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Alapvető hitelvek

Mindenki hisz valamiben; aki állítja, hogy semmiben vagy semmi örök érvényű 
dologban nem hisz, valamiben mégis hisz (talán saját relativizmusában). A hit 
igenis fontos, mert erősen hat az ember életmódjára. Ám némely keresztény szá-
mára a hitelveknél vagy a viselkedésnél fontosabb a valahova való tartozás, a 
közösségtudat. A közösségnek viszont a közös hitelveken, célokon kell alapul-
nia, tagjait azonos dolgoknak kell foglalkoztatnia. Mi az, ami egy közösségként 
tartja össze a hetednapi adventistákat – a népet, amelynek tagjai az emberiség 
szinte minden elképzelhető ágában megtalálhatók? Mind a 28 hitelvünk alap-
vetően fontos ahhoz, hogy növekedni tudjunk Krisztusban és a hívők közös-
ségeként élhessünk az örökkévalóság fényében. Egyesek azzal érvelnek, hogy 
csupán Krisztus iránti szeretetünk számít, nem a tantételek. Jól hangzik, csak-
hogy a Biblia nem választja el az igazság szeretetét a Krisztus iránti szeretettől. 
Azt olvassuk, hogy „az igazságot követvén szeretetben” növekedhetünk Krisztus-
ban (Ef 4:15-16). A tantételek megismerése nem csupán helytálló adatok felhal-
mozását jelenti; a tantételek ismerete Isten iránti szeretetet ébreszt (2Jn 6-10).  
A Biblia többek között azért is nevezi fontosnak „az egészséges tudományt”, mert 
az erkölcsös életvitellel kapcsolatos (1Tim 1:9-10; Tit 2:1-5). A Hetednapi Ad-
ventista Egyháznak 28 alapvető hitelve van. Ezek nem tekintendők olyan ér-
telemben hitvallásnak, hogy elzárkóznánk a bennük kifejezett igazság további 
fejlődésétől (vagy újabb tanítások hozzáadásától). Noha nyitottan kell közeledni 
az újabb világossághoz, az egyház egysége és küldetése szempontjából döntően 
fontos, hogy e hitelvekkel kapcsolatban szilárd közös megegyezés alakuljon ki. 
Ugyan mi más fogná össze az egész világon egységes mozgalommá emberek 
millióit, ha nem a hitelveink? Ebben a negyedévben tehát néhány ilyen tanítás-
ra összpontosítunk. Hisszük, hogy adventi tudatunk szempontjából mind a 28 
alapvető és sarkalatos, egy negyedév alatt azonban nem keríthetünk mindre sort. 
Viszont reméljük, hogy az itt tárgyalt tantételekhez rendszerbe fogott és logikus 
vezérfonalat tudunk biztosítani. Különös figyelmet fordítunk a 11. hitelvre – Nö-
vekedés Krisztusban –, amit 2005-ben fogadott el a Generál Konferencia ülése, a 
Missouri állambeli St. Louisban (lásd 5-7. tanulmányok). Ez a hitelv önmagában 
nem új vagy korábban fel nem ismert tanítás, inkább válasz a világ bizonyos 
pontjain jelentkező igényre. Segít tisztázni, miként érti az egyház azt, hogy Isten-
nek hatalma van Krisztusban győzelmet adni a hívőknek a gonoszság erői felett. 
Valójában e negyedév minden tanulmánya a Krisztus és a gonoszság erői közötti 
küzdelem keretében értendő. Ez az, amit „nagy küzdelemnek” nevezünk. 

A nagy küzdelem alapgondolatán belül és ahhoz szorosan kapcsolódva a 
Krisztusban való megváltás fonala fut végig minden tantételünkön. A nagy 
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küzdelem és az általa előidézett kérdések hátterén kell látnunk a megváltási 
tervet, ami meghúzódik mind a 28 alapvető hitelvünk mögött, egészen át-
hatva azokat. A tantételek tehát nem tekinthetők önmagukban végcélnak, 
inkább a cél elérésének eszközei. A cél Jézus és az, hogy saját magunk megis-
merjük Őt, ill. növekedjünk benne. Vagy pedig, még inkább szubjektív mó-
don fogalmazva: mind a 28 hitelvünknek arra kell elvezetnie bennünket, 
hogy egyre mélyebben megértsük, amit a megváltási terv által Jézus értünk 
tett. Ez erősíti Isten iránti szeretetünket, még nagyobb elkötelezettségre sar-
kall, hogy életünkkel ezt a szeretetet ismertessük meg a világgal, meg „a 
mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal” (Ef 3:10).

Igen, mindenki hisz valamiben. E negyedévben a célunk, hogy ne egysze-
rűen higgyünk az Igazságban – Jézusban (Jn 14:6) –, hanem mind jobban és 
jobban megismerjük Őt, növekedjünk kegyelmében. 

Kwabena Donkor Ghánából származik. Jelenleg a Bibliai Kutató Intézet igazga-
tóhelyettese a Generál Konferencia központjában, a Maryland állambeli Silver 
Springsben.

Clifford R. Goldstein
szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Szombatiskolai tanulmányunkban a bibliai idézeteket általában a Károli-féle 
fordításban közöljük. Amikor máshonnan idézünk, zárójelben olvasható a for-
rás megjelölése. A bibliai könyvek neve és rövidítése a Magyar Bibliatársulat 
megbízásából, a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadójában, 
Budapesten, 2002-ben kiadott bibliafordítás szerint szerepel. A továbbiakban 
ezt így rövidítjük: új prot. ford. Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett 
műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

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

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

Zarkáné Teremy Krisztina
a magyar változat szerkesztője
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szeptember 29–október 5.1. tanulmány

A nagy küzdelem – alapvetés

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:15; Ézsaiás 14:4-21; 53:6; 
Ezékiel 28:12-19; János 16:2; Róma 1:20-28; Jelenések 12:1-18

„És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod kö-
zött, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát 
mardosod” (1Móz 3:15).

KULCSGONDOLAT: A nagy küzdelem motívuma az a minden tanításon 
átívelő elv, ami összetartja a hetednapi adventista tanításokat.

Mondják, hogy a szükség a felfedezések anyja. Ebben az esetben az anya szó 
„forrást”, „hajtóerőt”, „alapot” jelent. Valaminek az igénye, szükségessége 
sarkallja tettekre az embert. Szükséges pl. a tiszta levegő, és ez az igényünk 
hajtja a nem szén-, ill. szénhidrogén-alapú energiaforrásokkal kapcsolatos 
kutatásokat. 

A fizikai felfedezésekhez hasonlóan a hitrendszerekhez is kell alap, magya-
rázó elv. 

A hetednapi adventisták 28 alapvető hitelvet fogadnak el. E hitelvek alapja a 
„nagy küzdelem” fogalma. A 28 hitelv mindegyike e kozmikus küzdelem va-
lamely vetületét érinti. A negyedév során tanulmányozott tantételek a nagy 
küzdelem elvének hátterén érthetők a legjobban. A héten ennek az alapnak 
fogjuk néhány fontos pontját tanulmányozni. 
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szeptember 30. vasárnap

A KÜZDELEM ÉS SZEREPLŐI

Az emberiség színterén az írott történelem folyamán mindig is érzékelhető volt 
az egymással vetélkedő erők harca, küzdelme. A költő, T. S. Eliot így írt: „Éveim 
során egy dolog nem változik:/Bárhogy álcázod is, egy dolog nem változik:/a 
Jó és a Rossz örök küzdelme” (T. S. Eliot: The Complete Poems and Plays. New 
York, San Diego, London, 1952, Harcourt Brace & Company. 98. o.). Ebben 
egyetértés van, abban viszont már gyökeresen eltérnek a nézetek, hogy tulaj-
donképpen mi a küzdelem tárgya, kik vesznek részt benne, mi a tét és hogyan 
végződik majd a konfliktus. A hetednapi adventisták ezt a küzdelmet egyértel-
műen természetfelettinek tartják. E felfogásunk a Biblia értelmezéséből ered – 
abból, ahogyan a Biblia bemutatja a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelmet. 

Tanulmányozzuk 1Móz 3:15 és Jel 12:1-18 verseit! Kik a fő szereplői a 
harcnak? Időnként jelképek utalnak a résztvevőkre, de miért hisszük 
mégis, hogy az itt bemutatott hatalmak valóságosak, igazi lények? Ho-
gyan hatna egész hitrendszerünkre, ha elspiritualizálnánk a Krisztus és 
Sátán közötti nagy küzdelem valóságát, ill. a saját szerepünket benne?

Nem szokatlan, hogy aki olyan kifejezéseket használ, mint az ördög, vagy 
angyalok, vagy akár Isten, valójában az elsődleges jelentéstől egészen eltérő 
dolgot ért e szavak alatt. Például, vannak, akik az Isten szó használatakor 
csupán e szónak az emberi nyelvben és társadalomban való szerepére figyel-
nek, miközben egyáltalán nem foglalkoztatja őket, hogy létezik-e „Isten” bár-
milyen formában. Függetlenül attól, hogy milyen jelképekkel találkozunk, 
a Biblia tanítása szerint e szereplők valóságos lények és igazi harcot foly-
tatnak. Ezt tükrözi az adventista felfogás. A negyedév során tárgyalt tanté-
telek többségének értelme nem tűnik ki, ha a küzdelem szereplőit nem va-
lós lényeknek tekintjük, amit azonban általában a társadalom kimondottan 
furcsáll. Az elmúlt két évszázadban a szekularizmus különféle alakokat és 
formákat öltött, ám az a legjellemzőbb rá, hogy a társalgás köréből igyekszik 
kiszorítani minden „nem evilági” elemet. Bizonyos kultúrákban a tudomány 
fejlődésével az emberek hajlamosak mindinkább tudományos módon véle-
kedni a különböző kérdésekről. Az angyalok és a démoni lelkek nem férnek 
össze a tudományos gondolkodásmóddal. Ebből adódóan ma fokozatosan 
alábbhagy a természetfeletti dolgokba vetett hit.

Társadalmunkban mennyire erős a tudományos, szekuláris világkép 
hatása? Miként hat ez személyesen ránk? E világképnek mely vetüle-
teitől kell leginkább óvakodnunk?



8 www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok

 október 1. hétfő

LUCIFER BUKÁSA

A Biblia ugyan nem egyértelműen mondja meg, hogy milyen kérdésekről 
van szó az Isten és Sátán közötti küzdelemben, ám következtethetünk rájuk 
az idevágó igeszakaszokból, mint pl. Ézs 14:4-21 és Ez 28:12-19 verseiből. 
Eredeti értelemben e részek Tírusz és Babilon pogány királyait jelképezték, 
de ha figyelmesen olvasunk, olyan részleteket találunk bennük, amelyek 
túlmutatnak az ókori Közel-Kelet uralkodóinak személyén. Valójában Sátán 
eredetére, helyzetére és bukására vetnek fényt. 

1Tim 3:6 versében arra figyelmeztet Pál, hogy nem tanácsos új hívőt fel-
szentelni, nehogy felfuvalkodjon az illető és „az ördöggel azonos ítélet alá 
essék” (új prot. ford.). Miként világít rá Pál megjegyzése az imént említett 
két igeszakaszra? Hogyan segít megérteni e küzdelem némely elemét e 
három rész együttesen? 

Az előbbiekben idézett szövegek legalább három kérdést vetnek fel: a büsz-
keség, az önrendelkezés és a függetlenség kérdését. Az Ószövetség bemutat 
egy teremtett, Istentől függő lényt, aki teljes önállóságra és függetlenségre 
tör. Ám a függetlenség mindig valakitől vagy valamitől való függetlenséget 
jelent. 1Jn 3:8 elmondja, hogy „az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva” (új 
prot. ford.). 1Jn 3:4 meghatározása szerint a bűn „törvénytelenség” vagy „tör-
vényszegés”. Ebből következően tehát Sátán bűne, ami az Istentől való füg-
getlenedés, önrendelkezés keresésében nyilvánult meg, azt jelentette, hogy 
ki akart szabadulni Isten és törvénye korlátai közül. Sátán bemutatta, hogy 
másféle feltételek között kíván élni, mivel nem volt hajlandó megmaradni Is-
ten törvényének fennhatósága alatt. Lázadásával arra utalt, hogy a mennyei 
törvények rendszere nem ideális, valami baj van vele. Mivel azonban Isten 
törvénye a jellemét tükrözi, ha valami hiba lenne benne, az azt jelentené, 
hogy Isten jelleme hibás. Röviden tehát: Sátán lázadása valójában Isten ellen 
irányult.

Büszkeség, önrendelkezés és függetlenedés – mit idéznek fel e szavak 
gondolatainkban? Hogyan veszélyeztet mindannyiunkat, hogy a büsz-
keség, a túlzott önállóság és a függetlenedési vágy állította csapdákba 
esünk? Megfelelő keretek között van valami rossz az említettekben? 
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október 2. kedd

ISTEN HARCOSA

„És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod kö-
zött, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát 
mardosod” (1Móz 3:15). Hogyan mutatja be a nagy küzdelmet ez az ige-
szakasz?

Utalást találhatunk arra 1Móz 3:15 rejtélyes, a küzdelmet előrevetítő meg-
fogalmazásában, hogy Isten milyen szabályokkal vesz részt a harcban. Lát-
hatjuk, hogy a kígyó és az asszony között a földön éppen akkor kezdődött 
harc kibontakozásában már részt vesznek az eredeti szereplők követői is: 
az asszony „magva” és a kígyó „magva”. Mint tudjuk, amikor elérkezett az 
ideje, a küzdelem Sátán és az asszony férfi utóda, a názáreti Jézus közötti ha-
lásos összecsapásban tetőzött. Megsebesült ugyan Isten választott harcosa, 
Jézus, aki eljött az asszony nevében küzdeni, ám végül halálos csapást mért 
a kígyóra (a fejére taposva). A választott fegyver Jézus áldozata, az önzetlen 
szeretet tette volt.

Hogyan világítanak rá a következő szövegek, hogy milyen kérdések me-
rültek fel a nagy küzdelemben? Miért kap az egészben központi szerepet 
a megváltási terv?

Vö. 1Móz 4:4 és Zsid 11:4 verseit! 

Vö. 1Móz 12:3, 22:18 és Gal 3:16 verseit! 

Vö. 2Móz 25:9 és Zsid 8:2 verseit! 

Vö. Ézs 53:6 és Róm 5:8 verseit! 

Mt 16:18; 18:16-20 

Zsid 8:1-2 
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SÁTÁN HARCA

A tegnapi tanulmány alapos vizsgálatakor bizonyára felfigyeltünk rá, hogy 
a nagy küzdelem során Isten fokozatosan mutatta be önmagát és igazságát. 
Isten munkálkodott a pátriárkák és az izraeliták áldozati rendszere, Krisztus 
engesztelő áldozati halála, az egyház által, valamint tovább munkálkodik 
Krisztusnak a mennyei szentélyben végzett szolgálatával. Sátán viszont szü-
net nélkül igyekszik aláásni az Úr terveit. Tehát a nagy küzdelem leginkább 
e kérdések körül forog. Isten azért rendelte el, példának okáért, a pátriárkák 
áldozati rendszerét és Izráel szentélyszolgálatát, hogy a Teremtőre emlékez-
tesse az emberiséget és életben tartsa a megváltás reménységét. 

Milyen módszerekkel igyekezett Sátán elbitorolni és érvényteleníteni a 
megváltási tervre vonatkozó igazságot, különösen, ahogy azt az áldozati 
rendszer bemutatta (lásd Róm 1:20-28; 5Móz 32:17-18)?

Természetesen Krisztus testet öltése, földi szolgálata és engesztelő keresztha-
lála központi részét képezte annak, ahogyan Isten győzni akart Sátán felett a 
nagy küzdelemben. Krisztus halála garantálja Sátán végét, aki lankadatlanul 
Krisztus ellen támadott. 

Mit tudhatunk meg a következő versekből arról, hogy Sátán milyen tá-
madásokat intézett Jézus ellen? Mt 2:1-18; 4:1-11; 16:21-23; 27:39-42

Halála és feltámadása után Krisztus megalapította egyházát a földön, hogy 
hirdessék az elveszett emberiségnek az üdvösség jó hírét. Sátán már kez-
dettől fogva azon igyekezett, hogy gyengítse és tönkretegye az egyházat. Az 
alábbi szakaszok bemutatják, hogy milyen módszerekkel támadta az egyhá-
zat: ApCsel 5:17-18; 7:54-60; 2Thessz 2:1-4; 1Tim 4:1; 2Pt 2:1; Jel 12:13-17.  
A zsidókhoz írt levél pedig említést tesz a mennyei valóságos szentélyről, aho-
vá Krisztus belépett mennybemenetele után (Zsid 4:14-16; 9:24), hogy ott 
végezze papi szolgálatát a bűnös emberiségért (Zsid 7:27). Dán 8:11-14 ver-
seiben olvashatunk arról, hogy milyen tevékenységet fejt ki Sátán Krisztus-
nak a mennyei szentélyben végzett papi szolgálata ellen, és miként igyekszik 
tőle elbitorolni e szolgálat érdemeit. 

Egy dolog elolvasni 1Pt 5:8-9 verseit és értelmileg felfogni a figyelmez-
tetést, az azonban egészen más kérdés, hogyan tudunk a hétköznap-
jainkban eleget tenni ennek. Valójában hogyan lehet ellenállni az 
ördögnek? Milyen gyakran gondolunk arra egy nap, hogyan támad 
ellenünk Sátán?

10

október 3.szerda
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október 4. csütörtök

SORSOK

„Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válassza-
tok magatoknak még ma, akit szolgáljatok; akár azokat az isteneket, akiknek 
a ti atyáitok szolgáltak, amíg túl valának a folyóvízen, akár az Emoreusok 
isteneit, akiknek földjén lakoztok: én azonban és az én házam az Úrnak szol-
gálunk” (Józs 24:15). Hogyan mutatja be ez a szöveg a nagy küzdelem 
alapvető kérdését?

A prófécia bepillantást enged az Isten és Sátán közötti küzdelem záró jelene-
teibe. 1260 éven át (Dán 7:25; 12:7; Jel 11:2; 12:14; 13:5) Sátán szórványo-
san, de elszántan üldözte Isten népét. A jelenések könyve 12. és 13. fejezete ír 
arról a végső ütközetről, amelyben a gonosz két földi hatalmat használ fel – 
ezeket a párduchoz hasonló (Jel 13:1-10), ill. a kétszarvú állat (Jel 13:11-17) 
jelképezi. E hatalmak mindazokat a sátáni módszereket latba vetik, amelyek-
ről a tegnapi részben is szót ejtettünk.

A jelenések könyve 14. fejezete mutatja be, hogy a küzdelem végső szaka-
szaiban Sátán hadműveleteire mi lesz Isten válaszlépése, amellyel véget 
vet a harcnak. Mit tudhatunk meg Jel 14:6-13 szakaszából arról, ahogyan 
a nagy küzdelem néhány kérdése megnyilvánul?

A harc lezárulása előtt Isten szükségesnek látja, hogy félreérthetetlenül kihir-
dessék azokat a kérdéseket, amelyek körül a küzdelem forog. Ezt három an-
gyal elküldésével jelképezi. Az embereket értelmesen tájékoztatni kell, hogy 
a szóban forgó kérdésekről dönteni tudjanak.

A végső küzdelemben lesz egy nép, akik hűségesen kitartanak Isten mellett. 
Jelenések 14. fejezetében őket jelképezi a 144 000, a föld minden népe közül 
való megszámlálhatatlan sokaság (Jel 7:4). A nagy nyomorúság idején enge-
delmesek maradnak Isten parancsolatainak és tiszta szívből imádják Terem-
tő Istenüket. Isten elfogadja őket, győznek az Úrral, akik pedig nem akarnak 
megtérni, azok odavesznek az „aratásban” (Jel 14:14-20).

A nagy küzdelemről egy dolgot biztosan tudunk: senki nem maradhat 
semleges. Vagy az egyik, vagy a másik oldalon állunk. Bárki mondhat-
ja, hogy az Úr oldalán áll (lásd Jn 16:2); de honnan tudhatjuk bizto-
san, hogy ez így is van? Beszélgessünk erről szombaton a csoportban!
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október 5.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A Biblia megmagyarázza önmagát úgy, hogy egyik szöveget a másikkal ma-
gyarázza. A tanuló tanulja meg, hogy az Igét mint egységet tekintse, és lássa 
meg az egyes részek összefüggését! Ismerje meg a Szentírás magasztos köz-
ponti tárgyát, Istennek a világgal való eredeti szándékát, a nagy küzdelem 
keletkezését és a megváltás munkáját! Meg kell értenie annak a két alapelv-
nek a természetét, amelyek a fő uralomért küzdenek, és kövesse nyomon 
a munkálkodásukat a történelem, a jövendölések és a nagy beteljesedések 
feljegyzéseiből. Lássa meg, hogyan nyilvánul meg ez a küzdelem az emberi 
tapasztalatokban. Ismerje fel, hogy saját életének minden cselekedetében ő 
maga is hogyan nyilvánítja ki e két ellentétes indíték valamelyikét, és akár 
akarja, akár nem, most dönti el, hogy a küzdelemben melyik oldalra fog áll-
ni” (Ellen G. White: Előtted az élet. Budapest, 1992, Advent Kiadó. 189. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Az iménti White-idézetből kiderül, hogy a nagy küzdelem minden 

emberi tapasztalatban megnyilvánul. Mennyire igaz ez saját éle-
tünkben? A nagy küzdelem koncepció ismerete inkább megerősít 
vagy zavar, miközben a bűn és a szenvedés világában élve próbá-
lunk megbirkózni a hétköznapi kérdésekkel? 

2) Elhangzik néha, hogy késlekedik Krisztus visszatérése. A világon 
tapasztalható sok igazságtalanságra és értelmetlen szenvedésre 
gondolva valóban úgy tűnik, hogy minden egyes nap már túl sok 
ezen a földön. Beszélgessünk az osztályban a nagy küzdelem gon-
dolatának és a második advent úgynevezett „késlekedésének” 
összefüggéseiről!

3) Mennyire bízhatunk a jó és a gonosz küzdelmének végkimenetelé-
ben? Mi alapján számíthatunk rá, hogy a gonoszság végül elbukik? 
Milyen okok támasztják alá hitünket? Például Dániel 2. fejezetének 
próféciája ismeretében miért hihetünk a küzdelem végeredményé-
ben?

4) A csoportban térjünk vissza a csütörtöki rész utolsó kérdésére!  
A válasz különösen érdekes, hiszen tudjuk, hogy kik lesznek az 
üldözők az utolsó időkben. Hogyan lehetünk tehát biztosak abban, 
hogy a jó oldalon állunk? 
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BIZTOS ALAP

„Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte 
ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus 
nevét vallja” (2Tim 2:19).

„Az Úrnak lesz egy népe, erős, mint az acél, szilárd, mint a gránitszikla. 
Tanúi lesznek a világban, eszközei, hogy különleges, dicsőséges munkát 
végezzenek el felkészülése napján…

Megeshet, hogy az igazságot egykor teljes buzgalommal hirdető lelké-
szek elfordulnak a hittől és az ellenség soraiba állnak, de vajon ettől Is-
ten igazsága hazugság lesz? ’Mindazáltal’ – mondja az apostol – ’megáll 
az Istennek erős fundamentoma.’ Emberek hite megváltozhat, mint ahogy 
az érzéseik is, Isten igazsága azonban soha nem változik…

Olyan biztos az igazság, mint ahogy Isten él; Sátán pedig minden mes-
terkedésével és pokoli erejével sem tudja Isten igazságát hazugsággá vál-
toztatni. Ellenségünk mindent elkövet, ami csak hatalmában áll, hogy 
Isten szavának hatását közömbösítse, de az igazságnak égő lámpásként 
kell előre haladnia. 

Az Úr kijelölt bennünket és csodálatos kegyelmét ránk árasztotta. Akkor 
hagyjuk magunkat megigézni a pártütő fecsegéseinek hallatán? Sátán és 
seregei oldalára kellene állnunk? Isten törvényének áthágóihoz csatla-
kozzunk? Inkább így imádkozzunk: ’Uram! Támassz ellenségeskedést 
köztem és a kígyó között!’ Ha nem ellenezzük sötét mesterkedéseit, erős 
kötelékeivel körbefog és fullánkját bármely pillanatban a szívünkbe mé-
lyesztheti. Tekintsük halálos ellenségünknek! Álljunk ellen neki Krisz-
tus nevében! Még sok feladatunk van… Aki Krisztus nevét vallja, öltse fel 
az igazság fegyverzetét!…

Itt az ideje, hogy valóban tisztán lássuk, miért hisszük, amit hiszünk!… 
Vessünk biztos alapot magunknak az eljövendő időre, hogy megragad-
hassuk az örök életet! Munkálkodunk kell, de nem a saját erőnkből, 
hanem feltámadt Urunk erejével” (Ellen G. White: Maranatha. 127. o.).
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október 6–12.

A kinyilatkoztatás és a 
kinyilatkoztató Isten

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 3:1-14; 5Mózes 6:4; Máté 28:19; 
2Timóteus 3:16-17; Zsidók 11:6; 2Péter 1:19-21

„Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyák-
nak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által, akit tett 
mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette” (Zsid 1:1-2).

KULCSGONDOLAT: Fontos megérteni a bibliai ihletés módját, azonban 
sokkal fontosabb megismerni azt, amit Isten kijelentett az ihletés által. 

„Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat” 
(Zsolt 19:2). Milyen igaz! Amit viszont nem hirdetnek az egek, az az, hogy 
Isten szeret bennünket, meghalt értünk. Munkálkodik, hogy megmentsen 
bűnös döntéseink következményeitől. 

A lényeg, hogy sok mindent megtudhatunk Istenről más forrásokból, mégis 
elsődleges forrásunk a Biblia legyen! Léteznek olyan nagyszerű igazságok, 
főként Isten természetével és a világban végzett tevékenységével kapcsolat-
ban, amelyekről mit sem tudnánk Isten kinyilatkoztatása nélkül. Amint már 
láttuk, az emberek megérezhetnek valamit a jó és a gonosz között folyó küz-
delemből, de hogyan értesülhetnének a nagy küzdelemről, ha a Szentírás 
nem tanítaná? 

Ezen a héten két dologra irányítjuk a figyelmet: megnézzük, mit mond a 
Biblia önmagáról és az ihletésről, majd pedig rátérünk arra, hogy mit tanít 
Istenről, aki íróit ihlette.

2. tanulmány
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október 7. vasárnap

A SZENTÍRÁSRÓL SZÓLÓ TANÍTÁS

Mit tudhatunk meg 2Pt 1:19-21 verseiből arról, hogyan tekintettek az 
Újszövetség írói a Szentírásra?

Péter határozottan állítja, hogy nem emberektől származnak az Ószövetség 
próféciái. Érvelése szerint azért szóltak a próféták, mert a Szentlélek indítot-
ta őket. A „Szentlélektől indíttatva” kifejezés azt jelenti, hogy a Szentlélektől 
származott az ösztönzés, ami a Szentírás megírásához vezetett. Röviden: a 
Biblia íróit maga az Úr ihlette. 

Olvassuk el 2Tim 3:16-17 verseit! Mit tudhatunk meg belőlük a Bibliáról 
és szerepéről? 

Pál nyilván azt akarta, hogy Timóteus megértse: a Szentírás Istentől ered, 
megbízható és a hívők épülésére való. Az apostol nem hagy kérdést az Írás 
igazságával, tekintélyével és eredetével kapcsolatban. Figyeljük meg azt is, 
hogy a „teljes írás” meghatározást használja! Nem ad rá lehetőséget, hogy 
tetszőlegesen válogassuk meg, mely részeket gondoljuk ihletettnek, melye-
ket nem. Ma már nem minden kötelező érvényű ránk nézve (mint pl. a cere-
moniális törvények), ez azonban egészen más, mintha azt állítanánk, hogy 
a Biblia bizonyos részei ihletettek, mások viszont nem; vagy némely szakasz 
erősebben ihletett a többinél (bármit is jelentsen ez).

Milyen fontos igazságot tudhatunk meg a Szentírásról és az Ige tekinté-
lyéről Mt 4:4, 7, 10, 22:41-46 és Jn 10:34-35 verseiből? 

A hitnek mindig kell egy kiindulópont, egy alap, amire felépül. A hetednapi 
adventista keresztények számára ez az alap a Biblia – az igazi mérce, az igaz-
ság döntőbírója. 

Mennyi időt töltünk az Igével? Az életünk mennyire igazodik az Ige 
tanításaihoz? Gondoljunk vissza az elmúlt 24 órára! Mit tettünk vagy 
nem tettünk ebben az időszakban a Szentírás tekintélyének alapján? 
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október 8.hétfő

AZ IHLETÉS

„Nem a Biblia szavai, hanem az írók voltak ihletettek. Az ihletettség 
nem a szavakra vagy kifejezésekre hat, hanem magára az emberre, akit 
a Szentlélek befolyása bizonyos gondolatokkal tölt el. A szavak azonban 
az egyéniség jegyét hordozzák. Az isteni elme és szándék összefonódik 
az emberivel, s így lesz az emberi kijelentés: Isten Igéje” (Szemelvények 
Ellen G. White írásaiból. 1. köt. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 20. o.). 
Hogyan segítenek ezek a gondolatok megérteni a bibliai ihletés menetét?

Az inspiráció kérdésével kapcsolatban megesik, hogy az emberek figyelmét tel-
jesen lekötik az úgynevezett problematikus szövegek. Gondoljunk például a Jé-
zus keresztje fölé szegezett feliratra, amiről az evangéliumokban olvashatunk! 
Mt 27:37 szerint ez állt rajta: „Ez Jézus, a zsidók királya.” Mk 15:26 versében így 
olvassuk: „A zsidók királya.” Lk 23:38 verse így jegyzi fel: „Ez a zsidóknak ama 
királya.” Hogyan vélekedjünk az eltérésekről? A Biblia megfogalmazása szerint: 
„A teljes írás Istentől ihletett” (2Tim 3:16) és hitelt érdemlő, csakhogy a három 
evangéliumban a Jézus keresztjére szegezett felirat szövege kissé eltérően olvas-
ható. A két pont együttvéve enged bepillantást abba, hogyan is hat az ihletés. 
Amint ez az eset mutatja: az ihletés lehetőséget biztosít arra, hogy egy gondo-
latról vagy eseményről különböző módon írjanak, de csak annyira, ameddig a 
kifejezések még megfelelő bemutatást adnak. Ahol a hozzávetőleges megfogal-
mazás még eléggé kifejező, mint pl. a kereszt feliratának esetében, az ihletés 
felhasználja azt. Viszont ahol pontos meghatározás szükséges, mint 1Kir 6:1 
versénél, az ihletés azt adja meg, amit így is kell elfogadni. 

Hasonlítsuk össze ApCsel 1:18 és Mt 27:5 versét! A Júdás haláláról szóló 
beszámolók mennyiben térnek el? 

A Biblia kritikusai hosszú ideig azzal érveltek, hogy e versek eltérő képet fes-
tenek Júdás haláláról. Ám az utóbbi időkben végzett kutatások kimutatták, 
hogy az a szó, amit ApCsel 1:18 így fordít: „alázuhanván”, azt is jelenti, hogy 
„feldagad”, „felpuffad”. Tehát miután Júdás felakasztotta magát, valószínűleg 
nem vették észre addig, amíg holtteste fel nem puffadt, így történt az, hogy 
végül „egész belső része kifordult” (új prot. ford.). Ami korábban ellentétesnek 
tűnt, arról most láthatjuk, hogy nem az. A Biblia legnagyobb része mentes a 
problémától, azt a néhány helyet illetően pedig, ahol maradt némi kérdés a 
„tévesnek” vagy „ellentétesnek” tűnő helyekkel kapcsolatban, ott az alázat a 
helyes hozzáállás. Ki mondhatná meg, hány ember hite futott zátonyra azért, 
mert csak a „problematikus” szövegekre figyeltek!? 
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október 9. kedd

AZ ISTENI SZENTHÁROMSÁG TITKA

„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra” 
(1Móz 1:26).

Amennyire lehetséges, fontos megérteni az ihletés folyamatát, ám ez csak 
a cél elérésének eszköze. A cél az, hogy megismerjük Istent. A Biblia meg-
írása folyamatának mélyreható megismerése, sőt, akár kinyilatkoztatásainak 
alapos megértése sem jelent semmit, ha személyesen nem ismerjük meg az 
Urat (Jn 17:3). A Biblia pedig egyértelműen állítja, hogy Isten egy. 

Olvassuk el 5Móz 6:4 és Mk 12:29 versét! Milyen sarkalatos igazságot 
találunk e részekben? 

Az Ige kijelentése Isten egységével kapcsolatban eleve kizárja több isten léte-
zésének a gondolatát. Csak egy Isten van. Ám a teljes bibliai kép azt mutatja, 
hogy míg az Úr egy, egységének van belső „tartalma”.

Mire világítanak rá a következő versek Isten belső valóságával kapcso-
latban? 1Móz 1:26; 3:22; 11:7; Mt 28:19; Jn 1:1-3, 18; 20:28; 2Kor 13:13

Isten belső lényének természetére következtethetünk azokból az ószövet-
ségi utalásokból, amelyek többszemélyűségét érzékeltetik. Amikor ezekhez 
hozzávesszük az Újszövetség kijelentéseit Jézus Krisztusra és a Szentlélekre 
vonatkozóan, akkor kezdünk ráébredni, hogy mennyi mindent nem értünk 
és valószínűleg soha nem is fogunk egészen megérteni Isten természetét 
illetően. A háromszemélyű egy Isten léte is egyike azoknak a titkoknak, 
amelyekkel meg kell tanulnunk együtt élni. A Biblia nem azért ad bizonyos 
információt Istenről – hármasságáról –, hogy spekulatív filozofálgatásba bo-
csátkozzunk. Inkább azért enged némi bepillantást, hogy miközben a nagy 
küzdelem kibontakozik, majd lezárul, mi jobban megértsük Isten tevékeny-
ségeit, kiváltképp értünk végzett megváltói munkáját. 

Ugyan kiben nem fogalmazódik meg sok olyan kérdés, amire csak 
Isten adhat választ? Hogyan tanulhatunk meg bízni az Úrban egészen 
addig, amíg eljön és felel kérdéseinkre?
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október 10.szerda

TEREMTŐNK JELLEGZETES TULAJDONSÁGAI

A Biblia kinyilatkoztat Istenről olyan igazságokat, amelyeket sehol másutt 
nem találhatunk meg. Ezek közé tartozik az is, hogy Ő a Teremtő. Valójában 
a Biblia elsőként azt jelenti ki Istenről, hogy Ő teremtette „az eget és a földet” 
(1Móz 1:1).

E szöveggel kapcsolatban az az egyik érdekesség, hogy a Biblia nem próbálja 
bizonygatni vagy kimutatni Isten létezését, hanem természetesnek veszi. A 
Szentírás sok tanítást közöl arról, hogy milyen Isten, főként ahogy a jelleme 
megmutatkozik a bűnössé lett emberiséggel való bánásmódjában. Ám egyál-
talán nem igyekszik bizonyítani létezését, egyszerűen tényként közli. 

Mit tudhatunk meg Róm 10:17 és Zsid 11:6 verséből Istenről, ill. arról, 
amit azért tesz, hogy tudomást szerezzünk létezéséről?   

Isten létéről nem győzhetnek meg csupán észérvek. A Biblia azt tanítja, hogy 
úgy győződünk meg Isten létezéséről, hogy személyes tapasztalatot szer-
zünk vele, miközben a Szentlélek hat a szívünkre és az értelmünkre. Sok 
esetben az ember először elhiszi, hogy van Isten, és csak utána kezd logikus, 
elméleti alapot vetni a számára láthatatlan Istenbe vetett hitének.

Mit árulnak el 2Krón 6:18, Mal 3:6, Jak 1:17 és 1Jn 4:8, 16 versei Isten 
jellemzőiről? Még milyen tulajdonságairól olvashatunk az Igében? 

Gondolkozzunk el Istennek azokról a tulajdonságairól, amelyeket a 
Szentírás bemutat! Ezek közül mennyit ismerhetnénk meg egyéb for-
rásokból, azaz a természet világából vagy személyes tapasztalatból? 
Válaszunk alapján mennyire fontos a Szentírás ahhoz, hogy igazán 
megismerjük az Urat? 



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

október 11. csütörtök

ISTEN TETTEI

Még ha csak futólag olvassa is valaki a Bibliát, azzal mindenképpen találko-
zik, hogy Isten aktívan belekapcsolódik az emberiség dolgaiba, mindabba, 
ami a földön történik. Nem távoli, tőlünk teljesen elkülönült, elfordult lény, 
amint bizonyos ókori görög gondolkodók tanították, vagy ahogy még né-
hány keresztény teológus is véli. Az Úr alapvetően más, mint teremtményei, 
mégis bensőségesen kötődik hozzánk. 

Amint a tegnapi részben megállapítottuk, a Biblia kijelenti Istenről, hogy 
Ő a Teremtő. Ez is mutatja, hogy hány és hány szálon kötődik világunk-
hoz. Mit fejeznek ki az alábbi versek Isten egyéb tetteiről, különösen a 
nagy küzdelemmel összefüggésben?

1Móz 11:9

1Móz 19:24

2Móz 3:1-14

Jn 3:16

1Thessz 4:17

Minden kétséget kizáróan a Biblia úgy állítja elénk Istent, mint aki erősen 
kötődik az emberiséghez. Valójában a nagy küzdelem egész forgatókönyve 
azt mutatja be, mit tesz azért, hogy kimentse az emberiséget a bűn és Sátán 
karmaiból. Az Írás egybehangzó állítása szerint Isten a földi teremtés első 
mozzanatától (1Móz 1:1) a keresztig (Jn 19:18) és a föld újjáteremtéséig  
(2Pt 3:12-13) közvetlenül részt vesz az emberiség életében.

Milyen személyes tapasztalatokat szereztünk Isten tetteivel kapcsolat-
ban? Hogyan láttuk, amint a saját életünkben vagy másokéban mun-
kálkodott? Miként tanulhatunk meg vigaszt találni abban, hogy közel 
van hozzánk az Úr? 
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október 12.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó.  
„A spekulatív ismeret veszélye” c. fejezet, 302-313. o.; A nagy küzdelem. Buda-
pest, 1985, H. N. Adventista Egyház. „Előszó” és „Bevezetés”, 5-15. o.

„Istennek tetszett, hogy igazságát emberi eszközök útján közölje a világgal, 
és Szentlelke által képessé és alkalmassá tett embereket erre a munkára. Ő 
irányította gondolataikat mondani- és írnivalójuk kiválasztásakor. A kincset 
földi edényekbe rejtette, de az így is mennyei kincs. A bizonyságtételt az 
emberi nyelv tökéletlen kifejezései tolmácsolják, de az akkor is Isten bizony-
ságtétele, és Isten engedelmes, hívő gyermeke Isten dicsőséges 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 kinyilat-
koztatásaként kell elfogadnunk. A Szentírás a jellem mércéje, a tanításaink 
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)” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventis-
ta Egyház. 10. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Istennel kapcsolatban mennyire bízhatunk meg azokban az egyéni 

elgondolásainkban, amelyeket nem a Bibliából vettünk? Van bármi 
létjogosultsága annak, hogy a Biblián kívüli forrásokból próbáljuk 
megismerni Istent? Ha igen, melyek lehetnek ilyen források? Hogyan 
vehetjük biztosra, hogy helyes információkat nyerhetünk általuk? 

2) Miért áll éles ellentétben Isten Igéjével minden olyan világkép, ami 
tagadja a természetfeletti létezését?

3) Az emberiség számára sok szempontból nagy áldás a tudomány és 
a technika. Bizonyos értelemben a tudomány ahhoz is hozzásegí-
tett, hogy még jobban felismerjük Isten hatalmát (gondoljunk pél-
dául arra, amit vívmányai által megtudhatunk az élet bonyolultsá-
gáról!). Másrészt viszont mennyire korlátozott az, amit a tudomány 
által megtudhatunk Istenről? Hogyan gátolhatja a tudomány Isten 
igazi megismerését? 

4) Miért olyan különösen fontos számunkra a Szentháromság Istenről 
szóló tanítás (még ha nem is könnyű megérteni)? Gondoljunk bele, 
mit jelentene például, ha Krisztust nem fogadnánk el igazán Istennek?
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JÉZUS ÉS A PRÓFÉCIÁK

„A legtöbb prófécia Jézus Krisztus személyére és művére irányul. Jé-
zus maga is prófétált. Három fontos tudnivalót idézünk tőle a prófé-
ciákkal kapcsolatban: 1) ’Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, 
hogy ha majd megtörténik, higgyetek’ (Jn 14:29). Csodálatos dolog vala-
melyik próféciának a beteljesedését felismerni! Ez nem emberi okos-
ság, hanem Isten Lelkének segítsége által történik. 2) ’…aki olvassa, 
értse meg’ (Mt 24:15)! A próféciákat hinni és megérteni kell. Isten azt 
akarja, hogy tanulmányozzuk Igéjét. 3) ’Mert hamis Krisztusok és ha-
mis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesz-
szék – ha lehet – a választottakat is’ (Mt 24:14).

A Biblia isteni eredetét leginkább a próféciák bizonyítják. A Biblia két-
harmad része a próféciákhoz kapcsolódik. A beteljesedett próféciák 
Isten létezését igazolják, mint olyan valakiét, akinek terve van, aki 
irányítja a történelem eseményeit. Az Ószövetségben több mint 300 
olyan prófécia található, amely a Messiásra vonatkozik.

’Jézus és az Ótestamentum örökre együvé tartoznak’ (D. Dr. Kállay 
Kálmán: ’Jézus és az Ószövetség’ című rektori székfoglalójának záró 
mondata. Theológiai Szemle, 1941).

Blaise Pascal nagyon szemléletesen így fogalmaz a messiási próféci-
ákról: ’Jézus Krisztus felé tekint mind a két szövetség; az Ószövetség 
várakozása tárgyát, az Újszövetség mintaképét, a kettő együtt köz-
pontját látja benne.’

’Nincs egyetlen szó sem az Újtestamentumban, amely ne tekintene 
maga mögé az Ótestamentumba, amelyben előre meg van jövendöl-
ve’ (Luther)” (Szőllősi Árpád: A könyvek Könyve. 2. kiad. Budapest, 
2009, Advent Irodalmi Műhely. 51-52. o.).
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október 13–19.

Isten teremtménye – az ember

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:26-27; 2:19-25 Márk 12:13-17; 
Apostolok cselekedetei 17:26; Róma 5:12-19

„Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk” 
(Zsolt 100:3).

KULCSGONDOLAT: Isten a saját képére teremtette az embert, de a bűn 
megrontotta ezt a képet. Istennek azonban az a terve, hogy helyreállítja. 

Arthur Schopenhauer, a XIX. századi gondolkodó az utcán sétálva az ember 
lényével kapcsolatos gondolataiba mélyedt, így véletlenül nekiment valaki-
nek. Az mérgesen felhorkant: „Mit gondol, ki maga?”

„Hogy ki vagyok?” – kérdezett vissza Schopenhauer. „Bár tudnám!”

Ki vagyok? Kik vagyunk emberként? Mit keresünk itt? Miért vagyunk itt és ho-
gyan kerültünk ide? 

Az ember ősidőktől fogva vitatja e kérdéseket. A Szentírás azonban mindre 
megadja a választ, mégpedig azért, mert emberi létünk kérdései elválasztha-
tatlanul kapcsolódnak a teremtésről szóló tanhoz. Minden ilyen kérdésre 
megtaláljuk a feleletet a Bibliában. Az ember természetének megértése szem-
pontjából nincs még egy olyan fontos bibliai tanítás, mint a teremtés tana, 
mert nem csupán kezdetünkre, hanem az eredetünkre irányítja a figyelmet. A 
„kezdet” egyszerűen csak arra utal, hogy létre jöttünk, az „eredet” viszont 
ennek tényéhez hozzákapcsolja a célt is. 

Éppen ezért az emberiség teremtésének bibliai tanítása szöges ellentétben 
áll az evolúcióval, ami azt állítja, hogy létezésünknek nincs célja (csak a vé-
letlen folytán vagyunk itt). Nemcsak a létezésünket, de emberi mivoltunkat 
illetően sincs sok olyan tanítás, mint ami egymástól ennyire eltérő volna 
vagy egymással ennyire kibékíthetetlen ellentétben állna.

3. tanulmány
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október 14. vasárnap

A TEREMTÉS ÉS AZ EMBER EREDETE

„Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfi-
úvá és asszonnyá teremté őket” (1Móz 1:27). Mit jelent ki ez a vers az em-
ber eredetéről, gyökeresen eltérve, sőt világosan ellentmondva minden 
egyéb elgondolásnak, mint amilyen pl. az evolúció?

Lehetetlen átsiklani afelett, hogy mivel az ember megteremtése Isten tudatos 
tette volt, az Úrnak nyilván célja volt vele. A Szentírás nem hagy helyet a 
véletlennek. Isten határozott céllal teremtette meg az embert; az ember ter-
mészete, lényege már kezdettől fogva adott. 

Az Isten képére teremtettség a lehető legkonkrétabb, leghatározottabb jelleg 
és cél. Ez a pont azért fontos, mert egyes gondolkodók érvelése szerint az 
embernek magának kell kialakítania saját élete értelmét és célját, mivel nem 
határozott céllal kezdjük meg az életünket. Ha igaz volna az evolúció állítá-
sa, azt is lehetne mondani, hogy mivel az evolúció tanítása szerint az ember 
életének nincs eredendő célja (hogyan is lehetne, ha az élet a véletlen műve 
volna?), magunknak kell valamilyen célt kitalálni. Ezzel szemben a Biblia 
szerint Isten a saját képére teremtette az embert, azért, hogy dicsőítse Őt. 

Az eredet a történelemhez kötődik. Olvassuk el Róm 5:12-21, 1Kor  
15:20-22 és Júd 14 verseit! Hogyan utalnak e szakaszok Mózes első könyve 
1-2. fejezetének arra az állítására, hogy Ádám valós történelmi alak? Mi-
ért fontos tisztában lenni Ádám történelmi szerepével?

Megdöbbentő, hogy hány teológus elveti Ádám történelmiségét! Az első em-
bert csupán legendabeli alaknak, az emberiség szimbólumának, nem valós 
személynek mondják. Csak az ó- és újszövetségi bibliaszövegek teljes eltor-
zításával állítható ez.

Gondolkozzunk még azon, hogy Isten a saját képére teremtett! Milyen 
következtetést vonhatunk le ebből saját magunk értékét illetően, bár-
milyen hibával, gyengeséggel és fogyatkozással is küzdünk? 
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október 15.hétfő

ISTENKÉPŰSÉG – 1. rész

Amint tegnap is leszögeztük, Ádám – és természetesen Éva – valóságos em-
ber volt; nem csupán szimbólum vagy legenda, hanem hús-vér ember, akit 
Isten a saját képére teremtett. Az istenképűség nyilván nagyszerű, szent do-
log, amiből adódóan az ember eredendő értéket nyer. Mit jelent ez valójá-
ban? 

Figyelmesen olvassuk el 1Móz 1:26 versét! Eszerint mi volt Isten szándé-
ka azzal, hogy a saját képére teremtette az embert? Vagyis, Isten elmond-
ja, hogy az embert a saját képére kívánja megteremteni, majd közvetle-
nül utána emiatt történik valami. Mi ez, és hogyan segít megérteni az 
istenképűség fogalmát? 

Isten 1Móz 1:26 versében nyilatkoztatta ki a szándékát. Megteremti az em-
bert saját képére, majd megparancsolja neki, hogy tegyen valamit. Ezek sze-
rint egy bizonyos feladathoz szükséges az, hogy Isten a saját képére terem-
tette az embert: tehát ahhoz, hogy „uralkodjék” a teremtett világ többi része 
felett. Az istenképűség így fizikai, intellektuális, társadalmi és lelki képessé-
gekre mutat, amelyek ahhoz kellenek, hogy az ember betölthesse Istentől 
kapott célját. A teremtett világ feletti uralomnak bizonyára része a tisztelet, a 
gondoskodás és a jó sáfárság. Az embernek valószínűleg Isten bánásmódját 
tükrözve kell bánnia a teremtett világgal. Az Úr a saját képére teremtette az 
embert, ami azt is jelenti, hogy az embernek kell képviselnie Őt a világban. 

Micsoda felelősség!

Hogyan segít megérteni Mk 12:13-17 szakasza, mit jelent az, hogy Isten 
a saját képére teremtett?

Mintha Jézus gyakorlatilag ezt mondta volna: „’Add a pénzedet a császárnak! 
Az ő képe van az érmén, tehát az övé. Magadat viszont add Istennek! Isten 
képét viseled magadon, ezért hozzá tartozol’” (Millard J. Erickson: Christian 
Theology. Michigan, 1998, Baker Book House. 515. o.).

Hogyan fordítható ez le a gyakorlatban? Valószínűleg mi is hordozzuk Isten 
képét a szeretetünkben, elkötelezettségünkben, Isten iránti hűségünkben, 
ill. abban, ahogy a többi emberrel bánunk. Az istenképűség tehát többek 
között megmutatkozik a tetteinkben is. 
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október 16. kedd

ISTENKÉPŰSÉG – 2. rész

„Teremté tehát az Isten az embert az ő képére” – ez még azt is mutatja, hogy 
kapcsolatokra teremtett az Úr. Melyek ezek a kapcsolatok? Teremtettségünk 
okán miként járjunk el ezekben? 

Mit tudhatunk meg 1Móz 2:19-20 verseiből arról, hogy kezdetben milyen 
volt az ember kapcsolata a világgal? 

Figyeljük meg, hogy milyen önrendelkezési jogot, milyen szabadságot kapott 
Ádám! Neki kellett elneveznie azokat az állatokat, amelyeket Isten teremtett 
meg. Nem az Úr adott nevet az állatoknak, ezt a feladatot Ádámra hagyta.  
A szöveg arra utal, hogy Isten kész volt elfogadni az Ádám által talált neve-
ket. 

Olvassuk el 1Móz 2:20-25 szakaszát! Mit árul el ez a rész az Isten képére 
teremtett lények kapcsolatáról? 

Az évszázadok folyamán számos magyarázatot írtak e versek jelentéséről. 
Itt az is egészen lenyűgöző, hogy Isten terve szerint mennyire szoros, meg-
hitt kapcsolatnak kellett Ádám és Éva között lenni. Az Úr a föld porából 
teremtette meg Ádámot, Évát pedig Ádámból (ami megkülönbözteti minden 
egyéb földi teremtménytől). Az istenképűség tehát bizonyára magában fog-
lalja a szoros, szeretettel áthatott kapcsolat képességét (ami a Szentháromsá-
gon belüli kapcsolat jellegét tükrözi).

Most pedig tanulmányozzuk 1Móz 1:27 versét 3:20, ill. ApCsel 17:26 
verseivel együtt! Isten akarata szerint az első pár egységének hogyan 
kellett kiterjednie az egész emberiségre? Az emberiség egysége gondo-
latának jegyében mit mondhatunk el olyan etikai kérdésekről, mint 
az igazságosság, a fajgyűlölet stb.?
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október 17.szerda

AZ ÖSSZETÖRT KÉP

A bűneset jelenti a legnagyobb akadályt azok számára, akik a Biblia teremtési 
beszámolójával össze akarják vonni az evolúciót. A Biblia szerint a világ és az 
ember tökéletes volt a teremtéskor, és ez a tanítás már az alapoknál ellentmond 
az evolúció tana állításának. A szenvedés és a halál csak a bűn miatt szakadt a 
világra, ez pedig ellentétes az evolúciós elképzeléssel, miszerint éppen a szen-
vedés és a halál a teremtés eszköze. Gondoljunk csak bele, hogy milyen követ-
keztetésre adna okot Isten jellemével kapcsolatban, ha valóban az evolúciós 
elgondolásban megnevezett módon teremtett volna bennünket az Úr! Ha a ke-
gyetlenség, az önzés, az erőseknek a gyengék feletti uralma által alkotta volna 
meg az erkölcsileg hibátlan és önzetlen lényt, aki azután a kegyetlenség, az ön-
zés és a gyengék elnyomása állapotába „süllyed” – olyan állapotba, amiből meg 
kell menteni, különben halálbüntetés vár rá. Gondoljuk végig azt is, hogy mi-
ként hatna az evolúció a megváltási tervre! Vajon az Úr, hogy eltörölje „az utol-
só ellenség”-et, a halált (1Kor 15:26), egy evolválódott majomban öltött volna 
testet, egy olyan lényben, ami a természetes kiválasztódás kegyetlen, fájdalmas, 
gyilkos ciklusai során jött volna létre? Viszont hogyan lehetne a halál „ellenség”, 
ha Isten egyik választott eszköze lett volna az emberiség megalkotásakor? Tehát 
Jézus éppen attól a folyamattól jött volna megmenteni az embert, amit Isten 
eredetileg a megteremtésére használt fel? Ez az egész elképzelés értelmetlen és 
ellentétes a Biblia állításaival. 

Hogyan világít rá Róm 5:12-19 és Kol 3:10 a bűn hatására? Hogyan kap-
csolódik a nagy küzdelem a kép egészéhez (lásd 1Jn 3:8)?

A bűn hatott az emberi élet minden részére, még magára a földre is. Ellen 
White „háromszoros” átokra utal, ami a földet érte: az első Ádám bűnesete 
következtében, a második azért, mert Kain megölte Ábelt, a harmadik pedig 
az özönvíz okozta pusztulás volt. A teológusok beszélnek még a „teljes körű 
elzüllésről”, ami arra utal, hogy az emberiség minden területét megrontotta 
a bűn: az életet és a személyiséget egyaránt. Nem nehéz ezt meglátni, ha kör-
benézünk a világon vagy csak magunkra tekintünk. 

Vannak, akik hiszik, hogy az erőszak, a szenvedés és a halál egyaránt 
szerepet kapott az ember megteremtésében. Mások szerint azonban 
Sátán az erőszak, a szenvedés és a halál által igyekszik elpusztítani 
Isten teremtését, az embert. Gondolkozzunk azon, hogy a két ellenté-
tes nézet mennyire másként mutatja be Isten jellemét!
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október 18. csütörtök

A HELYREÁLLÍTÁS

Mélységekig hat és mindent átjár a bűn az emberiség életében, a helyzet 
mégsem visszafordíthatatlan. A Biblia ír arról, hogy Isten képe megújulhat, 
helyreállhat bennünk, legalábbis bizonyos fokig. 

Alaposan tanulmányozzuk a következő szakaszokat: Róm 8:29; 2Kor 
3:18; Ef 4:23-24! Minek a reményéről olvashatunk ezekben? 

A Biblia félreérthetetlenül ír arról a reményről, hogy Isten újból a saját ké-
pére formál. Képének megújulása együtt jár azzal, hogy mind kevesebb lesz 
a bűn hatása rajtunk és emberi kapcsolatainkon. Ez azonban nem a saját 
teljesítményünk. A Biblia Krisztusra mutat, aki az alapja annak, hogy remél-
hetjük a megújulást. Az életünkben végbemenő minden változással együtt 
is üdvösségünk reménye csak azon nyugszik, amit Krisztus tett értünk, ill. a 
megváltás ígéretén, amit Isten nem a mi igazságunk, hanem Krisztus igazsá-
ga alapján kínál fel nekünk. 

Hogyan kapcsolódik 2Kor 5:17 ahhoz, hogy Isten a saját képére teremti 
újjá az embert? Ha valaki már új teremtés lett, akkor többé nem hat rá a 
bűn, sem annak semmiféle következménye? Saját tapasztalatunk alapján 
mit mondhatunk? 

Összességében nézve, a Szentírásból származó bizonyítékok arra a követ-
keztetésre vezetnek, hogy éber lelki küzdelem kell a lelki megújuláshoz.  
A test és a lélek harcáról van itt szó (Gal 5:16-17). Akiben újból kirajzolódik 
Isten képe, az tapasztalja ennek a lelki tusának a valóságát, de az Úr erejét 
segítségül kérve lép harcba (Ef 6:10-13). Ha az ember eldönti, hogy Isten ké-
pére akar átformáltatni, a nagy küzdelemben Isten oldalára áll. Ellen White 
így írt azokról, akik tapasztalták Krisztus megújító erejét: „Azonban, ha a 
kereszténynek már van ilyen tapasztalata, ne tegye ölbe a kezét, megeléged-
ve azzal, amit érte véghezvittek. Aki elhatározta, hogy Krisztus országába be 
akar jutni, tapasztalni fogja, hogy a meg nem újult természet minden ereje és 
szenvedélye a sötétség birodalmának hatalmától támogatva összeesküdött 
ellene. Mindennap meg kell újítania odaszentelődését és mindennap har-
colnia kell a gonosszal. Régi szokások, örökölt rossz hajlamok harcolnak az 
uralomért, ezekkel szemben állandóan résen kell lennie, miközben Krisztus 
erejével a győzelemért küzd” (Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, 
Advent Kiadó. 313. o.).
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október 19.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. „A te-
remtés” c. fejezet, 18-25. o.

„Kezdetben Isten az embert a maga képmására teremtette. Az ember töké-
letes összhangban élt a természettel és Isten törvényével. Az igazságosság 
elvei szívébe voltak írva. A bűn azonban elidegenítette Alkotójától. Már nem 
tükrözte Isten képmását. Szíve harcban állt Isten törvényének elveivel. »A 
test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem en-
gedelmeskedik, mert nem is teheti« (Róm 8:7). De »úgy szerette Isten e világot, 
hogy az Ő egyszülött Fiát adta«, hogy az ember megbékülhessen Istennel, és 
Krisztus érdemei által újra összhangba kerüljön Alkotójával. Az emberi szív-
nek Isten kegyelme által meg kell újulnia; felülről új életet kell kapnia. Ez 
a változás: az újjászületés, amely nélkül – mondja Jézus – az ember »nem 
láthatja az Isten országát«” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, 
H. N. Adventista Egyház. 416. o.).

„A nevelés célja: visszaállítani Isten képét a lélekben. Már kezdetben Isten 
az embert a saját képére teremtette. Felruházta nemes tulajdonságokkal, 
lelkivilága kiegyensúlyozott és lényének minden erői harmonikusak voltak. 
Isten e pompás ajándékait azonban összezilálta a bűnbeesés. A bűn elhal-
ványította az Isten képét az emberben, sőt majdnem megsemmisítette azt. 
A megváltási tervet az Úr éppen azért adta, hogy ezt a képet helyreállítsa, és 
kegyelemidőt adjon az embernek” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. 
Budapest, 1993, Advent Kiadó. 556. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Nézzük végig az Újszövetségben azokat a szövegeket, amelyek meg-

említik Ádámot! Egyértelműnek mondható, hogy az újszövetségi 
írók valóságos személynek tartották Ádámot? Miért olyan fontos 
ezt azzal kapcsolatban megérteni, hogy kik vagyunk, hogyan kerül-
tünk mostani helyzetünkbe és minek a reményét találjuk Jézusban? 

2) Térjünk vissza ahhoz a gondolathoz, hogy Isten helyreállítja ben-
nünk saját képét! Hogyan értsük ezt a betegségek, a gyengülés és a 
halál szorításában? 

3) A két legalapvetőbb fizikai tanítás, a kvantumelmélet és a relativi-
táselmélet éppen ellentmond egymásnak. Ezek szerint mennyire 
legyünk óvatosak, amikor tényként akarnánk elfogadni valamit, 
csak azért, mert sokan tudományos állításnak tekintik? 
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HITETLENSÉG – A HIT MÁSIK OLDALA

„Hit nélkül igazából nem is lehet élni. Hit nélkül nincs igazi remény-
ség, nincs igazi szeretet, nincs emberhez méltó létezés. Addig élünk, 
amíg hiszünk. ’Hiszek, tehát vagyok.’ Aki hit nélkül akar élni, az ön-
magának árt – és önmagát csapja be. ’Hihetetlen, hogy mennyire kell 
hinni ahhoz, hogy valaki hitetlen legyen’ – fogalmazta meg Michael 
Kardinal von Faulhaber (1869-1952), aki bátran fordult szembe a 
náci hatalommal. 

Első látásra úgy tűnik, a hit és a hitetlenség ellentétes egymással. Va-
lójában azonban közelebb állnak egymáshoz, mint gondolnánk. Isten 
létezését például nem lehet bizonyítani, hinni kell benne. Ugyanígy 
azonban a nemlétét sem lehet bizonyítani. Isten (nem)létezése nem 
tudás vagy tudomány kérdése, hanem a hité. A hitetlenség tulajdon-
képpen a hit negatív formája. 

A keresztények hisznek abban, hogy a látható dolgok mögött van 
egy nem látható valóság, amely körülveszi világunkat. Ebben lakik 
Isten, aki szeretettel fordul hozzánk, végigkísér az életen és jobb jövőt 
készít” (Dr. Rolf J. Pöhler: Mai keresztények – A megélt hit. Budapest, 
2008, Advent Irodalmi Műhely. 15. o.).
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október 20–26.

Megváltás – az egyetlen 
megoldás

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Jeremiás 17:9; Lukács 7:47; János 2:25; 
Apostolok cselekedetei 2:37; Róma 3:19-24; Efézus 2:1-5; 
Titusz 1:1-2

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki 
hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:16).

KULCSGONDOLAT: A bűn hatalmas probléma. Hálásak lehetünk Isten-
nek a megoldásért, ami még annál is hatalmasabb!

A „bűn problémája” kifejezés arra a válságra utal, amit Ádám és Éva bűnesete 
okozott az Éden kertjében. Ennek nyomán indult el a földön a jó és a gonosz 
közötti nagy küzdelem. E harc során Isten megállítja, majd végérvényesen 
eltörli a bűn veszedelmes hatásait, de nemcsak a földön, hanem az egész 
teremtett világon. A megváltás tana foglalja össze, mit tesz Isten azért, hogy 
megmentse a világmindenséget a bűn pusztító következményeitől. Ez a harc 
ugyan a földön dúl – legalábbis ami ebből az üdvösségünket érinti –, de a 
nagy küzdelem elve bemutatja, hogy kérdésköre valójában az egész világ-
egyetemre kihat. 

A megváltás tana elsősorban Istenről és megmentő tevékenységéről szól, de 
az embernek is fontos a szerepe. Igen, Isten valóban páratlan módon gon-
doskodott az emberiség megváltásáról, ám a mi részünk is döntő. A kérdés: 
Hogyan fogadjuk, amit felkínál az Úr? Valóban attól függ az ember örök 
sorsa, hogy erre mit válaszol.

4. tanulmány
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október 21. vasárnap

A PROBLÉMA KÖRE 

Mivel a bűn okozta problémát Isten a megváltással oldja meg, a bűn rontá-
sának mértéke határozza meg a megoldás körét. Nem lehetne teljes a megol-
dás, ha nem tudná orvosolni a bajt, bármilyen nagy is az. 

Mit tudhatunk meg az alábbi igékből a bűn problémájának mértékéről? 
Hogyan tapasztaltuk mi magunk, ill. láttuk a környezetünkben mindan-
nak a valóságát, amit az alábbi bibliaszövegek kifejeznek? 

Zsolt 59:3

Ézs 5:23

Jer 17:9

Jn 2:25

Róm 5:12

2Thessz 2:10

Jak 5:1-7

Ugyan ki ne ismerné mélységében, saját, fájdalmas tapasztalatából a bűn 
szörnyűségét?! Az életünk minden pillanatát a bűn és következményei kö-
zött töltjük. Bolygónkon bizonyos fokig (óriási mértékben) a bűn valósága 
uralja az emberi lét minden területét. Az emberiségre gyakorolt hatása a po-
litikától az emberi szív legmélyéig tapasztalható. Rontása olyan rettenetes, 
hogy ha Isten nem adna megoldást, a helyzet reménytelen volna. Hálásak 
lehetünk ezért a megoldásért, a megváltási tervért, aminek a célja, hogy az 
Úr örökre leszámoljon a bűn okozta problémával! 
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október 22.hétfő

ISTEN MEGOLDÁSA – 1. rész

A bűn következményei nemcsak a „kegyelem időszakában” kezdtek megmu-
tatkozni, hanem már közvetlenül a bűn megtörténte után. Ezért már előre 
megfelelő előkészület kellett arra az esetre, ha a bűn megnyilvánul. Ellen 
White egyértelműen ír erről: „Amint megjelent a bűn, máris volt Megváltó. 
Krisztus tudta, hogy majd szenvednie kell, mégis az ember Helyettese lett. 
Rögtön azután, hogy Ádám elkövette a bűnt, Isten Fia jelentkezett az embe-
riség kezeseként, éppen olyan erővel hárítva el a vétkesre kimondott ítéletet, 
mint amikor meghalt a Golgota keresztjén” (Ellen G. White megjegyzései, 
The SDA Bible Commentary. 1. köt. 1084. o.).

Mit tudhatunk meg a következő bibliaszövegek alapján a megváltási 
tervről és arról, hogy mikor készült el? Milyen különleges reményt és 
ígéreteket találunk az alábbi versekben? 

Ef 1:3-5

2Thessz 2:13-14

Tit 1:1-2

Jel 13:8

Gondolkozzunk még azon, hogy mi minden következik e versekből! Mit 
tudhatunk meg az említett szakaszokból? Isten gyakorlatilag az örökkéva-
lóságtól fogva elrendezte, hogyan lehet megoldani a bűn problémáját. Nem 
Isten rendelte el előre a bűn megjelenését (ha így lett volna, akkor Ő lenne 
a felelős érte, ami egyenesen iszonyatos, istenkáromló gondolat), bekövet-
keztét mégis előre tudta, ezért az örökkévalóság egy korábbi pontján már 
gondoskodott megoldásáról. 

Ez a bibliai predesztináció, ami szöges ellentétben áll a predesztináció általá-
nosan ismert fogalmával. Istennek az örökkévalóságtól fogva az volt a terve, 
hogy minden ember üdvösséget találjon Jézusban. Vannak, akik visszauta-
sítják az üdvösséget, ez azonban nem csökkenti sem a megoldás erejét, sem 
körének szélességét. A kárhozat tragédiáját még nagyobbnak látjuk, ha arra 
gondolunk, hogy milyen sokat tett értünk Krisztus!

Beszélgessünk még arról, hogy Isten már az örökkévalóságtól fogva 
eltervezte személyesen a mi üdvösségünket! Gondoljunk bele, hogy 
mi mindent jelent ez! Mit változtat az életünkön ez az igazság? 
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október 23. kedd

ISTEN MEGOLDÁSA – 2. rész

Mindennek Jézus Krisztus életére, halálára, feltámadására és mennyei szol-
gálatára kellett előremutatnia, abban kellett kiteljesednie az üdvösség egész 
történelmén át, az ősevangélium ígéretétől (1Móz 3:15), az áldozati rendszer 
kezdetétől (1Móz 4:4), az Ábrahámmal kötött szövetségen át (1Móz 12:1-3) 
az izraelita szentélyszolgálatok rendszeréig (2Móz 25:8). Ez Isten igazi meg-
oldása a bűn problémájára. 

A bűn problémájának súlyosságát talán akkor értjük meg a legjobban, ha 
felfogjuk, hogy mekkora áldozat kellett megoldásához – a kereszt. Éppen 
a kereszt bizonyítja a legjobban, hogy az ember egyedül képtelen volna azt 
megoldani. A rendkívüli helyzet rendkívüli megoldást igényelt, és Krisztus 
halála, amint Isten magára veszi bűneinket, valóban a legkülönösebb megol-
dás, ami csak létezhet.

Az Írás szerint Krisztus áldozati halála a bűnért végzett engesztelés volt, 
tehát Isten így tudja megoldani egyszer s mindenkorra a bűn problémá-
ját, annak minden megnyilvánulásával együtt. Hogyan biztosítja Krisz-
tus halála mindazt, amire az embernek szüksége van az üdvösséghez? 
Keressük meg a választ erre a kérdésre az alábbi szempontok szerint!

1. Megigazulás/megbékélés (Isten színe előtt igazként megállni)

Lásd Ézs 53:4-7; Zak 3:1-4; Lk 18:9-14; Róm 3:19-24, 28!

2. Megszentelődés/megújulás (helyesen élni Isten színe előtt)

Lásd Róm 6:1-8; 1Kor 6:8-11!

3. Megdicsőülés (az örök élet feltámadásának bizonyossága)

Lásd Jn 5:24-25; 1Thessz 4:16-17; 1Jn 5:9-13!

Gondolkozzunk még arról, hogy a bűn rettenetes volta miatt lett szük-
séges a kereszt! Isten csak a kereszt révén menthet meg a bűn végső 
következményétől, az örök haláltól. Miért hatásos védelem a bűn 
ellen, ha nem feledkezünk meg a keresztről? 
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szerda október 24.

AZ ÜDVÖSSÉG ÉLMÉNYE – 1. rész  

A bűnös megigazulhat és megbékélhet Istennel Krisztus engesztelő áldozata 
által, amit minden emberért vállalt és részrehajlás nélkül, mindenkinek fel-
kínál (Róm 5:6-10). Viszont a hívőnek valóságként kell tapasztalnia azt, amit 
Krisztus halálával tett Isten az emberiség megigazításáért és megbékélteté-
séért. A megigazulással kapcsolatban nem elég a pusztán elméleti ismeret, 
tapasztalnunk is kell! 

ApCsel 2:36-38 és 3:19 versei szerint a bűnös ember a bűnbánattal kezdi 
tapasztalni az üdvösséget. Hogyan kapcsolja Krisztus halálához a meg-
igazulás tapasztalatát a bűnbánat, a lelkifurdalás érzése?

Gondolkodjunk el az alábbi megállapításról: „Semmi sem érinti olyan mé-
lyen lelkünket, mint Krisztus megbocsátó szeretete. Ha a bűnös ember Isten 
felmérhetetlen szeretetéről elmélkedik, amire a kereszt vet fényt, megtalálja 
a legnagyobb erőt, ami bűnbánatra készteti. Istennek ez a jósága bűnbánat-
ra vezet (Róm 2:4)” (A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei. Budapest, 
1997, Advent Kiadó. 135. o.).

Róm 3:23-25 és Ef 2:8 versei értelmében mi a hit szerepe a megigazulás 
tapasztalatában?

Amint a Bibliából tudjuk, a hit hallásból van, mégpedig Isten Igéjének hallá-
sából (Róm 10:17). Azt is láttuk, hogy aki elgondolkozik Krisztus szereteté-
ről, abban bűnbánat támad. Tehát a bűnbánat nem lehet csupán néhány ki-
váltságos előjoga. Mindennek fényében nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy 
a megigazulás tapasztalásához mennyire fontos Isten Igéjét tanulmányozni, 
azon gondolkozni!

Isten jósága az, ami bűnbánatra és megigazulásra vezet. A bűnből való meg-
térés és a megigazulás tapasztalata csak Istennek köszönhetően következhet 
be. Az üdvösség igazából Isten kegyelmi ajándéka, mert valóban kegyelem-
ből, hit által kapjuk (Ef 2:8).

Konkrétan mit tehetünk, hogy valóban egész szívünket, elménket 
átjárja Isten jóságának érzete, amikor arra gondolunk, amit értünk 
tett, amitől megmentett? 
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csütörtökoktóber 25.

AZ ÜDVÖSSÉG ÉLMÉNYE – 2. rész  

A megigazulás tapasztalata olyan lelki élményeket ad a hívőnek, amelyek 
élete megváltoztatására ösztönzik. A megigazult bűnös bocsánatot nyer (Lk 
7:47; Róm 4:7; Ef 1:7), Isten nem kárhoztatja többé bűnéért, igaznak nyil-
vánítja (Róm 5:16, 18; 8:1) és új élet ajándékát kapja (2Kor 5:17; Ef 2:1-5).

Az új tapasztalatnak az az alapja, hogy bármilyen volt a múltunk, bármilyen 
bűnök terheltek, még ha hibáztunk és rosszak voltunk is, bűnbocsánatot 
nyerve, tisztán állhatunk meg Isten előtt. 

Gondoljunk bele, hogy ez mit jelent valójában! Krisztus halála minden bűnt 
elfedez, még a legszörnyűbbeket is. Bárhogy vádol a szívünk (1Jn 3:20), ha 
hit által átadjuk az életünket Krisztusnak és saját „megfertéztetett” ruhánk 
(Ézs 64:5) helyett elfogadjuk Krisztus tökéletes életét, abban a pillanatban 
betakar Krisztus igazsága. Tökéletes élete nekünk tulajdoníttatik, mintha a 
miénk lenne. Létezik ennél nagyobb ajándék a bűnös ember számára?

A kérdés: megtörténhet-e ez valakivel úgy, hogy közben ő maga egészen meg 
ne változna? Általában ezt a változást nevezik „újjászületésnek”, ami az üd-
vösség élményének része. 

Olvassuk el az előbbi bekezdésekben szereplő bibliaszövegeket, majd 
foglaljuk össze, hogy mit tanítanak a megigazulásról és arról, ahogy ezt 
a saját életünkben tapasztalhatjuk!

Ha bűnbocsánatot nyerünk, akkor már nem vagyunk kitéve Isten haragjá-
nak, így elhárul minden akadály az Istennel való megbékélés és kapcsolat 
elől. A bűnös ember számára új élet kezdődik, méghozzá azzal a kiváltság-
gal, hogy a Szentlélek vezetése alatt közösségben élhetünk Krisztussal. 

A bűnbánat az előfeltétele annak, hogy tapasztaljuk a megbocsátást és a 
megigazulást, és a bűnök megvallása, valamint a keresztség kíséri (ApCsel 
2:38; 1Jn 1:9). Ez a magyarázata annak, hogy a bűnbocsánat ugyan minden-
ki számára elérhető, mégsem mindenki részesül benne. 

Hol lennénk, ha életünk minden pillanatában nem támaszkodhat-
nánk arra az ígéretre, hogy Isten annak alapján fogad el, amit Krisztus 
tett értünk, nem önmagunk, érdemeink és a törvénynek való engedel-
mességünk mértéke miatt?
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október 26.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „Velünk az Isten” 
c. fejezet, 11-18. o.

„Megváltásunk terve nem egy későn jött gondolat, nem Ádám bukása után 
megfogalmazott terv volt. Ez ’ama titoknak kijelentése… mely örök időktől fog-
va el volt hallgatva’ (Róm 16:25). Azok az elvek bontakoztak ki benne foko-
zatosan, amelyek az örökkévalóság korszakaiban mindig is Isten trónjának 
alapját képezték… Nem Isten rendelte el a bűn létezését, de előre látta, hogy 
bekövetkezik, és megtette a rettentő vészhelyzet megoldásához szükséges lé-
péseket. A világ iránti nagy szeretetből megfogadta: odaadja egyszülött Fiát, 
’hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen’” (Ellen G. 
White: God’s Amazing Grace. 23. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) A bűn szörnyű, hiszen csak a Teremtő halála árán lehetett megol-
dani a problémát, amit kiváltott. Hogyan bizonyítja a kereszt, hogy 
az ember képtelen volna megváltani önmagát? Ugyan mit tehet-
nénk hozzá mi ahhoz, amit Krisztus értünk tett? 

2) Vannak, akik az ún. „szubjektív engesztelésben” hisznek, miszerint 
a kereszt nem változtatott azon, hogyan állhatunk meg Isten előtt. 
Szerintük inkább az volt az Úr célja a kereszttel, hogy mi viszonyul-
junk hozzá másként. Mi hiányzik ebből az elképzelésből alapvető-
en? Milyennek állítja be a bűn problémáját? Miért kelti azt a látsza-
tot, mintha megoldásához elegendő volna az ember „hozzáállásán 
változtatni”?

3) Lehetséges sokat tudni az üdvösségről, de nem tapasztalni? 
Hogyan értsük Ellen White-nak ezt a megjegyzését: „Az Istennek 
szentelt élet mindenképpen élő, gyakorlati tapasztalat, nemcsak 
elmélet, amiről beszélünk, hanem minden tapasztalatunkat átszö-
vő elv” (Ellen G. White: Our High Calling. 243. o.). Hogyan lehet 
valóság a megváltás élménye a hétköznapi életünkben, a gyakorlat-
ban?

4) Mi az üdvösség szerepe a nagy küzdelem összefüggésében? Miért 
akar Sátán megfosztani a Jézusban nyerhető megváltástól minden-
kit, akit csak tud? Milyen eszközöket fordít ellenünk? Hogyan véde-
kezhetünk ezekkel szemben? 
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SZILÁGYI JÓZSEF: 
MIKEÁS

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

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

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

Sorsunk mégsem oly reménytelen.
Életet vajúdik Betlehem:
Szabadító születik nekünk…!
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október 27–november 2.

Növekedés Krisztusban

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 35:10; Márk 10:45; Róma 6:12-23; 
Galata 4:1-11; Efézus 6:12; Kolossé 1:16; 2:15

„Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran muto-
gatta, diadalt vévén rajtok abban” (Kol 2:15).

KULCSGONDOLAT: Krisztusnak a kereszten aratott győzelme határoz-
za meg a győzelem körét, amelyben a keresztény növekedhet.

Az 58. Generál Konferencia ülésén, 2005-ben szavazták meg az egyház alap-
vető hitelveinek kiegészítését. Az akkor elfogadott tantétel címe: „Növeke-
dés Krisztusban”. Ha elemezzük a nyilatkozatot, a következő fontos pontok 
emelkednek ki: Jézus győzelmet aratott a sátáni erők és gonosz hatalmak 
felett; Krisztus győzelme révén a hívők is legyőzhetik ezeket, bármilyen 
megnyilvánulások történtek is az életükben a múltban; végül pedig vannak 
bizonyos feltételei annak, hogyan válhat e győzelem valósággá az ember éle-
tében. 

A következő három tanulmányban ezekre a pontokra figyelünk. Ezen a hé-
ten Krisztusnak a kereszten aratott győzelmével, annak természetével fog-
lalkozunk. Krisztus üdvösséget szerezett nekünk, nemcsak a bűn, hanem 
minden olyan erő feletti győzelme által, ami az emberiség és Isten teremtett 
világa ellen tör.

Miközben igyekszünk megérteni, mit vitt végbe értünk Krisztus, tisztábban 
láthatjuk, hogy már most mi történhet az életünkben. Ha igényeljük, Krisz-
tus győzelme a miénk is lehet, hiszen csak akkor nyerhetjük el, ha úgy dön-
tünk, hogy elfogadjuk; nem kapjuk meg automatikusan.  

5. tanulmány
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október 28. vasárnap

A MEGVÁLTÁS

A kereszténység a „megváltás vallása”: az embert az menti meg a pusztulás-
ból, amit valaki más – Jézus vitt végbe. Ebből következően a keresztény val-
lás megkülönböztethető a „törvényvallásoktól”, amelyeknek a fogalmai sze-
rint a hívő a saját „jó cselekedeteivel” javíthatna végső sorsán. Szükségünk 
van a megváltásra, mert a Biblia szerint Krisztus nélkül az ember „szolgája a 
bűnnek” (Jn 8:34), halálos ítélet vár rá (Róm 6:23). Egyedül képtelenek len-
nénk megszabadulni e két körülménytől. A bűnös állapot szükségessé teszi 
a külső beavatkozást, e beavatkozásnak pedig ára van. Amint az Újszövetség 
világosan tanítja, Jézus kereszthalála volt ez az ár. 

Mit tudhatunk meg a következő igehelyekből a megváltás fogalmáról? 
Ézs 35:10; Mk 10:45; Gal 4:4-5; Tit 2:14; Zsid 9:12; 1Pt 1:18-19

Az Újszövetség nézőpontjából Krisztus megváltó halála áldozati és helyette-
sítő halál volt. Krisztus a mi helyünkre lépett, értünk áldozta fel magát, azt 
a sorsot szenvedte el, ami ránk várt volna, azért, hogy nekünk ne kelljen el-
szenvedni azt. Van, aki elutasítja ezt a gondolatot, mert nem tudja elfogadni, 
hogy más szenvedjen az ember helyett (főleg egy bűnös helyett), pedig ez az 
evangélium üzenetének a szíve-lelke. 

„Amikor az Újszövetség megváltásról ír, ez azt jelenti – amennyiben nem té-
vedünk nyelvészetileg –, hogy megváltásunk árát Krisztus fizette meg. A meg-
fizetett árnak elegendőnek kell lennie a megvásárolt áruért, tehát itt egyenlő 
értékről, helyettesítésről van szó” (Leon Morris: The Apostolic Preaching of the 
Cross. Grand Rapids, 1965, Wm. B. Eerdman Publishing Co. 61. o.).

Gondoljunk olyan dolgokra az életünkből, amelyeknek a megváltoz-
tatását lehetetlennek tartjuk, amelyekkel szemben teljesen tehetetle-
nek vagyunk! Üdvözíteni sem tudnánk magunkat. Ezt felismerve 
hogyan érthetjük meg jobban azt, amit Krisztus tett értünk a keresz-
ten? Ami pedig még ennél is fontosabb: Milyen hatással kell lennie az 
életünkre a megváltás nagyszerű igazságának? 
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október 29.hétfő

SZABADDÁ LETT SZOLGÁK

Ha a megváltást a szolgaságból való felszabadulásként értelmezzük, amihez 
„külső” segítség szükséges, akkor ebből arra következtethetünk, hogy a bű-
nös emberiség egy erősebb hatalom rabságában van. Tehát arra a kérdésre 
kell megtalálnunk a választ, hogy milyen erő kötözte meg a bűnös embert? 

Tanulmányozzuk Róm 6:12-23 szakaszát! Figyeljük meg, hogy a 18., 20. 
és 22. versekben Pál a szabadságról szól! Milyen összefüggésben említi? 
Mivel foglalkozik itt az apostol?

Gondoljunk arra, amit Pál az imént említett versekben, ill. Róm 6:1-11 sza-
kaszában mond! Beszél arról, hogy mi történik a keresztség szertartásakor. 
Felsorol néhány dolgot, aminek meg kell halni a keresztség idején. Ezek 
után arra szólítja a Krisztushoz csatlakozott hívőt, hogy életével mutassa be 
annak az uralmát, aki felszabadította a bűn hatalma alól.

A lényeg, hogy Pál szerint bármennyire megrontotta az ember természetét 
a bűn, Krisztus által kiszabadulhatunk rabságából. Ugyan melyikünk ne 
szembesült volna már a bűn szolgaságának pusztító voltával? Vajon ki nem 
látott a bűn által tönkretett életeket? Ki nem küzdött maga is a bűn hatalmá-
val? A bűn az ember legfőbb ellensége!

E rabságot az teszi különösen rosszá, hogy nem kizárólag kívülről kénysze-
rítik ránk, hanem belőlünk fakad. Hogyan lehet megszabadulni olyan szol-
gaságtól, kötöttségtől, ami belőlünk, a természetünkből ered?

A megoldást, amint az iménti versekben láttuk, csak Jézus ereje jelenti, mert 
Ő mindannyiunkért győzött és nekünk is erőt ad a győzelemhez. Krisztus 
által Isten nemcsak a bűneinket bocsátja meg. Meg kell halnunk bűneink 
számára és szabaddá is kell válnunk tőlük; többé nem uralkodnak feltétle-
nül rajtunk. Nagyszerű, hatalmas ígéretek ezek, amelyeket a Krisztus nevét 
vallóknak igényelni kell. 

Milyen tapasztalatunk volt a bűn rabságban tartó, kegyetlen hatalmá-
val? Hogyan tanulhatunk meg jobban belekapaszkodni a Jézus által 
felajánlott szabadság ígéreteibe? 
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október 30. kedd

FEJEDELEMSÉGEK ÉS HATALMASSÁGOK – 1. rész

A Biblia szerint a világunk gonosz erők uralma alá került, amelyek irányítani 
akarnak, míg végül egészen tönkre tesznek. A nagy küzdelem természetesen 
abból adódik, hogy az Úr felvette a harcot ellenük. A kereszt után viszont 
már biztos a győzelem, még ha a küzdelem most is tart. Noha a harc drámai, 
az egész világegyetemre kiterjed és igen heves, Istené a győzelem, amiben hit 
által mi is osztozhatunk.

Tanulmányozzuk a következő igehelyeket: Jn 12:31; 16:11; Róm 8:38-39; 
Ef 6:12; Kol 1:16; 2:15; 1Jn 3:8; 5:19! Mit tudhatunk meg belőlük a küz-
delem valóságos voltáról? Milyen reménységet és ígéretet közvetítenek e 
szakaszok?  

A XXI. században sokan csupán a tudományos világkép szerint gondolkod-
nak. Ez azt jelenti, hogy mindent főként természetes nézőpontból vizsgál-
nak, hiszen csak ezt tekintik bizonyíthatónak. Számukra a babonaság és a 
tudatlanság korából fennmaradt nézet, hogy a világban gonosz erők működ-
nek vagy ellenséges démoni hatalmak uralkodnak. A Biblia ezzel szemben 
világunk valóságaként mutatja be ellenséges erők körét, amelyhez démoni 
fejedelemségek és hatalmasságok tartoznak. A bibliai világkép ugyan teret 
ad természetes és tudományos fogalmaknak is, a valóság teljes megértését 
mégsem ezekre alapozza. Elég széles ahhoz, hogy a természetes és a termé-
szetfeletti világ képét egyaránt magába foglalja. 

Róm 8:38 versében például a görög arkhai szó fordításaként azt olvassuk, 
hogy „fejedelemségek”, ami jelöl világi uralkodókat, de olyan természetfeletti 
hatalmakat is, amelyek gonosz befolyást kívánnak gyakorolni az ember fe-
lett. Ef 6:12 versében „az élet sötétségének világbírói” kifejezést így is lehetne 
fordítani: „e sötétség világi uralkodói”.

„Pál egyértelműen személyes gonosz lelkekre utal, akiknek bizonyos hatal-
ma van a világ felett. Gondoljunk például Jn 12:31, 14:30 és 16:11 verseiben 
a Sátánra utaló ’világ fejedelme’ kifejezésre! A jelenések könyve írója is valósá-
gosnak tartotta az ördögöt (Jel 2:10; 12:10)” (The SDA Bible Commentary. 6. 
köt. 1044. o.).

Hogyan mutatkozik meg a nagy küzdelem valósága a saját életünk-
ben? Hogyan érzékeljük a küzdelmet? Krisztus értünk győzött. Ennek 
az ígéretnek a fényében egyedül mi lehet az oka, ha mégsem győzünk?



42 www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok

október 31.szerda

FEJEDELEMSÉGEK ÉS HATALMASSÁGOK – 2. rész

Amint láttuk, a „fejedelemségek”-nek fordított szó egyaránt jelöl világi uralko-
dókat és olyan természetfeletti hatalmakat, amelyek hatnak az emberi életre. 
A fejedelemségekkel együtt használt másik görög kifejezés a sztoikheia (világ 
elemei, valószínűleg szellemi lények, angyalok). A sztoikheia szó környezete 
a bűnbe süllyedt világnak más vetületeire utal, amelyekből Krisztusnak a 
kereszten aratott győzelme által szereztünk megváltást. 

Az eddigiekkel összefüggésben, a gonoszság valóságos erőin kívül még 
mitől szabadultunk meg Jézus által? Lásd Gal 4:1-11 (főként a 3. és a 9. 
versek); Kol 2:8, 14, 20!

Az Újszövetség, de különösen Pál felfogása szerint e „hatalmasságok” olyan lelki 
természetű lények és erők, amelyek uralmukban tartják azokat, akik nem Krisz-
tusban élnek. Ezek megnyilvánulhatnak a politika, a társadalom, a tradíció vagy 
akár a vallás területén. A sztoikheia szó Gal 4:3, 9 verseiben a pogányság rendsze-
réről beszél, amiből Krisztus megszabadította a galáciai keresztényeket. Ezt a ki-
fejezést vonatkoztatja még az ősi zsidó törvényrendszer bizonyos vetületeire is, 
Kol 2:8, 20 pedig hasonlatként világi filozófiai elvekre utal. „Ézs 24:21 versében 
’a föld királyait a földön’ kifejezésből arra következtethetünk, hogy ’a magasság 
seregét a magasságban’ megfogalmazás Sátánt és gonosz angyalait jelöli. Pál ezt 
írja Sátánról: ’a levegőbeli hatalmasság fejedelme’ (Ef 2:2), a gonoszság láthatatlan 
vezetőiről pedig: ’ez élet sötétségének világbírói… melyek a magasságban vannak’ 
(Ef 6:12). 1Kor 15:24-25 szakaszában Pál utal rá, hogy Krisztus győz felettük. 
Ézsaiás előre látta azt az időt, amikor a gonosz angyalok és a gonosz emberek 
egyaránt elszenvedik büntetésüket (lásd Mt 25:41; 2Pt 2:4, 9; Jel 20:10-15)” (The 
SDA Bible Commentary. 4. köt. 198-199. o.). Röviden, a Biblia azt tanítja, hogy az 
életet személyes és személytelen hatalmak sora uralja. Krisztus nélkül az ember 
ki van téve e különböző formában megjelenő hatalmak kényének-kedvének. 
A jelen feszültségei, nem is szólva a jövőtől való félelemről, valamint az élet, a 
társadalom, a hagyomány, az ideológia követelményei mind kiválthatnak olyan 
hatást, ami elválaszthatja az embert az Úrtól. Krisztus által azonban nemcsak a 
bűneinktől szabadulhatunk meg, hanem e „hatalmak” kötelékeitől is. Meg kell 
értenünk e győzelem természetét és igényt kell tartanunk rá!

A világunkban létező természetfeletti hatalmakon kívül még milyen 
erőkkel és befolyásokkal küzdünk, amelyek ellenünk, a hitünk ellen 
hatnak? Először nevezzük meg ezeket, majd igényeljük a Jézusban 
nekünk szóló ígéreteket, hogy győzni tudjunk felettük!
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november 1. csütörtök

A LELEPLEZETT GYILKOS

Krisztus azért jött világunkba, hogy lerontsa az ördög munkáit (Zsid 2:14). 
Ezt végezte el a kereszten. Viszont ha győzött Sátán, a fejedelemségek és 
hatalmasságok felett, miért kell még mindig küzdenünk velük? Miért járhat 
továbbra is körbe a gonosz mint prédára leselkedő oroszlán?

Tanulmányozzuk Kol 2:15 versét alaposan! Nézzük meg azt a három igét, 
amivel Pál a kereszten történteket írja le! Hogyan értsük jelentésüket? 

„Megpecsételte az ördög sorsát Krisztus győzelmes élete, ami a Golgotán 
ért tetőpontjára. Urunk lerántotta Sátán álruháját. Az angyalok és az egész 
mennyei világ előtt nyilvánvalóvá váltak cselekvési módszerei. Ott vallott 
színt… Keresztje által Jézus Krisztus megfosztotta a sötétség fejedelemségeit 
és hatalmasságait annak a látszatától, tekintélyétől, mintha ők lennének e 
világ fejedelmei. Elvette erős fegyvereiket is, amelyekkel az igazság ellen ha-
dakoztak” (The SDA Bible Commentary. 7. köt. 205. o.).

Krisztus „őket [a hatalmasságokat] bátran mutogatta”. Hogyan lepleződ-
tek le nyilvánosan e hatalmasságok a keresztnél? Lásd Jn 8:44!

Jézus a kereszten függött, minden jel szerint rettenetes vereséget szenvedett, 
ezt a Biblia mégis diadalnak nevezi? Győzelme minden egyéb mellett azt is 
bemutatta, hogy Sátán valóban gyilkos, az, aminek Jézus nevezte. A kereszt-
nek köszönhetjük, hogy eljön a nap, amikor végérvényesen, örökre véget ér 
ezeknek az erőknek az uralma. Akkor kerül erre sor, amikor Krisztus „eltöröl 
minden birodalmat és minden hatalmat és erőt” (1Kor 15:24), és mint „utolsó 
ellenség töröltetik el a halál” (1Kor 15:26). Krisztus halála után „Sátán látta, 
hogy álruhája szétszakadt. Mesterkedése feltárult az el nem bukott angyalok 
előtt és a mennyei világegyetem előtt. Gyilkosként mutatta meg magát. Isten 
Fia vérének a kiontásával kiszakította magát a mennyei lények rokonszenvé-
ből… A Sátán és a mennyei világ között meglevő kapcsolat utolsó láncszeme 
is elszakadt. 

Sátán azonban még nem pusztult el. Az angyalok még ekkor sem értették 
meg mindazt, amit a nagy küzdelem magában foglalt. Először szándékának 
kellett teljesen nyilvánvalóvá válni. Az emberek miatt Sátán létének folyta-
tódnia kellett, mert nekik éppen úgy, mint az angyaloknak, meg kellett látni-
uk a Világosság Fejedelme és a sötétség fejedelme között lévő ellentétet. Az 
embereknek választaniuk kellett, hogy a kettő közül melyiket akarják szol-
gálni” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 669. o.).
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november 2.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 
„A gonosz lelkek munkája” c. fejezet, 455-460. o.

„Az emberi szem számára láthatatlan harc dúl. Az Úr serege a harcmezőn 
van, és az emberek megmentésén fáradozik. Sátán sem tétlenkedik, sere-
geivel minden lehetséges módon igyekszik megtéveszteni és pusztítani…  
A csata nap nap után folytatódik. Ha szemünk megnyílhatna és láthatnánk 
a jó és a gonosz erők tevékenységét, nem lenne felületesség, hiábavalóság, 
nevetgélés és viccelődés. Ha mindenki felöltené Isten teljes fegyverzetét és 
derekasan vívná az Úr harcát, olyan győzelmeket aratnánk, amelyek megre-
megtetnék a sötétség birodalmát” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 
6. köt. 41. o.).

„Mihelyt az ember Istennel való összhangra törekszik, azonnal tapasztalja, 
hogy a kereszt terhe továbbra is ránehezedik. A levegőbeli hatalmak, fejede-
lemségek és a gonosz szellemek azonnal készek harcolni azok ellen, akik 
engedelmeskedni akarnak a menny törvényeinek. Ezért az üldözések – 
szomorúság helyett – örömére szolgáljanak Krisztus tanítványainak, mert 
ezek legfőbb bizonyítékai, hogy Mesterük lábnyomában haladnak” (Ellen G.  
White: Gondolatok a Hegyibeszédről. 20. kiad. Élet és egészség kiadás. 34. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Vizsgáljuk meg alaposabban Zsid 2:14-15 verseit! Itt egyértelműen 

arról olvashatunk, hogy a halál rabságban tart. Figyeljük meg azt 
is, hogy a vers a haláltól való félelmünket is hangsúlyozza. Miért 
félünk annyira a haláltól? Miként tart rabságban ez az érzés, amint 
az idézett szöveg utal is rá? Hogyan tekintsen az elmúlásra a 
Krisztusban szabaddá vált keresztény? 

2) Van, aki buta babonaságnak tartja a démoni erők létezésének gon-
dolatát, másoknak pedig az egész életére rányomja a bélyegét az 
ilyen erőktől való félelem. Keresztényként hogyan találhatjuk meg 
a helyes egyensúlyt aközött, hogy egyrészt tisztán látjuk e hatalmak 
valóságát, ugyanakkor tudatában vagyunk annak, amire Krisztus 
révén számíthatunk az ellenük való küzdelemben?

3) Milyen példákat említhetünk arra, hogy gonosz erők irányítanak 
vagy befolyásolnak különféle világi hatalmakat?

4) Hogyan segít a nagy küzdelem világképe megérteni azt, hogy még 
mindig, Krisztusnak a kereszten aratott győzelme után is létezik 
gonoszság?
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SZILÁGYI JÓZSEF:  
STÁCIÓK

ÁRULÁS
Mit suttogsz, olajfa? Tudsz tán valamit?
Három ember alszik, Egy fohászkodik;
ötödik amott jön, s véle bősz csapat:
hajtóvadászat, bús olajfák alatt.

SZENVEDÉS
Elvették ruháját. Úgy, mint Bárány,
tűrte. Vére folyik majd, fázni fog,
szája kiszárad; száz seb a hátán;
ziháló bordái: ég-föld közt grádicsok.

VALLOMÁS
Példaképet kerestem. Nem volt jobb
Tenálad. Most már nem csalódom.
Újra régi Könyvedben lapozok.
Mert célba visz, jó itt hajódon.
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november 3–9.

Győzelem a gonosz erők felett

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 10:1-20; 
Apostolok cselekedetei 5:12-16; Róma 8:26-39; Efézus 1:18-22; 
Jakab 4:7; 1Péter 5:6-10

„De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett” 
(Róm 8:37).

KULCSGONDOLAT: Krisztusban Isten győzelmet ígér minden elnyomó 
erő felett. 

A világ egyes részein a vallást talán alapvetően olyan erőforrásnak tekintik, 
ami segít az embernek megbirkózni a hétköznapi élet nehézségeivel. Például 
számos természetvallásban ismeretlen a bűntől való megváltás keresztény 
fogalma. Ezeken a helyeken megvan a kockázata, hogy a kereszténységben 
főként a hétköznapi problémák megoldásának eszközét látják. 

Természetesen a keresztény életmódnak sokféle gyakorlati haszna van, arról 
azonban nem feledkezhetünk meg, hogy hitünk egy másik világra is kitekint. 
A kereszténység az anyagi világon túl a valóság egy másik dimenzióját is lát-
ja. Mindkét tartomány fontos, és mindkettő felsorakoztatja seregeit, amelyek 
egymással ellentétes célokat szolgálnak. Hálával tartozunk Istennek azért, 
mert annyi ígéretet adott a győzelemre – mindkét tartományban!

Ismét meg kell erősíteni: világképünk, ill. az, hogy keresztényként hol a he-
lyünk benne, a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem mindenen átívelő 
történetének hátterén értendő. E küzdelemben a kereszténység nem lett ki-
szolgáltatva az ellenség erőinek. Ellenkezőleg! Krisztusban Isten győzelmet 
ígért. 

6. tanulmány
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november 4.

GYŐZELMÜNK FELTÉTELE

A kereszténynek nem lenne reménye a gonosz erői feletti győzelemre, ha 
nem lennének meg a szükséges feltételek. Az elmúlt heti tanulmányunkban 
rávilágítottunk, hogy kereszthalála és feltámadása által Krisztus diadalt ara-
tott mindenféle gonosz és Isten ellen munkálkodó „hatalom” felett. Ezeknek 
a „hatalmasságoknak” a leleplezése és lefegyverzése nagyon is valóságos ér-
telemben korlátot szabott működésüknek. Tény, hogy Krisztus győzelmet 
aratott felettük, és éppen ez teremti meg a keresztények győzelmének alapját.

Ef 1:18-22 szakaszában Pál azt kéri imájában, hogy Isten „világosítsa 
meg” az efézusi keresztények „szemeit”. Pál szerint mit tett értünk Krisz-
tus? Hogyan értsük szavait a nagy küzdelem összefüggésében? Milyen 
ígéretet kapunk itt? Hogyan válhatnak valóra az életünkben ezek az ígé-
retek? Mit tehetünk ennek érdekében? 

Pál azért imádkozik, hogy a keresztények új és mélyre ható világosságot 
nyerjenek. Amint ez bekövetkezik, életüket betölti a keresztény reménység. 
Tudatára ébrednek, hogy milyen kiváltság Isten örökösének lenni, saját ta-
pasztalatból megismerik Isten hatalmát az életükben, azt, aminek ereje feltá-
masztotta Jézust a halálból.

Figyeljük meg különösen Ef 1:20-22 verseit! Mely ígéretekre tarthatunk 
mi magunk is számot, miközben a nálunk hatalmasabb erőkkel tusako-
dunk? 

Az lett a következménye Krisztus kereszthalálának és feltámadásának, hogy 
minden fejedelemség és hatalmasság alávettetett Krisztusnak. Így valóban 
adottak a feltételek ahhoz, hogy mi magunk is le tudjunk győzni bármit, ami 
lelki elnyomásban tartana.

Olvassuk el ismét a mai bibliaszövegeket! Pillanatnyi küzdelmeink 
között mi jelent most a legtöbbet? Gondoljunk arra, amit Pál itt 
elmond, amilyen ígéretet kapunk Krisztusban! Hogyan válhat ez pusz-
tán teológiai tételből valós, saját élettapasztalattá? 
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november 5.hétfő

A GYŐZELEM REMÉNYE

Nemcsak a feltételek adottak ahhoz, hogy a keresztény győzhessen a gonosz 
erők felett. A Biblia kifejezetten megadja a győzelem reményét. 

Mit taglal Pál Róm 8:26-39 verseiben? Mivel indokolja, hogy a hívők bi-
zalommal nézhetnek a jövőbe? Vegyük számba e szakasz sok nagyszerű 
ígéretét és bátorító szavát! Megint csak az a kérdés: Mit tehetünk, hogy 
mindez ne csak teológiai elmélet, szépen hangzó szólam legyen, hanem 
valóban képesek legyünk Isten Igéjének itt megfogalmazott, világos taní-
tásai szerint élni?

Róm 8:29-30 szakasza felett számos vitát folytattak már a predesztináció-
val kapcsolatban. A kérdéses rész azonban egy nagyszerű ígéret összefüg-
gésében jelenik meg. Pál legalább két komoly okot mond arra, hogy miért 
bízhatnak a keresztények az Úrban. Először is, a Lélek segítségünkre van 
megpróbáltatásaink között és imádságainkban. Másodszor pedig, Isten örök 
tervének megfelelően végső soron minden – még a nehézség is – a keresz-
tények javát szolgálja (bármennyire nehéz ezt megérteni pillanatnyilag).  
A hitből és nem látásból való életnek valóban döntő eleme az, hogy az ember 
akkor is tud bízni Istenben, ha nehézségei vannak.

A 29-30. versekben igazolja Pál a bizalmat, amiről a 28. versben ír. Bemutat-
ja, hogyan bontakozik ki Isten terve azok érdekében, akik szeretik Őt. E cél 
elérésének részét képezi a megváltás egész folyamata. 

Pál a keresztények bizalmát erősíti. Érvelésének mi a csúcspontja (31-34. 
versek)? Tanulmányozzuk főleg a 31. verset! Mit mond ez a rész szemé-
lyesen nekünk a nagy küzdelem összefüggésében? 

Róm 8:35-39 szakasza felvonultatja előttünk mindazt, ami felett győzhet a 
hívő. Figyeljük meg, hogy a felsorolásban szerepelnek a „fejedelemségek és 
hatalmasságok”. Az apostol által említettek köre arra utal, hogy a világegye-
temben nincs semmi, amit Jézusnak köszönhetően le ne győzhetnénk.
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A KERESZTÉNYEK ÉS AZ ÖRDÖG

Milyen világos ígéretet kap Jak 4:7 versében az, aki ellenáll az ördögnek? 
Hogyan lehet ellenállni egy nálunk jóval hatalmasabb erőnek (lásd még 
5Móz 4:4)?

A keresztény nem gyámoltalan áldozat, kiszolgáltatva az ördög hatalmának 
(ugye látjuk, hogy miért olyan fontos tisztában lenni Sátán és a bukott angya-
lok valóságával?). Persze nem arra szólítja a hívőket az Ige, hogy szálljanak 
szembe az ördöggel, hanem inkább álljanak ellen neki. Az ellenállást kifeje-
ző görög szó itt az anthisztémi, ami azt jelenti, hogy „valaminek ellenállni”.  
A kereszténynek azt a magatartását jelöli ez a kifejezés, ami megfutamodásra 
készteti az ördögöt – amikor az ember maradéktalanul átadja magát Jézus-
nak, hiszen egyedül neki van hatalma elérni azt, hogy az ördög elfusson.

Tanulmányozzuk 1Pt 5:6-10 szakaszát! Milyen ígéretet kapnak a hívők 
azzal az ellenséggel szemben, akit pusztító oroszlánként mutat be az 
Írás? Péter szavai miként világítanak rá a Jakab által, az előbb idézett 
részben leírtak értelmére? Lásd még Ef 4:27; 6:11!

Péter éppen az üldöztetést szenvedő keresztényeket bátorította e szavakkal. 
Nyilván tudta, hogy az olvasói elleni üldözést a lappangó ősellenség, Sátán 
szítja. Az apostol biztatta a hívőket, hogy álljanak ellen az ördögnek. Itt Péter 
is használta az anthisztémi szót, mint ahogy Jakab tette, csak ő még hozzáfűz-
te azt is, hogy „erősek lévén”. Érzékeltette, az ördög elfut attól, aki sziklaszilár-
dan ellenáll támadásainak. A gyáva magatartás nem elegendő. Péter azonban 
tudta azt is, hogy még a határozott ellenállás esetében is eltarthat egy ideig a 
szenvedés, viszont a keresztényeket maga Isten teszi „tökéletesekké, erősekké, 
szilárdakká és állhatatosakká” (1Pt 5:10).

Csodálatos ígéreteket kaptunk itt, ám Isten soha nem mondta, hogy 
nem lesz részünk szenvedésben. Ugyan melyik keresztény ne ismerné 
a szenvedés valóságát? Néha úgy tűnik, hogy a szenvedés az ember 
sorsa. A szomorúság és fájdalom idején milyen döntő változást ered-
ményez a hit? 
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november 7.szerda

A GYŐZELEM PÉLDÁI

Eddig azt láttuk az Írásban, hogy a hívő reménységet kaphat, valamint a győ-
zelem ígéretét. Ám mindezeken túl a Biblia feljegyez olyan megtörtént esete-
ket is, amelyek bemutatják a keresztények győzelmét a gonoszság erői felett. 
A példák sorát a tanítványok szolgálatával kezdjük, akiket Jézus elküldött.

Olvassuk el Mt 10:1-8, Mk 6:7, 12-13, Lk 9:1-2 és 10:1-20 verseit! Mire 
utasította követőit Jézus? Hogyan értsük ezeket a szakaszokat a nagy 
küzdelem fényében? Milyen üzenetet találunk e részekben mi, akiket 
arra hívott el Isten, hogy Jézusról beszéljünk a világnak? 

Érdekes, amikor Jézus elküldte tizenkét tanítványát Isten országa közeledtét 
hirdetni, fontosnak tartotta, hogy hatalmat adjon nekik az ördögök és a tisz-
tátalan lelkek felett. Persze ez nem meglepő, hiszen az evangélium hamisítat-
lan hirdetése szükségképpen leleplezi ez efféle erőket. Lehetett rá számítani, 
hogy e „hatalmasságok” megmutatják magukat, amikor a tanítványok hirde-
tik az evangéliumot, a tanítványoknak éppen ezért kellett hatalom felettük.  
A gonosz erők valóban fel is léptek, miközben a tanítványok prédikáltak, ők 
azonban sok gonosz lelket kiűztek. 

Amennyire a feljegyzésekből megállapíthatjuk, Jézus nem parancsolta meg 
kifejezetten a hetven tanítványnak, hogy ördögöket űzzenek (lásd Lk 10:9). 
Mégis, látszólag a küldetésnek ez a része lelkesítette leginkább őket (Lk 
10:17). Örömmel mondták el, hogy Isten országának evangéliumát hirdet-
ték, miközben még az ördögök is engedelmeskedtek nekik. Természetesen 
tisztában voltak vele, hogy Jézus hatalma által cselekedtek, ez így történhe-
tett meg. 

Sokat beszélgethetnénk, sőt vitázhatnánk e szakaszokról, arról, ahogyan ma 
értenünk kell a fentebb említett részeket, de itt az a lényeg, hogy mivel Isten 
elhívott az evangélium hirdetésére, Krisztus által még erre is van erőnk. 

Milyen fontos dolgot jegyezzünk meg Jézus Lk 10:20 versében olvas-
ható szavaiból saját magunkra nézve? Mit tartsunk a legfontosabb-
nak? Mit tehetünk, hogy a megfelelő részre helyezzük a hangsúlyt? 
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A GYŐZELEM PÉLDÁI (AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI)

A démoni erők feletti győzelem tegnap említett példáira még Urunk földi élete 
idején került sor. Ám a győzelem korszaka távolról sem csak akkorra korlátozó-
dott! Az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk, hogy Jézus követői folyamatosan 
legyőzték a démoni erőket. Természetesen ez nem lehet meglepő, hiszen Jézus 
megannyi ígéretet hagyott követőinek arra nézve, hogy távozása után a Szentlé-
lek mindig velük lesz (lásd pl. Jn 14:16). Ám amint jól tudjuk, a Krisztus és Sátán 
közötti nagy küzdelem ugyan végleg eldőlt a kereszten, mégis tovább folytató-
dik, egészen az idők végéig. Így Krisztus mennybemenetele után követőinek 
harcolni kell, főként miközben igyekszenek eleget tenni a misszióparancsnak. 

Olvassuk el az alábbi néhány példát a gonosz erők feletti győzelemmel 
kapcsolatban! Milyen tanulságot szűrhetünk le magunknak mindebből 
a missziómunkánkra nézve? 

ApCsel 3:1-11 

ApCsel 5:12-16 

ApCsel 16:16-18 

ApCsel 16:16-18 szakaszában egy szokatlan esettel találkozunk. Amikor a 
szolgálólány azt kiáltozta, hogy az apostolok „a magasságos Istennek szolgái”, 
igazat mondott. Pál mégsem akarta, hogy tovább folytassa. Tisztában volt vele, 
hogy valójában mi történik. Tudta, hogy nem az Úrtól voltak a lány által meg-
nyilvánuló természetfeletti erők, amelyek révén a szolgáló gazdái pénzhez ju-
tottak. „Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái” – ezzel a lány nem az 
igaz Istenre utalt, hanem valószínűleg az Elyon (Magasságos) nevű kánaánita 
istenre. Figyeljük meg, hogy milyen könnyen zavart kelthetett volna az igazság 
soraiban a tévedés, pedig csak általánosan használt kifejezések hangzottak el! 

Olvassuk el ismét ApCsel 5:12-16 szakaszát, a meghökkentő esetet, 
amikor az emberek azt akarták, hogy „Péternek csak árnyéka is érje 
őket”! Milyen figyelmeztetést találnak itt az Úrért munkálkodók, 
főként, ha tevékenységüket „sikeresnek” tartják? 
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november 9.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „Ne nyugtalankod-
jék a ti szívetek!” c. fejezet, 569-589. o.; Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 
3. köt. Budapest, 2010, Advent Kiadó. „Tudomány és kinyilatkoztatás” c. fe-
jezet, 281-282. o.

„Jézus, Isten iránti engedelmességgel és hittel győzött. Az apostol által így 
szól hozzánk: ’Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, 
és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok’ (Jak 4:7-8). 
Nem menekülhetünk meg a kísértő hatalmától – legyőzte az emberiséget, 
és ha saját erőnkből próbálunk megállni, áldozatul esünk fortélyainak. Ám 
’erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen’ (Péld 
18:10). Sátán retteg és menekül még a leggyengébb lélek elől is, aki az Ő ha-
talmas nevében talál menedéket” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, 
Advent Kiadó. 100. o.).

„Minden töredelmes lélek védelme a Szentlélek mindenható ereje. Krisztus nem 
engedi az ellenség hatalmába kerülni a bűnbánattal és hittel Hozzá folyamodó-
kat. A Megváltó megkísértett, megpróbált gyermekei mellett áll. Vele nem létezik 
kudarc, veszteség, lehetetlenség vagy vereség – mindent megcselekedhetünk Ál-
tala, aki megerősít. Amikor jönnek a próbák és kísértések, ne várd, hogy úrrá le-
szel minden nehézségen, hanem tekints Jézusra, segítődre! Egyes keresztények 
túlságosan sokat gondolnak Sátán hatalmára, és sokat is beszélnek róla. Ellen-
ségükről gondolkoznak, ellene imádkoznak erőért, róla beszélnek, míg egyre 
nagyobbnak és nagyobbnak látszik képzeletükben. Igaz, hogy Sátán igen erős 
lény, de hála Istennek, hatalmas Megváltónk van, aki kiűzte a gonoszt a menny-
ből. Sátánnak tetszik, ha felnagyítjuk erejét. Miért nem Jézusról beszélünk? Mi-
ért nem magasztaljuk az Ő erejét és szeretetét” (i. m. 415-416. o.)?

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Gondoljunk néhány olyan példára, amit a héten említettünk a 

Bibliában bemutatott győzelmekkel kapcsolatban! Milyen hasonló 
eseteket látunk ma? Tehetünk érte, és ha igen, akkor mit, hogy gya-
koribb legyen az efféle tapasztalat? 

2) Mit jelent „közeledni Istenhez”, amire az előbbi White-idézet is 
utal? Hogyan tehetjük ezt? Beszélgessünk a csoportban arról, hogy 
mi szükséges hozzá! Mi következik ebből?

3) Képzeljük magunkat Péter helyébe, amikor az emberek örültek, ha 
legalább az árnyékát megérinthették! Hogyan hatna ránk lelkileg 
egy ilyen helyzet? Egyedül mi adhat biztonságot hasonló esetben?
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KÁDÁR FERENC:
HOZZÁD FORDULOK

Hozzád fordulok
kegyes Isten, 
ments meg engem 
a semmitől.

Mutasd meg az utad, 
tiszta vízért, 
kedves ízért
hozzád jövök.

Engedj kételkednem,
megtisztulnom
s leborulnom
színed előtt.

Engedd, hogy álom
elringasson,
s ne rángasson
a gyötrelem.

Hozzád fordulok
kegyes Isten,
óvj meg engem
a semmitől.
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november 10–16.

„Felfegyverkezni” 
a győzelemhez

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Márk 14:38; Róma 10:15; 2Korinthus 6:7; 
Efézus 5:9; 6:14-18; 1Thesszalonika 5:8

„Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok 
ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok” (Ef 6:13).

KULCSGONDOLAT: Minden hívőnek személyesen, egyénileg kell fel-
fegyverkezni, hiszen mindannyian egyénileg, személyesen vívjuk a nagy 
küzdelem ránk eső csatáit. 

Sátánnak az a végső célja, hogy alattvalói olyan hűségét biztosítsa magának, 
amilyennel Krisztust övezik az igaz hívők. A megtérés előtt az ember az ör-
dög birodalmának része, aki uralkodik felette. A megtérés ugyan kiszakítja 
a hívőt az ördög uralma alól, mégsem töri meg teljesen a gonosz hatalmát. 
Ilyenkor Sátán fokozott erőfeszítéssel igyekszik tönkretenni az ember hitét, 
hogy visszaszerezze magának. Kész bevetni a megtévesztő fortélyok hatal-
mas körét, amelyeket a Szentírás így nevez: „az ördögnek minden ravaszsága” 
(Ef 6:11). Végeredményben azonban bármilyen csaláshoz, fortélyhoz vagy 
cselhez folyamodik is az ellenség, senkit sem szakíthat el Krisztustól, aki el-
tökélte, hogy hűségesen kitart az Úr mellett (Sátán megnehezítheti az ember 
életét, de ez már egészen más dolog).

E heti tanulmányunk a kereszténynek az ebben a harcban használatos fegy-
verzetére összpontosítja a figyelmet. Egyedül az jelent védelmet, ha Isten 
minden fegyverét felöltjük. Éppen ezért kell megismernünk, melyek ezek, 
hiszen nélkülük bizonyára az ellenség prédájává válnánk, velük azonban 
biztos a győzelem!

7. tanulmány
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november 11.

A SZEMÉLYES FELFEGYVERKEZÉS SZÜKSÉGESSÉGE

Ef 6:12 versében Pál a keresztény életét küzdelemként mutatja be, amikor azt 
mondja, hogy „van nékünk tusakodásunk”. Figyeljük meg, hogy többes szám-
ban ír. Ezzel a kifejezéssel: „nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk”, 
minden keresztényt bevon a képbe. A 13. versben arra biztatja olvasóit, hogy 
vegyék fel Isten összes fegyverét. Isten fegyverzetével kell felszerelkeznünk, 
amit az Úr rendelkezésünkre is bocsát. „Annakokáért” – kezdi az apostol 
a verset, érzékeltetve, hogy a küzdelem természetére való tekintettel szük-
séges felvérteznünk magunkat. Majd pedig leírja a módját, hogyan kell ezt 
megtennünk, szavaival a római katonák harci öltözetének képét idézve fel. 

Gondolkozzunk el Ef 6:14-17 hasonlatáról! Mi érzékelteti különösen eb-
ben a képben azt, hogy ez a küzdelem nem csupán érint minden keresz-
tényt, de mindenkinek meg kell vívnia a maga csatáit? Mit jelent szemé-
lyesen nekünk, hogy így kell harcolnunk? 

Az „tusakodás”-nak fordított szó eredetileg kézitusát jelentett, de később a 
küzdelem más fajtáira is alkalmazni kezdték. Az itteni használata talán nem 
a démonokkal való kézitusát idézi, de egyértelműen a küzdelem személyes-
ségére mutat. 

Mt 25:1-13 szakaszában a tíz szűz példázata ugyan ettől eltérő összefüggés-
ben olvasható, de a lelki dolgok végzésének egyéni jellegét fejezi ki. Ellen 
White az öt szűz lelkiállapotát ahhoz a végidőben élő csoporthoz hasonlítja, 
akikről Pál írja, hogy fenntartják a kegyesség látszatát, de hiányzik belőlük 
az erő (2Tim 3:1-5). „Ezek azok, akik a veszély idején ezt kiáltják: békesség 
és biztonság. Azzal áltatják magukat, hogy minden rendben van, és nem 
is álmodnak veszélyről. Amikor a kábulatból magukhoz térnek, meglátják 
ínségüket, és másokat kérlelnek, hogy pótolják a hiányt. De nincs olyan em-
ber, aki a másik lelki hiányosságát pótolni tudná” (Ellen G. White: Krisztus 
példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház. 283-284. o.).

Nevezzünk meg néhány olyan dolgot, amit mindenki csak maga tehet 
meg magáért, más nem végezheti el helyette! (Például senki nem ehet 
helyettünk.) Hogyan alkalmazhatjuk ugyanezt az elvet a lelki küzde-
lemre való felvérteződésre?
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november 12.hétfő

AZ IGAZLELKŰSÉG ÖVE ÉS AZ IGAZSÁG MELLVASA

„Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az 
igazságnak mellvasába” (Ef 6:14). 

Talán kissé nehéz lenne pontosan megmondani, mivel is kellett felövezni-
ük magukat, de Ef 6:14 versében Pál arra a bőr körülkötőre utalhatott, ami 
bizonyos védelmet nyújtott az altestnek, ugyanakkor nem gátolta a szabad 
mozgást, cselekvést. Ebben az esetben az alapfelszerelés része volt. Pál ehhez 
hasonlította az igazlelkűséget. 

Az igazlelkűség öve mellett az apostol még megemlíti az igazság mellvasát is. 
Egy versen belül ír a kettőről, összekapcsolva az igazságot az igazságosság-
gal, hűséggel. 

Keressük ki a következő igehelyeket: 1Kir 3:6; Zsolt 15:2; 96:13; Péld 
12:16; Ézs 48:1; 2Kor 6:7; Ef 5:9! Hogyan világítanak rá az igazság és az 
igazságosság (hűség) kapcsolatára? Miért fontos megértenünk ezt, ami-
kor lelki védelmet keresünk a nagy küzdelemben?

Amikor a lelki küzdelem vonatkozásában Pál az igazság mellvasáról beszél, 
akkor erkölcsi kérdések forognak a gondolataiban. A sötétség erőivel szem-
beni harcban a keresztény számára éppen annyira fontos a helyes cselekedet 
és az igazság gyakorlása, más szóval, az igazság megélése, mint a páncél a 
csatatéren harcoló katona számára. Amikor nem gyakoroljuk az igazság cse-
lekedeteit, ha hátat fordítunk annak, amiről pedig tudjuk, hogy az az igaz-
ság, könnyű prédának bizonyulunk Sátán számára, mert a fegyverzetünkben 
hiányosság mutatkozik. 

Az igazság igaz életet is jelent, ugyanakkor gondolnunk kell az igazság egyéb 
vetületeire is, Krisztus igazságára, ami betakar és ami továbbra is egyetlen re-
ményünk marad az üdvösségre! Ameddig ragaszkodunk ehhez, hogy Jézus 
az üdvösségünk alapja, védelmet élvezünk Sátán egyik leghatásosabb lelki 
támadásával, a csüggedéssel szemben. 

Éreztünk már kísértést arra, hogy feladjuk hitéletünket, mert elcsüg-
gesztett az életünk, a jellemünk vagy az, amit tettünk? Ha igen, akkor 
átérezzük annak fontosságát, hogy Krisztus igazsága erős védelem 
Sátán támadásai ellen? 
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november 13. kedd

FELKÉSZÜLÉS ÉS A HIT PAJZSA

A római katonák öltözetének olyannak kellett lenni, hogy a járásukat semmi 
ne akadályozza még nehéz terepen sem. Ezért gyakran éles szegekkel kivert 
lábbelit viseltek, ami nem csúszott. Ennek hasonlatára utalt Pál „a békesség 
evangéliumának készsége” (Ef 6:15) kifejezéssel.

Olvassuk el Ézs 52:7, Róm 10:15 és Ef 6:15 verseit! Pál bizonyára arra 
gondolt, hogy a keresztények legyenek kitartóak az élet küzdelmében.  
A békesség evangéliuma milyen értelemben ad biztosságot a kereszté-
nyeknek a lelki küzdelem során?  

Más fordításokban így hangzik Ef 6:15: „felsaruzva a lábatokat a békesség 
evangéliuma hirdetésének a készségével” (új prot. ford.); „sarunak meg a készsé-
get viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére” (SZIT). Az a görög szó a 
kulcs, ami azt jelenti, hogy „felkészültség”, „készenlét”. Ebből következően 
a békesség evangéliuma, mint biztos alap, az a békesség, amit a keresztény 
azért élvez, mert Krisztus vére által megbékélt Istennel. Megbékélése teszi 
lehetővé, hogy a hívő szilárdan megvesse a lábát a mindannyiunk által ta-
pasztalt lelki küzdelmek idején. 

Pál felsorolásában a fegyverzet következő darabja a pajzs – ehhez hason-
lítja az apostol a hitet (Ef 6:16). Bevezetésül ezt mondja: „mindezekhez…” 
Vajon mit akart ezzel kifejezni? 

A pajzsnak fordított szó a görögben az „ajtó” szóból ered. A pajzs mérete 
1.3 x 0.8 méter volt, és két, egymásra ragasztott falemez alkotta, amit ajtó 
formájúra készítettek el. Akkoriban a nyílvesszőket szurokba mártották és 
meggyújtották, ezért a pajzsot bőrréteggel vonták be, hogy ne gyulladjon 
meg egykönnyen, a nyílvesszők hegyét pedig eltompítsa. A védelmi felszere-
lések között a pajzs volt az egyik legfontosabb.  

Nem nehéz meglátni a lelki párhuzamot: Sátán „tüzes nyilai” közé tartozik 
a testi vágy, a kétely, a kapzsiság, a hiúság stb. „A pajzsként előre tartott hit 
azonban mindet megállítja, kioltja lángját, a nyílvesszők a földre hullnak, nem 
árthatnak” (The SDA Bible Commentary. 6. köt. 1045. o.). Ez a hit elsősorban 
a cselekvő hit, aminek ugyan része a tantételbeli igazság, de a puszta hitnél 
továbbmegy. Az ellenség támadásaival szemben tanúsított aktív védekezésben 
mutatkozik meg. Természetesen nem menthetjük meg önmagunkat, nem áll-
hatunk ki az ördög ellen egyedül. Küzdelmeink közben naponta az Urat és az 
Ő útjait kell választanunk, nem azt, amit az ördög hoz elénk. 
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november 14.szerda

SISAK ÉS KARD

Ef 6:17 versében olvasunk az üdvösség sisakjáról. Ez a kép minden bizony-
nyal Ézs 59:17-ből ered, még ha Pálnál másként is használatos. Ézsaiás köny-
ve 59. fejezetében Isten ölti fel a szabadítás sisakját, Ef 6:17 versében pedig 
a hívőnek kell felvenni azt. Míg a fegyverzet előbb említett darabjait talán 
letették, majd a katonák felemelték, a sisakot valószínűleg a kezükbe adták. 
Talán ez is érzékelteti, hogy az üdvösség egészében véve ajándék. 

1Thessz 5:8 versében Pál a sisakra azt írja, hogy „az üdvösségnek re-
ménysége”, Ef 6:17 versében pedig egyszerűen csak üdvösségnek nevezi.  
Miért mondható védelmi felszerelésnek az üdvösség? A hangsúlyeltoló-
dás mennyiben világít erre rá? 

Az Újszövetség szerint az üdvösség már a jelenben tapasztalható, de majd 
akkor teljesedik ki, amikor az örökkévalóságban a gonoszság minden faj-
tájától megszabadulunk. Az üdvösség sisakját, amit Isten visel (Ézs 59:17), 
védelem gyanánt megkapja a hívő. Az ördög támadásainak az a végső célja, 
hogy az üdvösségtől megfossza a keresztényeket, éppen ezért a csata túlélé-
séhez erős védelem az üdvbizonyosság, aminek nem a saját cselekedeteink 
képezik alapját. A hívő a zsoltárossal együtt valóban kijelentheti minden lel-
ki harcban: „Én Uram, Istenem, szabadításom ereje: fedezd be fejemet a háború 
napján” (Zsolt 140:8)!

Az üdvösség sisakjának említése után „a Léleknek kardja” következik, ez 
pedig Isten Igéje. Hasonlítsuk össze Ef 6:17 és Zsid 4:12 verseit! Milyen 
fontos üzenetet találunk e szavakban, különösen a Sátánnal folytatott 
küzdelem vonatkozásában? 

Jézus megkísértésének története Mt 4:1-10 szakaszában szép példája annak, 
hogyan lehet hathatós fegyver Isten Igéje. Ez a rész arra is készteti a hívőket, 
hogy erősítsék meg magukat az Írásban kinyilatkoztatott igazságokkal. 

Annyiféle erő igyekszik gyengíteni a Bibliába vetett bizalmunkat. 
Nevezzünk meg néhányat közülük, amelyek a mi társadalmunkban, 
kultúránkban, gyülekezetünkben felismerhetők! Hogyan védhetünk 
ki minden olyan (időnként burkolt formában jelentkező) próbálko-
zást, ami gyengítené a Bibliába vetett hitünket?
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november 15. csütörtök

ÁLLANDÓ IMÁDSÁG

Ef 6:18 versében ezt olvassuk: „imádkozván minden időben”, ami természetes 
módon kapcsolódik az előző vershez. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy a meny-
nyei fegyverzet felvételéhez, felöltéséhez és elfogadásához egyaránt Istenre 
kell hagyatkoznunk. Ebből következően „az imádság nem egy újabb darabja 
a fegyverzetnek; inkább az ima jellemezze a lelkületét, a módját annak, aho-
gyan a fegyverzetet hordjuk, a csatát vívjuk. Pál arra biztat, hogy ilyen legyen 
az állandó lelkiállapotunk, a hozzáállásunk. Istennel való folytonos kapcso-
lat jellemezzen” (The SDA Bible Commentary. 6. köt. 1046. o.)!

Tanulmányozzuk Ef 6:18 versét alaposan! Pál imára késztető szavai kö-
zül melyek utalnak az éberségre és a fegyelemre? 

A Bibliában gyakori a felszólítás, hogy ne hagyjuk abba az imádkozást (Lk 
18:1; Róm 12:12; Fil 4:6; Kol 4:2; 1Thessz 5:17). Ám Efézus 6. fejezetében, 
a gonosz erőkkel való küzdelemmel kapcsolatban Pál azt emeli ki, hogy az 
élet minden alkalmát ima övezze. Nem kis feladat a keresztények számára, 
hogy így viszonyuljanak az imádsághoz, leginkább azért, mert hajlamosak 
vagyunk a nehéz pillanatokban először ösztönszerűen a barátokkal, munka-
társakkal megbeszélni az adott kérdéseket. Persze ez nem baj és meg is van 
a maga szerepe. Mégis mindig az ima legyen az első védelmi vonal, ez legyen 
az, amit „szüntelen” teszünk!

Ef 6:18 versében így olvassuk: „imádkozván minden időben”, majd az 
apostol arra figyelmeztet, hogy vigyázzunk. Mire kell vigyázni és miért? 

Jézus a Gecsemáné-kertben azt mondta Péternek és a többi tanítvány-
nak, akik aludtak, amikor rájuk talált, hogy vigyázzanak és imádkozzanak  
(Mk 14:38). Jézus már korábban is figyelmeztette őket, hogy vigyázzanak 
(Mk 13:33-37). Lukács a vigyázást összekapcsolja az imádsággal, mint ami 
állandó lelki erőt ad a kereszténynek. Ef 6:18 verse a másokért való imád-
ságot hangsúlyozza. Kétségtelen, másokért imádkozva mi magunk is meg-
erősödünk lelkileg, jobban felvértezzük magunkat az előttünk álló harcra, 
bármilyen formában is jelentkezzen. 

Lelkileg miért jelent az többet számunkra, ha magunkért imádko-
zunk, mint amikor mások imádkoznak értünk (még ha az is nagyon 
fontos)? Saját imánk következtében mi történik, ami akkor nem lesz 
meg, ha más imádkozik értünk? 
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november 16.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 
„Felhívás magasabb rendű életre” c. fejezet, 205-208. o.

„Minden lélekben kétféle erő vív kemény csatát a győzelemért. Sátán veze-
tésével a hitetlenség felsorakoztatja erőit, hogy elvágjon az erő Forrásától.  
A hit is felvonultatja csapatait, amelyeknek élén Krisztus, hitünk szerzője és 
bevégzője áll. A küzdelem óráról órára dúl, a mennyei lények szeme előtt. 
Ebben a harcban az a nagy kérdés, hogy ki szerzi meg az uralmat. Erről min-
denkinek magának kell meghoznia a döntést, mindenki részes a küzdelem-
ben, vagy az egyik, vagy a másik oldalon harcol. A harcból nincs menekvés… 
Az Ige arra biztat, hogy készüljünk a harcra: ’legyetek erősek az Úrban, és az 
ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy megáll-
hassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben’ (Ef 6:10-11). Majd ismét 
hangzik a figyelmeztetés: ’Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegy-
verét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén meg-
állhassatok’ (13. vers)” (Ellen G. White: Sons and Daughters of God. 328. o.).

„Fel kell öltenünk a fegyverzet minden egyes darabját, majd szilárdan meg 
kell állnunk. Az Úr megtisztelt azzal, hogy katonáiul választott. Küzdjünk 
hát bátran érte, minden tettünkkel őrizve az igazságot. A lélek jólétéhez el-
engedhetetlen, hogy minden ügyünkben becsülettel járjunk el. Miközben 
a saját hajlamaink feletti győzelemre törekszünk, Szentlelke által segít az 
Úr, hogy minden tettünket körültekintően vigyük végbe, nehogy alkalmat 
adjunk az ellenségnek rosszat mondani az igazságról. Mellvértként vegyük 
fel az Isten által védelmezett igazságot, aminek viselése mindenki számára 
kiváltság lehet. Ez fogja védelmezni lelki életünket” (Ellen G. White megjegy-
zése, The SDA Bible Commentary. 6. köt. 1119. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) E heti tanulmányunk kiemeli, hogy mindannyian személyesen részt 

veszünk a küzdelemben, keresztényként azonban egy szélesebb 
közösség tagjai vagyunk. A közösség egésze hogyan segíthet az egyes 
embereknek saját harcukban? Gyakorlatilag hogyan segíthet a 
közösség a különféle formában jelentkező lelki szükségletek terén? 

2) A Bibliában központi szerepet játszó nagy küzdelem gondolatának 
valóságát hogyan érzékeltetik még szemléletesebben Pál apostol-
nak a katonai élet köréből vett hasonlatai? Miért fontos tisztában 
lennünk e küzdelem valóságával? Ugyan melyik katona nincs tisz-
tában a harcmezőn azzal, hogy háborúban harcol? 
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REMÉNY ISTENBEN

Amikor minden kilátástalannak tűnik, Istenhez fordulhatunk, és az élet 
ismét értelmet nyer.

Annyian élnek minden reménytől megfosztva. Szemükben kihunyt a 
fény. Úgy megtaposta őket az élet, hogy reggel alig tudnak felkelni, és 
képtelenek vidáman nekivágni a napnak. Az Úr szeretetének dicsőséges 
igazsága megérinti ezeket az elveszett, megfáradt szíveket. Áldott bizto-
sítékot ad nekik, reményt, amely csak az Istenben való bizalom eredmé-
nye lehet. Ilyen a remény, amely minden napunknak értelmet ad.

KITARTÁS AZ ENGEDELMESSÉGBEN

„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról 
való meggyőződés” (Zsid 11:1).

Egy gond és egy ígéret – Isten nem hagyott fegyver nélkül minket. Meg-
mutatta, hogy van kiút, nem hagyja, hogy bajunk essék. Tartsatok ki az 
engedelmességben – lehet, hogy hitetek próbája ez! De győzelemben 
elvezet az ígéret földjére titeket!

A kitartás mindaddig lehetséges, amíg hisszük, hogy Isten munkálkodik 
– megváltoztatja az embereket, a körülményeinket és minket is.
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november 17–23.

Az egyház: az emberiség 
szolgálatában

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 28:19-20; János 17:21-22; 
Apostolok cselekedetei 15:1-29; Róma 16:5; 1Korinthus 1:2; 
1Péter 2:9

„Ezeket írom néked, remélvén, hogy nem sokára hozzád megyek; De ha kés-
ném, hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő 
Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége” (1Tim 3:14-15).

KULCSGONDOLAT: „Ne felejtsük el, hogy legyen bár az egyház bármi-
lyen gyenge és fogyatékos, mégis az egyetlen olyan földi dolog, melynek 
Krisztus páratlan figyelmet szentel” (Szemelvények Ellen G. White írásai-
ból. 2. köt. Budapest, 2000, Advent Kiadó. 376. o.).

Sokak számára az egyház már nem az, mint ami valaha volt. Vannak, akik 
egyenesen „egyháztól független kereszténységről” beszélnek, még ha ez a 
fogalom ellentmondásos is. Mások a szervezett egyház ellen voksolnak.  
(A szervezetlen egyház vajon jobb volna?) A Biblia viszont egyértelműen ta-
nítja, hogy az egyház fontos, nem csupán egy választható lehetőség, hanem 
meghatározó része a megváltási tervnek. Nem is csoda, hogy a nagy küzde-
lem kibontakozása közben Sátán olyan erővel támadja, főként azért, mert ez 
jelentős eszköz, ami által a bűnösök megismerhetik az Isten által felajánlott 
üdvösséget. Az egyház „az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erős-
sége” (1Tim 3:15) – írta Pál. Nem emberi találmány, Isten hívta létre, hogy a 
tévúton járó bűnös embert üdvözítő kapcsolatba vonja önmagával. 

8. tanulmány
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november 18. vasárnap

AZ EGYHÁZ TERMÉSZETE – 1. rész

Amikor valaminek a természetéről beszélünk, akkor általában az eredete, 
a működése és a célja foglalkoztat. A Biblia több hasonlattal is utal az egy-
házra, ami görögül ekklészia („kihívottak közössége”). A világi görög nyelv-
használatban ez a szó vonatkozott általában azokra a polgárokra, akiket 
otthonukból egy nyilvános helyre hívtak el, valamilyen összejövetelre. Az 
Újszövetség ebben az általános értelemben használja ezt a kifejezést. 

Az Ószövetség görög fordítása, a Septuaginta szintén az ekklészia szóval utal 
Izráel gyülekezetére, főként, amikor vallási célból járultak az Úr elé.

Isten „elhívta” a zsidó népet, hogy kiválasztott népe legyen. Az őskereszté-
nyek feltehetően azoknak a zsidó és pogány származású hívőknek a körét 
nevezték egyháznak, akiket Isten elhívott, hogy kegyelmének élvezőiként bi-
zonyságot tegyenek Krisztusról. Az Újszövetség Krisztus hűséges követőinek 
a csoportjára utal az egyház szóval. Megjegyezendő, hogy az ekklészia sosem 
épületre vonatkozott, amelyben az istentisztelet folyt. Arról is szót kell ejteni, 
hogy míg a „zsinagóga” eredetileg a meghatározott céllal összegyűlt embere-
ket jelölte, a keresztények szívesebben használták az ekklészia kifejezést. Ám 
mindkét szó utal rá, hogy az újszövetségi egyház az Ótestamentum népének, 
Izráel „gyülekezetének” (ApCsel 7:38) történelmi folytatása. 

Általánosságban szólva az ekklészia az Isten által elhívott emberek cso-
portjára utal. Milyen magyarázatot találunk ebben arra, hogy e szót Pál 
három különböző szinten használja: a) az egyes emberek házában mű-
ködő gyülekezetekre (Róm 16:5; 1Kor 16:19); b) egy adott város gyüle-
kezeteire (1Kor 1:2; Gal 1:2); c) egy nagyobb földrajzi terület gyülekeze-
teire (ApCsel 9:31)?

Az ekklészia emberek olyan csoportját jelöli, akik üdvözítő kapcsolatban áll-
nak Krisztussal. Tehát az egyes gyülekezetek nem csupán részei az egész egy-
háznak – mindegyik egység a közösség egészét képviseli. Továbbá az egyház 
az egész világon egy, mégis jelen van minden gyülekezetben.  

Gondoljunk saját gyülekezetünkre, ami Isten egész egyházát képvise-
li! Milyen felelősséget helyez ez ránk, akik az egyház testének, egyben 
a helyi gyülekezetnek is tagjai vagyunk?
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AZ EGYHÁZ TERMÉSZETE – 2. rész

Az ekklészia kifejezésen túl az Újszövetség még számos képpel utal az egy-
házra, amelyek tovább magyarázzák természetét és működését. Ma csak két 
lényeges dolgot vizsgálunk meg e témakörön belül: az egyház mint Isten 
népe és az egyház mint Krisztus teste. 

1. Az „Isten népe” fogalom az Ószövetségben Izráel népre vonatkozott 
(5Móz 14:2). Most olvassuk el 1Pt 2:9 versét, ahol ez a meghatározás 
a keresztényeket jelöli! Mit jelent ez számunkra ma? 

Figyeljük meg, hogy noha ez a fogalom utal a keresztényekre, de még mindig 
vonatkozik Izráel népére is (Lk 1:68; Róm 12:1-2). Az Újszövetség nyilván 
úgy alkalmazza az egyház fogalmát, hogy ezzel a folyamatosságot, az össze-
tartozást érzékelteti (lásd Gal 3:29).

2. „Krisztus teste” – Róm 12:5, 1Kor 12:27 és Ef 1:22-23 versei úgy mu-
tatják be az egyházat, mint ami Krisztus teste. Hogyan világítanak rá 
ezek az igehelyek az egyház természetére és feladatára? 

Számos gondolatot találhatunk e szövegekben, talán a legkézenfekvőbb az 
egység (lásd a szerdai tanulmányt), amit látnunk kell az egyházban. Ezt a 
gondolatot másutt is megfogalmazza az Újszövetség, különösen 1Korinthus 
12. fejezetében, ahol Pál így ír: „Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, 
az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a 
Krisztus is. Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk 
meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy 
Lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha ezt mondaná 
a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből 
való-é azért? És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a 
testből való; avagy nem a testből való-é azért? Ha az egész test szem, hol a hallás? 
ha az egész hallás, hol a szaglás” (1Kor 12:12-17)?

Aki autoimmun betegségben szenved, azt saját immunrendszere 
támadja, éppen az, aminek védenie kellene. Gondoljunk erre a hason-
latra az egyházzal mint „Krisztus testével” összefüggésben!
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AZ EGYHÁZ KÜLDETÉSE

Az egyház Krisztus teste – ez azt jelenti, hogy azt kell tennie, amit Krisztus 
tenne, ha „testileg” még mindig a földön járna. Éppen ezért hívta el Isten az 
egyházat mint „gyülekezetet”. Az egyháznak nem egyszerűen küldetése van, 
hanem maga az egyház a küldetés. 

Mit találunk Mt 28:19-20 verseiben az egyház küldetésével kapcsolat-
ban? 

A misszió részét képezi az, hogy elküldenek embereket Istenről beszélni. 
Isten is éppen ezt tette Izráel prófétáival (Jer 7:25) és az apostolokkal (Lk 
9:1-2; 10:1, 9). Jézus elküldte a tanítványait, mint ahogy az Atya elküldte 
Őt (Jn 20:21). Ma sem érheti be kevesebbel az egyház, ha hű akar maradni 
küldetéséhez. 
Mit tanítanak a következő szövegek az egyház küldetésével kapcsolat-
ban? Mt 10:5-8; Ef 1:6; 4:11-13; Jak 1:27; 1Pt 2:9

Az evangélium hirdetése nyilvánvalóan központi része az egyház küldetésé-
nek. Istennek az is a célja e közösséggel, hogy építse a hívőket, támogassa 
az igaz istentiszteletet, valamint lehetővé tegye szociális jellegű feladatok el-
végzését. 

Az egyháznak sok mindennel meg kell birkózni, e feladatok között azonban 
az egyik legnehezebb helyes egyensúlyt tartani a misszió értelmezésében. 
Egyrészt igen könnyű volna egészen lekötni magunkat a társadalmi reform 
kérdéseivel, a társadalom javát keresni, minden baj orvoslását. Valóban fon-
tos az ilyen természetű munka, mégsem engedhető meg, hogy teljes mér-
tékben ez töltse ki az egyház tevékenységét. Küldetésünk, hogy megismer-
tessük az elveszetteket Jézussal és felkészítsünk egy népet visszajövetelére. 
Ugyanakkor azt a végletet is kerülnünk kell, hogy úgy éljünk, mintha min-
den újságcím a világ végét hirdetné, és emiatt elhanyagolnánk a hétköznapi 
élet alapvető feladatait. Isteni bölcsességre van szükség ahhoz, hogy képesek 
legyünk kellő egyensúlyt tartani.

Mennyire kapcsolódunk bele az egyház missziójába? Milyen szempont-
ból és hogyan tehetnénk még többet? Miért fontos saját lelki fejlődé-
sünk miatt is részt venni abban, amire Isten elhívta az egyházat? 
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november 21.szerda

AZ EGYHÁZ EGYSÉGE

Az egyházat – amit úgy mutat be a Biblia, hogy Isten „választottai”, „Isten népe”, 
„Krisztus teste” és „a Szentlélek temploma” – az Úr alkalmassá teszi a szolgálat-
ra vagy a küldetésre. Az egység azért olyan fontos, mert nélküle az egyház nem 
lesz képes eredményesen végezni küldetését. Nem csoda hát, hogy földi élete 
vége felé Krisztus sokat gondolt az egység kérdésére (Jn 17:21-22).

Jézus imádkozott az egyház egységéért (Jn 17:21-22), Pál is az egység 
megőrzésére biztatta a hívőket (Róm 15:5-6). Hogyan értsük az egységet 
az imént idézett versek megfogalmazása szerint? Mit jelent ez az egység? 

Érzésben, gondolatban, cselekedetben és még sok egyéb téren lévő egység 
volt az, amiért Krisztus imádkozott és aminek elérésére Pál kérte a hívőket. 
Ezt az összhangot nem lehet társadalmi „tervezéssel”, diplomáciai úton vagy 
politikai bravúrral elérni. Az egység ajándék, ami a bennünk lakozó Krisztus 
áldásaként száll a hívőkre (Jn 17:22-23) és az Atya Isten hatalma tartja meg 
(Jn 17:11).

Olvassuk el 1Kor 1:10 és 2Kor 13:11 verseit! Hogyan érjük el, amire Pál 
e versekben felszólít? 

Nem kérdés, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, sok dologról eltérő-
en vélekedünk és a nézetkülönbségek időnként igencsak megnehezíthetik az 
egység kialakulását. Az egyház valamennyi szintjén elkerülhetetlenül szem-
besülünk nehézségekkel és feszültségekkel, ezért mindannyiunknak táplál-
nunk kell magunkban az alázat, az önmegtagadás és a jóindulat lelkületét! 
Annyi megoszlás oka az önzés, a büszkeség, az önfelmagasztalás és a saját 
akarat érvényesítésének vágya! Egyikünk sem hibátlan, senki sem ért mindent 
tökéletesen. Ha naponta felvennénk keresztünket, ha naponta meghalnánk 
énünknek, ha nap mint nap nemcsak a magunk javát keresnénk, hanem má-
sokét és az egyházét is, az elkerülhetetlenül megnyilvánuló különbségek elle-
nére is egyszerűen eltűnne sok olyan probléma, amelyekkel jelenleg küzdünk 
és amelyek akadályozzák a munkát! Röviden, az egység egyénileg kezdődik 
mindannyiunknál, akik Krisztus követőinek valljuk magunkat – de nemcsak 
névleg, hanem igazi önfeláldozó lelkülettel. Akkor valósul meg, ha egész éle-
tünket egy önmagunknál fontosabb ügynek szenteljük. 
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november 22. csütörtök

EGYHÁZVEZETÉS

Az irányítás célja, hogy különböző dolgokat elvégezzünk. Igaz ez általánosság-
ban véve a társadalom életére, de az egyházi életre nézve is. Az irányításhoz 
hozzátartozik a szervezés, ami jelenti a jól működő, összetartó egységbe fogást, 
a feladat elvégzését elősegítő szabályok, rendelkezések és struktúrák megalko-
tását. A vezetés kérdésében rendkívül fontos a hatalom is. A gyülekezeti élet 
gyakorlati szintjén kinek van joga felhatalmazást adni bizonyos dolgokra és kit 
lehet felhatalmazni feladatok elvégzésére? Az e kérdésekre adott különböző vá-
laszok vezettek az egyházvezetés eltérő formáinak kialakulásához. A hetednapi 
adventisták az egyházvezetés képviseleti formáját választották. Ideális esetben 
a vezető csupán képviselőként jár el, a tagságtól kapja a felhatalmazást és a 
felelősségeket. Nem elég egyszerűen azt kimutatni, hogy egy bizonyos egyház-
vezetési rendszer a Szentíráson alapszik. A rendszeren belül a hatalom gyakor-
lásának is a bibliai értékek iránti fogékonyságot kell bizonyítania!  

Keressük meg ApCsel 15:1-29 szakaszát! Mit tanulhatunk ebből a részből 
az egyházszervezet és egyházvezetés néhány fő, itt megmutatkozó elvéről? 

Több mindent megtanulhatunk e versekből az egyházvezetésről, egyet azon-
ban világosan kell látnunk: az egyház megszervezésének a középpontjában 
mindenképpen az evangélium terjesztése legyen! A Biblia szerint az egyház-
vezetés annyit ér, amennyire támogatja és segíti a missziót és az evangélium 
hirdetését. Arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy Krisztus az egyház és a 
megválasztott vezetői által gyakorolja hatalmát, de nem adta azt át! Továbbra 
is Ő az egyház feje (Ef 1:22). Az őskeresztény egyház nagyon is tisztában volt 
azzal, hogy nem gyakorolhatnak semmiféle hatalmat Krisztustól és Igéjétől 
függetlenül. ApCsel 15:28 verse szerint a zsinaton fontosnak tartották, hogy 
amit eldöntöttek, „tetszék a Szentléleknek”, Krisztus igazi képviselőjének. Az 
egyház mai tisztségviselői sem cselekedhetnek másként. 

Vegyük fontolóra Mt 20:24-28 és 23:8 verseit! Mi következik ebből a ha-
talom gyakorlását illetően az egyház minden szintjén?

Mennyire állunk készen mások szolgálatára? Alaposan vizsgáljuk 
meg indítékainkat! Mit mondhatunk róluk a gyülekezetben végzett 
feladatunkra gondolva, bármilyen tisztet töltünk is be? Mérlegeljük, 
mit miért teszünk! Hogyan lehetne még inkább összhangba hozni  
indítékainkat az Igében kijelentett elvekkel?  
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november 23.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Ha valaki heves vérmérsékletű, lobbanékony és testvérei fölötti hatalomra 
tör, úgy érezve, hogy jogában áll saját akaratát uralkodó erővé tenni, az a leg-
jobb és az egyetlen biztos út, ha eltávolítjuk, nehogy nagyobb baj történjen, 
saját lelkét elveszítse és veszélybe sodorja másokét is… Az Isten öröksége 
feletti uralomvágy mindenképpen ellenhatást vált ki, ha az ilyen ember nem 
változtat magatartásán… Pozíciója révén az ember egy cseppet sem lesz na-
gyobb Isten szemében. Az Úr egyedül a jellemet értékeli” (Ellen G. White: 
Testimonies to Ministers and Gospel Workers. 362. o.).

„Krisztus egyházának az a küldetése, hogy mentse a vesztébe rohanó bű-
nöst. Be kell mutatnia Isten szeretetét az embereknek, e szeretettel megnyer-
ve őket Krisztusnak. A jelenvaló igazságot el kell juttatni a föld sötét zugaiba, 
és ez a munka talán az otthonban kezdődik” (Ellen G. White: Testimonies for 
the Church. 3. köt. 381. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Nem kérdés, hogy az egyház, a mi egyházunk küzd bizonyos prob-

lémákkal. Jézus erre a következő magyarázatot adta: „Hasonlatos a 
mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett; De 
mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége és konkolyt vete 
a búza közé, és elméne” (Mt 13:24-25). Olvassuk el a példázat többi 
részét is! Hogyan érthetjük Jézus szavait egyházunk vonatkozásá-
ban? Hogyan viszonyuljunk azokhoz, akik problémákat okoznak? 
Vajon semmiképpen nem lehet kizárni senkit (lásd még pl. Róm 
16:17; Tit 3:10-11)?

2) Mit mondanánk annak, aki szerint az egyház megromlott, ezért 
elszakad a közösségtől és inkább maga marad? 

3) Egyházunk elfogadja a „minden hívő papsága” gondolatát. Mit 
jelent ez? Milyen felelősséget hárít e felfogás minden hívőre, egyé-
nileg ránk? 

4) Beszélgessünk a csoportban arról, hogy mi minden fenyegetheti 
egyházunk egységét! A múltban milyen kérdések idéztek elő meg-
oszlást? Mit tanulhatunk a múltból, ami megakadályozná hasonló 
dolgok előfordulását a jövőben? 
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
ŐSZI HANGULAT

Halkan sóhajt
a novemberi szél.
Én tudom, mit mond,
értem, mit beszél.
Elmúlt a nyár – mondja panaszosan –,
én is érzem a csontjaimban.

– Sárgult levél száll,
búcsúzik az ágtól,
mint az öreg ember
ettől a világtól.
Mint a patakban
a hab, ha partot ér,
odaütődik: meghal a szegény.

Felettünk is így múlnak a napok;
reggel még ragyog,
este már halott.
– Világ folyása...
Ne sírj, őszi szél!
A maga útján
elballag a tél.

Jön majd a tavasz
megújulása!
Rend van itt,
Isten parancsszavára.
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november 24–30.

Az egyház: szertartások és 
szertartási rend

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 26:26-28; 28:19-20; János 13:1-17; 
Róma 6:3-8; 1Korinthus 11:24-26

„Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyá-
jan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a 
Szentlélek ajándékát” (ApCsel 2:38).

KULCSGONDOLAT: Isten elrendelt olyan szertartásokat, amelyek he-
lyes megértése hozzájárul hitünk erősödéséhez.

Vannak olyan társaságok, közösségek, amelyek beavatási szertartásokat vé-
geznek. Bizonyos kultúrákban az ilyen szertartásokkal akarják megkönnyí-
teni az átlépést az egyik életszakaszból a másikba. Például a felnőtté válás 
szertartásait a serdülőkor elejére időzítik. E szokások helytől függően válto-
zóak, de mindnek az a célja, hogy a fiatalokból hasznos, felelősségteljes, a 
közösségbe beépülő tag váljon. Közben a fiúkat és a lányokat megtanítják a 
felnőtt élet dolgaira, azaz bemutatják nekik, mit várnak tőlük, ha a társada-
lom érett tagjai lesznek. 

A keresztények közösségében is léteznek bizonyos szertartások, amelyek 
megadják a hitbeli elköteleződés formáját. E szent cselekmények azt erősítik 
meg, hogy az adott személy része lesz a közösségnek; várhatóan még arra 
is felkészítik, hogy hűséges, hasznos tag váljon belőle. Azt is kifejezik, hogy 
mi minden tartozik a Krisztus iránti kötelezettségvállalás körébe. A héten 
három olyan szertartással foglalkozunk, amelyek megmutatják hitünket: a 
keresztséggel, a lábmosással és az úrvacsorával.

9. tanulmány
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november 25. vasárnap

A SZENT SZERTARTÁSOK ELNEVEZÉSE

Az egyház kezdeti szakaszában a görögül beszélő keleti keresztények a 
müsztérion, „titok” szóval illették szent szertartásaikat. A nyugati keresztény-
ség körében, ahol a latin volt az uralkodó nyelv, a sacramentum, azaz a „szent-
ség” szót használták. Eredetileg a sacramentum latin szó a római katonák 
esküjét jelölte, amellyel megfogadták, hogy hűségesen végrehajtják parancs-
nokuk utasításait. Akik ezt a szót használták, úgy érezték, hogy pontosan 
bemutatja a szent rítusok természetét. Idővel azonban e fogalom alatt egy 
belső, láthatatlan erővel bíró cselekményt kezdtek érteni. A középkori egy-
ház hét ilyen aktust tartott számon, „szentségnek” nevezve azokat. Felfogá-
suk szerint ezek által tölti be a hívő életét a kegyelem. 

A reformáció idején a szentségek erős vizsgálat, sőt bírálat alá estek. Sokak 
szemében maga a szentség meghatározás negatív jelentést hordozott. A szer-
tartás vagy rendelés kifejezést érezték helyénvalóbbnak. Abból indultak ki, 
hogy maga Krisztus alapította, ill. rendelte el a nevezett szertartásokat. Aki 
a szentség helyett inkább a szertartás szót választja, azt érzékelteti, hogy azért 
vesz részt valamilyen cselekményben, mert azt Isten rendelte el az Úr Jézus 
iránti hűségünk és engedelmességünk kifejezésére. A hetednapi adventisták 
a keresztséget, a lábmosást és az úrvacsorát ilyen szertartásnak tartják, ami 
bemutatja hűségünket Krisztus iránt. Ez hitünk megvallásának szimbolikus 
módja. 

Mennyire támasztja alá Mt 28:19-20, Jn 13:14 és 1Kor 11:23-26 azt a né-
zetet, miszerint a fent nevezett szent cselekményeket szertartásnak ne-
vezzük? 

Igen fontosak e szertartások, azonban mindig tisztán kell látnunk, hogy 
nem tekinthetők a kegyelem csatornáinak, amelyek végzése révén üdvös-
séget vagy érdemeket szereznénk magunknak Isten előtt. A bűn és a ránk 
gyakorolt hatása túlságosan komoly ahhoz, hogy bizonyos rítusok végzésé-
vel megválthatnánk magunkat, még ha azokat maga Krisztus rendelte is el. 
Csak Jézus kereszthalála biztosíthat megváltást a bűnbe mélyen belesüllyedt 
emberiségnek. Felfogásunk szerint e cselekmények annak külső szimbólu-
mai, hogy elfogadjuk, amit Krisztus értünk tett, hozzá csatlakozunk, és ezt 
a célt jól is szolgálják. A nevezett szertartások eszközök; nem tekinthetők 
célnak önmagukban. 
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november 26.hétfő

A KERESZTSÉG

Az Újszövetség több képpel érzékelteti a keresztség jelentését. Először is 
a Krisztussal való lelki közösséget szimbolizálja (Róm 6:3-8). Kifejezi, hogy 
részesedünk Urunk szenvedésében, halálában és feltámadásában, ill. elfor-
dulunk régi életmódunktól. Így a keresztség kapcsolatos a bűnbánattal és a 
bűnbocsánattal (ApCsel 2:38), az újjászületéssel és a Szentlélek befogadásával 
(1Kor 12:13), valamint a gyülekezethez való csatlakozással (ApCsel 2:41, 47). 
 A keresztség Istennel való szövetséges, lelki kapcsolatot jelképez Krisztus ál-
tal (Kol 2:11-12). Azt fejezi ki, mint az ószövetségi időkben a körülmetélés. 
Emellett a keresztség azt is szimbolizálja, hogy attól kezdve Istennek tarto-
zunk hűséggel, ill. a Krisztus szolgálatára szentelt közösség részévé válunk. 
A keresztségkor a Szentlélekkel való betöltekezés képessé teszi a hívőt az egy-
ház szolgálatára és azoknak az üdvösségéért való munkálkodásra, akik még 
nem hisznek (ApCsel 1:5, 8). Az Anglikán Egyház Egyesített Bizottsága már 
jó ideje tett egy figyelemreméltó beismerést. Nyilatkozatukban ez áll: „rendes 
körülmények között nem kisgyermekeket, hanem felnőtteket szoktak megke-
resztelni. El kell ismerni, hogy az Újszövetségben nincs perdöntő bizonyíték a 
gyermekkeresztségre” (Baptism and Confirmation Today. London, 1955, SCM. 
Idézi: Millard J. Erickson: Christian Theology. Michigan, 1988, Baker Book 
House, 1102. o.). A keresztség jelentése eleve kizárja a kisgyermekek kereszt-
ségét, mivel a bibliai szertartáshoz szükséges a hit és a bűnbánat. A hit kiala-
kulásában szerepe van Isten Igéjének (Róm 10:17), ami szintén arra utal, hogy 
a bűnbánat mellett fontos még a bibliai és lelki tanítás is. Ezek mind kellenek 
ahhoz, hogy a keresztelendők „megtéréshez méltó gyümölcsöket” teremjenek 
(Lk 3:8) Krisztussal való kapcsolatuk bizonyságaiként. A keresztséggel kap-
csolatos felfogás is érzékelteti, hogy mi a különbség a szentség és a szertartás 
között. Aki a keresztséget szentségnek tartja, úgy véli, hogy általa megy át az 
ember a lelki halálból az életre, így nem számít az ember kora, hiszen itt egy 
természetfeletti eseménnyel van dolgunk. Ám ha a keresztség szertartás, ak-
kor egy belső változást jelöl vagy jelképez (ami természetfeletti esemény), és 
már megtörtént a hívő életében, Jézussal szerzett tapasztalata révén. E nézet 
szerint a keresztelendőnek már el kellett jutnia a Krisztusba vetett hitre, ebből 
következően rendkívül fontos, hogy ki keresztelkedik meg és mikor. 

Ha már megkeresztelkedtünk, gondoljunk vissza akkori élményeink-
re! Miért szükséges egy bizonyos értelemben naponta átélni a 
„keresztség” élményét? Hogyan lehetséges ez? 
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november 27. kedd

AZ ALÁZAT SZERTARTÁSA

Nehezen tudjuk elképzelni, milyen fájdalom gyötörhette Jézus szívét – köz-
vetlenül a keresztre feszítés, a legszörnyűbb megaláztatás előtt –, amikor 
látta tanítványai irigységét, akik versengtek egymással, hogy ki lesz majd 
nagyobb Isten országában. 

Lk 22:24-27 (lásd még Mt 18:1; 20:21) szerint milyen fontos igazságot 
nem sajátítottak még el a tanítványok? 

Világunkat egészen elferdítette a bűn, minden visszájára fordult, ennek el-
lenére ez az állapot most sokszor „racionálisnak” és „értelmesnek” tűnik. 
Ugyan ki az, aki józanul gondolkozva szívesebben szolgál, mint hogy őt szol-
gálják ki? Nem az az élet lényege, hogy előre jussunk, meggazdagodjunk, ne 
nekünk kelljen szolgálni, hanem minket szolgáljanak ki? Nem is csoda, hogy 
az utolsó vacsora alkalmával Jézus megmosta a tanítványok lábát. Szavakkal 
nem fejezhette volna úgy ki, hogy mi az igazi nagyság Isten szemében, mint 
azoknak a lábát megmosva, akiknek az övét kellett volna csókolgatni.

Mit tudhatunk meg Jn 13:1-17 szakaszából az úrvacsora részét képező 
lábmosás szertartásáról? 

Bámulatos igazságokat találunk e versekben. A 3. versben az áll, hogy Jé-
zus tudta, „az Atya mindent hatalmába adott”. Mi történt ezután? Jézus, aki 
tisztában volt vele, hogy „ő az Istentől jött és az Istenhez megy”, felállt az étel 
mellől és elkezdte mosni a tanítványok lábát (lásd 5. vers). Ők nem értették 
igazán, ki volt Jézus, mégis bizonyára egészen megdöbbentek. A tanulságot 
így semmiképpen nem hagyhatták figyelmen kívül.

Gondoljuk végig azt is, mi a jelentősége annak, hogy az úrvacsora előtt került 
sor a lábmosás szolgálatára! Mennyire fontos tehát alázattal, saját gyengesé-
günk, kicsinységünk tudatában készülni az úrvacsorára, látva, hogy szük-
ségünk van Isten kegyelmére, mielőtt igényelnénk mindazt, amit Krisztus 
értünk tett!

Kinek a lábát kellene megmosnunk, ami különösen jót tenne lelkileg? 
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november 28.szerda

AZ ÚRVACSORA

Mi a jelentése Mt 26:26-28 verseiben annak, amit Jézus meghagyott köve-
tőinek? Miért olyan fontos a szimbólumokban meglátni ezt? 

Az úrvacsora az ószövetségi kor páskaünnepének a szerepét tölti be. A páska 
akkor teljesedett be, amikor Krisztus, Isten Báránya az életét adta. Az úrva-
csorát még halála előtt személyesen Ő rendelte el, az új szövetség alá tartozó 
újtestamentumi egyház nagy ünnepeként. A páskaünnep Izráelben az egyip-
tomi szolgaságból való szabadulás emlékét őrizte, az úrvacsora pedig a lelki 
Egyiptomból, a bűn fogságából való szabadulásra emlékeztet. 

A páskabáránynak a szemöldökfára és az ajtófélfákra kent vére megvédte 
a ház lakóit a haláltól; a bárány húsát elfogyasztva pedig erőt merítettek az 
Egyiptomból való meneküléshez (2Móz 12:3-8). Krisztus áldozata megsza-
badít a haláltól. A hívők úgy nyernek üdvösséget, hogy részesednek Krisztus 
testében és vérében (Jn 6:54). Az úrvacsora azt hirdeti, hogy Krisztus ke-
reszthalála biztosítja üdvösségünket, a bűnbocsánatot és a bűn feletti győ-
zelem ígéreteit. 

Milyen fontos tanítást találunk 1Kor 11:24-26 verseiben a kereszttel kap-
csolatban? 

Itt világosan látszik Krisztus halálának helyettesítő volta. Értünk töretett 
meg a teste és ontatott ki a vére. A kereszten azt vette magára, ami jog szerint 
minket illetne. Arra kell gondolnunk minden alkalommal, amikor részt ve-
szünk az úrvacsorában, amit Krisztus vitt értünk végbe. 

Hozzátéve a lábmosás szertartását, ami felkészíti szívünket az úrvacsorára, 
jobban átérezzük e gyakorlat közösséget teremtő jellegét. A kenyér és a bor 
a keresztre mutat, arra emlékeztetve, hogy ha bármilyen földi dolog el is 
választ bennünket egymástól, mind bűnösök vagyunk és állandóan szüksé-
günk van a kegyelemre. Az úrvacsora szertartása megláttatja velünk köteles-
ségeinket nemcsak az Úr, hanem egymás iránt is.
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november 29. csütörtök

A MÁSODIK ADVENTRE VÁRVA

„Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak ha-
lálát hirdessétek, amíg eljövend” (1Kor 11:26). Minek a reményét találjuk 
ebben a részben, ami valóban nagyszerű? 

E szavak is tanúsítják, hogy a második advent és az úrvacsora milyen szo-
rosan összefonódik. Érthető is, hiszen a második adventnél teljesedik be a 
kereszt minden történése. Éppen a második advent a fő oka annak, hogy 
Krisztus először eljött – amikor teste megtöretett és vére kiomlott értünk. Az 
első advent készítette elő visszajövetelét. 

Mi értelme lett volna az első adventnek, ha Jézus nem térne vissza?

Bizonyos értelemben az úrvacsora átível a Golgota és a második advent kö-
zötti időszakon. Amikor részt veszünk az úrvacsorán, arra gondolunk, ami 
a kereszten történt, amit Krisztus ott elvégzett értünk. Ám elválaszthatatlan 
a második adventtől, amit Krisztus így felkínál a hívőknek, hiszen mindez 
csak visszajövetelekor tetőzik be. 

Mit mond el Jézus Mt 26:29 versében?

Gondoljunk bele, hogy milyen ígéretet, bizonyosságot és reménységet ka-
punk itt az Úrtól! A Megváltó és a megváltottak között az örökkévalóságon 
át megmaradó szoros, meghitt kapcsolatot érzékeltetik e szavak. Jézus meg-
ígéri, hogy addig nem iszik a szőlő terméséből, amíg Isten örök országában velünk 
együtt nem issza majd. Ez a fogadalom attól lesz még különlegesebb, hogy 
maga a világegyetem Teremtője tette (Kol 1:16). Tehát az úrvacsora rámutat 
Jézus második eljövetelének nagyszerű reménységére is.

Talán elcsüggedtünk? Összetörtnek érezzük magunkat? Ez gyakran 
megesik a bűnös világban. Miért különösen fontos mindig a keresztre 
nézni, bármilyen nehézségen is megyünk át? Mit jelent a kereszt 
most, ill. örök sorsunk szempontjából?
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november 30.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei. Budapest, 1997, Advent Kiadó. 
14-17. fejezetek.

„A keresztség az egyik legszentebb és legfontosabb szertartás, jelentőségét 
alaposan meg kell érteni. Jelentése magában foglalja a bűnbánatot és a Krisz-
tus Jézussal való új élet kezdetét. Nem kell szükségtelenül sürgetni a szertar-
tásában való részesedést. A szülők és gyermekek is vegyék számításba mind-
azt, amivel jár” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 6. köt. 93. o.).

„A páska Izráel népének szabadulására mutatott vissza, ugyanakkor előre is 
mutatott, Krisztusra, Isten Bárányára, aki a bűnös emberért öletett meg. Az 
ajtófélfára hintett vér szimbolizálta Krisztus engesztelő vérét, valamint azt, 
hogy a bűnös embernek folyamatosan Krisztus vére érdemeire kell hagyat-
koznia, csak így lehet biztonságban Sátán hatalmától és a végső megváltás 
tekintetében” (Ellen G. White: The Spirit of Prophecy. 1. köt. 201. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Mikor gyakoroltuk utoljára a lábmosás szertartását? Miért olyan 

fontos részt venni benne? 
2) Milyen hasonlattal érzékelteti Péter apostol a keresztség jelentését 

1Pt 3:20-21 verseiben?
3) Sokféle képtelenséggel vádolták az őskeresztényeket, többek között 

azzal, hogy emberevők, amit Jézus szavaival próbáltak igazolni: 
„Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem 
eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet 
bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van 
annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem 
bizony étel és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza 
az én véremet, az énbennem lakozik és én is abban” (Jn 6:53-56). 
Milyen tanítást adott Jézus e szavakkal? Miért kell helyesen megér-
teni az ehhez hasonló szakaszok lelki jelentését?

4) Beszéljünk az úrvacsorai istentisztelet közösségi vonatkozásairól a 
csoportban! Hogyan mutat rá a tagok egymás iránti, ill. a kívülál-
lók iránti kötelezettségeire ez a szertartás?
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TÚRMEZEI ERZSÉBET:
HÚSVÉTI HÍRADÁS

Látsz halott arcot és hulló virágot:
mindenütt a halál hatalmát látod,
és gyászod terhét roskadva viszed,
ha nincsen húsvéti hited.

 Ha sír a gyász, a bánat,
 mi vigasztalna más:
 a Krisztus él, feltámadt,
 és van feltámadás!
 A sötét felhő széled,
 áttör a napsugár,
 mert győzött Ő, az Élet!
 Új élet útja vár.

Miért nem emeled fel könnyes arcod? 
Miért vívod mindig egyedül a harcot?
Soha nem talál békét a szíved,
ha nincsen húsvéti hited.

 Szólj, diadalmas ének,
 mint boldog híradás
 a bánkódók szívének,
 hogy van feltámadás!
 Az élő Megváltóra
 ki egyszer rátalált,
 a nagy Vigasztalóra,
 nem retteg sírt, halált!

Nem hallod a feltámadott hívását?
Nem hallod igéjét, vigasztalását? 
Ő minden benne hívőn segített!
Mért nincsen húsvéti hited?!

 Szólj, diadalmas ének,
 és szárnyalj, mint a szél!
 Szállj északnak és délnek,
 és hirdesd: Jézus él!
 Az élő Krisztus Jézus
 jár velünk szüntelen.
 Ha szent nyomába lépünk,
 miénk a győzelem!
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december 1–7.

A törvény és az evangélium

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 20:11-12; 23:1-9; 5Mózes 5:15; 
Zsoltár 19:8-9; Róma 3:19-20; 1János 5:3 

„És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtart-
juk. Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, ha-
zug az, és nincs meg abban az igazság” (1Jn 2:3-4).

KULCSGONDOLAT: Isten egész erkölcsi törvénye rámutat a bűnünkre, 
következésképp arra is, hogy szükségünk van a Megváltóra. Éppen ezért 
az evangélium elválaszthatatlan a törvénytől.

A nagy küzdelemben központi szerepe van Isten törvényének és jellemének, 
lezárulása pedig a világegyetem színe előtt igazolni fogja Urunk törvényét és 
jellemét. A küzdelem mindaddig folytatódik majd, az emberek pedig vagy 
az egyik, vagy a másik oldalon szállnak harcba, amivel végeredményben el-
döntik, hogy melyik urat szolgálják. Bob Dylan szavaival élve: „Valakit szol-
gálnod kell. Igen, talán az ördögöt, talán az Urat, de valakit szolgálnod kell!” 
Az Úr szolgálatát az választja, akit a szeretet késztet erre, hiszen értékeli, 
amit Krisztus érte vállalt. Aki eltemettetett a keresztségben, tudja, hogy régi, 
bűnös természete meghalt Krisztussal, tehát már nem kell korábbi urát, a 
bűnt szolgálnia. Attól fogva szabadságában áll Istennek és törvényének en-
gedelmeskedni. 

E heti tanulmányunkban a törvénnyel foglalkozunk. Megnézzük, mi a célja 
és hogyan kapcsolódik Isten üdvözítő kegyelmének jó híréhez. Isten törvé-
nye – helyesen értelmezve – éppen azt mutatja be, amit a kegyelem kínál fel 
számunkra Krisztusban. 

10. tanulmány
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december 2. vasárnap

ISTEN TÖRVÉNYEI ÉS RENDELÉSEI

A tóráh szó általánosan használt héber kifejezés az Ószövetségben, amit álta-
lában úgy fordítanak, hogy törvény. Az Újszövetség a görög nomosz (törvény) 
szóval fordítja. A tóráh azt jelenti, hogy „irányítás”, „utasítás”, „tanítás”. A Bib-
liában feljegyzéseket találunk Istennek az emberiséggel tartott kapcsolatáról, 
ebből következően a bibliai törvény vonatkozik Isten minden utasítására, 
amit népének adott. Mivel Isten jó és igaz, aki népét jóságban is igazságban 
vezeti, tanítja, joggal következtethetünk arra, hogy törvénye igazságát és jó-
ságát mutatja be. Ahogy mondani szoktuk: a törvény Isten jellemének tükre. 

Mit árulnak el a következő szövegek a törvényről és végső soron Isten-
ről? Zsolt 19:8-9; 119:151-152, 172; Róm 7:12

Isten kinyilatkoztatta önmagát az emberiség számára a Bibliában. Szent 
lapjait olvasva szembesülünk azoknak az anyagoknak a bőséges tárházá-
val, amelyek alapjában véve irányt mutatnak, tanítást adnak az emberi élet 
különböző területeire, az erkölcsre, az etikára, az egészségre, a nemi életre, 
az étrendre, a munkára stb. vonatkozóan. E rendelkezések között vannak 
egyetemes érvényűek, mások pedig nyilván meghatározott kereteken belül, 
egy bizonyos időre szóltak. Azonban mind Isten rendelései (tóráh), éppen 
ezért a legnagyobb gonddal kell kialakítanunk azokat az elveket, amelyek 
segítenek megérteni, mi egyetemes érvényű és mi korlátozott. A hetednapi 
adventisták számos más keresztény közösséghez hasonlóan külön csoport-
ba sorolják a „ceremoniális” törvényeket (a megváltási tervet szimbólumok 
és szertartások által bemutató rendelkezések), a „polgári” törvényeket (az 
ókori Izráel közösségi életét szabályozó rendeletek) és az „erkölcsi” törvé-
nyeket (Istennek az emberi viselkedést szabályozó utasításai).

Mózes harmadik könyvében igen sok ceremoniális törvényt találunk, főként 
a szentélyszolgálatokra és a szertartási rendre vonatkozóan. Mindezek hát-
terében megmutatkozik a polgári törvények jellege és az igazságosság elve, 
mint pl. 2Móz 23:1-9 szakaszában is. Azután ott van az erkölcsi törvény, a 
Tízparancsolat, amit (legalábbis elméletileg) a legtöbb keresztény most is 
Isten törvényének fogad el. 

Olvassuk át 2Móz 23:1-9 szakaszát! Milyen egyetemes erkölcsi elveket 
találunk ebben a részben, amelyeket Isten kifejezetten az ókori 
Izráelnek adott? 
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december 3.hétfő

AZ ERKÖLCSI TÖRVÉNY MA

A legtöbb keresztény vallja, hogy a Tízparancsolat Isten egyetemes érvényű 
erkölcsi törvénye. Ezt az Egyesült Államokban lefolytatott peres ügyek is mu-
tatják, amelyek által keresztények azt kívánták elérni, hogy a Tízparancsola-
tot kifüggeszthessék nyilvános helyeken, főként állami iskolákban. Évekkel 
ezelőtt Alabama államban folyt ilyen jogi harc, amelynek egyik szereplője az 
állam egy bírója volt, aki nem engedte eltávolítani a Tízparancsolat szobrát 
a tárgyalóteremből, pedig a bíróság felsőbb fokon ezt elrendelte. Sokak szá-
mára a Tízparancsolat mit sem veszített érvényéből, erkölcsi kérdésekben 
továbbra is Isten törvényének mércéje marad. 

Ennek igencsak jó oka van. Először is Isten ugyan a Sínai-hegynél iktatta 
törvénybe a Tízparancsolatot, Mózes első könyvéből viszont arra következtet-
hetünk, hogy a parancsolatok nagy részét már korábban is ismerték. 

Mit tudhatunk meg a következő bibliaszövegekből arról, hogy a törvény 
létezett már a Sínai-hegy eseményei előtt is? 1Móz 2:3; 4:8-11; 12:8;  
35:1-4; 39:7-9; 44:8

Pusztán logikailag nézve, teljesen értelmetlen volna a Tízparancsolatot ki-
zárólag zsidó rendelkezésnek tartani, ami csak rájuk vonatkozott, egy meg-
határozott időben és helyen. Vajon nem helytálló az állítás, hogy minden 
kultúrában egyetemesen rossznak tekintendők az olyan erkölcsi kérdések, 
mint a lopás, a gyilkosság, a házasságtörés és a bálványimádás? A Bibliában 
egyértelműen az áll, hogy a törvény mutatja meg, mi számít bűnnek (Róm 
7:7). Tehát következetlenség volna, ha a Bibliát elfogadó keresztények azt 
mondanák, hogy a törvény hatályát vesztette. 

Miként utal Jak 2:11 verse Isten törvényének örökérvényűségére? 

1Jn 5:3 versében olvassuk, hogy parancsolatai betartásával fejezzük 
ki Isten iránti szeretetünket. Mit jelent ez? Miért számít a törvénytisz-
telet a szeretet kifejezésének? 
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december 4. kedd

A TÖRVÉNY ÉS AZ EVANGÉLIUM

Sokak szerint a Tízparancsolat továbbra is kötelező érvényű a keresztények-
re nézve, mégis kissé összezavarodnak, ha arról van szó, hogy a parancsola-
toknak milyen szerepük is van a megváltási tervben. Mi a törvény célja, ha 
nem a betartása által üdvözülünk? 

Hogyan világítanak rá a következő igeszakaszok a törvény szerepére a 
kegyelem által megváltott ember életében? 

Zsolt 119:5-6

Róm 3:19-20

Róm 7:7

Isten sosem tervezte, hogy a törvény legyen a megváltás eszköze. A Szentlé-
lek hatására a törvény a bűnös ember szívében érezteti Krisztus kegyelmé-
nek (az evangéliumnak) a szükségét. Rámutat arra, ami helyes, jó és igaz, 
ezért aki nem éri el ezt a szintet (egyikünk sem), felismeri, hogy szüksége 
van a megváltásra. Ebben az értelemben tehát a törvény felhívja a figyelmet 
arra, hogy szükségünk van az evangéliumra, a kegyelemre, amit Jézus által 
nyerhetünk el. A törvénynek az Ószövetség idején is az volt a szerepe, hogy 
tudatosítsa az emberben a megváltás szükségességét, sosem volt a megvál-
tást biztosító eszköz. 

„Ha azt kérdezzük, hogy hozhat-e megváltást a törvény, akkor rossz kérdést 
teszünk fel a Szentírás – úgy az Ó-, mint az Újszövetség – szerint! Egyik tes-
tamentum sem utal arra, nem erősíti meg, még csak nem is céloz rá, hogy 
valaha is ez lett volna a helyzet…

Újabb hiba azzal érvelni, hogy A zsidókhoz írt levél szerzője kiigazította a 
törvényt, mintha azt tanította volna, hogy ’a bikák és bakok vére’ eltörölhetné 
a bűnöket…

Az áldozatok az eljövendő, tökéletes áldozat képei, előképei, mintái voltak” 
(Walter C. Kaiser: Five Views on Law and Gospel. Michigan, 1993, Zondervan. 
394-395. o.).

Gondoljuk végig, hogyan hatott az emberiségre Isten törvényeinek 
megszegése! Miként befolyásolta saját életünket Isten törvényének 
áthágása? Válaszunk alapján mennyire mondhatjuk el, hogy továbbra 
is érvényesek a parancsolatok? 
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december 5.szerda

A SZOMBAT ÉS A TÖRVÉNY

Amint a hétfői részben már megállapítottuk, sok keresztény ma is vallja, 
hogy Isten törvénye továbbra is kötelező érvényű. Ha az ember elfogadja a 
bűn valóságát, nehéz elképzelni, hogyan kételkedhet a parancsolatok érvé-
nyességében. 

Mégis, mindannyian jól tudjuk, hogy a törvény betartásának egész kérdés-
köre hirtelen elhomályosul, ha a negyedik parancsolat kerül szóba, amikor 
kifejezetten megemlítjük a hetedik napot. A helyzet iróniája, hogy még az az 
alabamai bíró is törvényszegő, akinek pedig éppen azért gyűlt meg a baja, 
mert ragaszkodott a Tízparancsolat szobrához a tárgyalótermében. Hiszen 
ha mégoly szigorúan meg is tartotta a vasárnapot, nem a bibliai hetedik na-
pon pihent meg. Komolyan véve a Biblia szavait, Jakab szerint „ha valaki az 
egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös” 
(Jak 2:10). Tehát az alabamai bíró a törvény minden előírásának megszegé-
sében vétkes, még ha ragaszkodott is a Tízparancsolat szobrához a tárgya-
lótermében. 

2Móz 20:9-10 magyarázza a szombat parancsolatát. A szöveg pontosan rá-
mutat, hogy mikor van a szombat (a hetedik napon) és hogyan kell meg-
tartani (az egész háznép szünetelteti a rendszeres munkavégzést), ha meg 
akarjuk őrizni szentségét. „A szombatról nem azt mondja, hogy ilyenkor 
regenerálódhat, aki a nap mint nap végzett munkában elgyengült. Inkább 
úgy mutatja be, mint a mindenki számára hasznos megállást, amikor ismét 
a szentségre összpontosítjuk a figyelmet (gondolva mindarra, ami az Isten-
hez tartozásból fakad, hiszen ez a szentség lényege), hogy minden lehető-
ségével együtt élvezhessük Isten áldásait azon a napon” (Douglas K. Stuart: 
The New American Commentary. Exodus. 2. köt. 2006, Broadman & Holman 
Publishers. 460. o.).

Az alábbi szakaszok szerint mi adja a szombat lelki jelentőségét? Saját 
tapasztalataink révén mennyiben értjük meg jobban az idézett bibliaver-
sek tanítását? 2Móz 20:11; 31:13; 5Móz 5:15; Ez 20:20; Zsid 4:3-9
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december 6. csütörtök

A SZOMBAT ÉS AZ EVANGÉLIUM

A tegnapi rész utolsó kérdésében megemlítettük 2Móz 20:11-12 és 5Móz 
5:15 verseit is. Itt látjuk, hogy a szombat két dologra is rámutat: a teremtésre 
és a megváltásra, és e kettő igen szorosan kötődik egymáshoz a Bibliában. 
Nemcsak Teremtőnk az Isten, hanem Megváltónk is. Ezt tapasztaljuk heten-
te, minden hetedik napon, amikor szombaton megpihenünk „a parancsolat 
szerint” (Lk 23:57), mint az asszonyok, „kik vele Galileából jöttek” (Lk 23:55).

Olvassuk el Jn 1:1-14 és Kol 1:14-16 szakaszát! Hogyan kapcsolódik ösz-
sze az, hogy Jézus a Teremtő és a Megváltó? 

„Mivel az isteni törvény éppolyan szent, mint Isten maga, áthágásáért csak az 
szerezhet engesztelést, aki Istennel egyenlő. A törvény átkától csakis Krisztus 
válthatta meg a bűnös embert, és egyedül Ő teremthetett ismét összhangot 
a Menny és az ember között” (Ellen G. White: God’s Amazing Grace. 42. o.).  
Jézus csak azért válthatta meg a bűnös emberiséget, mert Ő a Teremtő, egyen-
lő Istennel, mivel „minden őáltala lett… ami lett” (Jn 1:3).

A szombat Krisztusra mutat, aki Teremtő és Megváltó is egyben, ennélfogva 
a szombat a kegyelem evangéliumának erőteljes jelképe. Amikor szomba-
ton megpihenünk, ezzel gyakorlatilag azt mutatjuk be, hogy nem a törvény 
cselekedeteiből üdvözülünk, hanem az által, amit Krisztus tett értünk. Így 
a szombati nyugalom a Jézusban nyerhető nyugalom szimbóluma lett (lásd 
Zsid 4:3-9).

Az üdvösség helyreállítás is, újjáteremtés, ami ugyan most kezdődik, amikor 
elfogadjuk Jézust (lásd 2Kor 5:17; Gal 6:15), viszont akkor ér csúcspontjára, 
amikor Isten új eget és új földet teremt (lásd Ézs 65:17; Jel 21:5). Ezek a ver-
sek még világosabban mutatják, hogyan kapcsolódik egymáshoz a teremtés 
és a megváltás, valamint hogyan foglalja magában e két fontos igazságot a 
Tízparancsolat egyik rendelkezése, a szombat parancsolata.

Ha szombatünneplőknek mondjuk magunkat és megpihenünk szom-
baton, az egy dolog – ezt az írástudók és a farizeusok is gyakorolták. 
Az azonban már egészen más kérdés, hogy tapasztaljuk-e a szombat 
teljességét, minden gazdagságát. Milyen a szombatünneplésünk? Mit 
tehetnénk, hogy jobban érezzük azokat a lelki és fizikai áldásokat, 
amelyeket Isten kínál fel nekünk a nyugalom napján? 
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december 7.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 
„Isten változhatatlan törvénye” c. fejezet, 386-401. o.

„Isten azt akarja, hogy felismerjük: övé az elménk, lelkünk és a testünk – min-
denünk. A teremtés és a megváltás jogán is hozzá tartozunk. Teremtőnkként 
igényt tart maradéktalan szolgálatunkra. Megváltónkként igényli és joga is van 
minden mást felülmúló szeretetünkre… Övé a testünk, a lelkünk, az életünk, 
nemcsak azért, mert tőle kaptuk ajándékba, hanem azért is, mert állandóan 
eláraszt ajándékaival és erőt ad képességeink gyakorlásához” (Ellen G. White: 
God’s Amazing Grace. 245. o.).

„Így szól az Úr: ’Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet 
szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges 
napjának… akkor gyönyörűséged lesz az Úrban’ (Ézs 58:13-14). Mindazoknak, 
akik a szombatot Krisztus teremtő és megváltó hatalmának jeleként fogad-
ják el, örömük lesz benne. Krisztust látják általa, Őbenne gyönyörködnek.  
A szombat rávilágít a teremtés művére mint az Ő hatalmas, megváltó erejé-
nek bizonyítékára. Az elveszett édeni békére emlékeztet, és az Üdvözítő által 
helyreállított békéről beszél. S a természetben minden az Ő hívását ismétli: 
’Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én 
megnyugosztlak titeket’ (Mt 11:28)” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, 
Advent Kiadó. 236. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Jer 31:33 verse így hangzik: „Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok 

után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő 
belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig 
népemmé lesznek.” Némelyek azt próbálják kimutatni ebből a szakasz-
ból, hogy az új szövetségben hatályon kívül került a törvény (ill. ponto-
sabban a hetedik napi szombat). Mi a hiba ezzel az érveléssel? 
Valójában hogyan erősíti meg a fent nevezett bibliaszöveg az adventista 
álláspontot a törvénnyel – és benne a szombattal – kapcsolatban?

2) Hisszük, hogy be kell tartani a törvényt, így a szombat parancsolatát is. 
Ezzel együtt miért fontos őrizkednünk a törvényeskedés csapdájától? A 
csoportban beszélgessünk arról, hogy mit jelent a törvényeskedés és 
hogyan kerülhetjük el!

3) Gondolkozzunk azon, hogy mi a törvény szerepe a nagy küzdelemben! 
Sátán miért fordít különös figyelmet éppen a szombat parancsolatára, 
amikor Isten ellen támad? Miért volt ez olyan „remek” választás a részéről?
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
TESTVÉRSIRATÓ

Szomorú a lélek
és fáj a szív.
Szemem hány éjszakát
végigsírt?
– Csak múlnak 
az évek, s nő a gyötrelem,
mert messze vagy tőlem,
nem vagy velem!
– Krisztus keresztjénél 
tépjük egymás szívét:
mindenki a jobbik,
azt hiszi.
– Testvér! Nem vagy jó.
Én sem vagyok az.
Csak bűn van
és kegyelem van
annak, aki elhiszi.
Egy rövid út ez a földi élet.
Holnap leszünk-e még?
Ki tudja azt? 
– Miért kell sírni,
mert nem vagy velem?
Mért kell zokogni,
mert tőlem messze vagy?!
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december 8–14.

A keresztény élet

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2:21-25; 5Mózes 8:11-17; 
Máté 22:39; 1Korinthus 15:51-52; Filippi 2:3-4; Jelenések 22:1-5

„Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az életét adta érettünk: mi is kötele-
sek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért” (1Jn 3:16).

KULCSGONDOLAT: Bárki mondhatja magát kereszténynek. Mégis mit 
jelent ez gyakorlatilag?

„Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig 
nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit” (Jak 2:14)?

A Biblia hangsúlyozza az „egészséges tudomány” fontosságát, méghozzá a 
szent élettel összefüggésben (1Tim 1:10; Tit 2:1-5). Teszi ezt azért, hogy rá-
mutasson: a bibliai tanítás igazi célja a mások iránti kötelezettségvállalásban 
megmutatkozó erkölcsös élet. Ha gondosan megvizsgáljuk az imént említett 
bibliaszövegeket Timóteusnál és Titusznál, azt látjuk, hogy az egészséges 
tudomány a helyes életmódhoz kapcsolódik, mintha a helyes életmód lenne 
az egészséges tudomány! 

A keresztény azért nyer üdvösséget, hogy a jó és a gonosz közötti nagy küz-
delemben Isten eszközeként mások javát és üdvösségét keresse. „Mintha 
már a mennyben járna, de a földön hasznavehetetlen” – mondják néha, ta-
lán közhelyesen, mégis jól bemutatva azt, ami a keresztények számára ke-
rülendő. Valóban a menny az igazi, örök otthonunk, most azonban még a 
földön vagyunk, és tudnunk kell, hogyan éljünk! 

A héten azt nézzük meg közelebbről, miként nyilvánuljon meg keresztény-
ségünk a gyakorlatban. 

11. tanulmány
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december 9. vasárnap

SÁFÁRSÁG

Amikor arra gondolunk, hogy az üdvösség elnyerésének mások szolgálatá-
ban kell megmutatkoznia, nem kerülhetjük ki a sáfárság keresztény fogal-
mát. A Hetednapi Adventista Enciklopédia meghatározása szerint a „sáfárság” 
„Isten népének felelőssége mindaz iránt és mindannak felhasználásával, 
amit Isten ránk bízott: az élet, a fizikai erő, az idő, a talentumok és képessé-
gek, anyagi javak, mások szolgálatának lehetősége és az igazság ismerete.”

Olvassuk el a következő igehelyeket! Minden esetben szembesítsük ma-
gunkat a kérdéssel: adott körülményeink között hogyan mutathatjuk be 
a nagyszerű elveket, amelyekre e versek tanítanak? Hogyan hassanak a 
bennük foglalt igazságok az életvitelünkre, az emberekkel és Istennel 
való kapcsolatunkra, ill. arra, ahogyan felhasználjuk az Úrtól kapott 
ajándékainkat? 

5Móz 8:11-17 

Zsolt 24:1 

Fil 2:3-4 

1Jn 3:16 

A Biblia tanítása szerint az egész teremtett világnak Isten dicsőítse a célja.  
A bűn eltorzított mindent, Isten azonban üdvösséget kínál fel nekünk, hogy 
visszavezessen magához és többi teremtményével együtt valóban neve di-
csőségére legyünk. Krisztus is Isten dicsőségére szerzett megváltást az em-
bernek (Ef 1:11-14). Azzal dicsőítjük Istent, ha szavainkkal és tetteinkkel 
egyaránt elismerjük, hogy egész életünk felett Krisztus az Úr. Uralmának 
maradéktalan elfogadásához tartozik, hogy időnkkel, adottságainkkal, ké-
pességeinkkel és anyagi javainkkal is szolgálunk.

Olvassuk el újból a mai igéket! Melyik érint meg a leginkább? Miért? 
Mi késztet arra, hogy életünkkel igyekezzünk mások és önmagunk 
javát is szolgálni? Miért olyan fontos számunkra is lelkileg, hogy 
másokért éljünk? 
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december 10.hétfő

A TIZED – JELKÉPES ÖSSZEG

„És legyen a pap, Áron fia a Lévitákkal, midőn a Léviták a tizedet beszedik; 
és a Léviták vigyék fel a tizednek tizedét a mi Istenünk házába, a tárháznak 
kamráiba; Mert a kamrákba kell hozniok Izráel fiainak és Lévi fiainak…” 
(Neh 10:38-39).

Gondoljunk az életünkre, a rövidségére! Gondoljunk arra, hogy lehetetlen 
elkerülni a halált (ha csak Krisztus vissza nem tér még életünkben)! Kép-
zeljük el, milyen lenne – amiben sokan hisznek –, ha valóban a sír volna a 
végállomás! Itt vagyunk a sejtek pillanatnyi anyagcsere-folyamatainak ösz-
szességeként, végezzük a dolgunkat (gyakran fájdalmak, nehézségek, félel-
mek között), majd jön a vég. Amikor pedig a sejtek elhalnak, csak a holttest 
marad, amiből bogarak és baktériumok táplálkoznak, míg azok is el nem 
pusztulnak. 

Ez a sors várna mindnyájunkra bolygónyi világunkban. Az egyes emberek 
élete értelmetlennek tűnhetne, rossz viccnek, amin a legtöbben nem is ne-
vetnek.

Az imént felvázolt kép után most gondoljuk végig, hogy mi mindent kap-
tunk Krisztustól! Nézzük meg, mit ajánl fel Jézus által Isten! Vegyük szám-
ba mindazt, amit a megváltási terv révén megtudhatunk saját értékünkről! 
Megláthatjuk, mit tett értünk Jézus, nehogy az előbbiekben felvázolt sorsot 
kelljen elszenvednünk.

Mi mindent kaptunk Krisztusban (1Kor 15:51-52; Gal 3:13; Ef 1:6-7;  
Jel 21:4; 22:1-5)? Mit jelentsen mindez nekünk? Hogyan hassanak éle-
tünk minden területére ezek az ígéretek? 

„A tizedfizetés rendszeréről beszélek, de milyen csekélynek tűnik számom-
ra! Milyen kis értéket állapított meg [az Úr]! Mennyire hiábavaló próbálkozás 
a matematikai szabályokat, az időt, a pénzt és a szeretetet a felmérhetetlen 
és felfoghatatlanul nagy szeretethez, áldozathoz viszonyítani! Tizedet fizetni 
Krisztusnak – pusztán csekély, jelképes összeg, szégyenletesen kevés viszon-
zás azért, aminek oly nagy ára volt! Krisztus arra kér a Golgota keresztjéről, 
hogy feltétel nélkül adjuk át magunkat neki” (Ellen G. White: Testimonies for 
the Church. 4. köt. 119-120. o.).

Krisztus oly sokat tett értünk, mégis megeshet, hogy nincs elég hitünk 
visszaadni neki annak töredékét sem, amit tőle kaptunk?
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december 11. kedd

AMIVEL MAGUNKNAK TARTOZUNK

Jézus félreérthetetlenül meghagyta nekünk: „Szeresd felebarátodat, mint 
magadat” (Mt 22:39). Igen érdekes ige, kiváltképp annak fényében, hogy 
gyakran úgy gondolunk az önszeretetre, mint ami a csúcsa mindennek, 
ami csak ellentétes a kereszténységgel és az önzetlenséggel. Vajon mire 
gondolt Jézus? Hogyan magyarázzuk és alkalmazzuk szavait, az igazi ke-
reszténység lényegét tükrözve? 

A keresztény számára önmagunk szeretete nem az önzést jelenti, nem azt, 
ha minden és mindenki más elé helyezzük saját magunkat. Ellenkezőleg! 
Önmagunk szeretete valójában az, hogy felismerjük, milyen értéket képe-
zünk Isten szemében, és a lehető legjobb életvitelre törekszünk. Azt is tud-
juk, hogy helyes életünk következményei nemcsak a mi javunkra szolgálnak 
(ez is jó), hanem ami még fontosabb: mindenkinek a hasznára válnak, aki 
összeköttetésbe kerül velünk. 

Hogyan kapcsolnánk össze Jézus szavait az alábbi versekkel? 

1Kor 10:31-33 

2Kor 5:14-15 

Fil 2:5, 8 

1Pt 1:13-16 

A Krisztusban nyert megváltás olyan egységbe von az Úrral (Gal 2:20), hogy 
a keresztény már Krisztus késztetését követve kíván élni. A bűnös ember 
Krisztus elgondolását akarja megvalósítani, többé nem önmagának kedvez, 
hanem az Úrért él. Törekszik a szent életre (elfordul a szenvedélyektől, a 
világ bűnös szokásaitól, erkölcsi tisztátalanságától). Aki szereti önmagát, a 
legjobbat akarja magának, a legjobb pedig az Istennek szentelt élet, ami Is-
ten jellemét és szeretetét tükrözi, ezzel mások javát keresi. Az tesz leginkább 
tönkre, ha csak önmagunkkal foglalkozunk, magunknak élünk, nem gon-
dolva másokra. 

Beszéljünk még arról, hogy keresztény szempontból mit jelent szeret-
ni magunkat! Mennyire könnyen süllyedhet vissza ez az életmód 
önpusztítássá, énközpontúsággá? Kizárólag mi védhet meg ettől a 
csapdától? 
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december 12.szerda

A KERESZTÉNY HÁZASSÁG

Az ember társas lény. A családban, a munkában, nyilvános és privát helyeken 
különféle kapcsolatokat létesítünk. Felelősségteljes, keresztény magatartást 
kell tanúsítanunk minden szinten és közegben. A Biblia időszerű elvei vezet-
hetnek emberi kapcsolatainkban.

Tanulmányozzuk a következő igehelyeket, majd fogalmazzuk meg a Bib-
lia szerint, hogy mi a házasság! 1Móz 2:21-25; Mal 2:14; Ef 5:28 

Ha valamit meghatározunk, kifejezzük a jelentését. Ma azt mondják, hogy 
nehéz meghatározni, mi a házasság, hiszen mást jelent a különböző embe-
reknek, eltérő korokban és kultúrákban. Csakhogy a Biblia nem látja ilyen 
rugalmasan ezt a kérdést. Az Írás szerint a házasság intézményét Isten ren-
delte el, két eltérő nemű felnőtt bensőséges, tartós szövetségeként, kapcsola-
taként. A bibliai házasságra jellemző a férfi és a nő egyenlőségének értékelé-
se, a mélységes kötődés, egység, amelyben közösek a célok és meghatározó 
az állandóság, a hűség és a bizalom érzése. Az Istenhez fűződő kapcsolathoz 
hasonlóan a férj és a feleség szövetsége is szentként őrizendő. 

Persze mind tudjuk, hogy még az egyházban is sokan könnyelműen veszik 
a házasság kérdését. Abban a hitben lépnek szövetségre, hogy házasságuk 
Istentől van, majd pedig, amikor göröngyösebb lesz az út, megállnak a bíró 
előtt, aki az emberi törvények és szabályok alapján elválasztja, amit Isten egy-
beszerkesztett. Tudjuk, hogy itt valami végzetesen rossz, egyházunknak mégis 
küzdelmet jelent eldönteni, mit tegyünk ilyen helyzetekben. 

A mai társadalom számára még mi minden jelent kihívást a többnejűség, 
az együttélés, a válás, az újraházasodás és a homoszexualitás mellett? 
Milyen tanácsot adhatunk hasonló esetekben a Biblia alapján? 

Ma egyre jobban terjed a házasságtörés, a paráznaság, a pornográfia, és még 
csak nem is ezek a legrosszabbak. Isten azonban továbbra is könyörülettel 
és kegyelmesen tekint az emberi gyarlóságokra. E gyarlóságok viszont Krisz-
tus kegyelmével legyűrhetők. Éppen ezért magasra kell tűzni a célt, tegyünk 
meg mindent az isteni ideál eléréséért, és ne próbáljuk igazolni, mentegetni 
a bűnt egy sor kifogással és a kultúra sajátosságainak emlegetésével! 
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december 13. csütörtök

KERESZTÉNY MAGATARTÁS
 

Gondoljunk a hétköznapi élet három területére, és beszéljünk a kereszté-
nyek kötelességéről az életmódot és a magatartást illetően!

1) Alkalmazó – alkalmazott viszonya (Ef 6:5-9; Jak 5:4-6)

Az egyik oldalon fontos az alkalmazottakra úgy tekinteni, mint Krisztusban 
az alkalmazóval egyenlőkre. Emellett a munkáltatót az az irányelv vezesse, 
hogy az elvégzett munkáért megfelelő juttatás jár. A keresztény munkavál-
lalók viszont álljanak ellen a kísértésnek, hogy lusta, nemtörődöm módon 
végezzék feladatukat!

„Ha a szülők hagyják, hogy gyermekeik semmittevéssel töltsék idejüket, 
olyan bűnt követnek el, amelynél nincs nagyobb. A gyermekek már korán 
megszeretik a tétlenséget, és lusta, mihaszna felnőttek lesznek. Amikor pe-
dig elég idősek ahhoz, hogy állást vállalva megkeressék kenyerüket, kényel-
mesen és kelletlenül dolgoznak, de elvárják a lelkiismeretes munkáért járó 
fizetést” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adven-
tista Egyház. 238-239. o.).

2) Állampolgári kötelességek (Róm 13:1-7)

A keresztény életében Isten az első, tetteit és kötelességeit ebből a nézőpont-
ból vizsgálva értékeli. Ilyen megfontolásból a keresztény ellenez például 
mindenfajta hátrányos megkülönböztetést, még ha ezt hivatalosan szentesí-
tették is. Ugyanakkor „az Isten iránti hűség senkit nem jogosít fel arra, hogy 
önkényesen járjon el és viszályt szítson a társadalomban, káoszt teremtsen. 
A keresztények fizetik az adót, teljesítik állampolgári kötelességeiket, betart-
ják a közlekedési szabályokat és a tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket, 
együttműködnek a hatóságokkal a bűnözés és az erőszak megfékezése, visz-
szaszorítása érdekében” (Handbook of Seventh-day Adventist Theology. Mary-
land, 2000, Review and Herald Publishing Association. 701. o.). 

3) Társadalmi kötelezettségek (Ézs 61:1-3; Mt 25:31-46)

„A keresztény eleget tehet elhívásának, hogy keresse Isten országát, ha 
felebarátai iránti szeretettől késztetve a családi, a gazdasági, a nemzeti és 
a politikai élet erkölcsi közösségeiben végzi munkáját… Csak akkor követ-
jük hűséggel Krisztus példáját, ha a köz javát szolgálva bekapcsolódunk a 
polgári tevékenységekbe” (H. Richard Niebuhr: Christ and Culture. 1996, 
HarperCollins Publishers. 97. o.).
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december 14.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei. Budapest, 1997, Advent Kiadó. 
21-22. fejezet

„Istennek az volt a terve a nagylelkűséggel és a jótékonysággal, hogy ezek 
gyakorlása által gyöngéd és együtt érző maradjon az ember szíve. Így kíván 
ösztönözni a szeretetre és az egymással való törődésre, a Mester példájának 
követésére, aki értünk szegénnyé lett, hogy szegénysége révén mi gazdag-
gá tétessünk. A tizedfizetés maradandó elven alapszik, és Isten áldásul adta 
az embernek. Az Úr azért rendelte el a jótékony adakozás rendszerét, hogy 
útját állja a kapzsiság nagy gonoszságának. Krisztus látta, hogy az üzleti élet-
ben a gazdagság szeretete tépi ki leginkább az igazság szeretetét a szívből. 
Látta, a pénz szerelme mélyen, erősen befagyasztja az emberek lelkét, meg-
állítja a nagylelkű gondolatok folyamát, érzéketlenné tesz, hogy ne vegyünk 
tudomást arról, amire a szenvedőknek és a lesújtottaknak szüksége van” 
(Ellen G. White: Testimonies for the Church. 3. köt. 547. o.).

„Aki egészséges és erős, számára az tőke, amit helyesen kell felhasználnia. Ha 
hosszú órákat fecsérel el tétlenséggel és felesleges viziteléssel, fecsegéssel, ak-
kor a munkájában lusta. Isten Igéje ezt tiltja. El kell végezni a munkát, gon-
doskodni kell saját családunkról, a többit pedig, ha Isten megáldotta, félre kell 
tenni jótékony célokra. Nem azért élünk a világban, hogy kizárólag magunkkal 
törődjünk. Isten megkívánja tőlünk, hogy segédkezzünk a megváltás nagysze-
rű munkájában, így követve Krisztus önmegtagadó, önfeláldozó, hasznos éle-
tének a példáját” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 1. köt. 325. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Igen fontos a házasság és a válás kérdése, és annak is kell tartani, 
különös tekintettel arra, hogy bizonyos országokban annyira elterjedt 
a válás. Hogyan alkalmazzuk a Biblia egyértelmű tanítását e témáról 
szólva? Ha szigorúbban vennénk Jézus tanítását e téren, vajon keve-
sebben válnának el? Beszélgessünk erről a nehéz kérdésről!

2) Egyházként nem hagyhatjuk figyelmen kívül a közénk tartozó szegé-
nyekről és szükséget látókról való gondoskodás bibliai tanácsait. E 
felszólítás felett nem hunyhat szemet egyetlen keresztény sem. 
Ugyanakkor milyen veszélyei lehetnek annak, ha elsődlegesen csak a 
segítségnyújtással foglalkozunk, ahelyett, hogy a még fontosabb céllal 
is törődnénk? Beszélgessünk erről! 
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BÉKE

Ha békességre vágyunk másokkal, le kell mondanunk az önérdekről. 
Csak ekkor lehetséges a béke. 

Jézus útja maga lenne a béke, ha hajlandóak lennénk követni. De az em-
berek nem akarnak ilyen gyökeresen megváltozni! Még mindig próbál-
koznak, hátha eredményre vezet az önző kapzsiság. A béketárgyalások 
során a nemzetek igyekeznek különleges elbánást kijárni maguknak és 
önző üzleti érdekekből előnyöket kovácsolni. Vanderberg szenátor írta a 
San Franciscó-i konferencia előtt, hogy a nemzetek mind a saját elsőbb-
ségükre törekedtek: „Amerika az első”, „Anglia az első”, „Oroszország az 
első” – pedig ez a hozzáállás okozta a háborúk kitörését. A béke nem 
lehet tartós, amíg ki nem mondjuk, „a világ az első”. A világ egyetlen 
része sem olyan fontos – legyen az Amerika, Anglia, Oroszország vagy 
az üzleti érdek –, mint mindannyiunk jóléte. A „Jöjjön el a te országod” 
nem csupán keresztény törekvés, hanem a békéhez vezető egyetlen út.

Frank C. Laubach

BÉKÉLTETŐNEK LENNI

Hol kezdődik a megbékélés? Hogyan válhatunk békéltetővé? 

Már szóltunk róla, hogy a béke sohasem lehet háború eredménye.  
A háború a szegénység, a gazdasági válság, a szenvedés és a gyűlölet 
gyökere – sosem hozott még tartós békét.

Felfedezhetjük-e a békét önmagunkban? Freud azt állította, hogy a 
béke csupán mentális hozzáállás. Szabaduljunk meg fóbiáinktól, neu-
rózisainktól, és máris ott a hőn áhított béke.

Tisztelem a pszichológiát. Kétségtelen, hogy sokakon segít. De bizo-
nyos, hogy nem helyettesítheti a békét, amely csak Istentől eredhet. 
Ha a pszichológia számításon kívül hagyja Istent, végül azt fogjuk 
látni, hogy a pszichológusok, pszichiáterek egymáshoz járnak majd 
kezelésre. Nem lehet béke, amíg meg nem találjuk Istent.

Billy Graham



94 www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok

december 15–21.

A végső események – 
Jézus és a megváltottak

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 53:6; 
Apostolok cselekedetei 3:19-21; Róma 3:24-25; 1Timóteus 2:5; 
Zsidók 8:1-5; 9:23

„Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy 
így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől. És elküldje a Jézus Krisz-
tust, aki néktek előre hirdettetett. Kit az égnek kell magába fogadnia mind az 
időkig, míglen újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden ő 
szent prófétájának szája által eleitől fogva” (ApCsel 3:19-21).

KULCSGONDOLAT: A bizalmukat Istenbe vetők számára a reménység 
üzenete az a bibliai tanítás, hogy Krisztus a mennyei szentélyben végzi 
szolgálatát, másodszor is eljön és feltámadnak a halottak. 

A jó és a gonosz közötti nagy küzdelem történelmében volt számos döntő 
pillanat, az események azonban a keresztnél csúcsosodtak, amikor Sátán 
végső vereséget szenvedett és pusztulása biztossá vált. Ugyanakkor a bibliai 
prófécia „a vég idejére” (lásd Dán 12:4, 9) mutat, az üdvösség történetének 
arra az időszakára, ami különleges jelentőséggel bír az Úr és népe kapcsola-
tát illetően. A végidei eseményeket eszkatologikusnak nevezzük, ami annyit 
jelent, hogy „a végső dolgokra vonatkozó”.

Az e heti tanulmányunkban hármat érintünk a végidő eseményei közül, ame-
lyeknek óriási a lelki jelentősége: Krisztusnak a mennyei szentélyben végzett 
szolgálata, második adventje és az igaz hitben meghaltak feltámadása.

12. tanulmány
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december 16. vasárnap

A MENNYEI SZENTÉLY – 1. rész

A 24. hitelvünk így kezdődik: „A mennyben van az igazi templom. Az Úr 
építette, nem ember” (lásd Zsid 8:2). A Biblia egyik tényként kezelt tanítása 
a mennyei szentély létezése (Zsolt 11:4).

Olvassuk el Zsid 8:1-5 szakaszát! Mi a lényege annak, amit e versek ki-
fejeznek? 

A mennyei szentélyt úgy mutatja be az Ige, mint aminek mintájára készült 
a földi. Ez legalábbis azt jelenti, hogy működésüket tekintve a kettő között 
párhuzam fedezhető fel. A földi szentély révén sok mindent megtudhatunk a 
mennyeiről. Izráel népe számára rendkívül fontos volt a földi szentély, igazi 
jelentőségét mégis a mennyei szentély és az adta, ami ott történik. Az ál-
dozatok és a papi szolgálat útján a földi szentély tanítást adott a mennyei 
valóságáról. Isten azt akarta, hogy népe a szolgálatok végzésével tanulja meg 
a megváltás elveit, amelyek előrevetítették a mennyei valóságot, Krisztus 
szolgálatát (Zsid 9:9-15), halálát majd a mennyei szentélyben végzett köz-
benjárását.

A földi szentélyszolgálatok azt tanították, hogy a bűnért való engesztelés 
szükségessé tette a véráldozatot (Zsid 9:22), a kiontott vérrel viszont még to-
vábbi feladata volt a papnak: a bűnösök és a Szentlélek közötti közbenjárás. 
A pap a szentek szentjében végzett szolgálatával megtisztította a szentélyt a 
bűnöktől és kinyilvánította, hogy a népnek meg kell sanyargatnia magát és 
meg kell térnie bűneiből. Így a szolgálat kiemelt figyelmet fordított az ítéletre 
is, mint ami szerves része az üdvösségnek.

Az is egészen lenyűgöző, amire Zsid 8:1-2 versei utalnak, hogy a könyv elő-
ző hét fejezetének a célja: felhívni az olvasók figyelmét a mennyei szentély 
valóságára és Főpapunknak, Krisztusnak ott betöltött szerepére. Nehéz nem 
észrevenni, hogy A zsidókhoz írt levél óriási jelentőséget tulajdonít annak a 
szolgálatnak, amit Krisztus az egész megváltási terv részeként a mennyei 
szentélyben végez. Az említett versekben semmi nem utal arra, hogy a meny-
nyei szentély vagy Krisztus ott végzett szolgálata csupán hasonlat vagy jel-
képes értékű volna. Sőt, az 5. versből világosan kiderül, hogy a valóságos, 
földi szentély, amelyben igazi papok valódi áldozatokat mutattak be, csupán 
„árnyéka” volt annak, amit Krisztus tesz a mennyei szentélyben. 
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december 17.hétfő

A MENNYEI SZENTÉLY – 2. rész

A földi szentélyszolgálatok az üdvösség három szakaszát mutatták meg: a 
helyettes áldozatokat, a papi közbenjárást és az ítéletet. A Biblia tanítása sze-
rint az üdvösségnek mindhárom szakasza Krisztusnak a bűnösökért végzett 
szolgálatában vált valósággá. 

Milyen tekintetben volt Krisztus kereszthalála helyettesítő érvényű, ami üd-
vösségünk szempontjából szükséges (Ézs 53:6; Róm 3:24-25; 2Kor 5:21)?

Mit mondanak a következő bibliaszövegek Krisztusról és a bűnösökért 
végzett közbenjárásáról? 1Tim 2:5; Zsid 7:25

Amint a feláldozott állatok Krisztus halálára mutattak előre, a papi szolgálat 
is előrevetítette Krisztusnak a mennyei szentélyben végzett igazi szolgálatát. 
Különösen a papoknak a szentélyben gyakorolt folyamatos vagy mindenna-
pi szolgálata jelképezte azt, hogy Krisztusnak a mennyei szentélyben bemu-
tatott közbenjárói szolgálata révén a bűnös Isten elé járulhat (Zsid 4:14-16).

A mennyei szentély megtisztítása hogyan viszonyul ahhoz a munkához, 
amit az engesztelés napján a pap végzett el a földi szentélyben (Zsid 9:23)?

A háttérben a földi szentélyszolgálatok húzódtak meg, Zsid 9:23 pedig egy-
értelműen arra utal, hogy Krisztus megtisztítja a mennyei szentélyt. Ez a szö-
veg évszázadokon át sok teológust zavarba ejtett, mert világosan azt tanítja, 
hogy a mennyben valami beszennyeződött és tisztításra szorul. Az adventis-
ta felfogás szerint Krisztus a mennyben két szakaszból álló szolgálatot végez 
értünk.  A mennyei szentély megtisztításának a földi szentély évenkénti meg-
tisztítása volt az előképe, ami az engesztelés napján történt meg. 

Gondolkodjunk az engesztelésről! Mit jelent, hogyan zajlik le, egye-
dül ki szerezhet engesztelést bűneinkért? Miért kell tehát pozitívan, 
reménykedve gondolni arra, hogy „az engesztelés napján” élünk?
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december 18. kedd

KRISZTUS MÁSODIK ELJÖVETELE

Tanulmányozzuk ApCsel 3:19-21 szakaszát! Hogyan kapcsolódik a szen-
tély megtisztításának tegnap tárgyalt kérdéséhez a bűnök eltörlése, ami-
ről itt olvashatunk? 

Még ha Péter nem is ismerte „az időket vagy alkalmakat” (ApCsel 1:7), ami-
kor ApCsel 2:14-21 szakaszában utal Jóel próféciájára, rámutat, hogy milyen 
fontosnak tartotta a prófécia beteljesedését a maga korában. Prófétai gondo-
latmenete szempontjából egyértelműnek tűnik, hogy „Péter az ihletés hatá-
sára szólva túlmegy azon, amit véges emberként megért, és tömören utal a 
föld utolsó napjainak két fontos mozzanatára – 1) Isten Lelkének nagy erejű 
kitöltetésére; 2) az igazak bűneinek végső eltörlésére –, amelyek egy har-
madik meghatározó eseményhez, Krisztus második adventjéhez kötődnek” 
(The SDA Bible Commentary. 6. köt. 160. o.). 

Az őskeresztény egyház egészen biztosra vette úgy a második advent, mint az 
új ég és új föld ígéretét (2Pt 3:13). Krisztus első eljövetele képezte a második 
advent logikai alapját. Ami bennünket illet, a második advent nélkül az első 
teljesen hiábavaló lett volna. A bűn problémájának megoldása Krisztus kereszt-
áldozatával kezdődött és akkor teljesedik be, amikor a szentély megtisztítása 
után másodszor megjelenik az Úr az Őt várók üdvösségére (lásd Zsid 9:26, 28).  
Hiszen ugyan mit jelentene az üdvösség ígérete a második advent és az ak-
kor bekövetkező feltámadás nélkül (lásd 1Thessz 4:16-18)? Krisztus második 
adventje jelöli majd a nagy küzdelem végét a halandók sorsát illetően. Sátán 
tudja, hogy a küzdelem lezárulása már látótávolságba került, ezért csalásaival 
igyekszik a lehető legtöbb embert félrevezetni. Arról olvashatunk, hogy „amint 
közeledik Urunk, Jézus Krisztus visszajövetele, a sátáni erők megindulnak a 
mélységből. Sátán nemcsak emberi alakban jelenik meg, de Krisztus formáját is 
magára ölti, az igazságot elutasító világ pedig uraknak Uraként és királyok Ki-
rályaként fogadja majd” (Ellen G. White: Last Day Events. 168-169. o.). Az ilyen 
csalásoktól óv az Ige, amikor kiemeli, hogy Krisztus visszajövetele valóságos, 
személyes és látható esemény lesz, az egész világra kihat, és eltörli majd azt a 
helyet, ahol a bűn, a szenvedés, a nyomorúság, a csalódás és a halál uralkodott. 

Nézzünk világunkra! Emberként mit tettünk a körülmények javításá-
ért? Egyrészt természetesen igyekeznünk kell javítani a nálunk kevés-
bé szerencsések sorsán, azokén, akik szenvednek és szükséget látnak. 
Ugyanakkor mindig szem előtt kell tartanunk, hogy mi az egyetlen 
igazi megoldás. Miért? 
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december 19.szerda

AZ ADVENTRE VÁRVA

Olvassuk el 1Thessz 5:1-11 szakaszát! Mi az üzenete? Miért olyan fontos 
számunkra, ma? Hogyan alkalmazhatjuk az olvasottakat a gyakorlatban, 
a hétköznapi életünk során?

Igen gazdag e rész mondanivalója, viszont leginkább az magaslik ki belőle, 
hogy milyen reménységet nyernek a Krisztus második adventjét váró keresz-
tények. Valóban fontos vigyáznunk, józanul élnünk, nehogy éjjeli tolvajként 
meglepjen az a nap. Ugyanakkor hit, szeretet és remény jellemezzen, mert 
„akár ébren vagyunk, akár elalszunk” (azaz élünk vagy már meghaltunk 
Krisztus visszajövetele idején), számíthatunk az Istennel eltöltendő örök 
élet ígéretére. Korunkban mindenütt jeleket látunk, éppen ezért roppant 
körültekintően kell magyaráznunk azokat és értenünk jelentőségüket. Túl 
gyakran megesik, hogy emberek az izgalmat, drámai fordulatokat kiváltó és 
várakozást keltő események sodrába kerülnek, amelyek azután szertefosz-
lanak. Utána pedig a tagok kiábrándulttá, csalódottá, sőt kétkedővé válhat-
nak. Állandóan vigyáznunk kell, ugyanakkor fontos óvatosnak, bölcsnek és 
alázatosnak is lenni, miközben arra törekszünk, hogy felismerjük és értel-
mezzük az idők jeleit (lásd Mt 16:1-4)!

Mi a célja az „idők jeleinek” Jn 13:19 és 14:29 szerint? 

A végidőre vonatkozó jövendöléseket nem a hívők kíváncsiságának kielégíté-
sére adta Isten, hanem azért, hogy állandó éberségre buzdítson (Mt 24:32-44).  
A második adventet várva nyitva kell tartanunk a szemünket, tudnunk kell, mit 
tanít Isten Igéje az utolsó napok eseményeiről. Ez különösen fontos, hiszen a 
kereszténység körein belül annyi téves nézet terjeng az idők jeleit illetően. 

Hogyan várhatjuk úgy a második adventet, hogy közben ne tekint-
sünk minden újsághírt a vég jelének? Hogyan kerülhetjük el egyrészt 
a nemtörődöm nyugalmat, másrészt a fanatizmust? 
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december 20. csütörtök

HALÁL ÉS FELTÁMADÁS

Az Újszövetség szerint Krisztus második adventjéhez kötődik a Krisztusba 
vetett hitben meghaltak feltámadása. Valójában a hívők szemében ez Jézus 
visszajövetelének a legfontosabb része, hiszen Krisztus követői közül soka-
kat elragad már a halál addigra.

Mit tudhatunk meg az alábbi igehelyekből a halottak feltámadásáról, 
ami Krisztus visszajövetelekor következik be? 

Róm 8:11 

1Kor 15:13-25 

Fil 3:20-21 

1Thessz 4:13-16 

A Biblia tanítása szerint a feltámadással nyert testünkben Isten helyreállítja 
az életet. Másként fogalmazva, a bibliai feltámadás testi feltámadás. Ez az 
igazság akkor válik világosabbá, ha arra gondolunk, hogy Krisztus feltáma-
dása után a sírja üres volt. Nem maradt holttest benne. Krisztus feltámadásá-
nak bizonyossága alapján lehetünk biztosak abban, hogy mi is feltámadunk!

A feltámadás a halál hatalmának megtörésével egyenlő. Miért magya-
rázza tehát ez, hogy csak úgy részesülhetünk benne, ha „Krisztusban” 
vagyunk (2Tim 1:8-10)?

A halhatatlanság kulcsa nem a tudományos kutatások terén elért áttörés. 
Krisztus már legyőzte a halál hatalmát saját halálával és feltámadásával (Róm 
6:9). E tette alapján Ő képes halhatatlanságot ajándékozni mindenkinek, 
aki a keresztség által csatlakozik hozzá halálában és feltámadásában (Róm 
6:23). A Biblia azt is világosan tanítja, hogy nem a haláluk idején nyernek 
halhatatlanságot a hívők, hanem Jézus második adventjekor, „az utolsó trom-
bitaszóra” (1Kor 15:51-54).

„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él” 
(Jn 11:25). Hogyan tanulhatjuk meg jobban megragadni azt a remény-
séget, amit e szavak fejeznek ki? Hol lennénk e hit nélkül?
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december 21.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Krisztus közbenjárása az emberért a mennyei templomban éppoly lényeges 
része a megváltás tervének, mint halála volt a kereszten. Halálával Krisztus 
elkezdte a megváltás munkáját, feltámadása után pedig a mennybe ment, 
hogy befejezze. Hittel a függöny mögé kell lépnünk, »ahová útnyitóul bement 
érettünk Jézus« (Zsid 6:20). A Golgota keresztjének fénye tükröződik visz-
sza azon a helyen. Ott többet megérthetünk a megváltás titkaiból. Az ember 
megváltása végtelen sokba került a mennynek” (Ellen G. White: A nagy küz-
delem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 435. o.).

„A hívő emberek számára Krisztus a feltámadás és az élet. Üdvözítőnknél 
Isten helyreállította azt az életet, amely a bűn által elveszett. Mivel az életet 
önmagában hordozza, azért meg tudja eleveníteni azokat, akiket akar. Isten 
felruházta őt a halhatatlanság áldásának a jogával. Azt az életet, amelyet le-
tett ember voltában, ismét felveszi és az emberiségnek adja” (Ellen G. White: 
Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 694. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA:
1) Kálvin János kijelentette Krisztus közbenjárói munkájáról, hogy 

„halálát folyamatosan üdvösségünkre fordítja”. Mondják, hogy „a 
protestáns teológusok a teológia alapjai között tartották számon a 
mennyei szentély létét.” Nem nehéz megérteni, hogy Krisztus köz-
benjárói feladata miért számít ennyire fontos tanításnak. Végtére 
is, gondoljunk csak arra, hogy az egész Ószövetségben központi a 
szentély és a templom szerepe, és az Újszövetségben is ez a helyzet! 
Mit árul ez el e tantétel fontosságáról? 

2) Foglalkozzunk még Zsid 9:23 versével, ami évszázadokon át zavar-
ba ejtette a teológusokat, akik nem értették, hogyan fordulhat elő, 
hogy a mennyben is meg kell tisztítani valamit! Az adventisták is 
még sokat tanulhatnak, hogy igazán megértsék e rész jelentését, 
viszont Dán 8:14 megvilágítja e fontos elvet. Hogyan? 

3) A keresztény hit szempontjából rendkívül lényeges Krisztus feltámadá-
sa, nélküle semmit nem mondhatnánk a magunkénak. Hogyan bizo-
nyítja Pál Krisztus feltámadását 1Kor 15:1-6 szakaszában? Figyeljük 
meg különösen a 6. verset! Mit mond itt az apostol? Miért hangsúlyoz-
za annyira, hogy még sokan élnek azok közül, akiknek Krisztus megje-
lent? Mintha ezt mondaná: „Ha nem hisztek nekem, kérdezzétek meg 
azokat, akik saját szemükkel látták Jézust!”  
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SZILÁGYI JÓZSEF:
LÁZÁR, JÖJJ KI!

… S jön ki a sírból Lázár.
Hagyja, hogy reszkető kézzel
balzsamos leplét vegyék el,
s bámulják, ahogy járkál.

Van, ki sír örömében.
Egy nyugodt szempárt lát ott:
Ő szólította, az áldott;
boldog, hisz nem látta régen.

Kérdik most: hogy van? mit kér?
Kőre leültetik, nézze,
mennyire ámulnak: ím él!

Fáradtság lepi meg. Nénje
már fut kenyérér’, vízér’,
folyvást az Eget dicsérve…
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december 22–28.

Amikor minden újjá lesz

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 8:20-22; 1Korinthus 4:5; 
1Thesszalonika 4:16-18; Jelenések 20; 21:3; 21:11-22:5

„És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz 
többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők 
elmúltak” (Jel 21:4).

KULCSGONDOLAT: Mi a millennium, mikor következik be és mihez ve-
zet el? 

Morus Tamástól (1478-1535), az angol államférfitől, írótól származik az 
utópia szó, amivel azt a képzeletbeli szigetet kívánta bemutatni, ahol a tár-
sadalom és a jog rendszere tökéletesnek tűnik. Azóta gyakran pejoratív ér-
telemben használatos e kifejezés, mivel képtelenség a tökéletes társadalom 
gondolata. Gondoljuk csak végig, hányszor kíséreltek már meg „utópiákat” 
létrehozni! E próbálkozások szánalmas kudarcba fulladtak. A Bibliában 
azonban elénk tárul az igazi utópia. Bizonyos értelemben a Szentháromság 
ennek a célnak az eléréséért fáradozik az ember édeni bűnesete óta. Isten 
vissza akarja vezetni az emberiséget a kezdetben nekünk teremtett „utópi-
ába”. 

A mennyei szentélyben Krisztus befejezi az emberiség megváltásáért végzett 
munkáját, majd másodszor is eljön a földre. Ekkor soha nem látott dicsőség-
től övezve érkezik; feltámasztja a meghalt szenteket, az élőket pedig átváltoz-
tatja, akik ekkor megkezdik ezeréves, közös uralkodásukat a mennyben az 
Úr Jézussal.

Ezt az időszakot nevezzük „millenniumnak”, ami ezer évet jelent. A millen-
nium kezdetén válik valóra az egyetlen utópia, amit az ember megismerhet a 
bűneset előtti időktől, az Édentől fogva.

13. tanulmány
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december 23. vasárnap

A MILLENNIUMOT BEVEZETŐ ESEMÉNYEK

Mivel az Úr a millenniummal vezeti be az „utópiát”, amit népe számára ké-
szít, természetes, hogy tudakozzuk, mikor kezdődik és milyen lesz. A mil-
lennium – azaz ezer esztendő – fogalmával A jelenések könyve 20. fejezetében 
találkozunk. A 2-7. versekben hat helyen is előfordul. Pontos idejét úgy kap-
juk meg, ha meghatározzuk a 20. fejezet helyét A jelenések könyve egészének 
a menetében. A könyvben ugyan nincs pontos idővonal, a millennium kez-
detét mégsem túl nehéz megtalálni. 

Vessük össze 1Thessz 4:16-18 szakaszát A jelenések könyve 20. fejezeté-
vel! Hogyan állapíthatjuk meg az ezeréves időszak kezdetét annak isme-
retében, amit e két szakasz a feltámadásról ír? Az említett szövegekben 
még milyen események kapcsolódnak ide? 

A jelenések könyve előrevetíti, hogy Jézus második adventjét megelőzően három 
hatalom (a sárkány, a fenevad és a hamis próféta) összegyűjti a nemzeteket Krisz-
tussal és népével szemben (Jel 16:13). A második adventkor (Jel 19:11) a népek 
együttesen hadat indítanak Krisztus ellen, ám eközben elpusztul a fenevad és a 
hamis próféta (Jel 19:19-20). Jelenések 20. fejezete foglalkozik a harmadik hata-
lom, a sárkány sorsával. Miközben a Krisztusban meghaltak feltámadnak – ezt 
nevezi az Ige első feltámadásnak (5. vers) –, a sárkányt (Sátánt) ezer esztendőre 
a mélységbe vetik (1-3. versek). E különleges események némelyikéről 1Thessz 
4:16-18 és 2Thessz 1:7-9 versei is szót ejtenek. Az említett részek segítenek tisz-
tább képet látni arról, hogy mi is történik még az ezer év előtt. A kezdete termé-
szetesen egybeesik a második adventtel. A Krisztusban meghaltak feltámadnak, 
hogy csatlakozzanak az életben lévő hívőkhöz, majd mindkét csoport a menny-
be vitetik. Krisztus visszajövetelének dicsőségétől az élő gonoszok meghalnak 
(lásd 2Thessz 2:8). A pusztán maradt föld lesz Sátán börtöne. Mintha itt a körül-
mények láncai kötöznék meg a gonoszt ezer évre. Sátán azért marad fogságban, 
„hogy többé el ne hitesse a népeket” (Jel 20:3). Sokan úgy látják, szimbolikus kap-
csolat van az engesztelés napján a pusztában elengedett bűnbak (3Móz 16:22) és 
aközött, hogy milyen helyzetben lesz Sátán a millennium alatt. 

Ismét tekintsük át az imént megnevezett eseményeket! Olyan termé-
szetfeletti dolgokról hallunk itt, amelyek bemutatják Isten nagyságát 
és hatalmát, ill. az emberiség gyengeségét és tehetetlenségét. Hogyan 
tudjuk ezt a fontos különbséget állandóan szem előtt tartani? Miért jó 
ellenszere ez az öntelt gőgnek és annak az érzésnek, hogy mi mindent 
meg tudunk oldani? 
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december 24.hétfő

A MILLENNIUM IDEJÉN

Olvassuk el ismét Jel 20:4-6 verseit! Milyen bizonyítékot találunk arra, 
hogy a megváltottak a mennyben töltik az ezeréves királyság idejét?

Az ezeréves időszakban részt vevők egy csoportjáról ezt olvassuk: „és látám 
azoknak lelkeit, akiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszé-
déért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak 
bélyegét homlokukra és kezeikre” (Jel 20:4). Adventistaként úgy értjük, hogy 
a Biblia nem tanítja a különálló, halhatatlan, öntudatos lélek létezését. Ez a 
szöveg azokat az embereket állítja elénk, akik a Jel 12:17 – 13:18 szakaszá-
ban leírt üldöztetést elszenvedték. A második adventkor (az első feltámadás 
idején) az üldözöttek ismét életre kelnek, és Krisztussal együtt uralkodnak a 
mennyben (vö. 1Thessz 4:15-17).

Jel 20:4 az ezer esztendő egy másik eseményére is felhívja a figyelmet, 
amikor kifejezetten leírja, hogy a megváltottak fognak ítéletet mondani. 
Tudjuk, a hűségesek az Úrral együtt uralkodnak, a gonoszok pedig meg-
halnak Krisztus visszajövetelének fényességétől. Tehát mi a célja ennek 
az ítéletnek? Milyen lesz az ítélkezés? 

Az elmúlt héten három dologra összpontosítottuk a figyelmet, ezek közé 
tartozott az ítélet (a hétfői részben). Ez Krisztusnak a második advent előtt, a 
mennyei szentélyben végzett szolgálatával kapcsolatos. Ez az ítélet azonban 
különbözik a Jel 20:4 versében említettől, ami valójában Jézusnak Mt 19:28 
versében tett ígéretét teljesíti be, és egybevág azzal is, amiről Pál beszél 1Kor 
6:2-3 szakaszában, azaz, hogy a szentek ítélik meg a világot. 

Az ítélet fogalma a Bibliában igen gazdag és sokrétű. Az utolsó ítélet három 
részből áll, ezek közül az elsőt kapcsolják össze Krisztusnak a mennyei szen-
télyben végzett papi szolgálatával. Az adventisták az utolsó ítéletnek ezt a 
szakaszát nevezik vizsgálati ítéletnek. Ezután következik az ezer évig tartó 
ítélet, amelyben áttekintik az egyes eseteket (1Kor 6:2-3; Jel 20:4). Ekkor 
a megváltottak megnézhetik, hogyan járt el Isten azokkal, akik a lázadás 
eszközei lettek, miként ítélte meg őket. A harmadik szakaszban kerül sor az 
ítélet végrehajtására, méghozzá az ezeréves időszak lezárulásakor. 

A mai részben olvasottakra gondolva nézzük meg 1Kor 4:5 versét! 
Igaz, számos kérdésre most nem találunk választ, viszont milyen fon-
tos reménységet vetít elénk ez a szöveg?
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december 25. kedd

AZ EZERÉVES IDŐSZAK UTOLSÓ ESEMÉNYEI

Tekintsük át Jel 20:7-9 verseit! Mivel zárul a millennium? Milyen alkal-
mat ragad meg akkor Sátán? 

Változás áll be Sátán körülményeiben – kiszabadul, amikor feltámad a többi 
halott, akik „meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő” (Jel 20:5). 
A „Góg és Mágóg” kifejezés átvitt értelemben értendő, mint Ez 38:2 versében, 
és azokra vonatkozik, akiket Sátánnak sikerül megtévesztenie – a különböző 
korokban élt gonoszokra. Hatalmas tömegeiket fogja Sátán rávenni, hogy 
megkíséreljék elfoglalni Isten városát. Jel 20:9 értelmében az Új Jeruzsálem 
városa ekkorra már leereszkedik a mennyből a földre (feltehetően Krisztus-
sal együtt), Sátán pedig seregeivel felvonul ellene. A jelenések könyve 21. feje-
zete részletesen leírja, hogy milyen is lesz ez a város. 

Amint az előzőekben már megállapítottuk, A jelenések könyve nem kife-
jezetten időrendi sorrendben halad. Hogyan ír az ítéletről Jel 20:11-14 
szakasza? Miért lényeges, hogy a végső büntetés akkor következik be, 
miután a szentek ítélkeztek (Jel 20:4)? 

„A millennium alatt a szentek részt vesznek a testületi ítélet folyamatában, átte-
kintve azoknak az eseteit, akik a földiek és az angyalok közül elvesznek. A bűn 
problémájának egyetemessége miatt elengedhetetlen ez az ítélkezés. Más vilá-
gok lakói nagy aggodalommal és érdeklődéssel figyelték a bűn lázadásának 
történetét (Jób 1. és 2. fejezete; Ef 3:10). A bűn közjátékát úgy kell elrendezni, 
hogy Isten világegyetemében minden teremtmény szíve és értelme számára 
kielégítő legyen az eljárás módja és az ügy lezárása, különös tekintettel Isten 
jellemére. Rendkívül fontos, hogy a földi megváltottak megértsék, mi indokol-
ta az Úr bánásmódját azokkal, akik ’mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: 
Essetek mireánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyiszékben ül’  
(Jel 6:16). Maradéktalanul meg kell győződniük arról, hogy Isten igazságosan 
járt el azokkal, akik elvesztek” (Handbook of Seventh-day Adventist Theology. 
Maryland, 2000, Review and Herald Publishing Association. 932. o.).

Mit fejez ki Isten jelleméről az, hogy mi is részt vehetünk az elveszet-
tek feletti ítéletben? Hogyan illeszkedik ez a gondolat a nagy küzde-
lem kérdéskörébe?
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december 26.szerda

ÚJ FÖLD

A jelenések könyve 20. fejezete azzal zárul, hogy Sátán seregeivel együtt el-
pusztul, a 21. fejezet pedig az új eget és új földet bemutató látomással kez-
dődik.

Jel 21:1-5 szakasza tartalmazza az ígéretet, hogy Isten mindent újjátesz. 
Hogyan tükröződik ebben Mózes első könyvének teremtési beszámolója 
(1-2. fejezetek)? Milyen különbségeket találunk?  

Jel 21:1 versében az „új” szó azt emeli ki, hogy valami formájában vagy mi-
nőségében új, és nem egy időben „új” eseményről van szó. Istennek a te-
remtéskor kitűzött célja addig nem válik valóra, amíg az új földön be nem 
teljesedik az ígérete, hogy mindent újjá tesz. Tehát most az egész teremtett 
világ nyög és szabadulásra vár (Róm 8:20-22). Az új teremtés abból áll majd, 
hogy Isten megszabadítja a világmindenséget és a földet minden rossztól és 
összhangba hozza eredeti tervével. Ebből az következik, hogy az új teremtés 
ugyan valóban különbözni fog a régitől, mégis lesz valamiféle folytonosság 
is a kettő között. A régihez hasonlóan az új föld is valóságos hely lesz, amit 
igazi, testben élő lények népesítenek be. Az új föld újjá tett, ha úgy tetszik, 
tűz által megtisztított bolygó lesz (2Pt 3:10-13).

Olvassuk el Jel 21:11 – 22:5 szakaszát, és nézzük meg, mi minden utal 
arra, hogy valóságos hely lesz az új föld fővárosa, az Új Jeruzsálem! 
Mennyire képes a János által felvázolt kép bemutatni a várost? 

Biztos, hogy valóságos helyről beszélünk. A Szentírás ismét lerántja a leplet 
arról a pogány tévtanításról, miszerint a fizikai valóság rossz volna, mert 
csak az jó, ami lelki. A szó, még az ihletett írás is csak részben fejezi ki a va-
lóságot, mégis valamilyen fogalmat alkothatunk arról, hogy milyen örökség 
is vár ránk. Fontos mindig tisztában lenni azzal, hogy világunk most nem 
olyan, mint amilyennek Isten eredetileg tervezte; tökéletlen, eltorzult. Krisz-
tus pedig azért jött, hogy helyreállítsa. Ha mégoly nehéz is most elképzelni 
(kizárólag a bűnbe süllyedt világ ismeretében), A jelenések könyvének leírása 
elénk tárja a ránk váró örök valóságot. Milyen nagyszerű reménységünk van, 
főleg, ha arra gondolunk, hogy sokak szerint a halál mindennek véget vet!
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december 27. csütörtök

ÉLET AZ ÚJ FÖLDÖN

Olvassuk el Jel 21:3 versét! Mennyiben teszi majd egészen mássá ez az 
elképesztő esemény az új föld lakóinak életét? 

Talán nincs még egy ilyen lenyűgöző látomás az egész Bibliában, mint az, 
amit A jelenések könyve írója, János mutat be. Az új föld nemcsak az ember-
nek ad majd otthont, hanem Istennek is! A szent, természetfeletti lény, a Te-
remtő abban a kegyelemben részesíti a megváltottakat, hogy Ő is közöttük 
lakozik. Természetesen soha nem válik olyanná, mint teremtményei, de az 
új földön már nem lesz olyan választóvonal közte és az ember között, mint 
amit a bűn emelt. 

Helyreáll az összhang, nemcsak Isten és az ember között, hanem az ember 
és a természet viszonyában, ill. magában a természetben is. János szavával 
élve, „semmi elátkozott nem lesz többé” (Jel 22:3), és a próféták váradalma 
szerint az állatvilágon belüli ellentétek is megszűnnek (Ézs 65:25).

Továbbá azért sem nyög majd a teremtett világ, mert nem lesz semmi, 
ami árthatna – nem lesz romlás, betegség, halál és szenvedés (Róm 8:21;  
Jel 21:4). 

Olvassuk el a 8. zsoltárt! Mi az üzenete, kiváltképp a most tárgyaltak 
fényében?  

Mennyi minden következik abból, hogy Isten az újjáteremtett földön lako-
zik majd és milyen lesz ott az élet! Még szembetűnőbb, ha a teremtett világ 
méretének és kiterjedésének hatalmasságára gondolunk, amibe a tudomány 
segítségével ma úgy bepillanthatunk, mint eddig soha! A „látható” világűr 
becsült kiterjedése sok milliárd fényév, a tudósok szerint azonban ez csak 
egy kicsiny része a világmindenség egészének. 

Gondoljunk bele! A hatalmas univerzumot teremtő Isten nemcsak meghalt ér-
tünk, de az egész örökkévalóságon át velünk lesz majd! Bűnösségünk miatt ezt 
képtelenek volnánk értelemmel felfogni, ezért inkább boruljunk térdre és 
imádjuk, dicsőítsük az Urat, aki megteremtett, megváltott és ígéri, hogy az 
örökkévalóságon át velünk lakozik majd!
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december 28.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A jelképes szolgálatban a főpap, miután elvégezte az engesztelést Izraelért, 
kijött a szent sátorból és megáldotta a gyülekezetet. Krisztus is közbenjárói 
munkája befejezésekor »a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik 
várják Őt üdvösségükre« (Zsid 9:28), hogy örök életet adjon várakozó népének. 
Miként a főpap a szenthelyről eltávolított bűnöket megvallotta Azázel bakjá-
nak feje felett, Krisztus is a megvallott bűnöket Sátánra, a bűn kezdeménye-
zőjére és felbujtójára fogja helyezni. Miként az Izrael bűneit hordozó bakot 
»kietlen földre« (3Móz 16:22) küldték, Sátán is, azokkal a bűnökkel a vállán, 
amelyeket Isten népével elkövettetett, ezer évig az akkor már kietlen és lakat-
lan föld határai közé lesz zárva. Végül abban a tűzben, amely minden gonoszt 
elpusztít, Sátánnak a bűn minden büntetését el kell szenvednie” (Ellen G. 
White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 432. o.). 

„Sokan attól félve, hogy az eljövendő örökség túlságosan anyagi jellegűnek 
tűnik, azokat az igazságokat is elspiritualizálják, amelyek otthonunkként 
emlegetik örökségünket. Krisztus – amint tanítványainak ígérte – azért ment 
el, hogy Atyja házában lakóhelyet készítsen számukra. Akik hisznek Isten 
Igéjének tanításaiban, azok tudnak a mennyei lakóhelyekről… Az emberi 
nyelv alkalmatlan arra, hogy megfogalmazza az igazak jutalmát. Csak azok 
fogják tudni, hogy milyen, akik meglátják. Véges elme képtelen felfogni, 
hogy milyen dicsőséges lesz a mennyei Éden” (i. m. 599. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) A kereszténység berkein belül alapvetően három felfogás (és azok 

néhány változata) terjedt el a millenniummal kapcsolatban: 1) a 
Krisztus első és második adventje közötti időszakot jelenti; 2) a béke 
és az igazság hosszú korszaka a földön, még Krisztus megjelenése 
előtt, ami részben az evangélium hirdetése és a társadalmi reformok 
miatt valósulhat meg; 3) az ezeréves időszak Krisztus visszajövetele 
után, amikor a megváltottak a mennyben lesznek. A hetednapi 
adventisták természetesen a harmadik álláspontot képviselik. Milyen 
problémákat vet fel az előző két elképzelés? 

2) Olvassuk el Jel 21:27 versét! Eszerint kik nem mehetnek be az Új 
Jeruzsálembe? Másutt még milyen kizáró okokat említ az Ige? Miért?

3) Milyen „utópiákat” próbált megvalósítani az ember? Milyen példá-
kat tudnánk felsorolni? Milyen eredménnyel jártak e kísérletek? 
Miért fulladt kudarcba mind? Miért bizonyítja ez is, hogy rá 
vagyunk utalva Isten természetfeletti közbelépésére? 
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AZ ÚJ JERUZSÁLEM

„»Éjszaka nem lesz« Isten városában. Nem lesz szükségünk, sem igényünk 
a pihenésre. Senki nem fárad bele Isten szolgálatába és nevének dicsőíté-
sébe. Mindig frissek leszünk, mint reggel, és a reggelnek soha nem lesz 
vége. »És nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten 
világosítja meg őket« (Jel 22:5)…

»Templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak templo-
ma, és a Bárány« (Jel 21:22). Isten népének abban a kiváltságban lesz része, 
hogy szabadon érintkezhet az Atyával és a Fiúval. »Most tükör által homályo-
san látunk« (1Kor 13:12). Most Istenről csak annyit tudhatunk, amennyit 
az emberekkel való eljárásai és a természet dolgai visszatükröznek belőle. 
De majd színről színre látjuk Őt, és nem lesz köztünk fénytompító fátyol. 
Közelében leszünk, és nézhetjük arcának dicsőségét. A megváltottak köl-
csönösen ismerni fogják egymást. A szeretet és a rokonszenv, amelyet Is-
ten plántált a lélekbe, a legszebb és legigazabb kifejezésre jut. A bűntelen 
kapcsolat a szent lényekkel, a harmonikus együttlét a szent angyalokkal 
és minden korszak hűségeseivel – akik megmosták ruháikat és megfehé-
rítették a Bárány vérében –, a szent kötelék, amely összekapcsol »minden 
nemzetség«-et »mennyen és földön« (Ef 3:15) – mind hozzájárul a megváltot-
tak boldogságához. Ott a halhatatlan lények soha nem csökkenő örömmel 
fogják a teremtő hatalom csodáit, a megváltó szeretet titkait fürkészni. Ott 
nem lesz Isten elfelejtésére kísértő kegyetlen, ámító ellenség. Ott minden te-
hetség fejlődik, minden képesség gyarapszik. A tanulás nem fogja elménket 
fárasztani és erőnket kimeríteni. Ott a legnagyobb vállalkozások is véghez-
vihetők, a legmagasztosabb törekvések is megvalósíthatók, a legmagasabb 
célok is elérhetők. Mindig új magaslatok hívogatnak, új csodák gyönyör-
ködtetnek, új igazságokat érthetünk meg, és új dolgok serkentgetik a lélek 
és a test képességeit. A világegyetem minden kincse kutatásra tárul Isten 
megváltott gyermekei elé. A halandóság béklyóitól megszabadult ember fá-
radhatatlanul szárnyal távoli világok felé, amelyeknek lakói sírtak az emberi 
szenvedés láttán, de örömének csendült ajkukon már egyetlen ember meg-
térésének hírére is… És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még káp-
rázatosabb, még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. 
Nő a szeretet, a tisztelet és a boldogság, miként a tudás is. Az ember minél 
többet megtud Istenről, annál jobban csodálja jellemét” (Ellen G. White: 
A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 600-601. o.). 
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2012. október

„Az Úr király mindenha és mindörökké” (Zsolt 10:16)

   1. H. 2Kor 4:6 Istentől jövő világosság
   2. K. Ézs 55:8-9 Az Úr elgondolása
   3. Sz. Ézs 55:10-11 Isten cselekvő szava
   4. Cs. Ézs 58:8-9 Az engedelmeseknek szóló ígéret
   5. P. 4Móz 14:8 Isten mindent megtehet
   6. Sz. 4Móz 24:17 A Messiás eljövetelének ígérete

 Naplemente: Budapest 18:15 Debrecen 18:05

   7. V. Mal 3:1-2 Az Úr érkezése
   8. H. Rúth 2:12 Jutalmazzon meg az Úr!
   9. K. Fil 4:4 Örüljetek!
10. Sz. Jel 22:10 Az idő közel van
11. Cs. Júd 24-25 Dicsőség Istennek!
12.* P. 2Jn 6 Szeretet és a parancsolat
13. Sz. Jak 1:2 Öröm a kísértésben 

 Naplemente: Budapest 18:01 Debrecen 17:52

14. V. Zsid 12:11 A fenyítés hatása
15. H. Filem 20 Jótétemény
16. K. Mt 10:7 Isten országának hirdetése
17. Sz. Mk 10:31 Elsőkből utolsók
18. Cs. 1Pt 3:14-17 Megszentelt élet 
19. P.  1Kor 1:3-8 Megerősödve Krisztusban
20. Sz. 1Kor 15:10 Isten kegyelme által

 Naplemente: Budapest 17:48 Debrecen 17:39

21. V.  Jn 6:5-13 Kenyér és hal
22. H.      Róm 11:33 Isten hatalmas volta
23. K.      1Thessz 5:1-8 Jézus visszajövetelének várása
24. Sz.     Zsolt 11:1-4 Az igaz ember védelme
25. Cs.     Tit 2:13 Boldog reménység
26. P.       1Thessz 4:13-17 Feltámadás, elragadtatás
27. Sz.     2Tim 1:10 Jézus Krisztus tettei

 Naplemente: Budapest 17:36 Debrecen 17:26

28. V.       Zsid 9:28 Krisztus visszajövetele
29. H.       ApCsel 1:11 Angyalok kijelentése
30. K.       Lk 12:16-21 Önző emberi tervezés
31. Sz.      Lk 21:34 Vigyázni kell!
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2012. november

„Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által” (Kol 1:14)

   1. Cs.  ApCsel 9:1-6 Jézus megállítja Sault
   2. P.    ApCsel 9:8-16 Ananiás látomása
   3. Sz.  ApCsel 9:17 Saul és Ananiás találkozása

 Naplemente: Budapest 16:25 Debrecen 16:15

   4. V.    ApCsel 9:18-20 Saul Krisztusról beszél
   5. H.    ApCsel 9:22-25 Üldözőből üldözött lesz
   6. K.    Zsolt 98:7-9 Öröm az Úr ítélete miatt
   7. Sz.   Jel 21:23 A szent város dicsősége
   8. Cs.   Jel 21:24-27 Isten városa
   9.* P.     Zof 1:7 Közeleg az Úr napja
10. Sz.   Ézs 65:17-19 Új teremtés ígérete

 Naplemente: Budapest 16:15 Debrecen 16:05

11. V.    Ézs 65:21-25 Mennyei béke, boldogság
12. H.    Ézs 66:22-23 Örök szombatok
13. K.    Jn 10:16 Juhok más akolban
14. Sz.   Jel 22:6-7 Igaz beszédek
15. Cs.   1Kor 6:9-11 Megigazulva Jézus által
16. P.     Gal 5:25-26 Lélek szerint járni
17. Sz.   Jn 6:40 Hit és feltámadás

 Naplemente: Budapest 16:06 Debrecen 15:56

18. V.     2Sám 22:29 Az Úrtól nyert világosság
19. H.     Kol 1:16-20 Krisztus dicsősége
20. K.     Lk 1:26-31 Az angyal üzenete
21. Sz.    Jel 11:15 A hetedik trombitaszó
22. Cs.    Lk 5:31-32 A bűnösök megtérése 
23. P.      Lk 2:25-32 Simeon bizonyságtétele
24. Sz.    ApCsel 2:36 A megfeszített Úr

 Naplemente: Budapest 16:00 Debrecen 15:49

25. V.     Lk 3:22 A Szentháromság 
26. H.     Ézs 52:13 Isten Szolgája
27. K.     Lk 23:43 A jó latornak szóló ígéret 
28. Sz.    5Móz 6:5-7 Mit jelent szeretni az Urat?
29. Cs.    Zsolt 23:6 Az Úr jósága és kegyelme
30. P.      Jn 13:34-35 A tanítványság ismertetőjele

Reggeli dicséret
* A
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2012. december

„…amit vet az ember, azt aratándja is” (Gal 6:7)

   1. Sz.   Jn 6:67-69 Jézus kérdése
 Naplemente: Budapest 15:55 Debrecen 15:45

   2. V.    Jel 1:5-6 Jézus tettei
   3. H.    Mt 25:31 A világmindenség Királya
   4. K.    Préd 9:12 Amit megtehetsz, tedd meg most!
   5. Sz.   Róm 13:11 Ébredjünk fel!
   6. Cs.   Mik 4:7-8 Isten uralma alatt 
   7. P.     Zsolt 37:25 Nem hagy el az Úr
   8. Sz.   Ám 5:14 Törekedjünk a jóra!

 Naplemente: Budapest 15:53 Debrecen 15:42
   9. V.    Hós 10:12 Ideje keresni az Urat
10. H.    Jer 31:3 Örökkévaló szeretet
11. K.    Jn 12:12-16 Virágvasárnap
12. Sz.   Zsolt 25:7 Bocsásd meg a bűneimet!
13. Cs.   Jóel 2:32 A szabadulás ígérete
14.* P.     ApCsel 10:34-35 Isten nem személyválogató
15. Sz.   Ef 5:15-16 Megbecsülni a lehetőségeket

 Naplemente: Budapest 15:53 Debrecen 15:42
16. V.     2Tim 2:5 Szabályos küzdelem
17. H.    Jn 4:23-24 Lélekben és igazságban
18. K.     Zsolt 119:140 Isten tiszta igéje
19. Sz.    Zsolt 119:92 A megtartó törvény
20. Cs.    2Krón 20:6 Mindenható Istenünk
21. P.      Zsolt 37:4-7 A hívő kiváltsága
22. Sz.    Lk 2:8-14 Angyali jelenés 

 Naplemente: Budapest 15:55 Debrecen 15:44
23. V.     Lk 2:20 A pásztorok öröme
24. H.     Jn 1:18 Az Atya és a Fiú
25. K.     Fil 1:9-11 Szeretet, ismeret, bölcsesség
26. Sz.    1Tim 1:15-16 Pál vallomása
27. Cs.    1Jn 4:18 A teljes szeretet
28. P.      Jak 4:7-8 Tudatos döntés szükséges
29. Sz.    2Kor 8:9 Szegénnyé lett értünk

 Naplemente: Budapest 16:00 Debrecen 15:48
30. V.     Ez 18:32 Megtérést kíván az Úr
31. H.     Zsolt 139:1-6 Igazán ismersz, Uram! 
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