkrétabb oikú-
mené szó a világ lakóira, az emberekre összpontosít. 

Mekkora volt „az egész világ” az első keresztények számára? Jézus kereszt-
re feszítése után néhány éven belül eljutottak a mai Ciprus, Libanon, Szíria, 
Törökország, Macedónia, Görögország és Olaszország területére. Bizonyíté-
kaink vannak rá, hogy északon egészen a mai Oroszország déli részéig (az 
ókori Szkítiáig), délen Etiópiáig, keleten Indiáig és nyugaton Spanyolországig 
hirdették az evangéliumot.

Vajon az első keresztény misszionáriusok hitték, hogy az egész világra el kell 
vinniük az evangéliumot? Az apostolok cselekedetei szerint pünkösd napján, a 
keresztény egyház „születésnapján” a Szentlélek egy sor országból, földrajzi 
területről és etnikai csoportból való embernek elkezdte hirdetni „az Istennek 
nagyságos dolgait” (ApCsel 2:5-11). Életének első napjától fogva a keresztény 
egyház tudatában volt annak, hogy missziója világszéles. Ha ezt tisztán látták 
akkor, ma mennyivel világosabbnak kell lennie előttünk!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Pünkösd napja óta csak még szélesebbnek fogja fel az egyház „az 

egész világ” kiterjedését. Jézus misszióparancsa, hogy „elmenvén azért, 
tegyetek tanítványokká minden népeket” (Mt 28:19) jelenvaló igazság 
marad az egyház számára egészen Krisztus visszatéréséig. Hogyan 
illeszkedik a hármas angyali üzenet (Jel 14:6-12) hirdetése a nagy 
misszióparancshoz?

2. Hogyan válaszolnál erre a kérdésre: Ha lehetséges üdvözülni anélkül 
is, hogy az ember valaha hallott volna az evangéliumról, akkor mi 
értelme kockáztatni az életünket és az épségünket a hirdetéséért?      
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ISTEN BÁTORÍTÓ SZAVA

„Avagy fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem” 
(Ézs 27:5)!

„Ne engedjük, hogy a jövő a maga súlyos problémáival és nyugtala-
nító kilátástalanságával elcsüggessze szívünket, remegővé tegye tér-
dünket,  kezünket pedig erőtlenné!... Akik Isten vezetésére bízzák és 
szolgálatára szentelik életüket, sohasem kerülhetnek olyan helyzetbe, 
ami Isten gondviselésén kívül esik. Bármilyen legyen is a helyzetünk, 
ha Igéjének cselekvői vagyunk, van Vezetőnk, aki igazgatja utunkat; 
bármilyen bonyolult is a problémánk, biztos Tanácsadónk van; bármi 
a bánatunk, veszteségünk vagy bármilyen elhagyatottak vagyunk is, 
együtt érző Barátunk van. 

Ha tudatlanságunkban hibát követünk el, a Megváltó nem hagy cserben 
minket. Sohasem kell egyedül éreznünk magunkat. Angyalok a társa-
ink. A Krisztus nevében ígért és küldött Vigasztaló velünk lakozik. Az 
Isten városába vezető úton nincsenek olyan nehézségek, amelyeket a 
benne bízók le ne küzdhetnének. Nincsenek olyan veszélyek, amelyek-
ből ki ne menekedhetnének. Nincs olyan bánat, nincs olyan sérelem, 
nincs olyan emberi gyengeség, amelyre Krisztusnál ne lenne orvosság. 
Senkinek sem kell elcsüggednie, sem kétségbeesnie! Lehet, hogy Sátán 
kegyetlenül megkísért. Ezt mondja: »Reménytelen eset vagy; téged nem 
lehet megmenteni.« De Krisztusnál van remény számodra! Isten nem 
azt parancsolja, hogy saját erőnkkel győzzünk, hanem arra kér, hogy 
húzódjunk közel hozzá. Bármilyen nehézségek között dolgozzunk is, 
bármilyen teher alatt roskadozik is testünk és lelkünk, Ő szabadulást 
kínál” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Ad-
vent Kiadó, 172-173. o.).
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2015. július

„Én vagyok a világ világossága…” (Jn 8:12)

   1.    Sz. Jn 6:27-29  Isten dolgait keresni
   2.    Cs. Jn 10:27-28  Örök biztonság
   3.    P. Róm 5:3-5  Istennel a próbák között
   4.    Sz. Mal 3:6 Változatlan Urunk

 Naplemente:  Budapest: 20:44 Debrecen: 20:34

   5.    V. Jn 15:11 Teljes öröm
   6.    H. 2Tim 2:5 Szabályosan küzdeni
   7.    K. Jóel 2:25 Isten kárpótlást ígér
   8.    Sz. Kol 3:23-24 Az Úr szolgálata, lélekből
   9.    Cs Zsolt 73:25  Istenben gyönyörködni
10.*  P. Gal 6:1 Kellő önfegyelem
11.  Sz. Lk 6:40 A tanítvány és a Mester viszonya

 Naplemente:  Budapest: 20:41 Debrecen: 20:31

12.  V. Jel 14:7 Eljött az ítélet órája
13.  H. Jóel 2:12-13  Őszinte megtérés 
14.  K. 5Móz 7:21 Ne félj!
15.  Sz. Lk 8:17 Minden kiderül
16.  Cs.  Róm 8:38-39 Isten szeretetében megmaradva
17.  P.  1Kor 1:29-31 Dicsekvésnek nincs helye
18.  Sz. 1Móz 22:7-8 Isten majd gondoskodik  

 Naplemente:  Budapest: 20:36 Debrecen: 20:26

19.  V. ApCsel 20:35  Segíteni a rászorulókat
20.  H. Fil 2:9-11  Jézus felmagasztaltatása
21.  K. ApCsel 20:32 Isten ajándékai
22.  Sz. ApCsel 22:16    Keresztelkedj meg!
23.  Cs. Gal 6:2-3 Egymás terhét hordozva
24.  P. Mt 10:29-31 Az ember értéke
25.  Sz. Péld 11:27  A bolond és az igaz 

 Naplemente:  Budapest: 20:29 Debrecen: 20:19

26.  V. Zsolt 40:4  Új ének Istennek
27.  H. Péld 24:16-17 Az elesésről 
28.  K. Péld 13:9-10  Öröm vagy háborúság?
29.  Sz.  Mik 2:7 Az Úr tettei és az igazak
30.  Cs. Mik 6:8 Igazság, irgalom, alázat
31.  P. ApCsel 15:8-9   Isten nem személyválogató

Reggeli dicséret
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2015. augusztus

„És ímé hamar eljövök…” (Jel 22:12)

   1. Sz. Gal 5:13 Szabadság és felelősség
 Naplemente: Budapest: 20:20 Debrecen: 20:11

   2.    V. Jn 8:11  Ne vétkezz többé!
   3.    H. ApCsel 14:22 Maradj meg a hitben!    
   4.    K. ApCsel 4:19-20  Nem hallgathatunk!
   5.    Sz. Tit 2:11-13 Várni Krisztus visszajövetelét     
   6.    Cs. Róm 8:28 Minden javunkra van
   7.*    P. Jer 17:7-8 Az Úrban bízók áldása
   8.    Sz.  Zsolt 66:18-19   Az imameghallgatás feltétele

 Naplemente: Budapest: 20:10 Debrecen: 20:01
   9.    V. Róm 8:27 A Szentlélek közbenjárása 
10.  H. Lk 19:10 Jézus az elveszettekért jött
11.  K. Fil 1:29  A szenvedés és a kegyelem
12.  Sz. Zsid 4:12 Isten beszéde
13.  Cs. Júd 24-25 Dicsőség Istennek!
14.  P. Zsid 1:1-3 Isten megszólít
15.  Sz. Mk 10:27  Istennél minden lehetséges

 Naplemente: Budapest: 19:58 Debrecen: 19:49
16.  V. Jn 14:15  Szeretet és engedelmesség
17.  H. Mt 20:26  Nagyság és szolgálat
18.  K.  Jn 16:26-27 Az Atya szeret
19.  Sz. Jn 14:27  Jézus békességében
20.  Cs. 1Kor 13:2 Jövendőmondás szeretet nélkül 
21.  P. Róm 5:3-5  Isten szeretete a szívünkben
22.  Sz. Róm 6:13  Odaszánás

 Naplemente: Budapest: 19:46 Debrecen: 19:37
23.  V. Jób 23:10  Isten igazán ismer
24.  H. Mt 18:19-20  Jézus ígérete és az egység 
25.  K. Jel 22:4  Szemtől szemben megláthatjuk
26.  Sz. Péld 16:18  Kevélység és romlás
27.  Cs.  Jn 5:26 A Fiú élete  
28.  P. Jak 5:7-9 Béketűrés és erő
29.  Sz. Jn 16:13-14  Az igazság Lelkének vezetése

 Naplemente: Budapest: 19:33 Debrecen: 19:24
30.  V.  Ézs 40:28-29 A Teremtő Isten erőt ad
31.  H. Jel 22:17 Fogadd el az élet vizét!

Reggeli dicséret
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„E beszédek hívek és igazak…” (Jel 22:6)
   1.    K. Ézs 41:10-11 Isten bátorító ígérete 
   2.    Sz. Ézs 42:2-3 Nem kiált és nem lármáz
   3.    Cs. Péld 16:32 Az önuralom értéke
   4.    P. Péld 17:17 Az igaz barát szeretete
   5.    Sz. Péld 18:21  A beszéd hatalma

 Naplemente: Budapest: 19:19 Debrecen: 19:10

   6.    V. Péld 18:9-10 Gyengeség és romlás
   7.    H. Péld 15:4  Szelíd beszéd vagy hamisság   
   8.    K. Jn 6:40 Feltámadás, örök élet 
   9.    Sz. Zsolt 84:6 Az igazán boldog ember 
10.  Cs. Róm 3:4 Isten igazsága
11.  P. Mt 15:28 Gyógyító hit 
12.  Sz. Jel 22:20 Igaz ígéret

 Naplemente: Budapest: 19:05 Debrecen: 18:56

13.  V. 1Pt 2:23 Isten ítéletére hagyatkozva
14.  H. 1Pt 5:6-7  Istennek gondja van rád!
15.  K. 5Móz 4:5-6 Bölcsesség, értelem
16.  Sz. Ézs 25:1 Istenünk hatalmas 
17.  Cs. Zsolt 4:9 Béke, nyugalom
18.*  P. 1Kor 13:4-7 A szeretet
19.  Sz. 2Kor 2:5-8 Megbocsátás

 Naplemente:Budapest: 18:51 Debrecen: 18:42

20.  V.  Jel 21:3 Isten az emberek között 
21.  H. Ézs 48:18  Ha hallgattál volna rám…
22.  K. Zsolt 3:3-4 Pajzsunk az Úr 
23.  Sz. Zak 2:13 Csendben az Úr előtt    
24.  Cs. 1Thessz 5:16-17  Öröm és ima
25.  P. 2Kor 5:20-21  Krisztus követségében
26.  Sz. Ef 6:6-7  Hűséges szolgálat

 Naplemente: Budapest: 18:36 Debrecen: 18:28

27.  V. Mk 6:51  A vihar lecsendesítése
28.  H. Zsolt 31:24-25     Szeressétek az Urat!
29.  K.   1Tim 1:15-16  Jézus Krisztus küldetése
30.  Sz. 1Pt 3:15-16 Tisztán, feleletre készen
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