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Pillanatképek Istenről

Ugyan kit ne ejtene ámulatba a világűr szépsége a Hubble-űrteleszkóp 
fényképei láttán? Egy íróból a Sombrero-galaxis ismert képe váltotta ki a 
következő gondolatokat: „Hogyan is kezdhetnénk felmérni, mennyi tudás, 
erő, értelem, igazság és cél kellett a Sombrero-galaxishoz (ami csupán egy 
a galaxisok milliárdjai között)? Oly kicsik és elszigeteltek, a teremtett világ 
porszemei vagyunk. Annyi mindent láthatunk, ami azonban reménytelen 
távolságra van tőlünk.”

Ám a világegyetemnél sokkal bámulatosabb maga az Alkotó, hiszen csak 
olyan valaki hozhatta létre a világmindenséget, aki még hatalmasabb. 

A hetednapi adventisták számára természetes, hogy Isten, akit tisztelünk 
és szolgálunk, Ő teremtette az egész világot, a Sombrero-galaxistól kezdve 
a kvarkokig, amelyek a galaxisban és a világmindenség többi részében is 
alkotják az anyagot.

E negyedév során tehát ebben az összefüggésben tanulunk az Úrról, akit 
imádunk, akit szolgálunk; így mélyedünk el a „teológiában”, ami az „Istenről 
szóló tudomány” szakkifejezése. Végtére is, vajon ne lenne fontos megismer-
ni a Mindenható Istent, akiben bízunk, akire vonatkozóan olvassuk, hogy 
„Szeresd az Urat… teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes 
elmédből” (Lk 10:27)? 

A Biblia átfogó, széles képet fest Istenről. Igen, újra meg újra kiemeli 
szeretetét, de az Úr arra vágyik, hogy még sok egyebet is megtudjunk róla. 
Például a Szentírás több száz néven említi, amelyek mindegyike által mé-
lyebben, jobban megismerhetjük az ég és a föld hatalmas Istenét, aki távolról 
sem hasonlítható a mesebeli Mikuláshoz; nemcsak annyit tesz, hogy megad-
ja, amit kérünk. 

Ebben a negyedévben Istenre figyelünk, különböző oldalról nézünk rá 
a kinyilatkoztatás által, majd mérlegeljük, hogy a gyakorlatban mit jelent 
számunkra, amit így megtudhattunk. Néhány „alapvető” kérdéssel kezdünk, 
mint a Szentháromság – ez lenyűgöző tanítás, miszerint Isten egy, de há-
rom személyben. Ezek után rátérünk arra, hogy Isten a Teremtő, hiszen ez a 
tantétel képezi minden hitpontunk alapját. Majd foglalkozunk a megváltás 
munkájával, mert a bűnbe süllyedt világban az még nem elég, hogy Isten 
megteremtett, szükségünk van a megváltásra is. Látni fogjuk, hogy az Úr a 
kegyelem Istene, de egyben az ítélet Istene is. Megemlékezünk még szent-
ségéről, törvényéről, a szombatról, amelyek mind jelleméből fakadnak és 
segítenek jobban megismerni, hogy milyen is valójában Ő. 
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Még azokat a tulajdonságait is érintjük, amelyekre általában nem gon-
dolunk: hogy Ő a szépség Istene, a történelem Istene, a szerelem Istene. Az 
egyéb témák mellett, mint például az imádság és az ökológia (mivel meg 
akarjuk vizsgálni néhány gyakorlati vonatkozását is annak, hogy mit jelent 
az Urat szolgálni), foglalkozunk még Isten ígéretével, miszerint újból visz-
szajön. A második advent elvezet a történelem csúcspontjához, amikor vége 
szakad az emberi bűn iszonytató korszakának. 

Isten hatalmas (többek között Ő teremtette a Sombrero-galaxist is!). Hoz-
zá képest parányiak vagyunk. Milyen hálásak lehetünk hát minden fénysu-
gárért, amit utunkra hint! A negyedév során néhány ilyen fénysugárra figye-
lünk. Az viszont már egyénileg rajtunk áll, hogy mennyire járunk hűségesen 
az Istentől kapott világosságban.

Jo Ann Davidson az Andrews Egyetem teológia professzora az Egyesült Álla-
mokban, a Michigan állambeli Berrien Springsben.  

Clifford R. Goldstein
szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz
Szombatiskolai tanulmányunkban a bibliai idézeteket általában a Károli-féle for-

dításban közöljük. Amikor máshonnan idézünk, zárójelben olvasható a forrás meg-
jelölése. 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.

Továbbra is szeretettel ajánlom minden érdeklődő figyelmébe a Tanítói mellék-
letet, ami külön kiadványként beszerezhető.

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

Amint már megszoktuk, a szombatiskola hanganyaga letölthető az internetről. 
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 mind-
azoknak, akik részt vesznek a felolvasásban!

Zarkáné Teremy Krisztina
a magyar változat szerkesztője
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december 31–január 6.1. tanulmány

  A háromszemélyű egy Isten

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:26-27; 5Mózes 6:4; Máté 28:19;
János 14–16; Filippi 2:6 

„Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szentlé-
lek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre” (Júd 20-21).

KULCSGONDOLAT: A Szentírás számos helyen utal és céloz a Szenthá-
romság isteni természetére, valamint egységére. 

A Szentháromság kifejezés ugyan nem fordul elő a Bibliában, maga a tanítás 
viszont félreérthetetlenül megtalálható benne. Alapvetően fontos a Szenthá-
romságról szóló tanítás, miszerint három „személy” alkotja az egy Istent. Azt 
a kérdést érinti, hogy kicsoda és milyen Isten, hogyan munkálkodik, hogyan 
viszonyul a világhoz. Krisztus istensége pedig a megváltási terv szempontjá-
ból döntő fontossággal bír. A Szentírásban a Szentháromság három különál-
ló, ugyanakkor egymáshoz kapcsolódó típusú bizonyítékait találjuk: 1) Isten 
egységének bizonyítékát; 2) annak bizonyítékát, hogy három isteni személy 
létezik; 3) a háromszemélyű Isten egységére tett burkolt igei utalásokat. A Bib-
liában Isten, Krisztus és a Szentlélek megkülönböztetését úgy kell értenünk, 
hogy Isten így van önmagában, bármilyen nehéz is ezt bűnös emberi értel-
münkkel felfogni. „Az örökkévaló mennyei méltóságok – Isten, Krisztus és a 
Szentlélek”, ahogy Ellen G. White nevezi őket (Ellen G. White: Evangelizálás. 
Budapest, 2007, Advent Irodalmi Műhely. 401. o.), egymással egyenlők, még-
sem egyformák vagy felcserélhetők. Az adventista úttörők között némelyeknek 
ugyan nehézséget okozott ez a tantétel, ma azonban egyházunk szilárd, ren-
díthetetlen állást foglalt e tanról, amit 2. hitelvünkben így olvashatunk: „Egy 
az Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a három örökkévaló személy egysége.” 
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január 1. vasárnapvasárnap

ISTEN EGYSÉGE

Az ősi héber hitrendszer szigorúan monoteista volt. E kifejezésben (ami csak 
egy igaz Isten létezését hirdeti), a „mono” azt jelenti, hogy „egy”, a „teista” pe-
dig az Istenre vonatkozó görög szóból ered. Az egész Ószövetség megingat-
hatatlanul képviseli ezt az álláspontot. Csak egy Isten van, Ábrahám, Izsák 
és Jákób Istene, nem léteznek más istenségek, akikben például a héberek 
környezetében élő népek és törzsek hittek. A Biblia vallása ilyen értelemben 
is egyedülálló volt. 

Mit mond Isten önmagáról 2Móz 3:13-15 verseiben? Hogyan utalnak 
ezek az igék arra, hogy Isten egy? 

Isten egységét az a szakasz is hirdeti, amit a zsidók így neveznek: „Sema” 
(5Móz 6:4), ugyanis a héber sema a szakasz első szava: „Halld”. Ebben a 
versben találjuk az egyik legfontosabb igazságot Istent illetően. Az Úr meg-
parancsolta Izráel népének, hogy ezt higgyék és erre tanítsák gyermekeiket. 

„Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr” (5Móz 6:4)! Hasonlítsuk ezt 
össze 1Móz 2:24 versével: „Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az 
ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.”

A héberben, 5Móz 6:4 versében Istenre vonatkozóan ugyanazt az („egy”-et 
jelentő) echad szót találjuk, ami nem számtani összeget, inkább egy teljes 
egészet jelent. Azt fejezi ki, hogy különböző részek egy egységet alkotnak. A 
férj és a feleség eggyé (echad) lesz 1Móz 2:24 szerint – ehhez hasonló, ahogy 
5Móz 6:4 versében Isten „egy”.

Mit mond az Újszövetség Isten egységéről (1Kor 8:4; Jak 2:19)?

Hogyan véd a bálványimádás minden fajtájának csapdájától, ha elfo-
gadjuk, hogy Isten egy? Miért csak az Urat szabad imádni? Hogyan 
tüntethetünk el az életünkből minden „bálványt”?
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 január 2. hétfő hétfő

KRISZTUS ISTENSÉGE

Az Atya isteni természetét általában nem vitatják, de aki a Szentháromságot 
nem fogadja el, az kérdésesnek veszi Krisztus istenségét is. Ám a megváltási 
tervet komolyan veszélyeztetné, ha Krisztus nem lenne örökkévaló és egé-
szen isteni természetű (lásd a csütörtöki tanulmányt).

Hogyan fogalmaz Krisztus istenségéről az egykori szigorú farizeus, Pál 
(Fil 2:6)?

Súlyos kijelentés ez egy farizeus szájából, aki az Isten egységét hangsúlyo-
zó ószövetségi tanítás talaján áll, hiszen ezzel kifejezte mély meggyőződését 
Krisztus isteni természetéről. 

A zsidókhoz írt levél, amit a szigorúan monoteista zsidóknak írtak, mint amilyen 
Pál is volt, meggyőző erejű kijelentéseket tartalmaz, hangsúlyozva Isten Fiának 
istenségét. Zsid 1:8-9 versei félreérthetetlenül és erőteljesen szólnak Krisztus is-
teni természetéről. Krisztus istenségének kinyilatkoztatásában a legfontosabb 
az, hogy Ő maga ennek mennyire tudatában volt. Jézust nem diadalmas, az is-
tenségét hirdető kórus kísérte, amikor végigvonult Jeruzsálem utcáin, de mind 
a négy evangéliumban megtaláljuk bizonyítékok számos olyan szálát, amelyek-
ből kitűnik, hogy valóban Istennek tartotta magát. Újból és újból kijelentette, 
hogy rendelkezik olyasmivel, ami csak Istent illeti: Isten angyalaira úgy utalt, 
mint akik az ember Fiának angyalai (Mt 13:41); állította, hogy meg tudja bo-
csátani a bűnöket (Mk 2:5-10); azt is mondta, hogy hatalmában áll megítélni a 
világot (Mt 25:31-46). Ki más tehetné meg mindezt jogosan, mint Isten?

Tekintsük át az evangéliumi feljegyzésekben, hogyan fogadta Jézus az 
emberek imádatát (Mt 14:33; 28:9; Lk 24:50-52; Jn 9:35-38)! Hasonlít-
suk össze Jézus hozzáállását Páléval (ApCsel 14:8-18)! Mit fejez ki Jézus 
istenségével kapcsolatban az, hogy elfogadta az emberek imádatát?

Jézus kihallgatásakor az volt az ellene felhozott egyik vád, hogy Isten Fiának 
mondta magát (Mt 26:63-65; Jn 19:7). Ha nem tekintette volna magát Isten-
nek, ebben a kiélezett helyzetben alkalma lett volna helyesbíteni a téves be-
nyomáson, de nem tette. Éppen Kajafás előtt, a kihallgatása során erősítette 
meg eskü alatt, hogy valóban Isten. Tehát a Bibliában Krisztus istenségének 
komoly bizonyítékait találjuk. 

Fordítsunk időt arra, hogy elgondolkodjunk Jézus életéről! Eközben 
külön figyeljünk arra, hogy Ő Isten, a világegyetem Teremtője! Mit 
árul el ez Istennek a világ iránti szeretetéről? 
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január 3. keddkedd

A SZENTLÉLEK

Ha Isten az Atya és a Fiú két személyében lehet „egy”, akkor már nem okoz-
hat különösebb nehézséget az, ha kimondjuk, hogy az Istenséghez egy har-
madik személy is tartozik. Természetesen a Szentlélekről beszélünk itt. 

Mit tudunk meg 1Móz 1:2 verséből a Szentlélek szerepéről, aki már ilyen 
hamar feltűnik a bibliai feljegyzésben?

Hogyan irányítja a figyelmet a Szentháromság három tagjára Mt 28:19 
verse?

Amikor Jézus az új hívők megkereszteléséről tanít, a Szentháromság három 
személyét említi. Ezt a keresztségi szöveget ma is használják a legtöbb ke-
resztény keresztség alkalmával. Aki eldöntötte, hogy Jézus követője lesz, azt 
megkeresztelik „az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében” (Mt 28:19). 
A három isteni személyre egyként tekintünk. 

Jézus keresztségekor a Szentháromság mind a három személye együtt mu-
tatkozott. Olvassuk el Márk drámai erejű beszámolóját erről az eseményről 
(Mk 1:9-11)! Márk az isteni hármasság mindegyik személyére ráirányítja a fi-
gyelmet, bemutatva Isten rendkívüli kinyilatkoztatását, ami még a természet 
világára is hatással volt. Mint ahogy Jézus esetében is láttuk, a Szenthárom-
ság tevékenysége Isten tetteihez kötődik, annak tulajdonítják. Tekintsük át a 
Szentlélek munkájának alábbi bemutatását!

1. A Krisztus születését bejelentő angyal elmondja Máriának, hogy gyer-
mekét „szentnek” nevezik majd, mert a Szentlélek száll Máriára (Lk 
1:35).

2. Jézus önmagára vonatkozóan kijelentette: az Úr Lelke van rajta, a Lé-
lek kente fel arra, hogy prédikáljon (Lk 4:18).

3. Azt is állította, hogy Isten Lelke által űzi ki a démonokat (Mt 12:28).
4. A Lélek az a „más vigasztaló”, aki folytatja Krisztus munkáját menny-

bemenetele után (Jn 14:16).
5. Jézus a követőire lehelte a Szentlelket (Jn 20:22).
6. Az új hívőkben lakozik a Szentlélek (Jn 14:17) és Krisztus Lelke is 

(Gal 2:20; Kol 1:27; 1Pt 1:11).

Krisztus és a Szentlélek szolgálata szorosan összefonódik egymással. 
A bibliai utalások Istennek nevezik a Szentlelket. ApCsel 5:1-11 sza-
kasza hogyan emeli ki a Szentlélek istenségét?



EGYEK ÉS EGYENLŐK

Noha a Biblia félreérthetetlen Isten egységével (echad) kapcsolatban, szól 
arról is, hogy az Istenségnek több személye van. A teológusok és a Biblia 
tanulmányozói évezredek óta számos nyomós igei bizonyítékot találtak az 
Ószövetségben Isten többszemélyűségével kapcsolatban. Ezt az igazságot – 
mint egyéb kérdéseket is – teljesebben nyilatkoztatja ki az Újszövetség. 

Hogyan utal 1Móz 1:26-27 szakasza Isten többes számára?

Istenre vonatkozóan az egyes és többes szám társítása előfordul még 1Móz 
11:7-8 verseiben is, ahol Bábel tornyának építéséről olvashatunk. A 8. vers 
megemlíti az Urat, de a 7. versben a megszólaló Isten többes számban, egy 
csoport nevében beszél.

Miként jelenik meg Ézs 6:8 versében is a többes szám az Úrra vonatko-
zóan?

Az Újszövetségben Péter hogyan magasztalja Jézust a Szentháromság tagjai 
között (lásd ApCsel 2:32-33)? Péter, a hűséges monoteista (egyistenhívő) 
zsidó azt prédikálja, hogy Jézus tökéletesen Isten, aki most a mennyben van. 
A szétszóratott zsidó menekülteknek szóló levelében szintén bizonyítékkal 
szolgál arra nézve, hogy az Istenségnek három személye van (lásd 1Pt 1:1-3).

Hogyan kapcsolja bele az üdvösség folyamatába az isteni hármasságot 
Pál (2Kor 1:20-22; lásd még 13:13)?

Véges, ráadásul bűnös emberi elménkkel nem fogható fel egykönnyen 
e tanítás, ami nem is meglepő, hiszen Istennek, a világegyetem 
Teremtőjének a természetéről van itt szó. Milyen balgaság volna azt 
képzelni, hogy egészen megérthetjük az Urat, noha emberként szinte 
semmit nem értünk „teljesen”. Gondoljunk csak a „legegyszerűbb” 
dologra, ami az eszünkbe jut! Mennyi minden marad felfoghatatlan 
még azzal kapcsolatban is? Mennyivel inkább igaz ez egy olyan hatal-
mas kérdésre, mint Isten természete!

10

január 4.szerdaszerda
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január 5. csütörtökcsütörtök

A SZENTHÁROMSÁG ÉS A MEGVÁLTÁS

János evangéliuma közvetlenül és tudatosan fordítja a figyelmet Isten 
sajátságos természetére. Kitűnik, hogy János teljességgel tudatában van an-
nak, hogy Isten egy, mégis három.

Olvassuk el Krisztus imádságát János 14-16. fejezeteiben, és számoljuk 
meg, hogy hány utalást találunk Isten három személyére! Hogyan segí-
tenek e szakaszok megérteni, mennyire valóságos is ez a fontos igazság? 

János evangéliumának ebben a részében találhatók a legátfogóbb, koncentrált 
utalások a háromszemélyű Istenség egyenlőségére. Itt újból és újból előtérbe 
kerül a Szentháromság tagjai közötti belső kölcsönhatás. A Szentháromság-
ról szóló tan távolról sem elvont spekuláció, hanem a Biblia szisztematikus 
tanulmányozása nyomán leszűrődő, elkerülhetetlen következtetés. Ebben az 
összefüggésben különösen fontos Krisztus istensége. Ha Krisztus nem lenne 
teljesen Isten, akkor mindössze az történne, hogy bűneink büntetését az Úr 
az egyik félről áthárítaná a másik félre, de nem venné önmagára. Az evangé-
liumnak azonban éppen az a lényege, hogy a kereszten maga Isten hordozta 
a világ bűneit. Ami ennél bármennyivel is kevesebb, az attól fosztaná meg az 
engesztelést, ami erőssé és eredményessé tette. 

Gondoljunk bele: ha Jézus csupán egy teremtmény volna, nem pedig tö-
kéletes Isten, vajon hogyan állhatta volna ki Isten teljes haragját a bűnnel 
szemben? Ugyan melyik teremtmény, még ha bármilyen felmagasztalt hely-
zetben van is, menthetné meg az Isten szent törvényét áthágó emberiséget? 
Ha Jézus nem lenne Isten, a törvény sem lenne olyan szent, mint maga Isten, 
hiszen a megszegéséért egy teremtmény is engesztelést szerezhetett volna. 
A törvény csupán annyira volna szent, mint az a teremtmény, nem pedig 
annyira, mint a Teremtő. Maga a bűn sem lenne olyan súlyos, ha csak egy te-
remtmény, nem pedig a Teremtő halála szerezhetne engesztelést érte. Éppen 
az a tény a nyomós bizonyíték a bűn komolyságára, hogy Krisztus személyé-
ben magának Istennek kellett orvosolni azt. 

Továbbá, éppen azért lehet üdvbizonyosságunk Krisztus értünk vállalt tettére 
tekintve – nem pedig a saját cselekedeteink révén –, mert maga Isten volt az, 
aki megfizette bűneink büntetését. Ugyan mit tehetnénk még, ami ennél több 
lehetne? Ha Krisztus is teremtett lény volna, talán még mi is tehetnénk valamit, 
de mivel Isten, a Teremtő áldozta fel magát a bűneinkért… istenkáromlás lenne 
azt hinni, hogy ezt az áldozatot mi még ki tudnánk egészíteni. Tehát ha Krisz-
tus nem lenne Isten, az engesztelés tragikus módon elégtelen volna.  
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január 6.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A Szentháromság tanában nem arról van szó, hogy egy személy három kü-
lönféle isteni szerepet tölt be (ez a modalizmus). Nem is három isten alkot 
egy csoportot (ami a politeizmus). Az egy Isten (Ő) nevezhető még így is: 
„Ők”. „Ők” mindig együtt vannak, mindig szorosan együttműködnek. A 
Szentlélek végrehajtja az Atya és a Fiú akaratát, ami egyben az Ő akarata is. 
Isten az egész Bibliában ezt az igazságot nyilatkoztatja ki önmagáról. 

Némelyek nehezen tudják elfogadni Krisztus istenségét arra gondolva, hogy 
amíg itt testben járt, alárendelte magát Isten akaratának. Annak „bizonyíté-
kát” látják ebben, hogy valamivel kevesebb volt az Atyánál. Ez azonban nem 
tükrözi a Szentháromság belső szerkezetét. Krisztus alárendelte magát, ami 
inkább azt mutatja, hogyan kellett működnie a megváltási tervnek. Jézus-
nak el kellett jönnie az emberiség közé, „engedelmes lévén halálig, még pedig 
a keresztfának haláláig” (Fil 2:8). Továbbá: „Ámbár Fiú, megtanulta azokból, 
amiket szenvedett, az engedelmességet; és tökéletességre jutván, örök idvesség szer-
zője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek” (Zsid 5:8-9). E kijelen-
tések bemutatják: a megváltási tervhez elengedhetetlenül szükséges testet 
öltésből következett az, hogy Jézus alárendelt szerepet játszott. Ez egyáltalán 
nem bizonyítja, hogy Jézus ne lenne tökéletesen Isten és örökkévaló.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Az adventisták néhány úttörője sokat küzdött a Szentháromság 

tanával. Ma egyházunk szilárdan gyökerezik e tanításban. Az idő-
vel bekövetkezett változás miként mutat rá, hogy minden igazságot 
fokozatosan értünk meg? Egyénileg mit tapasztaltunk az igazság 
megértését illetően? Mi az, amit azelőtt hittünk, ma viszont már 
nem tudjuk elfogadni?

2. Jn 8:58 versében ez áll: „Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt 
Ábrahám lett, én vagyok.” Hogyan tanúsítja ez a szöveg is, hogy 
Krisztus tökéletesen Isten? 

ÖSSZEFOGLALÁS: Ha azt akarjuk, hogy elmélyüljön a szeretetünk a végte-
len, hatalmas Isten iránt, akit szolgálunk és aki előtt imádattal borulunk le, 
először is meg kell próbálnunk felfogni, amit önmagáról kijelent. A Szenthá-
romságról szóló tan titok, viszont a Szentírásban a „titkok” olyan mélységes 
igazságok, amelyeket a végtelen Isten nyilatkoztat ki nekünk véges szinten. 
Tehát csak térden állva szólhatunk biztonsággal Istenről. „Halld Izráel: az Úr, 
a mi Istenünk, egy Úr” (5Móz 6:4)!
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ISTEN VELÜNK

„A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk” (Zsolt 46:8).

„’Immanuel… Velünk az Isten’ (Mt 1:23) – ez az, ami mindent jelent ne-
künk. Milyen széles alapot vet ez a kijelentés hitünknek! Milyen határ-
talan, a halhatatlansággal teljes reménységet helyez a hívő elé! Krisztus 
Jézusban Isten velünk van a menny felé vezető utunk minden lépésénél. 
A Szentlélek vigasztalóként kísér, vezet, ha tanácstalanok vagyunk, csil-
lapítja bánatunkat, pajzsként védelmez a kísértéstől. ’Óh Isten gazdagsá-
gának, bölcsességének és tudományának mélysége’ (Róm 11:33).

Isten Mózes által utasította Izráelt: ’És készítsenek nékem szent hajlékot, 
hogy őközöttük lakozzam’ (1Móz 25:8). Az Úr pedig népe között, a szen-
télyben lakozott. Fárasztó pusztai vándorlásuk során Isten jelenlétének 
szimbóluma mindig velük volt. Krisztus az emberek táborának közepet-
te állította fel sátrát, sátra az emberek sátrai mellett állt, hogy közöttünk 
lakozzon és megismertesse velünk isteni jellemét, életét…

Mióta Jézus eljött közöttünk lakozni, tudjuk, hogy Isten ismeri megpró-
báltatásainkat és együtt érez velünk fájdalmainkban. Ádám minden fia 
és lánya megértheti, hogy Teremtőnk a bűnösök barátja…

’Velünk az Isten’ – ez a garancia arra, hogy Isten megszabadít a bűntől és 
erőt ad a menny törvénye iránti engedelmességhez. 

Krisztus meg akart tanítani arra a magasztos igazságra, amire oly nagy 
szükségünk van, hogy Isten mindig velünk van, minden hajlékban, és 
minden cselekedetről tud, amit a földön véghezvisznek. Ismeri az em-
ber elméjében megfogalmazódó gondolatokat, amelyeknek teret enged 
magában. Hall minden szót, ami az emberi ajkakról elhangzik. Ott jár 
és munkálkodik az élet minden tevékenysége közepette. Ismer minden 
tervet és mérlegel minden módszert” (Ellen G. White: My Life Today. 
295. o.).
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január 7–13.

Kezdetben

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 32:10-11; Jób 38:4-7; Zsoltár 19;
Ézsaiás 66:22; Máté 19:4; János 1:1-13; Róma 5:12

„Mert Őbenne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, látha-
tók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, 
akár hatalmasságok; mindenek Őáltala és Őreá nézve teremtettek” (Kol 1:16).

KULCSGONDOLAT: A teremtésről, a valóságos, hat napos teremtésről 
szóló tanítás az alapja mindannak, amiben hiszünk. 

Nehéz volna a világ eredetéről két, egymástól jobban eltérő nézetet elképzel-
ni, mint amilyen a bibliai teremtéstörténet és az ateista evolúciós elmélet. Az 
előbbi úgy mutatja be a teremtést, mint amit tervezés, alapos végiggondolás, 
számítás előzött meg, tehát semmi szerepe nem maradt benne a véletlennek. 
Ezzel szemben az evolúciós elmélet értelmében minden véletlenül történik. 
Másodsorban a bibliai beszámoló szerint Isten konkrét céllal teremtett; volt 
egy végcél, görögül telosz, szándék, amire gondolva végezte az egész terem-
tést. Az evolúció viszont arra az előfeltételezésre épít, hogy nem létezik vég-
ső cél, nincs olyan szándékát megvalósító erő, ami a teremtést ösztönözte 
volna. A véletlenszerű mutáció és a természetes kiválasztódás (ami egyaránt 
a véletlen műve) vakon hat együtt, megtartva azt, ami életképes, elvetve azt, 
ami nem. Végezetül a bibliai beszámoló kijelenti, hogy Isten a saját képé-
re formálta az embert. Az evolúció tanítása ezzel szemben azt fogalmazza 
meg, hogy az ember annak a képét tükrözi, ami történetesen megelőzte a 
homo sapienst. A héten a bibliai teremtés tantételével foglalkozunk, és meg-
vizsgáljuk, hogyan képezi ez az alapját minden további bibliai igazságnak. 
Ha tévedünk a kezdeteket illetően, biztosra vehetjük, hogy még sok egyéb 
kérdésben félresiklunk. 

2. tanulmány
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január 8. vasárnapvasárnap

A TEREMTÉS HETE

„Kezdetben teremté Isten az eget és a földet” (1Móz 1:1). Hogyan mutatja 
a Biblia legelső sora, hogy a Szentírás és a darwini evolúciós elmélet köl-
csönösen kizárja egymást? 

Mózes első könyve már az elején teremtői tevékenysége közepette mutatja 
be Istent. Nem fűz Istenhez magyarázatot, bevezetést. Egyik bibliai író sem 
gondolta, hogy valahogy be kellene vezetnie az Istenről szóló írást. Talán 
a zsoltáros véleménye áll a legközelebb Isten létének bizonyításához: „Azt 
mondja a balgatag az ő szívében: Nincs Isten” (Zsolt 14:1). A tudósok nem-
csak a teremtés munkájában, hanem abban is bámulatos művészi tökélyt 
figyeltek meg, ahogy a Biblia leírja a teremtést. 1Móz 1:2 verse bevezet oda, 
ahol azután Isten formába öntötte anyagi természetű mesterműveit: „A föld 
pedig kietlen és puszta vala.” Az első három nap Isten „megformázta” azt, ami 
„kietlen” (az angolban formátlan) volt, a következő három nap során pedig 
„megtöltötte”, ami „puszta”, azaz üres volt. Másként fogalmazva, az első na-
pon megteremtett világosságot Isten betöltötte vagy teljessé tette a negyedik 
napon megteremtett nagy égitestekkel, a nappal, a holddal meg a csillagok-
kal (1Móz 1:16). A második napon a figyelem homlokterébe kerülő levegő és 
víz az ötödik napon népesült be madarakkal és vízi állatokkal (1Móz 1:6-8, 
20-23). A harmadik napon Isten elkülönítette a szárazföldet a vizektől, majd 
növényzettel borította (1Móz 1:9-13), ám ez csak akkor vált teljessé, amikor 
a hatodik napon megteremtette a szárazföldi állatokat és az embert. Végül 
az Úr mindent áttekintve kijelentette: „igen jó”, majd pedig a hetedik napon 
fejedelmi módon megünnepelte a teremtést (1Móz 2:1-3).

A lényeg: e szövegekben semmi nem utal arra, hogy bármi szerepe is lett vol-
na a véletlennek. Sőt, az igei szakaszok ennek pontosan az ellenkezőjét tanít-
ják: Isten mindent a legnagyobb aprólékossággal kidolgozott és eltervezett. 

Az következő bibliaszövegek hogyan közelítenek a teremtés kérdéséhez 
(2Móz 20:8-11; Ézs 40:26; Mt 19:4; 1Tim 2:13)?

A Bibliában minden azt tanúsítja, hogy az Úr teremtette a világot, szavával 
hívta életre, amint Mózes első és második könyve bemutatja. Az Írás ebben a 
dologban nem hagy mozgásteret. Az ember választhatja vagy a teremtést, 
vagy az evolúciót, de ha tisztességgel megvizsgáljuk, lehetetlen a kettőt öt-
vözni. Maguk az igeszakaszok zárják ezt ki. 



16

január 9.hétfőhétfő

A TEREMTŐ SZÍVE

A teremtés hetének eseményei különösen drámaiak. A Teremtő napról napra 
szavával hívta létre a tudósokat folyamatosan csodálatra késztető életrend-
szereket és formákat. Még Isten is utal rá, hogy milyen végtelen öröm jelle-
mezte azt az időt. 

Jóbhoz szólva mit mondott az Úr a föld teremtésének lelkes izgalmáról 
(Jób 38:4-7)?

A Teremtő szívének örömét sejteti 1Móz 1:2 verse is: „az Isten Lelke lebeg 
vala a vizek felett.” A teológusok mind jobban értékelik a Pentateukhosz (Mó-
zes öt könyve) mesteri irodalmi szerkezetét. Ebben az esetben Mózes, amikor 
arról ír, hogy Isten Lelke „lebeg” a vizek felett a teremtés hetének kezdetén, 
szándékosan olyan szót választ, amit azután csak egyszer használ, Mózes ötö-
dik könyve 32. fejezetében. Ez a fejezet az Izráel népe előtt elmondott búcsú-
beszédének része. 

Hogyan használja Mózes másodszor a lebeg szót (5Móz 32:10-11; lásd 
még Mt 23:37)?

Gondoljunk arra, milyen szeretettel készíti az anyamadár a fészket a fióká-
inak, majd képzeljük el, ahogy lebeg felettük, amikor táplálja és repülni ta-
nítja őket!  

Mózes, aki negyven évig pásztorkodott, bizonyára minden tavasszal tanúja 
lehetett e természeti jelenségnek, amiről Isten gyengéd gondoskodása jutott 
eszébe. Az ihletés hatására maga előtt látta, hogy amikor az emberiség „fész-
ke” készült, a Szentlélek szívét is hasonló érzések töltötték be. 

Tehát a teremtési beszámoló a különféle evolúciós elképzelésekkel ellen-
tétben – amelyek a világ kialakulását egymással ádáz harcot folytató erők 
kölcsönhatásának tulajdonítják – bemutatja a teremtményeit szerető, róluk 
gondoskodó, az egész világot meghatározott céllal, gondosan megtervező Is-
tent. A teremtésben nincs semmi személytelen, érzéketlen, céltalan. A terem-
tés hetének kezdetén már ott volt a szeretet. Éles ellentétben áll ez az evolú-
cióval, ami azt tanítja, hogy végül valahogy kialakult a szeretet, de csak az 
önző erőszak évmilliárdjai után! A teremtést a szeretet mozgatta, és a szeretet 
akkor is ott lesz, amikor a meghibásodott teremtettséget Isten majd újjáteszi. 

Gondoljunk a természet csodáira! Hogyan mutatkozik meg bennük 
Isten hatalmas szeretete?



17

január 10. keddkedd

AZ EGEK BESZÉLIK 

A zsoltárok könyvében megtalálható a Teremtőt dicsérő énekek gazdag gyűj-
teménye. A zsoltárírók rendszeresen és örömmel utalnak Isten „nagy csele-
kedeteire”.

Zsoltár 19. A gondolatmenet merész. Először is Dávid bemutatja az égbolt 
dicsőségét, megemlíti a fényes napot is. Az égitest ragyogó energiáját a vő-
legényhez hasonlítja menyegzője idején, majd az éppen edző sportolóhoz 
(1-7. versek). A továbbiakban a tündöklő napot Isten törvénye tökéletességé-
hez és rendeléseinek erejéhez méri, ezzel a törvény tartalmát Isten teremtő 
tetteinek nagyszerűségéhez kapcsolja (8-12. versek).

Zsoltár 92. Ez a „Zsoltárének szombatnapra” hálás szívből fakadó dicsérettel 
kezdődik. Aki nyomon követi, hogyan használja A zsoltárok könyve (vagy a 
többi bibliai könyv) a „te műveid” vagy a „kezeinek munkái” kifejezéseket, 
mindenképpen a hatása alá kerül annak, hogy a Biblia megkapóan dicsőíti 
az Urat a teremtett világért. Minél többet megtud az ember Isten teremt-
ményeiről – akár a csak mikroszkóppal látható legparányibb részletekről, 
akár a távcsővel megfigyelhető legtávolabbi csillagokról, bolygókról, akár az 
állatvilág bármelyik egyedéről (amelyik úszik, repül vagy jár) – annál csodá-
latosabbnak tűnik fel előtte Isten teremtő hatalma.

„Világos, hogy az állkapocs nem az intelligens tervezés egyik példája, 
inkább a meglévő anyagokkal dolgozó természetes kiválasztódás 
tökéletlen átformálásának eredményeképpen alakult ki, miközben az 
emlősök pofája megrövidült és arccá alakult” (Owen Gingerich: God’s 
Universe. Cambridge, Mass., 2006, Harvard University Press. 98–99. o.). 
Mi az a lényeges pont, amit ez a keresztény író sajnálatos módon számí-
táson kívül hagyott, miközben sikertelenül próbálta ötvözni az evolúciót 
a keresztény világnézettel?

Kérdés nem fér hozzá, hogy a teremtett világ bemutatja Alkotója szeretetét 
és hatalmát. Világunkat azonban megrontotta a bűn meg a nagy küzdelem 
okozta sok seb és törés. A borzalmas következményeket mindenütt láthatjuk 
a környezetünkben betegség, halál, természeti katasztrófák és hasonlók for-
májában. Nincs olyan része a földi teremtett világnak, ami ettől mentes lenne 
– így az emberek sem. Ám még a nagyfokú pusztulás dacára is felismerhető a 
Teremtő szeretete és hatalma. Ennek az a kulcsa, hogy nem a rosszra, hanem 
az alatta meghúzódó jóra kell odafigyelni. 
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január 11.szerdaszerda

A KERESZT ÉS A TEREMTÉS

Olvassuk el Jn 1:1-13 verseit! Hogyan kapcsolja össze János a keresztet a 
Teremtéssel? Miért elválaszthatatlan e kettő egymástól?

A Biblia több helyen is világosan összeköti az Úr teremtői voltát azzal, hogy 
Ő a Megváltó. Ez pedig további bizonyítékokkal szolgál arra nézve, hogy 
az evolúciót nem lehet összeegyeztetni a Bibliával, főként nem a keresztről 
szóló tanítással. Mi lenne különben? Az, hogy az Úrnak a természetes sze-
lekció kegyetlen és fájdalmasan gyilkos ciklusai során kialakult, evolválódott 
majomként kellett volna testet öltenie, hogy eltörölje az „utolsó ellenség”-et, 
a halált (1Kor 15:26)? Mégis, hogyan lehetne a halál az utolsó „ellenség”, ha 
Isten éppen ezt választotta volna eszközül az emberek megteremtéséhez – 
legalábbis az evolúciós elképzelés szerint? Az Úr bizonyára igen sok homo 
erectus (felegyenesedett ember), heidelbergi és neandervölgyi ember halála után 
ért volna el oda, hogy végre kapjon egyet a saját képére (homo sapiens). Mi 
mást jelentene ez, mint hogy Jézus eljött megmenteni az emberiséget éppen 
attól a folyamattól, amit Teremtőként felhasznált az ember létrehozására? 
Ha ez nevetségesnek hangzik, az csak azért van, mert valóban nevetséges is. 

Miként világít rá Róm 5:12 arra, hogy az egész megváltási terv szempont-
jából elengedhetetlen szó szerint venni Mózes első könyve teremtéstörté-
netét?

Hogyan magyarázza a bűneset egyértelműen bibliai történetét az, aki az evo-
lúció elméletét ötvözni próbálja a Bibliával? Vajon Isten az erőszak, az önzés 
folyamatát használhatta volna fel, amelyben a gyengét legyűri az erős, hogy 
így teremtse meg az erkölcsileg feddhetetlen és önzetlen lényt, aki majd az-
után a kegyetlenség, az önzés állapotába „esik” vissza – amelyben a gyengét 
legyűri az erős? Ebből az állapotából kellene megmenteni, különben végze-
tes büntetést kapna?

Ez a nézet megint csak kizárható, lévén teljes képtelenség. A keresztnek csak 
akkor lehet értelme, csak akkor van szüksége Megváltóra a bűnbe esett em-
beriségnek, ha az ember valahonnan „leesett”. Az esés a magasból való lej-
jebb érkezést, hanyatlást sejtet – azt, hogy valami a jóból rosszabb helyzetbe 
került. Mózes első könyvének szó szerinti értelmezésével ez teljesen érthető, 
az evolúcióval azonban egyáltalán nem. Valójában az evolúció a bűneset és a 
kereszt megcsúfolását jelenti.   
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január 12. csütörtökcsütörtök

TEREMTÉS ÉS ÚJJÁTEREMTÉS

Milyen nagyszerű ígéreteket találunk a következő versekben: Ézs 65:17; 
66:22; 2Pt 3:13; Jel 21:4? Hogyan kapcsolódnak ezek is a Mózes első köny-
ve első fejezeteiben kinyilatkoztatott bibliai teremtéstörténethez?

A keresztény reménység alapját képezik azok az ígéretek, amelyek az új égre 
és új földre vonatkoznak, ahol nem lesz olyan pusztítás, mint amit jelenlegi 
lakóhelyünkön vitt végbe a bűn. E remény, ígéret nélkül szó szerint sem-
miben nem bízhatnánk. Az örök élet ígérete csodálatos, de olyan világban 
szeretnénk örökké élni, ami mentes e föld borzalmaitól, fájdalmaitól és csa-
lódásaitól. Vajon mi lenne rosszabb az örök halálnál, ami azokra vár, akik 
kimaradnak a megváltásból, mint az, hogy egy olyan világban kelljen örökké 
élni, ahol a nyomorúság inkább szabály, mint kivétel? 

Mindez néhány igen érdekes kérdéshez vezet el a kezdetekkel, ill. azzal kap-
csolatban, hogyan végezte Isten az első teremtés folyamatát – amit olyan 
mesterien mutat be Mózes első könyve 1. és 2. fejezete. A kérdés az, hogy 
vajon az új eget és új földet az isteni parancs hozza majd létre, hasonlóan 
ahhoz, ahogy Mózes első könyvének szó szerint értett beszámolójában olvas-
hatjuk: azaz Isten szól, miután káprázatosan rövid idő alatt minden földi 
életforma máris teljesen kialakul, és semmi szerepe nem lesz az erőszaknak, 
a véletlennek? Vagy pedig az újjáteremtés folyamata azt fogja jelenteni, hogy 
az életnek évmilliárdokon át ismét ki kell állnia a természetes kiválasztódás 
és a legerősebbek túlélése folyamatának „örömeit” és zordságát, míg végül 
megjelenik az új világ, „amelyekben igazság lakozik” (2Pt 3:13)? Hiszen ha Is-
ten először úgy döntött, hogy az evolúció által teremti meg ezt a világot, má-
sodszor vajon miért tenne másként? Ha az első teremtés alkalmával ez volt 
a választott eszköze, miért ne tarthatná megfelelőnek a második körben is?

Abszurd még a gondolata is, hogy az egek és a föld újjáteremtéséhez Isten az 
evolúciót használná fel. Ez is azt bizonyítja, hogy milyen képtelenség volna ezt 
a nézetet elfogadni a világ első megteremtésére. Vitathatatlan, hogy a kereszt, 
a megváltás és az új égre és új földre vonatkozó ígéret témakörei elválaszthatat-
lanul kötődnek Mózes első könyve szó szerinti teremtéstörténetéhez. 

Próbáljuk meg elképzelni, milyen lehetett világunk kezdeti szépségé-
ben, majd képzeljük el azt is, hogy milyen lesz majd, amikor Isten 
újjáteremti! Miért mondhatjuk, hogy nincs a földön olyan, ami miatt 
érdemes lenne elveszíteni azt, amit Isten megígért?
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január 13.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Ez a hitetlenség legrosszabb formája, mert sokakat, akik állítják, hogy elfo-
gadják a teremtési beszámolót, így közelít meg a burkolt hitetlenség” (Ellen 
G. White cikke, The Signs of the Times. [Az idők jelei.] 1879. márc. 20.).

„Mindezeket tekintetbe véve, azért az elméletért, hogy az egysejtűektől, a 
puhatestűektől és farkatlan majmoktól származtassuk magunkat, elvessük-e 
a Szentírásnak azt az állítását, amely egyszerűségében is monumentális: 
’Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt…’ (1Móz 
1:27)” (Ellen G. White: Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Ki-
adó. 128. o.).

„Amikor az Úr kijelenti, hogy hat nap alatt teremtette meg a földet, a hete-
diken pedig megnyugodott, akkor huszonnégy órából álló napra utalt, amit 
a napfelkeltével és napnyugtával jelölt meg” (Ellen G. White: Testimonies to 
Ministers and Gospel Workers. [Bizonyságtételek lelkészeknek és evangéliumi 
munkásoknak.] 136. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. A Biblia és az evolúció ötvözésére tett kísérlet következtében prob-

lémásnak tűnne a halottak feltámadásának a kérdése is az idők 
végén. Vajon ez nem azonnal, „egy szempillantásban” (1Kor 15:52) 
megy végbe? Sokan már évezredek óta halottak, nem maradt belő-
lük sok, amiből ki lehetne indulni. Viszont ha Isten képes egyetlen 
szempillantás alatt újjáteremteni, ugyan miért teremtette volna 
meg az embert először az evolúció útján?

2. Az általános hiedelemmel ellentétben Charles Darwin az evolúció 
elméletét egy bizonyos teológiai feltételezésre alapozta: „Számomra 
úgy tűnik, hogy túl sok a rossz a világon. Képtelen vagyok meg-
győzni magam arról, hogy a jóságos és mindenható Isten szándéko-
san teremtette meg [az élősködő darazsat] kifejezetten azt tervezve, 
hogy élő hernyók testéből táplálkozzon, sem azt, hogy a macska 
játsszon az egérrel.” Természetesen a „jó és mindenható Isten” nem 
tett ilyet. Mi a téves Darwin feltevésében, és vajon mi késztette e 
valótlan elmélet kialakítására az ember eredetével kapcsolatban?

ÖSSZEFOGLALÁS: Noha számtalan kísérletet tettek a bibliai világkép és az 
evolúció elméletének összeegyeztetésére, e két tanítás szöges ellentétben áll 
egymással. A keresztényeknek ragaszkodni kell a teremtéstörténet szó sze-
rinti értelmezéséhez. Aki ezt megkérdőjelezi, azzal együtt a megváltási tervet 
is kétségesnek tartja.
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DIR-APRÓK:

TÉNYÁLLÁS

Csillagokra fölnézünk,
egyre jobban szédülünk.
Szédülünk és vénülünk.
Napról-napra tévedünk.

ELŐRELÁTÁS

Uram!
Amikor
a fülünket
teremtetted, 
már tudtad,
hogy a bűn miatt
egyszer majd 
szemüveg
kerül rá?

Hova tennénk,
ha nem lenne?!
Hálás köszönet érte!
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január 14–20.

Isten a Megváltó

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:15; Máté 27:46; Márk 10:32-45; 
Róma 1:18; 16:20; 1Péter 1:19

„Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet 
és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást” (Jel 5:12).

KULCSGONDOLAT: A háromszemélyű egy Isten nemcsak a Teremtőnk, 
de a Megváltónk is egyben.

Szorosan összefügg Isten teremtői mivoltával megváltói szerepe. A bűn ször-
nyű, halálos, annyira ellenséges a teremtett világgal, hogy csak maga a Teremtő 
oldhatja meg problémáját – amit Jézus Krisztus személyében meg is tett. 

„Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek 
a Krisztus vére által” (Ef 2:13). Nem cselekedetek vagy bármi egyéb által, 
amit valaha is megtehetnénk, hanem a kereszten megnyilvánuló kegyelem 
által nyerhet megváltást a bűnös ember az Úrtól, aki „közel” vitt önmagához. 
Krisztus hordozta el Isten haragját, hogy (ideális esetben) egyikünknek se 
kelljen elszenvedni azt. Lényegében ez a megváltási terv. 

Pál azt is elmondja a korinthusi hívőknek, hogy „a keresztről való beszéd 
bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Isten-
nek ereje” (1Kor 1:18). Az emberi értelem számára képtelenségnek tűnik a 
kereszt üzenete, miszerint a végtelen, szent, Teremtő Isten áldozattá válik 
az elferdült emberekért, még a legádázabb ellenségeiért is, és magára veszi 
bűneik büntetését, hogy nekik ne kelljen elszenvedni azt! Nehezen érthető, 
nem igaz? Az engesztelés kérdése olyan mélyreható, olyan nehéz, hogy csak 
kevéssé foghatjuk fel. Ez határt szab gondolatainknak, csak imádattal borul-
hatunk le Isten előtt. 

3. tanulmány
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január 15. vasárnapvasárnap

A KERESZTNÉL

„Az Isten pedig a mihozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor 
még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt” (Róm 5:8). Mit mond ez a 
vers nekünk?

A kereszten, a lehető legmegalázóbb, legelképzelhetetlenebb módon Isten 
megszégyenítő vereséget mért az ellenségre. Szeretet, igazság és könyörület 
olvadt össze egyetlen hathatós tettben. Isten úgy bocsátott meg a bűnösök-
nek, hogy saját maga fizetett meg a bűnért, saját szenvedő lénye hordozta 
el a bűnök büntetését. Isten bemutatta a Golgotán, hogy milyen végtelen 
nagy a bűnbocsánat ára. Krisztus nem azért halt meg, hogy Isten szívébe 
szeretetet adjon irántunk. Nem! Jézus rendíthetetlenül állítja, hogy az en-
gesztelésnek a forrása, nem pedig a következménye volt az Atya szeretete 
(Jn 3:16-17). Isten nem azért szeret minket, mert Krisztus meghalt értünk; 
Krisztus azért halt meg értünk, mert Isten már előbb szeretett minket. Ép-
pen ebben az áldozatban nyilvánult meg az Isten szívében örökké létező 
szeretet. Figyeljük meg, hogyan hangsúlyozza ezt az igazságot a következő 
versekben: Jn 3:16-17; 16:26-27! Az igazi tragédia, hogy oly sokat elveszítet-
tünk abból, ami megtudható Istenről – aki ellen vétkeztünk. Nem is érezzük, 
hogy mennyi mindenből meg kellene térnünk, mert nem vagyunk mindig 
egészen biztosak abban, mennyire bántottuk meg Istent a bűneinkkel. Az 
ember egészen érzéketlenné válhat a bűn valós szörnyűsége iránt. A mai val-
lásos gondolkozás általában minimalizálja a bűnnel szembeni ellenérzést, 
és mivel a bűn már nem vált ki belőlünk haragot, talán nehezebb felmérni, 
hogy felkelti a szent Isten haragját. 

Pál nem viszolyog attól, hogy Isten haragjáról beszéljen. Mit mond róla 
Róm 1:18 versében?

Ez az erős kijelentés adja meg a hangnemét a bűn egyetemes terjedéséről 
szóló hosszadalmas értekezésnek, amit az apostol a következő két fejezetben 
fejtett ki (Róm 3:20 verséig). Az evangélium üzenete, hogy Isten az, aki le-
győzi bűnünket, egyben Ő a bűneink áldozata is. E kettős szerepéből követ-
kezően szent Istenünk képes megtartani szövetségét az azt megszegőkkel. 
Szeretete nem a bűn és a gonoszság gyengekezű elismeréséhez vezet, hanem 
diadalmas győzelemhez felette. Isten a szeretet, és pontosan ezért ellenzi a 
bűnt meg a gonoszságot, ami tönkreteszi, megrontja szeretett gyermekeit. 
Kereszthalála az ár, amit szeretete fizetett azért, mert komolyan veszi a bűnt, 
miközben szereti a bűnösöket. 



24

január 16.hétfőhétfő

EVANGÉLIUM AZ ÓSZÖVETSÉGBEN

Mikor adta Isten az üdvösség első ígéretét, és ez mit jelent (1Móz 3:15)?

 

A szakasz nyelvezete meglepő. Ádám és Éva elkövette a bűnt. Isten úgy kö-
zölte velük a nagy küzdelem gondolatát, hogy két, egymással szembenálló 
fél „ellenségeskedését” említette. Drága ígéret volt ez a már a bűnhöz vonzó-
dó emberi szív számára! Isten ebben a versben arról is biztosított, hogy a ret-
tentő küzdelem nem tart örökké, mert egy nap az ellenség fejét összezúzzák. 
Ebben a szakaszban nemcsak az az érdekes, hogy Isten itt jelenti be először a 
nagy küzdelmet, hanem azt is elárulja, hogyan ér majd véget a harc. 

Pál bátorságot merített 1Móz 3:15 verséből. Hogyan fejezi ezt ki Róm 
16:20 versében? 

1Móz 22:1-19 szakaszában Mózes az engesztelés lenyűgözően szemléle-
tes képét vázolja fel előttünk. Mit tudhatunk meg ebből a beszámolóból 
Krisztusnak a későbbiekben bemutatott engesztelő áldozatáról?

Figyeljük meg, hány utalás történik a szakaszban az atyára és a fiúra, akik 
együtt mennek fel a hegyre áldozatot bemutatni! A fiú cipeli a fát, az apa pe-
dig az áldozathoz szükséges kellékeket viszi (a tüzet és a kést). Az Ábrahám-
nál jóval fiatalabb Izsák könnyűszerrel szembeszegülhetett volna apjával az 
áldozatbemutatás hegyén, ehelyett két csodáról értesülünk: az apa kész fel-
áldozni fiát, a fiú pedig hajlandó lemondani az életéről.  

Szemléletesen mutat ez az eset előre, Krisztus értünk vállalt áldozati halá-
lára! Ám ez a jelenet csupán halvány előképe volt annak az időnek, amikor 
évszázadokkal később egy másik Atya áldozta fel Fiát! Akkor viszont nem 
halhatott meg egy állat a Fiú helyett, neki ott kellett meghalnia az oltáron. Az 
Atya valóban feláldozta a Fiát, a Fiú pedig ténylegesen az életét adta. 

A Mórija hegyén a világ megrendítő képet kapott (ami csak egy előkép volt) 
a megváltási tervről és arról, hogy milyen áron lehet csak megváltani a bu-
kott emberiséget a bűn romlásából.
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január 17. keddkedd

MEGVÁLTÁS ÉZSAIÁS KÖNYVÉBEN

Az Emmaus felé vezető úton Jézus az engesztelésről tanította a kétségek 
között vergődő két tanítványt „Mózestől és minden prófétáktól fogva” (Lk 
24:27). Melyik próféta írását idézhette az engeszteléssel kapcsolatban?

Valószínű, hogy többek között Ézsaiás próféta szavaira is utalt Jézus.

Olvassuk el Ézsaiás könyve 53. fejezetét, ami bemutatja az Úr Szolgáját! 
Soroljuk fel azokat a részleteket, amelyek segítenek jobban megérteni 
Krisztus áldozatának csodálatos voltát!

Számos dologról szót ejt ez a fejezet, egy azonban minden másnál jobban 
kiemelkedik, mégpedig Isten szenvedő Szolgájának helyettesítő szerepe. 
Figyeljük meg, hányszor érzékelteti a szöveg, hogy Ő fizet meg mások bű-
neiért! Ez a gondolat újból és újból előtérbe kerül, és arra tanít, hogy az 
üdvözítés, az engesztelés lényege Jézus értünk vállalt halála. Isten törvényét 
megszegő bűnösként semmit nem tehetünk, ami által igazzá válhatnánk Is-
ten szemében. Megannyi jó cselekedetünk sem hidalhatja át az Isten és kö-
zöttünk tátongó szakadékot. Megmentésünkre az volt az egyetlen lehetőség, 
hogy Jézus fizette meg a büntetést helyettünk, nekünk felajánlva tökéletes 
igazságát, amit hit által igényelhetünk. 

Ha a cselekedeteink révén valahogy igazzá válhatnánk Isten előtt, Jézusnak 
nem kellett volna meghalnia értünk. Éppen az bizonyítja félreérthetetlenül, 
hogy nem érdemelhetjük ki az üdvösséget, hogy Jézus halálánál kevesebb 
nem szerezhet engesztelést. Az üdvösség teljes egészében kegyelmi ajándék. 

Hogyan utal Péter Ézsaiás könyve 53. fejezetére Krisztus értünk vállalt 
engesztelő haláláról írva (1Pt 1:19; 2:21-25)?

Ézsaiás könyve 53. fejezete adja talán a kereszt legvilágosabb teológiai magya-
rázatát, félreérthetetlenül rámutatva, hogy a kereszt Krisztus értünk vállalt 
halálát jelképezi, annak a büntetésnek az elszenvedését, amit mi érdemel-
nénk. 

Ézsaiás 53. fejezete alapján gondoljunk Krisztus földi életének utolsó 
jeleneteire! Eközben ne feledjük, hogy a Teremtő Isten, a Szentháromság 
egyik személye az, akiről ebben a szakaszban olvasunk! Hogyan lehe-
tünk képesek ezt felfogni? 
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január 18.szerdaszerda

AZ EVANGÉLIUMOK ÉS A KERESZT

Krisztus számára élete legnagyobb hangsúlyt kapó része nem a testet öltés 
megdöbbentő csodája volt, és nem is komoly tanításai, csodatettei. A gondo-
latait inkább az uralta, hogy az életét kell odaadnia. Ha mégoly csodálatos 
is volt születése és szolgálata, Krisztus életének nagy küldetése a halála volt. 
Mind a négy evangéliumból értesülünk róla, hogy Jézus igyekezett közelgő 
halálára felkészíteni tanítványait, akik azonban a Mester iránti nagy szeretet 
és a politikai Messiás várásának reményei miatt képtelenek voltak felfogni 
szavait. 

Olvassuk el Mk 10:32-45 szakaszát! Hogyan mutatja be közelgő szenvedé-
seit Jézus (33-34. vers)? Mi volt a baj azzal, amit Jakab és János kért (35-37. 
vers)? Milyen félreérthetetlen választ adott erre Jézus (42-45. vers)?

Jézus a halála előtti estén a tanítványaival együtt fogyasztotta el a páskavacsorát, 
majd meghagyta, hogy erről az eseményről egészen visszajöveteléig emlékez-
zenek meg. Az úrvacsora ünnepe, amit maga az Úr rendelt el – ez az egyetlen 
megemlékezés, amire személyes felhatalmazást adott – nem testté lételének, 
nem is csodáinak, példázatainak, prédikálásának állít emléket, hanem a halá-
lának. Krisztus azt kívánta, hogy mindenekfelett a halála miatt emlékezzünk 
meg róla. Valójában a Messiás életéről szóló négy evangéliumi beszámolóban 
a keresztre feszítés és az azt megelőző, ill. követő eseményekre kerül a fő hang-
súly. Az inkarnáció lélegzetelállító csodájáról csak Máté és Lukács tesz emlí-
tést, de mindkét evangéliumban csak két fejezet szól Krisztus fogantatásáról és 
születéséről. Márk és János teljességgel mellőz minden megjegyzést Krisztus 
születésére vonatkozóan, és evangéliumi beszámolóikban Jézus már felnőtt-
ként jelenik meg. Ugyanakkor mind a négy evangélista tudatosan kiemeli Jé-
zus életének utolsó hetét és természetesen a halálát. Tekintsük át az evangé-
liumokat és figyeljünk fel rá, hogy Krisztus életének csupán néhány napjára 
vetül a kiélezett figyelem! Csaknem az összes evangéliumi beszámolónak kb. 
egyharmadát vagy felét teszik ki azok a részek, amelyek Jézus életének utolsó 
hetéről, ill. a haláláról számolnak be. Minden olvasó arra „kényszerül”, hogy 
Isten nagyszerű megváltó tettére összpontosítsa a figyelmét.   

Gondoljunk saját életünkre, a múltunkra, a hibáinkra, a bűneinkre! 
Teljes őszinteséggel mondhatnánk azt, hogy van olyan, amit megtet-
tünk vagy megtehetnénk, ami engesztelést szerezhetne számunkra? 
Miért olyan fontos tehát, hogy Jézus értünk vállalt halála központi 
figyelmet kapjon az életünkben? Miben reménykedhetnénk enélkül?
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január 19. csütörtökcsütörtök

KRISZTUS FELKIÁLTÁSA A KERESZTEN

Semmi nem veszélyezteti annyira, hogy megértsük Krisztus engesztelését, 
mint a kereszténység körében korunkban gyakran tapasztalható érzelgősség 
(ami abból fakad, hogy igyekeznek a mai gondolkozáshoz igazítani az evan-
géliumot). Teljes alázattal mindig is tudatában kell lennünk, hogy bármit 
is mondjunk Istenről, nem tudjuk kifejezni, valójában mit is köszönhetünk 
neki, legfőképpen nem az engesztelésre gondolva. Óvakodjunk a kísértéstől, 
hogy Jézus kereszthalálát csupán „az önzetlen szeretet példájának” tekint-
sük! Valóban az volt, de bűnös állapotunkra gondolva elmondhatjuk, hogy 
megváltásunkhoz „az önzetlen szeretet példájánál” feltétlenül több kellet; az, 
hogy Istenünk a saját személyében viselje el a bűneink miatti teljes haragját. 

Jézus a kereszten felkiáltott: „Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el enge-
met” (Mt 27:46)? Hogyan értsük ezt? Mit és miért mondott ezzel Jézus? 
Szívet tépő felkiáltása hogyan segít megérteni, hogy milyen áron menthet 
meg a bűntől?

„És most a dicsőség Ura haldoklott, váltságként az emberi nemzetségért… 
Isten Krisztusra mint helyettesünkre és kezesünkre helyezte minden 
gonoszságunkat, bűnünket és igazságtalanságunkat. ’A bűnösök közé szám-
láltatott’ (Ézs 53:12), hogy megválthasson bennünket a törvény ítéletétől, 
kárhoztatásától… Az Üdvözítő nem tudott átlátni a sírkamrát elzáró kövön… 
Krisztus attól félt, hogy a bűn oly súlyos Isten szemében, hogy örökre elsza-
kítja Őt az Atyától… A bűnnek ez az érzete volt az, amely az Atya haragját 
Krisztusra, az emberek helyettesére öntötte ki, ami oly keserűvé tette azt a 
poharat, amit kiivott, és összetörte Isten Fiának a szívét” (Ellen G. White: 
Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 660–661. o.).

Ebben az imában Jézus „Istent” szólította meg, nem az „Atyát”, mint általá-
ban. A kereszten elhangzott felkiáltásai nem csupán látszólagosak voltak, azt 
mutatva, hogy szeretetének bizonyítása közben látszólag min megy át. Nem! 
Isten valóban halálra adta önmagát azért, hogy örök sorsunkat ne a halál 
pecsételje meg. Isten maga szenvedte el a halált, hogy bennünket megment-
hessen attól, ami máskülönben mindannyiunkra várna. 

Három evangélium is feljegyzi, hogy haldoklása közben Jézus hangosan fel-
kiáltott a kereszten függve, sőt A zsidókhoz írt levél is megemlíti kiáltásait: „Ki 
az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhul-
latás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból” (Zsid 5:7).
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január 20.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Mily alkalmatlan vagyok a lelkemben égő dolgok kifejezésére Krisztus szol-
gálatát illetőleg!… Nem tudom, hogyan beszéljek és írjak az engesztelő áldo-
zat hatalmas témájáról. Nem tudom, hogyan jelenítsem meg az eseményeket 
azzal az élő erővel, amellyel én látom őket. Remegek attól való félelmemben, 
hogy olcsó szavakkal kicsinylem le a hatalmas megváltási tervet” (Szemelvé-
nyek Ellen G. White írásaiból. 3. köt. Budapest, 2010, Advent Kiadó. 102. o.).

„Jézus leírhatatlan irgalmassága és szeretete s az áldozat, amelyet értünk ho-
zott, méltó a legkomolyabb és legalaposabb elmélkedésünkre. Gondolkod-
junk többet Megváltónk és Közbenjárónk jelleme és küldetése felett! Ha meny-
nyei dolgokon elmélkedünk, akkor hitünk és szeretetünk erősödik; imáink 
kedvesebbek lesznek Isten előtt, mert több hit és szeretet fogja azokat áthatni. 
Értelmesek és komolyak lesznek. A Jézusba vetett bizalmunk erősödni fog, 
és napról napra gazdagodunk abban a tapasztalatban, hogy Ő ’mindenképpen 
idvezítheti is azokat, akik őáltala járulnak Istenhez’ (Zsid 7:25)” (Ellen G. White: 
Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely. 66. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA! 
1. Szentírás úgy mutatja be Istent, mint aki hatalmas szeretettel visel-

tetik a bűnösök iránt, ugyanakkor végletes haraggal tekint a bűnre. 
Isten természetéről szólva a keresztények vagy az egyik, vagy a 
másik oldalt hangsúlyozzák. Miért helytelen ez? Pontosabban, 
miért mondhatjuk, hogy Istennek a bűnösök iránti mélységes sze-
retete az, ami haragot vált ki belőle a bűnnel szemben?

2. Isten szeretete nem hasonlítható az emberek által tanúsított inga-
tag és néha zabolázatlan érzelmekhez. Mire tanít az isteni szeretet-
tel kapcsolatban Isten üdvözítő tette?

3. Miért volt ilyen nagy üdvösségünk ára? Hogyan érthetjük meg job-
ban erre a kérdésre a választ, ha Isten szentségéhez viszonyítva 
gondolunk saját bűnösségünkre?

ÖSSZEFOGLALÁS: A Biblia Mózes első könyve elejétől kezdve Krisztus ke-
reszthalálára irányítja a figyelmet, amikor meghalt, hogy a bűnösöket meg-
váltsa a bűn okozta pusztulástól. A Szentírás különböző jelképek és hasonla-
tok segítségével magyarázza Krisztus helyettesítő halálát, amit Ézsaiás könyve 
53. fejezete olyan szemléletesen mutat be. Ha a cselekedetek általi megvál-
tás képtelenségének bizonyítékát keressük, abban találjuk meg, hogy Isten 
maga halt meg a kereszten. Ehhez ugyan mit tehetne hozzá a bűnbe süllyedt 
ember?
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„…Ő szabadítja meg népét bűneiből”
    (Mt 1:21 – új prot. ford.).

Uram, szabadíts meg bűneimből! Az Úr Jézus neve bátorít fel arra, 
hogy így merészeljek imádkozni. Ments meg korábbi bűneimtől, hogy 
ne legyek egyiknek se a rabja! Szabadíts meg kedélyhullámzásaim bű-
nétől, hogy ne legyek gyengeségeim rabszolgája! Szabadíts meg az 
állandóan szemem előtt folyó bűnöktől, hogy ne szűnjek meg utálni 
azokat! Szabadíts meg rejtett bűneimtől, amelyeket még nem is isme-
rek fel, mivel nincs bennem elég világosság! Szabadíts meg a hirtelenül 
és váratlanul rám törő bűnöktől, ne engedd, hogy a nagy hevességgel 
feltámadt kísértések magukkal ragadjanak! Óvj meg, Uram, minden 
bűntől! Ne engedd, hogy bármiféle vétek eluralkodhassék rajtam! 

Egyedül Te teheted ezt meg. Én képtelen vagyok lerázni belső lánca-
imat, legyőzni természeti emberemet. Te ismered a kísértést, hiszen 
Te magad is megkísérttettél. Te ismered a bűnt, hiszen elhordoztad 
annak terhét. Te tudsz egyedül nekem segíteni a kísértés órájában. 
Te meg tudsz óvni, hogy ne vétkezzem, és Te vagy egyedül segítsé-
gem, ha már megtörtént a baj. Már a neved is prófécia volt arról, hogy 
Te leszel a Szabadító. Kérlek, add, hogy megtapasztalhassam a mai 
napon is, hogy ez így igaz! Add, hogy ne engedjek az indulatnak, a 
büszkeségnek, a csüggedésnek vagy bármilyen más gonoszságnak! 
Szabadíts meg engem, hogy szentül élhessek, és neved megdicsőíttes-
sék bennem! Ámen!

C. H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza. 304. o.
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január 21–27.

A kegyelem és az ítélet Istene

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 
2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 

„Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, 
akár jó, akár gonosz legyen az” (Préd 12:16).

KULCSGONDOLAT: Éppúgy olvashatunk a Biblia egészében Isten íté-
letéről, mint az üdvösség témájáról. Valójában e két tanítás egészen ösz-
szefonódik.

A katona a halálraítélt öregember mellett állt, akit más bűn nem terhelt, csak 
az, hogy „nem a megfelelő” fajhoz és valláshoz tartozott. Amikor a katona 
felemelte a puskát, áldozata egy kérdéssel fordult hozzá: „Tudja, hogy van 
Isten az égben, aki ezt látja, és egy nap majd megítéli a tettéért?”

A katona mégis lelőtte az idős férfit.

Ez az eset több szempontból is rámutat, hogy milyen a szekuláris társada-
lom. Nem a szekuláris kormányzat (amelyik nem helyez egyetlen vallást sem 
a többi fölé), hanem az elvilágiasodott társadalom, amelyben nincs nagyobb 
tekintély az adott társadalom szabályainál. Az ilyen társadalomban nem 
vesznek tudomást a magasabb rendű, nagyobb tekintélyről, Istenről, sem az 
emberén túlmutató erkölcsi normáról. Ilyen körülmények között az ember 
bitorolja Isten helyét, miközben azt véli, hogy csak embertársainak vagy saját 
lelkiismeretének (már ami maradt belőle) ítélete fenyegeti. A Biblia szerint 
azonban az idős embernek volt igaza: létezik Isten az égben, aki mindenről 
tud, és majd valóban megítél minden cselekedetet.

Tanulmányozzuk Isten jellemének ezt az oldalát, és nézzük meg, hogyan 
mutatkozik meg bámulatra méltó kegyelme még az ítéletben is!

4. tanulmány
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január 22. vasárnapvasárnap

AZ ÍTÉLET NAPJA

Az egész Biblián végigvonul az isteni ítélet témaköre. Szemben az általános 
elképzeléssel, az ítélet sem az üdvösséggel, sem a kegyelemmel nem ellenté-
tes, mert e kettő egészen összefonódik a Szentírásban Mózes első könyvétől A 
jelenések könyvéig. Nem is meglepő, hiszen úgy az ítélet, mint a megváltás Isten 
jellemében egyaránt meglévő tulajdonság: nevezetesen igazsága és kegyelme. 
Ennélfogva éppúgy nem vethetjük el az ítélet tanát az üdvösségre hivatkozva, 
mint ahogy nem vethetjük el Isten igazságát kegyelme ismeretében. Ha ezt 
tennénk, e két igazság nem lehetne teljes, egymást kiegészítő. A Szentírás 
azonban mindkettőt tanítja, tehát egyaránt meg kell értenünk. Az ítélet egész 
témakörével kapcsolatban még az is érdekes, hogy versről versre haladva meg-
láthatjuk: az Újszövetségben több szó esik róla, mint az Ószövetségben. 

Olvassuk el az alábbi szakaszokat! Miről szólnak? Kire vonatkozik az 
ítélet? Mi történik az ítélet során? Mit árulnak el az idézett versek Isten 
ítéletének természetéről és valóságos voltáról?

Préd 12:15-16

Mt 12:36-37

Mt 16:27

1Kor 3:13

2Kor 5:10

Zsid 10:30

1Pt 4:17

Jel 14:6-7

Jel 20:12

Jel 22:12

Ez csupán néhány példa volt az ítéletet tanító szövegekből. Amint az előb-
biekben is megállapítottuk, az isteni ítélet, ítéletek valóságát egyértelműen 
bemutató igék közül több található az Újszövetségben. Ez a tény egészen 
biztosan ellentmond annak az elképzelésnek, hogy Isten kegyelmének új-
szövetségi fogalma – ami szintén világos újszövetségi tanítás – tagadná az 
ítéletet. Ebből azt kell megtanulnunk, hogy az ítélet és a kegyelem két együtt-
ható isteni igazság. Ha szembeállítanánk őket egymással, félreértenénk a 
múlt héten tanulmányozott evangélium teljességét. 
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január 23.hétfőhétfő

ÍTÉLET ÉS KEGYELEM AZ ÉDENBEN

Gondoljuk végig! A bűneset előtt nem volt szükség a kegyelemre, mert nem 
volt mit megbocsátani, elengedni, elfedezni. Ugyanez a helyzet az ítélettel is. 
Amíg nem létezett bűn, nem kellett semmit megítélni, kárhoztatni, megbün-
tetni. A kegyelem és az ítélet egyaránt az emberi bűn következtében jelent 
meg – legalábbis az embereket illetően. 

Hogyan mutat rá Mózes első könyve 3. fejezete az ítéletre és a kegyelemre is?

Sátánnak sikerült rászabadítania a világra a bűnt, aminek következtében 
minden megváltozott. Ám az Úr azonnal megjelent és ezt kérdezte: „Hol 
vagy?” E kérdésben ne kárhoztatást véljünk, inkább meghívás volt az ember 
számára, hogy közeledjen Istenhez, aki megteremtette és szeretettel vette kö-
rül. Isten így hívta Ádámot és Évát, hogy forduljanak el attól, aki megtévesz-
tette őket, és térjenek vissza Alkotójukhoz. 

Figyeljük meg azt is, hogy mi történt! A bűn korszakának kezdete után 
Isten első mondatai kérdések voltak (lásd 1Móz 3:9, 11, 13). Majd pedig 
a kérdések elhangzását követően Isten azonnal ítéletet hirdetett a kígyó 
felett. És mit mondott már a kígyóra vonatkozó ítélet közben, a 15. vers-
ben? 

A 15. vers az első evangéliumi ígéret. Közvetlenül a kígyót sújtó ítélet kihir-
detésekor Isten elmondta a kegyelem, a megváltás, az emberiség üdvözítésé-
nek ígéretét. Majd csak akkor, az evangéliumi ígéret elhangzása után tért rá 
az Úr az asszony és a férfi ítéletére. Elbuktak, Isten mégis először reményt és 
kegyelmet nyújtott feléjük – az ítélet pedig ennek a kegyelemnek a hátterén 
bontakozik ki. Tehát a kegyelem ígérete az ítélet előtt hangzik mindenkinek, 
aki kész elfogadni. 

Sátánnak már késő, az ő végzete biztos, viszont a férfira és az asszonyra 
kimondott ítélet közben Isten megismertette velük feléjük nyújtott kegyel-
mét. A bűn történelmének egészen a kezdetén kirajzolódik a bűn, az ítélet és 
Isten kegyelmének kapcsolata. Istennek meg kell ítélnie, kárhoztatnia kell a 
bűnt, ugyanakkor a kegyelem ígérete mindig ott van, mindig a rendelkezésé-
re áll annak, aki igényt tart rá. 

Hogyan szólít meg Isten személyesen éppen most, azt kérdezve: „Hol 
vagy?” Mi az, ami miatt inkább szívesen elbújnánk előle? Miért a 
kegyelem megértése a döntő első lépés, ami szükséges ahhoz, hogy 
visszatérjünk hozzá és eltávolodjunk a csalótól?
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január 24. keddkedd

AZ ÖZÖNVÍZ

A Biblia kritikusai kifogásként említik, hogy sok ókori civilizációnak voltak 
az özönvízről szóló történetei. Szerintük így a bibliai történet nem egyedi, 
nem ez az eredeti, sőt még csak nem is igaz, hanem csupán még korábbi 
mítoszokat és legendákat vett át. 

Aki viszont hiszi, hogy a Biblia Isten Igéje, más népek legendáiban az özön-
víz történetének megerősítését látja. Az özönvíz megtörtént, Mózes első köny-
ve pedig ihletett leírást közöl róla. Ez a beszámoló egészen eltér olyan törté-
netektől, mint például az, hogy az istenek azért küldték az özönvizet, mert 
éjszakai tivornyázásuk nagy zajával az emberek megzavarták az álmukat. A 
kialvatlanságtól mogorva istenek büntetésképpen küldték az áradást. 

Mivel magyarázza a Biblia a földet sújtó özönvíz ítéletét (1Móz 6:5)?

Ma, amikor a mi világunkban is egyre jobban elhatalmasodik a rossz, nem 
nehéz elképzelni, hogy az emberi gonoszság egykor olyan méreteket öltött, 
ami már halált és pusztulást érdemelt. Az ember bűnösségét kimondó ke-
resztény nézeten gyakran mosolyognak, az élet mégis ezt igazolja. Valóban 
képesek vagyunk nemes tettek végrehajtására, ettől azonban még nem lesz 
jó az ember. Al Capone, a gengszter is szerette a gyerekeket, időnként el-
nézte, ha valaki hibázott, kedves volt a barátaival, mégis, ugyan ki merné jó 
embernek nevezni?

Az özönvíz történetében Isten kegyelme megnyilvánul a büntetésben is. 
Miben látjuk ezt (lásd 1Móz 6:14-22; 2Pt 2:5)?

Mialatt Noé a bárkát építette, figyelmeztette a világot az ítéletre. A történet-
ben kimondatlanul is benne van, hogy Isten adott még kegyelmi időt, esélyt 
a világnak elfordulni a gonoszságtól és elfogadni Isten megváltását. Ellen 
White azt írja, hogy „Ha az özönvíz előtti emberek hitelt adva az intésnek, 
megtértek volna gonosz cselekedeteikből, az Úr nem haragudott volna töb-
bé rájuk” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent 
Kiadó. 67. o.). Az épülő bárkában a közelgő pusztulás elől biztos menedéket 
talált volna mindenki, aki hallgat a figyelmeztetésre. Kérdés nem fért hozzá, 
hogy fenyegetett az ítélet, de Isten felajánlotta a kegyelmet mindenkinek, aki 
kész elfogadni, amíg túl késő nem lett és a kegyelem ajtaja bezárult. 

Hányszor mutatta már meg Isten a kegyelmét nekünk? Valószínűleg 
többször, mint összeszámolhatnánk. Hogyan tanulhatjuk meg átadni 
magunkat ennek a kegyelemnek, hogy átformáljon Krisztus képére?
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szerdaszerda január 25.

KÁRHOZTATÁS ÉS KEGYELEM

Szinte mindenki ismeri Jn 3:16 versét. Az utána következő részben azonban 
még jobban kikerekedik a mondanivaló, és megtaláljuk a magyarázatot is. 

Mit tudunk meg Jn 3:17-21 szakaszából az ítéletről és a kegyelemről? Ho-
gyan mutatják be e versek azt, ahogy a kegyelem és az ítélet együtt hat?

Bizonyos fordítások a másutt „kárhoztatta” szóval fordított kifejezésre azt 
írják, hogy „megítélte”, a szövegösszefüggés azonban egyértelműen a kár-
hoztatásra utal. Isten ugyanis számos más helyen is egyértelművé tette, hogy 
ítélet vár a világra. 

Az idézett szakaszban két téma jelenik meg: a kegyelem és az ítélet, amelyek 
szorosan összefonódnak. A bűn, a sötétség és a gonoszság szükségessé tette, 
hogy az igazság Istene megítélje és kárhoztassa a rosszat. Isten kegyelme 
azonban kivezető utat ajánl a bűnösnek, ami Jézus Krisztusba vetett hit által 
érhető el. 

Isten nem kárhoztatja azt, aki hisz Jézusban. Gyakorlatilag erről szól ez a rész. 
Ilyen egyszerű. Krisztus igazsága befedezi a hívőt, aki ezért kárhoztatás nél-
kül állhat meg úgy most, mint az ítélet idején. 

Milyen magyarázatot ad ez a szakasz a kárhoztatásra?

E szöveg szerint az ember bűnös állapotában esik kárhoztatás alá, mégpedig 
azért, mert minden ember vétkezett és a bűn következményeként jövő halált 
érdemli. E szakasz félreérthetetlen cáfolata annak az elképzelésnek, hogy 
a kereszt után az egész emberiség automatikusan igazzá vált. Valójában a 
kereszt után Jézus Krisztus engesztelő halála által Isten üdvösséget ajánl a 
kárhoztatás alá eső egész világnak, ami minden ember számára elegendő. 
Kárhoztatás alá esik minden ember, de mindenki, aki Krisztus kegyelme ál-
tal elfogadja az ajánlatot, bűnbocsánatot nyer, megigazul és megváltásra talál 
Jézusban. Jézus érdemeinek köszönhetően a kárhoztatás érvényét veszti, és 
az ember tökéletes igazságban állhat meg. 

Valójában mi volna a kegyelem jelentősége, ha nem lenne kárhoztatás? 
Amint a kárhoztatás feltételezi az ítéletet, úgy a kegyelem is. Az ítélet (és 
a kárhoztatás) lehetősége nélkül nem lenne szükség kegyelemre. Maga a 
kegyelem fogalmához szükségképpen hozzátartozik az ítélet fogalma. Eb-
ben további utalást találunk arra, hogyan kapcsolódik össze a kegyelem az 
ítélettel. 
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csütörtökcsütörtökjanuár 26.

ISTEN ÍTÉLETÉNEK ÓRÁJA

„Azért ne féljetek tőlök. Mert nincs olyan rejtett dolog, ami napfényre ne jőne: 
és oly titok, ami ki ne tudódnék” (Mt 10:26).

Ha körülnézünk a világban, könnyen megértjük, hogy szükség van 
ítéletre és kárhoztatásra. Nem kell hívő kereszténynek lenni ahhoz, hogy 
rádöbbenjünk: valami alapvető baj van az emberiséggel. Ugyan ki ne 
ismerné el, hogy milyen rettenetes káoszt, sőt katasztrófát okoztunk. Talán 
születésünkkor azért sírunk annyira, mert ösztönösen megérezzük, hogy mi 
vár ránk. „Amikor megszülettem, sírtam, és minden nap újabb bizonyság, 
hogy miért” – fogalmazott így egy költő. Létezik olyan ember, aki ne értené? 
Ki ne esett volna már áldozatul az emberek kapzsiságának, önzésének és 
rosszindulatának? Vagy ki az, aki egyszer-másszor maga is ne lett volna 
kapzsi, önző és rosszindulatú?

Tehát Isten igazságos, és ha csak ez lenne a fő tulajdonsága, vajon ki az közü-
lünk, aki megállhatna előtte? Ha az Úr tudja még a titkos dolgainkat, tettein-
ket (Préd 12:16), épp úgy, mint amit nyilvánosan elkövetünk, vajon milyen 
esélye lenne még a leghűségesebb embernek is az ítéletkor, amikor Isten 
mindent feltár?

Hálásak lehetünk, hogy Isten a kegyelem Istene is. Úgy fektette le a megvál-
tási tervet, hogy ideális esetben minden ember megmenekülhessen a kár-
hoztatás alól, amit igazsága megkövetel. Amikor tehát az igazságos Isten elé 
állunk, egyedüli reménységünk a kegyelem.

Olvassuk el az első angyal üzenetét Jel 14:6-7 verseiben! Hogyan mutat-
kozik meg bennük az Isten igazságossága és kegyelme közötti kapcso-
lat? Milyen párhuzamot látunk e szakasz és Mózes első könyve 3. fejezete 
között? Hogyan mutat ez rá a kegyelem és az ítélet közötti kapcsolatra?

Milyen érdekes, hogy mielőtt elhangzik a figyelmeztetés: „eljött az ő ítéleté-
nek órája”, az angyal hirdeti az „örökkévaló evangélium”-ot. Ennek így is kell 
lennie, különben az ítélet az egész emberiséget kárhoztatná. Senkinek nem 
lenne esélye, hiszen mindenki bűnös, megszegte a törvényt. Isten a földnek 
szóló utolsó figyelmeztető üzenet közben hirdeti kegyelmét. Máskülönben 
az ítéletben kivétel nélkül minden emberre kárhoztatás várna. Ha nem lenne 
kegyelem, mi más üzenetet mondhatnánk a világnak, mint azt, hogy Isten el 
fog pusztítani mindannyiunkat, remény sincs a menekülésre? Szerencsére 
üzenetünk alapja az „örökkévaló evangélium”!
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január 27.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Hogyan hat együtt a kegyelem és az ítélet? 

„Miközben Jézus védelmébe veszi a kegyelem országának alattvalóit, Sátán 
törvényszegéssel vádolja őket Isten előtt. A nagy csaló kétkedést próbált 
kelteni bennük, hogy elveszítsék Istenbe vetett bizalmukat, elszakadjanak 
szeretetétől és áthágják törvényét. Most pedig ő mutat rá életükre, jellemük 
fogyatékosságaira, Krisztustól idegen lényükre, amellyel szégyent hoztak 
Megváltójukra; rámutat minden bűnükre, amelyeket ő sugallt, és mindezek 
miatt alattvalóinak igényli őket.

Jézus nem mentegeti e megvádoltak bűneit, de rámutat bűnbánatukra és 
hitükre, és megsebzett kezét az Atya és a szent angyalok előtt felemelve ezek-
kel a szavakkal kér bocsánatot számukra: Név szerint ismerem őket. Marka-
imba metszettem őket” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985. H. 
N. Adventista Egyház. 431. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Az iménti idézet hogyan világít rá a kegyelem szerepére az ítélet-

ben? Mit mond Ellen White Isten hűséges népéről, és ez miért 
olyan fontos? Vajon mennyire illik egyénileg ránk ez a leírás?

2. Képzeljük el, hogy Isten előtt állunk, és napvilágra kerül minden 
tettünk, úgy a jó, mint a rossz! Milyenek volnának a kilátásaink? 
Megállhatnánk Isten előtt a jó cselekedeteinkre való tekintettel, 
amelyekben a legnagyobb őszinteség és tiszta szándék vezetett? 
Vajon Teremtőnk előtt hivatkozhatnánk ezekre? Válaszunk 
hogyan támasztja alá a kegyelem szükségességét?

3. Miért olyan halálos lelki veszély, ha azt gondoljuk, hogy mivel 
kegyelem által üdvözülünk, nem számít, mit teszünk? Mit tehe-
tünk, nehogy ennek a tévedésnek a csapdájába essünk?

4. Hallunk időnként az „olcsó kegyelemről”, pedig ilyen nem léte-
zik. A kegyelem nem olcsó, hanem ingyen kapjuk! Az az olcsó, 
amikor egyesek a kegyelemre hivatkozva próbálják meg menteget-
ni a bűnt. A keresztény világban – vagy a saját gyülekezetünkben 
– milyen példákat láthatunk erre?

ÖSSZEFOGLALÁS: Isten az igazság Istene, az igazság pedig ítéletet követel, 
Ő azonban a kegyelem Istene is egyben. Rendkívül fontos, hogy hetednapi 
adventista keresztényként a hármas angyali üzenetben hirdessük az Úrral 
kapcsolatos mindkét igazságot és azt, amit ezek elénk tárnak!
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DIR-APRÓK:

FOHÁSZ, MENETKÖZBEN

Segítsd, ki megy valahova,
s valahonnan segítsd haza!

VEDD ÉSZRE!

Újabb védelem, 
újabb csoda    
–  így telik, rendre,
napjaink sora.

Szavak játéka,
rímek öröme,
léptünk ritmusa,
humor jó íze:
Isten mosolya,
perceink kincse…
      
Köszönet érte!
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január 28–február 3.

Isten szentsége

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2:3; Jób 42:5-6; Ézsaiás 6:1-3;  
Máté 11:10; Márk 1:2; Lukács 4:31-36; 5:1-11; Jelenések 4:8-9

„Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén; 
mert szent az Úr, a mi Istenünk” (Zsolt 99:9)!

KULCSGONDOLAT: A Szentírás sokat foglalkozik Isten szentségével. 
Szentsége mit árul el arról, hogy milyen is Ő? Mit jelent ez a megváltási 
terv szempontjából?

Minden bibliai író abból az alaptételből indul ki, hogy létezik az egek Istene. 
Soha egyikük sem ad hangot ezt kétlő megjegyzésnek, de bizonygatni sem 
próbálják ezt az állítást. Isten létezését adottnak tekintik, ez a kiindulópont, 
mint a geometriában az axióma (sarkigazság, alaptétel).

A 66 bibliai könyv viszont mélyrehatóan vizsgálja, hogy milyen Isten és ho-
gyan viszonyul hozzánk, bűnös emberekhez, akiknek a megváltására vágyik. 

E heti tanulmányunk Isten természetének egy oldalára összpontosít, ami a 
Szentírásban alapvetően fontos helyet tölt be – ez Isten szentsége. Igen, Isten 
a szeretet. És igen, arra biztat, hogy Atyánknak szólítsuk. Valóban türelmes, 
megbocsátó és gondoskodó. Ám a Szentírás szerint megismeréséhez elen-
gedhetetlenül fontos tudnunk azt is, hogy Ő szent. Úgy az Ó-, mint az Újszö-
vetségben Isten szentsége az az alap, amin önkinyilatkoztatása nyugszik. Ez 
a téma ilyen vagy olyan módon az egész Szentírásban megjelenik. 

Mit jelent tehát az, hogy Isten szent? Hogyan mutatja be a Biblia az Úr szent-
ségét? Továbbá, hogyan viszonyulhatunk mi bűnös, nem szent emberek a 
szent Istenhez?

5. tanulmány



39

január 29. vasárnapvasárnap

„MEG VAN ÍRVA” 

Még ha csak felületesen tanulmányozzuk is az egyháztörténelmet, világosan 
láthatjuk, hogy könnyű különböző elképzeléseket kialakítani Istennel kap-
csolatban, majd pedig a Biblia által kinyilatkoztatott Isten helyett ezeket az 
elképzeléseket imádni. A szkeptikus Voltaire szellemesen így fogalmazott: 
„Isten a saját képére teremtette az embert, az ember pedig viszonozta ezt a 
gesztust.” Elképzelhető, hogy nem is vagyunk tudatában, milyen tökélet-
len vagy hamis kép él bennünk Istenről. Éppen ezért kell visszatérnünk a 
Szentíráshoz, hogy gondolatainkat annak tanításához igazítsuk. Mind a két 
Testamentumot vizsgálnunk kell, mert az Úr mindkettőből szól hozzánk. 
Ez a pont azért lényeges, mert némelyek szerint Istennek az Újszövetségben 
adott kinyilatkoztatása különbözik attól, amit az Ószövetségben találunk. A 
hetednapi adventisták ezt azonban nem fogadják el, és a Biblia sem ezt tanítja. 

Mit jelentettek ki az ószövetségi próféták újból és újból (Jer 7:1-3)?

Az ószövetségi próféták számtalan alkalommal belefűzték üzeneteikbe azt a ki-
fejezést, hogy „Így szól az Úr”, vagy valami hasonlót. Ez arra emlékeztet, hogy a 
próféta nem csupán Isten nevében szólt, hanem Isten szólt a maga nevében a 
próféta által. Ugyanakkor az Újszövetség tele van ószövetségi utalásokkal, va-
lójában az Újszövetség teológiája megannyi szálon kötődik az Ószövetséghez. 
Hogyan érthetné meg bárki például Jézus áldozatát az Ószövetségben bemu-
tatott áldozati rendszer nélkül? Hány és hány alkalommal utalt Jézus (vagy az 
újszövetségi írók) ószövetségi szakaszokra az érveket és gondolatokat alátá-
masztva? Az egész Újszövetség teológiai alapvetését az Ószövetség adja. Sem-
mivel nem igazolható, ha a kettőt megpróbálják elválasztani egymástól. Az Úr 
ihlette a teljes Szentírást – mindkét Testamentumot (2Tim 3:16).

Keressük ki az alábbi igéket! Mennyiben segítenek meglátni a kapcso-
latot az Ó- és az Újszövetség között? Ezek szerint hogyan tekintett Jézus 
az Ószövetségre? Mit tudunk az Újszövetség íróinak a véleményéről? Mt 
4:4; 11:10; Mk 1:2; 7:6; Jn 12:14-15; ApCsel 13:33; Róm 3:10; 1Kor 5:7; 
Gal 3:13; 1Pt 1:16

Mark Twain egyszer azt mondta, hogy a Bibliának nem azok a részei 
nyugtalanítják, amelyeket nem ért, hanem azok, amelyeket nagyon is 
ért. Ki az, akit ne nyugtalanítanának a Biblia egyes szakaszai? 
Tekintettel arra, amit a Szentírás kijelent önmagáról (2Tim 3:16), 
hogyan viszonyuljunk a számunkra nehezebben érthető szakaszokhoz, 
vagy amelyekkel talán nehezebb azonosulni (lásd még 1Kor 13:12)?
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január 30.hétfőhétfő

ELKÜLÖNÍTETT

Hol fordul elő először a Szentírásban a „szentség” fogalma (1Móz 2:3)? 
Mi a jelentősége annak, hogy a Biblia elsőként egy időtartamot nevezett 
szentnek?

Ebben a szakaszban találkozunk először a szentség fogalmával. Azt tudhat-
juk meg belőle, hogy Isten valamit „elkülönít” a környezetétől, jelen esetben 
az időt. A hetedik nap önmagában egyáltalán nem különbözik más, naple-
mentétől naplementéig tartó, 24 órából álló naptól; az teszi mégis mássá, 
„szentté”, hogy Isten annak jelentette ki. Elkülönítette a hét többi részétől.

A „megszentelni” szóval fordított héber szó azt jelenti, hogy „szentté tenni” 
vagy „szentnek kijelenteni”. A szentség tehát arra utal, hogy van valami kü-
lönleges abban, ami „szent”, és ez elválasztja mindattól, ami nem szent. 

Bizonyos mértékig ez a gondolat segít megérteni Isten szentségét is: Isten a 
teremtett világban minden mástól elkülönített. Minden egyébnél magasabb 
rendű, így válik külön, tehát mindazon feljebb és túl van, amit valóban ké-
pesek lehetünk felfogni. Szentnek lenni annyit tesz, mint „másnak” lenni, 
különleges módon eltérni a többitől. Így van ez a hetedik nap, a szombat 
esetében is. 

Hogyan segítenek a következő igehelyek megérteni Isten szentségét eb-
ben az összefüggésben? 2Móz 15:11; 1Sám 2:2; Zsolt 86:8-10; 99:1-3; Ézs 
40:25

A szentség fogalmának is arra kell rávezetnie bennünket, hogy milyen nagy a 
szakadék a szent Isten és a nem szent – valójában bűnös – emberiség között. 
Isten elkülönül tőlünk, de nemcsak azért, mert Ő a Teremtő, mi pedig a te-
remtményei, hanem azért is, mert mi bűnösök lettünk. Ideális körülmények 
között ezáltal jobban meg kellene értenünk, hogy Krisztus mit tett értünk. 

Isten ugyan a saját képére teremtette az embert, mégis mi mindenben 
különbözünk tőle gyökeresen? E különbségek hogyan utalnak arra, 
hogy milyen nagy szükségünk van a Megváltóra? Soroljuk fel a 
különbségeket és beszéljük meg a csoportban!



41

január 31. keddkedd

POR ÉS HAMU

Jób így kiált fel a Sátán által rámért embertelen szenvedés után: „Az én 
fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. 
Ezért hibáztatom magam és bánkódom a porban és hamuban” (Jób 42:5-6). 
Mit fejez ki Jób válasza Isten szentségéről az ember bűnösségéhez hason-
lítva? Hogyan hangzik az evangélium abban, amit Jób a tapasztalataira 
visszagondolva mond?

A jóságos Isten elküldte Ezékiel prófétát Izráel népéhez (akik hűtlenségük 
következtében jutottak a babiloni fogságra). Ő is tapasztalta Isten jelenlété-
nek félelmetes voltát (Ez 1:28).

Miután Jákób becsapta Izsákot, az apját és az ikertestvérét, Ézsaut, el kellett 
menekülnie otthonról. Mit mondott a pátriárka, amikor éjszakai látomásban 
látta az égig érő létrát és halotta, amit Isten neki mondott (1Móz 28:16-17)?

Amikor pedig Izráel népe a Sínai pusztájában táborozott, az Úr ismét leszállt 
a hegyre a felhőben és kinyilatkoztatta magát Mózesnek. Mire késztette ez 
Mózest (2Móz 34:8)?

A szintén a fogság idején működő másik próféta, Dániel, aki magas udvari 
tisztséget töltött be a babiloni udvarban, korszakokon átívelő látomásokat 
kapott Istentől.

Az angyal többször is kifejezte Dánielnek, hogy szeretettel tekintenek rá 
a mennyben, mégis mit váltott ki a prófétából az Istenről szóló látomás? 
Vajon mi lehet ennek a magyarázata (Dán 10:5-8)?

Az itt említett férfiak mind hűségesek, istenfélők és igazak – ráadásul pró-
féták – voltak, Isten jelenléte mégis félelemre, remegésre, az Úr előtti lebo-
rulásra késztette őket. Ez kétségkívül azért is lehetett, mert Isten szentsége 
mellett igazán megláthatták saját méltatlanságukat, bűnösségüket. E szaka-
szok a maguk módján mind arra utalnak, hogy milyen nagy szükségünk 
van a Megváltóra, a Helyettesre, arra, aki képes áthidalni a szent Isten és a 
köztünk, bűnös teremtmények közötti szakadékot. Hála legyen az Úrnak 
azért, hogy Jézusban találjuk meg ezt a hidat!

Képzeljük el, mi lenne, ha nekünk is hasonló élményben lenne 
részünk, mint a mai részben említett férfiaknak! Vajon mi mit ten-
nénk? Miért?
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február 1.szerdaszerda

TÁVOZZ TŐLEM!

Az Ószövetség tehát következetesen feljegyzi, hogy mit váltott ki az embe-
rekből Isten szentsége. És mi a helyzet az Újszövetséggel? Ma vannak olyan 
keresztények, akik szerint az Ószövetség egyfajta primitív, idejétmúlt képet 
ad Istenről, úgy mutatja be, mint aki kegyetlen, könnyen haragra gerjed, Jé-
zus azonban már a kegyelem és a szeretet Isteneként jött el. Természetesen 
tudjuk, hogy ez torz kép a Bibliáról és a változhatatlan Isten jelleméről.

Mit tanítanak Isten szentségéről az újszövetségi írók? Olvassuk el példá-
ul Lk 5:1-11 szakaszát! Miként mutatja ez a történet az Ó- és az Újszövet-
ség egybehangzó állítását Isten szentségéről? 

A halászok egész éjjel sikertelenül fáradoztak, majd Jézus csodálatos hal-
fogással ajándékozta meg keményen dolgozó tanítványait. Úgy gondolhat-
nánk, ilyen esetben a természetes válasz az lenne, hogy az ember megkö-
szöni Jézusnak a rendkívüli anyagi segítséget. Péter azonban valami másra 
figyelt. Reakciója azoknak az ószövetségi prófétáknak a tetteire emlékeztet, 
akik az Úrral találkoztak. 

„Péter azonban nem gondolt sem a hajóra, sem a rakományra. Ez a csoda 
számára minden eddiginél jobban kinyilatkoztatta az isteni hatalmat. Jézus-
ban az egész természet irányítóját látta. Az Istenség jelenléte feltárta saját 
szentségtelenségét. A Mestere iránti szeretet, a hitetlensége miatti szégyen, 
a Krisztus leereszkedéséért érzett hála s mindenekfelett tisztátalanságának 
átérzése a végtelen tisztaság színe előtt lesújtotta őt. Mialatt társai a hálók 
tartalmát biztonságba helyezték, Péter a Megváltó lába elé borult és így kiál-
tott: ’Eredj el éntőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram’ (Lk 5:8)!” (Ellen G. 
White: Jézus élete.  Budapest, 1989, Advent Kiadó. 196–197. o.).

Miért reagált így? Azért, mert az ember már nem az Édenkertben él, mint 
egykor, a bűneset előtt Ádám és Éva, akik hűvös alkonyatkor örömmel fo-
gadták Isten érkezését. A bűnbeesés után azonnal, drámai módon megrom-
lott a szoros kapcsolat: az első emberpár elszaladt, elrejtőzött Isten elől. Az-
óta nem sok minden változott. A Szentírás következetesen ilyen reakcióról 
tudósít. Amikor egy ember az élő Isten színe elé kerül, azonnal elborzad, 
végre felmérve saját bűnösségének mélységét.

Mikor gondoltunk bele igazán saját bűnösségünk valós mértékébe? 
Rettenetes ez a kép, nem igaz? Mi az egyedüli reménységünk és miért?
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február 2. csütörtökcsütörtök

DÉMONI LELKEK SZAVA

Milyen bizonyságtétel hangzik el Krisztus szentségével kapcsolatban Lk 
4:31-36 szakaszában? Mi a jelentősége annak, hogy ki volt az, aki így 
nyilatkozott? Milyen tanulságot vonhatunk le ebből a történetből Isten 
szentségével kapcsolatban?

A démonok bukott angyalok, akik nagyon is jól tudták, ki volt Jézus valójá-
ban. Rosszindulatuk, gyűlöletük és lázadásuk dacára még ők is kénytelenek 
voltak elismerni Jézust és szentségét. Figyeljük meg azt is: attól tartottak, 
hogy elpusztítja őket. Miért rettegtek ennyire? Bizonyára azért, mert még a 
bűnös démoni lelkek is rettegnek Isten szent színe előtt, talán úgy, mint a 
bűnös emberek. A Biblia utolsó könyvében János leírja, hogy látomást ka-
pott Istentől. Olvassuk el Jel 1:12-17 szakaszát! Jánosra úgy utal a Szentírás, 
mint aki a tanítványok között a legjobban megértette Isten szeretetét, de a 
szent Isten jelenléte belőle is az ószövetségi prófétákéra emlékeztető reakciót 
váltott ki. Ahhoz hasonló képet fest e látomás, e lényeknek a mennyei szen-
télyben folyó istentiszteletét bemutatva, mint ami évszázadokkal korábban 
Ézsaiás próféta előtt tárult fel (Ézs 6:1-3).

János feljegyzése szerint mit mondtak a trón körül álló lények (Jel 4:8-9)?

Isten a szeretet, amiért minden mennyei lény dicsőíti Őt, de láthatjuk, hogy 
trónusa körül mégsem így szól az ének: „Isten a szeretet, a szeretet, a sze-
retet!” A mennyei lények nem is azt kiáltják, hogy „Isten jó, jó, jó”, hanem 
éjjel-nappal ezt hirdetik: „Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten.” Az 
egész menny belekapcsolódik a világért végzett, szeretetből fakadó, üdvö-
zítő szolgálatába, mégis a trón körül álló mennyei lények éjjel és nappal a 
szentségéért dicsőítik az Urat. Noha bűntelenek, ők is határtalan tisztelettel 
tekintenek rá szentsége miatt – csak nem bújnak el félve előle, ahogy a bűnö-
sök teszik. A Szentírásban említett esetek közül, amelyekben emberek Isten-
nel találkoztak, egyetlen utalás sincs arra, hogy Isten rémítő volna. Inkább 
azt láthatjuk, hogy szentségének átható fényében az ember végre olyannak 
látja meg önmagát, amilyen valójában. És ez az, ami félelmetes. Amikor a 
bibliai beszámolókban arról olvasunk, hogy emberek a mennyek Istenével 
találkoznak, nincs tapsolás, bizalmaskodás, vidám énekelgetés, hanem csak 
teljes alázat és személyes bűnbánat. Mindenki meglátja és elismeri saját vét-
két, nem keres mentséget, nem próbálja mások hibájára terelni a figyelmet. 
Mennyire más lenne minden szavunk, tettünk, az egész életünk, ha állandó-
an nemcsak Isten jelenlétének, hanem szentségének is a tudatában élnénk!
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február 3.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Amikor Krisztus megállt az adásvétellel foglalkozó tömeg előtt a templom-
ban, „a lárma elcsitult. A kereskedés, alkudozás zaja megszűnt. A csend 
kínossá vált. Félelemérzet szállta meg a sokaságot. Mintha Isten ítélőszéke 
előtt álltak volna, hogy tetteikért feleljenek. Amint Krisztust nézték, észrevet-
ték, hogy az istenség átvillan az emberi külsőn. A menny Fejedelme úgy áll 
előttük, ahogyan a Bíró fog az utolsó napon… ugyanúgy képes a szívekben 
olvasni. Tekintete végigsiklik a tömegen, mindenkit szemügyre vesz. Úgy tű-
nik, alakja tiszteletet parancsolóan magasodik föléjük, arcát isteni világosság 
ragyogja be. Megszólal, és tiszta, csengő hangját visszhangozzák a templom 
boltívei. Ugyanaz a hang jelentette ki a Sínai-hegyen azt a törvényt, amelyet 
most a papok és vének lábbal tipornak. ’Hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek 
az én Atyám házát kalmárság házává’ (Jn 2:16).

Lassan lépked lefelé a lépcsőn, felemeli az ostort, melyet beléptekor font az 
összeszedett kötelekből, és megparancsolja az alkudozó társaságnak, hogy 
hagyják el a templom körzetét. Azelőtt sohasem látott hévvel, ugyanakkor 
komolysággal döntögeti föl a pénzváltók asztalait… Jézus nem üti meg őket 
a kötelekkel, de kezében az egyszerű ostor szörnyűséges lángoló pallosnak 
tűnik. A templom tiszttartói, üzér papok, ügynökök, állatkereskedők juhaik-
kal, ökreikkel menekülnek, csak egy dolog jár a fejükben: menekülni az Ő 
ítélő jelenlétéből” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 
124. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. A csoportban beszéljük meg a hétfői utolsó kérdésre adott választ! 

Milyen főbb különbségeket nevezhetünk meg a szent Isten és 
közöttünk? 

2. Az e héten tanultak fényében miért könnyebb észrevenni, hogy 
mennyire veszélyes az önigazultság és az önteltség, különösen 
saját lelkiállapotunkat illetően?

ÖSSZEFOGLALÁS: Talán könnyebb lenne, ha csak Isten szeretetére figyel-
hetnénk, nem pedig szentségére, ez azonban az igazság elferdítéséhez ve-
zetne. Szükségünk van rá, hogy szembesüljünk Isten sugárzó szentségével, 
amíg el nem fog előtte a remegés. Az Úr szentségét és vele ellentétben saját 
bűnösségünket megértve mérhetjük fel, hogy mi is az engesztelés lényege, 
miért van olyan kétségbeejtő szükségünk rá és miért kellett olyan végtelen 
nagy árat fizetni érte. 



45

ISTEN ÉS JELENLÉTE

„Istent felfogni akarjuk, mielőtt elfogadnánk. Pedig Isten titkának elfo-
gadása fölemel. Nem kerüli meg az értelmet, hanem feltárja a csukott 
ajtókat” (An.).

„Legjobban Isten jelenlétének a tudata képes megóvni a kísértések kö-
zött. Az igazi keresztényt az jellemzi, hogy mit tesz akkor, amikor egye-
dül van” (An.).

DIR:

EGYSZERŰ IMA

Ne engedd, hogy itt legyen jó nekünk,
ne engedd, hogy megszokjuk a bűnünk,
ne engedd, hogy innen el se vágyjunk,
ne engedd, hogy földhöz kössön álmunk!
Add, hogy Téged végleg megtaláljunk!
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február 4–10.

A törvényadó Isten

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 16:4-30; Jób 24:14-15;
Róma 7:8-13; 13:8-10; Zsidók 8:10; 10:16; 12:21

„Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi vezérünk, az Úr a mi királyunk, Ő tart 
meg minket” (Ézs 33:22).

KULCSGONDOLAT: Isten törvénye elválaszthatatlanul hozzátartozik a 
Biblia egészéhez, az Ó- és az Újszövetséghez. A törvény Isten szereteté-
nek a kifejezését is jelenti. A szeretetünkkel tehát Isten törvényének tel-
jességét és szépségét is bemutatjuk. 

Gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy a törvény Isten jellemének 
lenyomata. (Isten nem változik, ennélfogva a jellemét bemutató törvény sem 
változhat.) Akkor mégis mit jelent az, hogy a törvény Isten jellemének a ki-
fejezése?

Tegyük fel, hogy egy olyan országban élünk, ahol a király szava törvény. (A 
francia XIV. Lajos mondta: „Az állam én vagyok.”) Tegyük fel továbbá, hogy 
ez a király elnyomó, gonosz, gyűlöletes, igazságtalan stb. rendelkezéseket 
hoz. Vajon a törvényei nem adnak pontos képet arról, hogy milyen ember is 
ő valójában, nem tükrözik jellemét? Most pedig gondoljunk a világtörténe-
lem néhány legkegyetlenebb diktátorára! Miként mutatkozott meg a törvé-
nyeikben, hogy milyen emberek voltak?

Ilyen értelemben a törvény bemutatja a törvényadó jellemét. Törvénye mit 
árul el Istenről? Akkor kezdjük jobban megismerni az Urat, ha a törvényt 
kerítésként értelmezzük, ami véd, amit értünk, a javunkat keresve rendelt 
el Isten.

A héten megvizsgáljuk a törvényt és a törvény által a Törvényadót.

6. tanulmány



47

vasárnapvasárnapfebruár 5.

A TÖRVÉNY A SÍNAI-HEGYNÉL

Olvassunk el néhány igeszekaszt, ami a törvényadást írja le: 
2Móz 19:18-19; 20:18; 5Móz 5:22; Zsid 12:21! Miért volt olyan félelmetes 
ez az esemény?

„Izrael népén erőt vett a rettegés. Isten kinyilatkoztatásának félelmetes hatal-
ma több volt annál, mint amennyit a remegő szívek el tudtak hordozni. Mert 
amikor Isten a jog és az igazság nagy szabályát elébük tárta, akkor azonnal 
felfogták azt, és oly mértékben tudatára ébredtek a bűn támadó jellegének és 
saját bűnüknek is, mint soha azelőtt a szent Isten szemei előtt. Félelemmel 
és rettegéssel húzódtak vissza a hegytől” (Ellen G. White: Pátriárkák és prófé-
ták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 267. o.).

Roppant kifejező az iménti White idézet. A nép még „soha azelőtt” nem látta 
meg úgy, mint a törvényadáskor, hogy Isten szemében milyen rettenetes is a 
bűn és saját vétkük. 

Tehát a törvényben az evangélium kinyilatkoztatását láthatjuk Izráelnek az 
Istennel való szövetséges kapcsolata legelejétől fogva. Isten sosem, még a Sí-
nai-hegynél sem akarta, hogy a törvény legyen az üdvösség eszköze, mert an-
nak éppen az üdvösség szükséges voltát kellett a népnek bemutatnia. Az Úr 
közvetlenül a törvényadás után utasította a népet a szent sátor elkészítésére, 
ami szemléltette a megváltási tervet. A törvénynek kellett a nép figyelmét a 
keresztre irányítani, arra, hogy engesztelésre és megváltásra van szükségük. 
Nem is csoda, hogy a törvényadáskor elfogta őket a remegés, hiszen a tör-
vény bemutatta bűnük valós mértékét.

Hogyan jelenítik meg Róm 7:8-13 versei ezt az alapvető igazságot? Pál 
szerint mit tesz a törvény (lásd még Zsolt 119:6)?

Bizonyos értelemben Pál éppen azt fejezi ki, amit Ellen White is megfogal-
mazott a Sínai-hegynél történt eseményekről szólva. Nem Isten törvényével 
van a gond, hanem az azt megszegő bűnösökkel – mindannyiunkkal. Pál be-
mutatja, hogy a törvény elválaszthatatlanul kapcsolódik az evangéliumhoz, 
mivel rávilágít, mennyire bűnösök vagyunk.

Olvassuk el 2Móz 20:1-17 verseit! Minket is elfog a remegés a törvény 
hallatán? Érezzük, hogy megítél? Milyen érzéseket kelt bennünk a 
törvény olvasása, ha ahhoz mérjük magunkat?
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február 6.hétfőhétfő

A TÖRVÉNY A SÍNAI ELŐTT

Tapasztalhattuk már: amint szóba kerül a Tízparancsolat és a Sínai-hegy, vala-
ki megjegyzi, hogy a Tízparancsolatot Isten a zsidóknak adta a Sínai-hegynél, 
tehát ez ószövetségi, a zsidóknak szóló rendelkezés, napjainkban már nem 
érvényes. Természetesen számos probléma van az efféle teológiai érveléssel, 
közülük az első: ha ez igaz lenne, vajon miként létezhetett bűn a Sínai-hegy 
eseményei előtt? „Mert a bűn törvényszegés” (1Jn 3:4, új prot. ford.). Mózes 
első könyve bizonyítja, hogy Isten törvénye létezett már jóval a Sínai-hegynél 
történt törvényadás előtt is. Mózes első könyve 1. és 2. fejezete bemutatja, hogy 
milyen volt a teremtett világ a maga tökéletességében. A 3. fejezet jegyzi fel 
Ádám és Éva bűnesetét. A következő fejezetben, a 4.-ben találjuk az első gyil-
kosságot. Honnan tudhatta volna Kain, hogy bűnös a testvére meggyilkolása 
vétségében, ha nem létezett volna a gyilkosságot bűnnek nevező törvény? Az 
özönvíz után, a Noéval alapított szövetségben, Isten már jóval a Sínai-hegynél 
történtek előtt kifejezetten bűnnek mondta a gyilkosságot (1Móz 9:6). A Bib-
lia legrégebbi iratában, Jób könyvében az Úr kétszer is elismerően szól Jób 
igazságáról. Mit mondott a pátriárka jelleméről (Jób 1:8; 2:3)? Nyilvánvalóan 
létezett már akkor is a helyes és helytelen mércéje. Jób jóval a kivonulás előtt 
élt, és nem is tartozott a szövetséges néphez.

Hogyan segítenek Jób 24:14-15 versei megérteni, mi minden tartozott a 
jó és a rossz mércéjéhez?

Isten megdorgálta hamisságáért Ábrahámot, aki hazudott Abiméleknek 
Sárával kapcsolatban. Abimélek, Gérár királya ugyan nem volt izraelita, Is-
ten azonban rá is vonatkoztatta a Tízparancsolatban foglalt házassági hűség 
szabályát, és megparancsolta, hogy engedje vissza Sárát Ábrahámhoz (lásd 
1Móz 20:9).

Isten milyen jellemzést mondott Izsáknak az apjáról, Ábrahámról (1Móz 
26:4-5)?

1Móz 26:5 versével kapcsolatban az is igen érdekes, hogy négy külön szóval 
utal arra, amit Ábrahám megtartott. A Tízparancsolat minden bizonnyal ebbe 
a körbe tartozott. Amikor Isten késztetésére Jákób elindult vissza, Béthelbe, 
hogy ott oltárt építsen az Úrnak, úgy érezte: lelkileg meg kell újulnia egész 
házanépének. Mit kért családjától (lásd 1Móz 35:2-3)? Mindannak fényében 
tehát, amit a Sínai-hegy eseményei előtti időkről ír a Biblia, nem állja meg a 
helyét az a gondolat, hogy a törvény csak a törvényadás óta létezik. 
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február 7. keddkedd

SZOMBAT A SÍNAI-HEGY ELŐTT

Isten nem jelentette ki, hogyan közölte az emberiséggel törvényének örök el-
veit még a Sínai-hegy előtt. Azonban világos és számottevő bizonyítékok iga-
zolják, hogy a világ nem a Sínainál hallott először a törvény előírásairól. Sokan 
kényszeredetten elismerik az előbbi állítás valóságát, de úgy próbálnak meg 
tovább érvelni, hogy Isten csak a szombat parancsolatát adta a Sínai-hegynél, 
a többit nem, így a szombat kimondottan a zsidókra vonatkozik; ma, a keresz-
tényekre nézve már nem érvényes. Mennyire lehet helytálló ez az érv?

Mit találunk 1Móz 2:1-3 verseiben a szombattal kapcsolatban?

2Móz 5:1-5 verseiben olvashatjuk, hogy Mózes és Áron azt kérik a fáraótól, 
engedje el Izráelt. Az 5. vers a legérdekesebb.

Mi utal a szombatra 2Móz 5:5 versében?

A fáraó így válaszolt: „ti elhagyatjátok velük az ő munkáikat.” A héberben ez az 
utalás még szembetűnőbb, ugyanis itt egy olyan kifejezés szerepel, aminek 
a gyöke a szombat szóhoz vezethető vissza. A fáraó lényegében ezt mondta 
Mózesnek és Áronnak: „Szombatot (pihenést) adtok nekik a munkájuktól”. 
Ez is arra utal, hogy a Sínai-hegy előtt már létezett a szombati nyugalom. 

2Mózes 16. fejezetében találjuk a szombat konkrét bizonyítékát a Sínai-hegy-
nél történteket megelőző időből, amikor Isten a pusztában csoda által adott 
mannát Izráelnek. Ez a negyven évig tartó csodasorozat azelőtt kezdődött, 
hogy a nép elérkezett a Sínai-hegyhez. 

Olvassuk el 2Móz 16:4-30 szakaszát, de figyeljünk különösen a 23-30. 
versekre! Miként bizonyítja ez a történet, hogy már korábban is ismerték 
a hetedik nap, a szombat parancsolatát?

Figyeljük meg, mit mondott az Úr Mózesnek a 28. versben! „Meddig nem 
akarjátok megtartani az én parancsolataimat és törvényeimet?” Ez világos uta-
lás arra, hogy Isten parancsolatai és törvényei már azelőtt is léteztek – és kö-
zéjük tartozott a hetedik nap, a szombat parancsolata. Emlékezetes esemény 
volt a Sínai-hegynél a törvényadás, de egyértelmű, hogy a Tízparancsolat 
nem akkor keletkezett. 

Milyenek a szombatjaink? Szeretjük ezt a napot, inkább tartunk tőle 
vagy közönnyel viszonyulunk hozzá? Mit tehetnénk, hogy a szombat-
nap ajándéka által mélyebb és gazdagabb legyen az Úrral való kap-
csolatunk?
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február 8.szerdaszerda

A TÖRVÉNY ÉS A PRÓFÉTÁK

Alig vitatják a törvény létezését a Sínai utáni időben. Az ószövetségi írások-
ban számos utalást találunk a törvényre, amelyek közül több Izráel törvény-
szegéséről és az azt követő büntetésről szól, más helyeken azonban arról 
olvashatunk, hogy Izráelben sokan nagy tisztelettel és szeretettel viseltettek 
a törvény iránt – amibe nemcsak a Tízparancsolatot, hanem az Úrtól kapott 
egyéb rendelkezéseket és szabályokat is beleértették. 

Miként szólnak a törvényről a következő szakaszok?

Zsolt 119:69-72

Zsolt 119:97-103

Ézs 48:17-18

Jer 31:33

Az izraeliták (többnyire) valóban szeretettel viseltettek a törvény iránt, és – az 
általános elképzeléssel ellentétben – akik igazán értették e rendelkezések sze-
repét, sosem gondolták, hogy a törvény üdvözítene. A héberek vallása mindig 
a kegyelem vallása volt, még ha a nép időnként az egyik végletből a másikba is 
csapott át. Vagy pimaszul, nyilvánosan lábbal tiporták Isten rendeléseit, mint 
az első templom idején, vagy pedig szélsőséges törvényeskedésbe mereved-
tek, ahogy az Jézus korában szembetűnően megmutatkozott. 

Mi magyarázza a törvény iránti nagy szeretetet? Ha megértjük, hogy a tör-
vény nemcsak a Tízparancsolatra vonatkozott, hanem az ószövetségi taní-
tások egész rendszerére, főként Mózes öt könyvére, akkor érthető: az üd-
vösség, a kegyelem, a megváltás üzenete volt az, amit annyira szerettek. 
Szerették az „igazságot”, ahogy Isten kijelentette nekik és amint a legjobban 
megértették. Nem magukat a szabályokat szerették, hanem azoknak a ve-
zérfonalaknak, elveknek a rendszerét, amelyek betartása számos áldás és 
ígéret útját nyitja meg előttük, mert a javukat, jólétüket szolgálta mindaz, 
amit Isten nekik adott. 

Ma más lenne a helyzet?

Gondoljuk végig mindazt, amit Isten adott hívő népünknek! Hogyan 
élhetnénk még jobban annak a csodálatos világosságnak a fényében, 
amivel megáldott?
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február 9. csütörtökcsütörtök

A TÖRVÉNY AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN

Az Úr eredetileg is az emberiség iránti szeretetből adta a Tízparancsolat el-
veit, az áldás szándékával. Aki betartja a törvényt, nagy védelmet élvez a 
bűn pusztításától, aki pedig nem engedelmeskedik, az számíthat a törvény-
szegés elkerülhetetlen következményeire. Ugyan kinek szükséges teológiai 
magyarázat ahhoz, hogy megtudja, személyesen rá nézve milyen fájdalmas 
a bűn – a következményeivel együtt?! Hányszor és hányszor leolvashatjuk 
megnyomorító hatását az általa tönkretett emberek arcáról?!

Noha az Újszövetség bizonyos részei – leginkább Pál írásai – foglalkoznak 
a törvény célját félreértőkkel, az Újszövetség Isten törvényeihez mindig is 
pozitív irányból közelít, úgy, mint ami felemel. 

Olvassuk el Zsid 8:10 és 10:16 verseit a szövegkörnyezetükkel együtt! Mi-
ként mutatják be Isten törvényét? Úgy, mint ami még most is érvényes, 
vagy amit a kegyelem hatályon kívül helyezett?

Gyakran előfordul, hogy egyesek megpróbálják úgy beállítani a törvényt, 
mintha ellentétes lenne Isten szeretetével vagy kegyelmével. Teszik ezt annak 
a gondolatnak a jegyében, hogy az igazi szeretet érvényteleníti a törvényt. Bi-
zonyos értelemben lehet úgy érvelni, hogy a szeretet túlmutat a törvényen, 
mivel aki igazán szereti Istent és az embereket, abban a törvény elveinek tel-
jessége mutatkozik meg. Ez azonban nem lehet mentség a törvény érvényes-
ségének elvetésére. Ellenkezőleg! A szeretet teljesíti be a törvényt; a szeretet 
a törvény legtisztább kifejeződése. 

Hasonlíthatnánk ezt egy autó alkatrészeihez. Maguk az egyes elemek nem 
öncélúan léteznek, hanem azért, hogy a kocsi közlekedhessen. A létük célja a 
jármű működése, viszont az egyes darabok nélkül az autó nem üzemképes. 
Ilyen a törvény is, ami nem maga a végcél, hanem a cél elérésének az eszkö-
ze. A cél pedig ebben az esetben a szeretet mélységes kifejezése úgy Isten, 
mint a többi ember iránt. 

Hogyan segítenek a következő igehelyek meglátni a szeretet és a törvény 
közötti kapcsolatot (Róm 13:8-10; Gal 5:14; Jak 2:8; 1Jn 5:2-3)?

Foglalkozzunk még az Isten szeretete és törvénye közötti kapcsolattal! 
Mihez vezet a törvény betartása szeretet nélkül? Hová visz a szeretet a 
törvény betartása nélkül? Írjuk le a gondolatainkat, és beszélgessünk 
erről a témáról a csoportban!
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február 10.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A Krisztus által a Sínai-hegyen elmondott tíz szent parancsolat Isten jelle-
mének bemutatása volt, és az tette ismertté az egész világ előtt, hogy az egész 
emberiségre kiterjed az Úr fennhatósága. A tíz szabályból álló törvény, ami 
az emberek között bemutatható legnagyobb szeretet elveit öleli fel, valójában 
Istennek a mennyből hangzó szava, ígérettel együtt: „Tedd ezt, és akkor nem 
kerülsz Sátán uralma és irányítása alá!” Egyáltalán nincs negatív elem a tör-
vényben, még ha úgy is tűnhet nekünk. Arról szól, hogy TEDD és ÉLJ… Az 
Úr azért adta szent parancsolatait, hogy védőfalként vegyék körül teremtmé-
nyeit” (Ellen G. White: Sons and Daughters of God. [Isten fiai és leányai.] 53. o.).

„A megváltás művében nincs kényszer. Nem alkalmaznak külső erőszakot. 
Isten Lelkének befolyása alatt az ember szabadon megválaszthatja, kinek 
szolgál. A változásban, amely beáll, mihelyt a lélek alárendeli magát Krisztus-
nak, a legmagasabb szintű szabadság rejlik… Igaz, magunknak nincs erőnk, 
hogy kitörjünk Sátán bűvköréből, de ha vágyunk a bűntől való szabadulás-
ra, s nagy szükségünkben rajtunk kívül álló és a miénket meghaladó erőért 
kiáltunk, lelki képességeinket a Szentlélek isteni energiája hatja át, s ezek 
így engedelmeskednek az akarat parancsának és teljesítik Isten akaratát.
Az emberi szabadság egyetlen feltétel alapján lehetséges: egynek kell lenni 
Krisztussal. ’Az igazság szabadokká tesz titeket’ (Jn 8:32), és Krisztus az igaz-
ság… Ha alávetjük magunkat Istennek, ez az én helyreállítását eredményezi 
– igazi emberi dicsőséget és méltóságot. Az isteni törvény, melynek alávetjük 
magunkat, ’a szabadság törvénye’ (Jak 2:12)” (Ellen G. White: Jézus élete. Bu-
dapest, 1989, Advent Kiadó. 394. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Miként tükrözi a törvényadó jellemét a törvény? Hogyan mutatja 

be Istent?
2. Mit ért Ellen White azon, hogy a törvény a „szabadság törvénye”? 

Hogyan lehet a törvénynek való engedelmességet a szabadsággal 
azonosítani?

3. Milyen példákat találunk a világban és a környezetünkben arra, 
hogy mi történik az Isten törvényét megszegőkkel? Mennyire erős 
ezeknek a példáknak a bizonysága a törvény értékét és érvényes-
ségét illetően?

ÖSSZEFOGLALÁS: Isten törvénye szeretetének kifejezése. Ha úgy szere-
tünk, ahogy Isten szeret bennünket, valóban bemutatjuk a törvény teljes 
szépségét és erejét. 
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
NINCS RÁ SZÓ

Annyi szépet leírtak előttem,
mégis úgy feszít a vágy
leírni valami nagyon szépet:
a mindennap megújuló csodát.
Isten el nem múló kegyelmét,
a csillagos ég kivont sátorát.
Tenyerén tartott drága földünket,
amiben terem kenyér, virág.
És Lelkének betöltő erejét,
amiből minden gyermeke kap,
ha kéri, akarja, kívánja,
és hozzá békességet ád,
amitől újjászületik az ember
harcok árán, de nyer csatát!
Éltünk hányódó ladikján
tölthetjük sírva az éjszakát.
Ő ott van és szól: „Ne féljetek!”
Harcotokat megvívtam régen.
Csak őrizzétek lelketek kelyhét,
hittel megtöltve egészen.
Akkor széthullhat a világ:
áll a Golgotán egy kereszt!
Az imádkozó szív ajándéka,
a hívők bizonysága ez.
„Mert úgy szerette Isten e világot…”,
hogy leírni sehogy sem lehet.
Nincs az a költő, mert nincsen szó,
nincs rá köszönet, felelet.
Csak a szív, a lélek átadása,
megsemmisülve leroskadni,
és szólni, ha van szó a szánkban,
valamit eldadogva mondani,
de az sem baj, ha megnémult szájjal,
térdre hullva könnyed pereg,
s belesírod lelked fájó mélységébe
hálaképpen minden könnyedet.
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február 11–17.

A szombat Ura

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2:1-3; 2Mózes 20:8-11;
5Mózes 5:12-15; Máté 12:1-13; János 9; 19:30

„A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Annakokáért az 
embernek Fia a szombatnak is ura” (Mk 2:27-28).

KULCSGONDOLAT: A hetedik nap, a szombat mindenképpen Jézusra, 
Teremtőnkre és Megváltónkra mutat.

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az 
Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi nem lett, ami létrejött. Benne 
élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, 
de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a 
neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy min-
denki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizony-
ságot tennie. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: 
ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte 
meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, 
azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik 
hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem 
Istentől születtek” (Jn 1:1-13, új prot. ford.). 

E versek természetesen Jézusra mutatnak. Ő volt az, aki megteremtett min-
dent, és Ő az, aki üdvösséget ad azoknak, „akik hisznek az ő nevében”. Tehát 
Jézus a Teremtő és Jézus a Megváltó. Amint pedig a Biblia rámutat: tettének 
mindkét lényeges eleme benne foglaltatik a szombat parancsában. 

7. tanulmány
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vasárnapvasárnapfebruár 12.

A SZOMBAT MÓZES ELSŐ KÖNYVÉBEN

Az a Biblia egyik legmélyebben gyökerező igazsága, hogy az Úr még az Éden-
ben, a tökéletes Isten által teremtett tökéletes világban elkülönítette és meg-
szentelte a hét hetedik napját. Ilyen messze nyúlik vissza, ennyire alapvető 
a hetedik nap, a szombat. A mi világunkból közelítve ennél már nemigen te-
kinthetünk távolabb. A szombat tehát az egyik legalapvetőbb bibliai igazság. 

A szombat megalapításakor mi volt Istennek az a négy tette, amit 1Móz 
2:1-3 szakasza feljegyez?

Isten megteremtett egy napot, majd megpihent, megáldotta a hetedik napot 
és megszentelte – azaz szent célra elkülönítette. Lenyűgöző, hogy maga Is-
ten „megnyugodott” a hetedik napon. Ez is mutatja, hogy milyen komolyan 
kell venni e napot, amikor Isten is megpihent. 

1Móz 2:3 verse még azt is magában foglalja, hogy Isten „megáldotta” a he-
tedik napot, amint az előző napokon megáldotta az állatokat és az embert 
(1Móz 1:22, 28). Isten erre az áldásra utal a negyedik parancsolatban, a he-
tenkénti szombatokat örökre a teremtés hetének szombatjához kapcsolva. 

Figyeljük meg, hányszor említi a „hetedik napot” 1Móz 2:1-3 szakasza! 
Mi az, amit az ismétlés kifejezhet?

Az idézett rész háromszor is megnevezi a szombatot, kidomborítva a hetedik 
nap különleges voltát, mivel egyértelműen elkülöníti a hét többi részétől. 
Ez arra emlékeztet, hogy Isten nem a hét első vagy bármely más napját tette 
különlegessé. Nem másra, hanem éppen a hetedik napra vonatkozik a külön 
áldás. Isten a szombat megteremtésével fejezte be a teremtés munkáját. Az 
idő hét napjából alakította ki a hetet. A heti ciklust megtartották az egész 
Szentírásban és a történelemben. Így Isten bemutatta sokrétű hatalmát nem-
csak a tér és az abban lévő dolgok, hanem az idő felett is. Egyikünk sem 
képes uralni az idő egyetlen óráját vagy percét sem. Az idő könyörtelenül 
halad, nem tehetünk semmit ellene. Különösen fontos tehát, hogy megtanul-
juk rábízni magunkat az Úrra a földön rendelkezésünkre álló kevés időben!

Gondoljunk az idő múlására, hogyan sodor bennünket is magával 
percről percre, napról napra, évről évre! Az idővel nem rendelkezhe-
tünk, azzal viszont egy bizonyos fokig igen, hogy mit kezdünk vele. 
Mennyire tudjuk kihasználni időnket? Mivel töltjük? Hogyan gazdál-
kodhatnánk egy kicsit jobban a rendelkezésünkre álló kevés idővel? 
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február 13.hétfőhétfő

A SZOMBAT MÓZES MÁSODIK KÖNYVÉBEN

Mire szólít fel az Úr 2Móz 20:8-11 verseiben, és milyen indokkal?
Meg kellett pihenni a ház egész népének, beleértve minden szolgát, úgy a 
dolgozóknak, mint az „uraknak”. Ilyen értelemben a szombat a társadalom 
szerkezetében az egyenlőséget munkálja, az egyenlőtlenségektől szabadít 
fel. Isten szemében minden ember egyenlő, a szombat pedig a maga sajá-
tos módján éppen ezt a fontos igazságot szemlélteti az osztályrendszer által 
uralt világban, amelyben bizonyos csoportok alá- és fölérendeltek egymás-
nak. Azt is elmondhatjuk erről a parancsolatról, hogy pontosan szerkesztett 
irodalmi egységet képez:
A. Bevezetés: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt” (8. vers).

B. Parancs: „Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat”
(9. vers).

C. Indoklás: „De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombat-
ja” (10. a vers).

B. 1. Parancs: „semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad… (10. b vers).
C. 1. Indoklás: „Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a 
tengert… a hetedik napon pedig megnyugovék” (11. a vers).

D. Következtetés: „Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt” 
(11. b vers).
Az A) pont tartalmazza a bevezető kijelentést, az egész szombat parancsola-
tának elvi lényegét. 
A B) pont arra figyelmeztet, hogy hat napon át dolgozzunk.
A B. 1) pont pedig megtiltja bárminemű munka végzését szombaton. Ez a 
tiltás az egész családra, sőt még a háziállatokra is vonatkozik, épp úgy, mint 
a vendégekre. 
A C) és C. 1) pontok fejtik ki a parancs indoklását.  
A C) pont említi az időtényezőt a hat nap/hetedik nap ciklusában, kihangsú-
lyozva, hogy a hetedik nap az Úré.
A C. 1) pont tartalmazza a formális indoklást, azzal a bevezetéssel, hogy 
„Mert”. Úgy indokolja az Úr kijelentését a hat munkanapról és a hetedik 
napi megpihenéséről, hogy azt közvetlenül a teremtés hetének első szom-
batjától eredezteti. 
A D) pont, ami úgy kezdődik, hogy „Azért”, önmagában áll, bevezetve az 
összegzést. A parancsolat utolsó szavai: „és megszentelé azt” egybecsengenek 
a bevezető kijelentés felszólításával: „megszenteljed azt”. Mindkettő kötődik 
ahhoz a szentséghez, amivel Isten felruházta ezt a napot 1Móz 2:3 versében.
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február 14. keddkedd

A SZOMBAT MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVÉBEN

A szombat parancsolatát a legtöbben Mózes második könyvéből ismerik, 
pedig az Úr újból kijelentette (a többi parancsolattal együtt) Mózes ötödik 
könyvében. Igen érdekes, hogy a megfogalmazás hasonló, de nem pontosan 
egyforma. Mózes ötödik könyvében még egy olyan indoklás található, ami Mó-
zes második könyvében nem szerepel.

Hasonlítsuk össze 2Móz 20:8-11 és 5Móz 5:12-15 szakaszát! Milyen ha-
sonlóságokat és különbségeket találunk, és mi ezeknek a jelentősége?

Sok az egyezés a két részben, mégis van egy új elem, ami hangsúlyt kap. 
Mindkét parancsolat megemlíti a szolgák szombati pihenését, de Mózes ötö-
dik könyve ennek még nagyobb hangsúlyt ad. Azért kell megtartani a szomba-
tot, „hogy megnyugodjék a te szolgád és szolgálóleányod, mint te magad” (5Móz 
5:14). Itt láthatjuk azt, amit az előző nap már érintettünk: a szombat segít 
egy szintre hozni az urat a szolgával – mindkettőnek pihenni kell ugyanazon 
a napon. Gyakorlatilag a szombat bizonyos védelmet kínált a szolgáknak az 
őket szüntelenül foglalkoztatni kívánó gazdáikkal szemben. Ez a védelem a 
már a teremtéstől eredő parancsolatra épült. 

Természetesen ez egy érdekes kérdést vet fel. Amikor Isten először elren-
delte a szombatot, a teremtés emlékünnepe volt a bűntelen világban. Akkor 
még szó sem volt szolgákról, sem az egyiptomi szolgaságról, ami később a 
bűn rabságának is a jelképévé vált, sem a szolgaságból való szabadulásról. 
Az új elemmel bizonyára az özönvíz után bővült a parancsolat. Ez azt jelenti, 
hogy az eredeti szabály módosult, helyett kapott benne valami, ami eredeti-
leg nem volt a része. 

Az első megfogalmazás szerint a szombat a teremtést jelképezte, a bűneset 
után viszont már a teremtés és a megváltás (az újjáteremtés egy fajtája) szim-
bóluma is lett (2Kor 5:17; Gal 6:15; Jel 21:1). A teremtés és a megváltás szo-
rosan összekapcsolódik a Bibliában: csak a teremtő Isten lehet a megváltó 
Isten – és e két szerep találkozik Jézusban (lásd Jn 1:1-14). A parancsolat 
mindkét változata rámutat, hogy teremtő és megváltó Jézusunk munkájának 
a hetedik nap, a szombat a szimbóluma.

Gondoljunk arra, hogy Krisztus szabadulást ígér a szolgaságból! Mi 
alól szabadít fel? Hogyan fejezhetjük ki, hogy igényt tartunk ígéretére? 
Hogyan válhatnak valósággá az életünkben az Úr ígéretei?
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február 15.szerdaszerda

JÉZUS ÉS A SZOMBAT – 1. rész

Könyvek születtek és születnek annak bizonyítására, hogy amikor Jézus itt 
volt testben, az embereket a hetedik napi szombatünneplésről rá akarta ve-
zetni vagy a vasárnapünneplésre, vagy (ami ma gyakoribb) arra az elgon-
dolásra, hogy a hetedik napot már túlhaladta, felváltotta egy általánosabb 
„nyugalom” Krisztusban. Viszont egyik elképzelésre utaló jeleket sem talá-
lunk a Jézusról és a szombatról szóló evangéliumi beszámolókban. Az ilyen 
könyvek megírásának nyilvánvaló oka, hogy igazolni próbálják, miért utasít-
ja el a keresztény világ döntő többsége a szombatot már tizenhét, tizennyolc 
évszázada. Még azzal is érvelnek, hogy Krisztus szombati gyógyításai 
kondították meg a lélekharangot e parancsolat felett. Mit mondhatunk az 
ilyen érvekről? Ha alaposan megvizsgáljuk, mit tett Jézus szombaton, akkor 
éppen az ellenkezőjét találjuk annak, mint amit bizonyos teológusok meg-
próbálnak leszűrni ezekből az esetekből. 

Olvassuk el Mt 12:1-13 szakaszát, és különösen figyeljünk Jézus szom-
bati gyógyítására! Közben gondoljunk arra, hogy milyen környezetben 
található a csoda leírása, miért pontosan aznap vállalkozott rá Jézus és 
mire hívta fel ezzel a figyelmet!

Talán a 7. vers a kulcs, amiben megtaláljuk a magyarázatot. Rámutat a lényeg-
re: ami számít, az az ember, a mások iránti könyörület, kedvesség és szeretet. A 
szombat több alkalmat biztosít a szükségben lévők iránti szeretet, kedvesség 
tanúsítására, mint a hét egyéb napjai, amikor a megélhetésünk biztosításáért 
kell dolgoznunk. A szombatot Jézus korára már megterhelték egy sereg em-
beri rendelkezéssel és szabállyal, amelyek öncélúvá váltak és elterelték arról 
a figyelmet, hogy a cél Isten és a többi ember szeretete volna. A Biblia szerint 
a szeretet a törvény betöltése, tehát félre kell tolni mindazt, ami a törvényt 
a szeretet tagadásaként tünteti fel, vagy ami a szeretet ellen hat. A szombat 
szeretet nélküli törvénnyé vált, és ez már durva törvényeskedés. Szombatnapi 
gyógyításaival Jézus éppen ez ellen harcolt. A vallási vezetők keménysége tűnt 
ki a vakon született ember meggyógyításakor (János 9. fejezet). Figyeljük meg 
különösen a 16. verset! Ilyen a törvény szeretet nélkül! Ha Jézus a szombatna-
pi gyógyításával kezdte volna elterelni az emberek figyelmét a hetedik napról, 
a szombatról, ezzel igencsak furcsa módot választott volna!

Kérdezzük meg magunktól: még hogyan fordulhat elő, hogy az ember 
a törvény szerint, de szeretet nélkül él? Megeshet, hogy éppen ebben 
vagyunk vétkesek? 
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február 16. csütörtökcsütörtök

JÉZUS ÉS A SZOMBAT – 2. rész

„Elvégeztetett” (Jn 19:30)!

Szombatnapi csodáival Jézus azt mutatta be, hogy mi a nyugalomnap lé-
nyege: a gyógyulás és a helyreállítás napja. Isten teremtő hatalmára akart 
emlékeztetni ezzel a nappal. Éppen ezért ez az a nap, amikor kiszabadítja 
a megkötözötteket (Lk 4:31-37), meggyógyítja a betegeket (Lk 13:10-17; Jn 
5:1-9) és látást ad a vakoknak (János 9. fejezet).

Jézus számára a szombatban az ember fontosabb a szabályoknál. Kétségkí-
vül éppen ezért tette híres kijelentését, miszerint a szombat lett az emberért, 
nem az ember a szombatért. Amint a hét első felében már megállapítottuk, 
ha helyesen élnek vele, e törvény védi az embert.

Jézus nemcsak életében erősítette meg a szombati pihenés érvényessé-
gét és fontosságát, hanem halálában is (Mt 27:57–28:1; Mk 15:42–16:1; 
Lk 23:52–24:1; Jn 19:31–20:1). Mi az a közös pont, amit mind a négy 
evangélista megjegyez? Mi az, amit ebből megtudhatunk a szombatra vo-
natkozóan, főként azzal kapcsolatban, hogy még most is érvényes-e ez a 
parancsolat?

Jézus felkiáltott: „Elvégeztetett” (Jn 19:30)! Majd mit tett azután, hogy befejez-
te megváltó munkáját (még mennyei közbenjárása előtt)? Megpihent a he-
tedik napon. Ismerősen hangzik? Hol láttuk már ugyanezt? Természetesen 
1Móz 2:1-3 szakaszában. Isten megpihent a hetedik napon, teremtő munká-
ját befejezve, és megváltó munkájának végén is éppen azt tette. Szintén azzal 
a felvetéssel kapcsolatban, hogy Jézus a szombatünneplésről valami másra 
akarta átvezetni az emberiséget, amikor szombaton a sírban nyugodott – 
nos, ezzel igazán furcsa módot választott volna. Leginkább azért, mert Jézus 
halála pecsételte meg az új szövetséget, és ha az új szövetség állítólag túllép 
a hetedik napon, a szombaton, elég nehéz megérteni azoknak a logikáját, 
akik szerint a kereszt után Isten eltörölte a szombat parancsolatát. Ha Isten 
eltörölte volna, akkor vajon Jézus miért pihent a sírban közvetlenül a kereszt 
után?

Jézus tehát éppen a szombat folyamatos érvényességét és fontosságát mutat-
ta be úgy életében, mint halálában. 
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február 17.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Megtiltaná Isten a Napnak, hogy feladatát elvégezze szombaton, megakadá-
lyozná langyos sugarait abban, hogy melegítsék a földet és táplálják növénye-
it? Nyugodnia kell a világok rendszerének is ama szent napon? Megparan-
csolná a patakoknak, hogy ne öntözzék a mezőket és erdőket, meghagyná a 
tenger hullámainak, hogy csendesítsék le szüntelen apadásukat és áradásu-
kat? Álljon meg a búza, a gabona növekedése, halassza el az érlelődő fürt bíbor 
virágzását? Ne hajtsanak a fák, virágok rügyet, bimbót szombaton? Ebben az 
esetben az ember nélkülözné a föld gyümölcseit, s az áldásokat, amelyek kívá-
natossá teszik az életet. A természet folyásának változatlanul haladnia kell. Is-
ten a pillanat kedvéért nem állíthatja meg a kezét, különben az ember elerőtle-
nedne és meghalna. Az embernek is van elvégezni való munkája ezen a napon. 
Az életszükségleteket ki kell elégíteni, a beteget kezelni kell, a szűkölködőt el 
kell látni. Nem fogják bűntelennek tartani, aki megtagadja, hogy könnyítsen a 
szenvedőn szombatnapon. Isten szent pihenőnapja az emberért rendeltetett, 
az irgalmasság cselekedetei tökéletes összhangban vannak ezzel a szándék-
kal. Isten nem kívánja, hogy teremtményei akár csak egy órát is szenvedjenek 
olyan fájdalom miatt, amit szombaton vagy bármely más napon enyhíteni le-
het” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 164. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Visszatekintve könnyű elítélni azoknak a vallási vezetőknek a 

keménységét és hidegségét, akik szombati gyógyítása miatt 
támadták Jézust. Minden bizonnyal ítélet alá is esnek majd emi-
att. Ugyanakkor próbáljuk meg a helyükbe képzelni magunkat! 
Az emberi rendelkezések már olyan régen megvoltak, hogy a val-
lási vezetők úgy gondolták: éppen ezek határozzák meg a szom-
batünneplés lényegét. Ezért gondolták úgy, hogy Jézus megrontot-
ta a szombatot. 

2. Beszélgessünk még a csoportban arról, hogy Isten megpihent 
teremtő munkája után éppúgy, mint a megváltás munkája után! 
Mi a jelentősége ennek? 

3. Képzeljük magunkat annak a helyébe, aki úgy gondolja, hogy 
Jézus szombati csodáival bizonyította a negyedik parancsolat 
eltörlését! Hasonlítsuk össze a bibliai leírást Jézus szavairól és 
tetteiről azzal, amit akkor tett volna, ha valóban ilyen változtatás-
ra készül! Vajon mit tett volna másként?

ÖSSZEFOGLALÁS: A Biblia szerint az Úr a szombatnak is Ura. Ez a legfőbb 
jele annak, hogy Ő a Teremtő és egyben a Megváltó. 
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
HIDD EL

Hidd el, olyan jó
csendes szívvel élni!
Hiába mondanák,
nem tudnál cserélni:
földi jóért Jézust odaadni.
– Őmellette az is
nagyon-nagyon boldog,
aki a szívében bánatokat hordoz.
– Nem tudja az,
kinek hite nincsen,
mit adhatna neki
a Felséges Isten.
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február 18–24.

A Teremtő gondoskodása

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:26-28; 2:15; Nehémiás 13:16-19; 
Zsoltár 100; Róma 1:25; Zsidók 1:3; 2Péter 3:10-14

„És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje 
és őrizze azt” (1Móz 2:15).

KULCSGONDOLAT: A keresztények hogyan viszonyuljanak a környezet 
világához?

Hogyan viszonyuljanak az adventisták a környezethez, tudva, hogy a föld 
magán viseli a bűn rontásának a nyomait, és ez a jövőben is így lesz, amíg 
végül minden elég a tűz tavában, „az elemek pedig megégve felbomlanak, és a 
föld és a rajta lévő dolgok is megégnek” (2Pt 3:10)? Tegyük még emellé a bib-
liai parancsot, hogy az ember „uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a 
barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon” 
(1Móz 1:26). Nem is csoda, hogy időnként mindannyian küszködünk azzal 
a kérdéssel, hogyan is kellene hozzáállnunk a környezetvédelmi szempont-
ból gondot okozó tényezőkhöz. 

Ugyanakkor Isten ajándékainak sáfáraiként vajon nem kötelességünk gon-
dot viselni a földről? Végtére is, nem Isten teremtette világunkat? Nem Ő 
mondta ki rá, hogy „igen jó”? Mivel a hármas angyali üzenet határozottan 
állítja, hogy Isten a Teremtő (Jel 14:6-7), nem tarthatjuk egyértelműen szük-
ségesnek, hogy legyen valami mondanivalónk a teremtett világról való gond-
viseléssel kapcsolatban?

Ezen a héten megvizsgáljuk, mint mond a Biblia erről és hasonló kérdések-
ről.

8. tanulmány
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február 19. vasárnapvasárnap

SZABADSÁGOT A HOMÁROKNAK!

Évekkel ezelőtt egy állatvédő besétált egy étterembe, amelyiknek a tenger 
gyümölcse volt a fő specialitása. Középen állt egy hatalmas tartály, benne 
vagy egy féltucatnyi homárral. Az állatok sorsa meg volt pecsételve, senki 
nem gondolta, hogy megérik az éjjelt. A vendégek a tartályból kiválasztják, 
melyik homárt akarják elfogyasztani, ami nem sokkal később már a tányéron 
fekszik, talán sajtba forgatott burgonyakörítés mellett. A környezetvédő, aki 
egy táskát vitt, lopva megközelítette a tartályt, belenyúlt, elkapta az első ho-
márt, ami a keze ügyébe került, bedobta a táskájába és futásnak eredt. Majd 
a kocsijában egy edénybe helyezve az állatot, a partra hajtott, onnan helikop-
ter vitte az óceán fölé, hogy zsákmányát visszadobja a vízbe. A homár-felsza-
badító ismét lecsapott! Persze nem ő az egyetlen, aki aggódik a homárokért. 
Ha az interneten rákeresünk a „Lobster Liberation” (Homárok felszabadítá-
sa) szavakra, olvashatjuk: ki kell szabadítani a homárokat, hogy fel ne falják 
őket az emberek. Még egy olyan részt is találunk, ahol tippeket kaphat az ol-
vasó a kiszabadításukhoz; hogy mit kell tenni, miután valaki kimenekít egy 
homárt egy étteremből. Egy dolog védeni a természetet, de homárokat lop-
kodni éttermekből, hogy azután helikopterrel szállítsák vissza őket a tenger-
be, az már igencsak túlzásnak tűnik, nem igaz? Így eljutottunk a következő 
kérdéshez: Mit mondhatunk a keresztények – hetednapi adventisták – és 
a környezetvédelem kérdéséről? Elvonatkoztatva a homárokat kiszabadítók 
furcsaságától, hogyan kell viszonyulnunk a környezetvédelemhez? Végtére 
is, nem azt várjuk, hogy Jézus hamarosan visszajön? Nem azt az üzenetet 
hirdetjük, hogy egyszer ennek a világnak vége lesz, mivel a földet megrontja 
a bűn és nem maradhat így örökké? A második adventre gondolva, vajon 
mennyire kell aggódnunk magának a földnek az állapota miatt?

Olvassuk el Ézs 51:6; 65:17; 2Pt 3:10-14; Jel 21:1 verseit! Mit ír a Biblia a 
föld végső sorsáról? Hogyan befolyásolja ez a gondolkodásunkat a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatban? Egyáltalán szükséges ezzel a kérdéssel 
foglalkoznunk?

A Biblia üzenete teljesen egyértelmű: ez a világ, a föld nem marad meg örök-
ké. Pusztulás vár rá, Isten azonban megígérte, hogy újjáteszi, újjáteremti, „új 
eget és új földet” hoz létre. Ez ugyan nem lehet mentség (ahogy a héten látni 
fogjuk) a környezet károsítására és kizsákmányolására, attól azonban minden 
bizonnyal megvéd, hogy bálványozzuk magát a földet vagy a környezet vilá-
gát, ahogy ezt ma sokan teszik. Miközben talán megmosolyogjuk a szélsősé-
geseket, vigyáznunk kell, nehogy mi magunk is valamelyik végletbe essünk. 
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február 20.hétfőhétfő

NYILATKOZAT KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEKRŐL

Hogyan tekintenek a hetednapi adventisták a környezetvédelem kérdésére? 
Hogyan vehetjük ki mi is a részünket – helyes egyensúlyt tartva? Az alábbi-
akban közöljük az egyház 1995-ben megszavazott hivatalos nyilatkozatát. 

„A hetednapi adventisták hiszik, hogy Isten a saját képére teremtette az em-
bert, aki ezért sáfárként az Urat képviseli, hűséggel és eredményesen uralva a 
természetet. Sajnos az ember uralmának eszköztárába bekerült a megrontás 
és a kizsigerelés. A megalománia oda vezet, hogy az emberek egyre nagyobb 
ütemben pusztítják a föld erőforrásait, aminek következtében mind nagyobb 
a szenvedés, a környezetkárosodás, valamint nő a klímaváltozás veszélye. A 
tudományos kutatásokat ugyan tovább kell folytatni, de máris bőséges bizo-
nyíték igazolja, hogy az ártalmas gázok folyamatosan növekvő kibocsátása, a 
védő ózonréteg elvékonyodása, az amerikai őserdők hatalmas területeken tör-
ténő kiirtása és az úgynevezett üvegházhatás egyaránt fenyegeti a föld ökológi-
ai rendszerét. E problémák nagyrészt az önzésből és abból fakadnak, hogy az 
ember csak a saját vágyai kielégítésére törekszik; a folyamatosan növekvő ter-
melés, a határtalan fogyasztás útján mind többet és többet akar megszerezni 
magának, ezzel kimerítve a nem megújuló erőforrásokat. Az ökológiai válság a 
kapzsiságból és abból ered, hogy az ember nem hajlandó helyesen és hűsége-
sen, az Isten által meghatározott kereteken belül sáfárkodni a teremtett világ 
felett. A hetednapi adventisták az egyszerű és egészséges életmódot hirdetik, 
hogy az ember ne lépjen a fogyasztói társadalom féktelen taposómalmába, a 
javakat mértéktelenül felhalmozva, pazarolva. Felhívjuk a figyelmet a terem-
tett világ tiszteletben tartására, a világ erőforrásainak józan felhasználására, a 
valós egyéni szükségletek átgondolására és a teremtettség méltóságának meg-
őrzésére” (A Hetednapi Adventista Egyház vezetői testületének nyilatkozata, 
Hollandia, Utrecht, 1995. jún. 29-júl. 8.). 

Olvassuk el a következő igeszakaszokat és fogalmazzuk meg, hogy mi-
lyen gondolat húzódik meg e nyilatkozat szavai mögött (1Móz 1:1, 26; 
9:7; Zsolt 24:1; 100; Zsid 1:3; Jak 5:1-2, 4-5)!

Keresztényként hisszük, hogy épp úgy Isten ajándéka a föld, mint rajta az 
élet és az erőforrások, tehát az elsők között kell védenünk a földet. Aki ab-
ban hisz, hogy a föld véletlenül jött létre, hideg, érzéketlen erők hatása nyo-
mán, az szinte érthető módon a maga hasznát keresve akar a lehető legjob-
ban kimeríteni minden erőforrást. Viszont aki úgy tartja, hogy a világot Isten 
teremtette és tartja fenn, csak felelős sáfárként viszonyulhat a földhöz.
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február 21. keddkedd

A TEREMTŐ GONDOSKODÁSA

A Biblia nem foglalkozik kimondottan a környezettel vagy a környezetvé-
delemmel, mint ahogy egy sor más kérdéssel sem. Viszont közöl bizonyos 
elveket, amelyeket az élet minden területére alkalmazhatunk – így a környe-
zetvédelem kérdésére is. 

Gondoljunk Mt 22:37-40 üzenetére! Hogyan befolyásolhatják ennek a 
résznek az elvei viszonyulásunkat a környezetvédelmi kérdésekhez, kü-
lönösen olyan esetben, amikor a környezetkárosítás súlyosan árt a többi 
embernek?

A Biblia legelején olvashatjuk, hogy Isten Ádámra bízta a föld feletti uralmat, 
sáfárságot. Ez ugyan egy meghatározott helyzetben történt, de az elvet min-
den gond nélkül tovább lehet alkalmazni. 

„És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje 
és őrizze azt” (1Móz 2:15). Kezdetben hogyan kellett az embernek a föld-
höz viszonyulnia? Mire következtethetünk ebből a versből?

Figyeljük meg a kölcsönhatást! Isten az embernek készítette a gyönyörű kör-
nyezetet, ajándékba adta. És hogyan kellett az embernek viszonyulnia hoz-
zá? Művelnie és őriznie kellett. Az őrizni szóval fordított héber kifejezés még 
azt is jelenti, hogy megtartani, védeni. Tehát Ádámnak már a bűneset előtt, 
kezdettől fogva óvnia kellett a környezetét, ahová helyezte az Úr. Isten nem 
azzal bízta meg, hogy önző módon zsigerelje ki a földet, amennyire csak 
tudja. Nem! A feladata az volt, hogy művelje és őrizze azt.

Ugyan mi okunk lenne feltételezni, hogy ez az elv bármit is változott volna? 
Ha Ádám már a bűneset előtt ezt a feladatot kapta, akkor mennyivel fonto-
sabb a helyes sáfárság most, amikor világunkat már megrontotta a bűn!?

Mennyire élünk tudatosan a környezetvédelem kérdéseit illetően? 
Egyáltalán foglalkozunk ilyen gondolatokkal? Mennyire tartjuk fon-
tosnak? Beszélgessünk erről a csoportban!



66

február 22.szerdaszerda

A SZOMBAT ÉS A KÖRNYEZET

„Mint a sír és a pokol meg nem elégednek, úgy az embernek szemei meg nem 
elégednek” (Péld 27:20). Hogyan kapcsolódik ez a gondolat a környezet-
védelem kérdéséhez és ahhoz, hogy milyen veszélyeket támaszt a föld 
erőforrásainak kizsákmányolása?

A környezetvédelmet érintő nyilatkozat kimondja: „E problémák nagyrészt 
az önzésből és abból fakadnak, hogy az ember csak a saját vágyai kielégí-
tésére törekszik; a folyamatosan növekvő termelés, a határtalan fogyasztás 
útján mind többet és többet akar megszerezni magának, ezzel kimerítve a 
nem megújuló erőforrásokat.” Másként fogalmazva: az ember egyre többre 
és többre vágyik, pedig végső soron mindent csak a földből nyerhet. Nem a 
természeti erőforrások felhasználása a probléma, inkább az, hogy bármeny-
nyit is vesz el az ember, soha nem elégszik meg vele. Általában még a leg-
gazdagabbak sem érzik úgy, hogy elég pénzük van. Ebben a helyzetben is 
érdemes arra gondolni, hogy Isten a szombat ajándékát adta. 

Amikor az Úr elrendelte a szombat megtartását, meghagyta, hogy ezen 
a napon pihenjünk meg a munkánktól, szakadjunk el a pénzkereséstől, 
az üzleti tevékenységtől. Milyen jó hatása lehet a környezet világára en-
nek a parancsolatnak? Mérlegeljük az alábbi szakaszokat erre a kérdésre 
gondolva!

2Móz 20:8-11

Neh 13:16-19

Szombaton valóban arra emlékezünk, hogy Isten teremtette a világot (ami-
nek már önmagában is környezettudatos életmódra kell késztetnie), ez a 
nap azonban lehetőséget biztosít arra is, hogy kiszakadjunk a pénzszerzési 
kényszer szorításából. A szombatünnepléssel életünk egy hetedét minden 
héten, kivétel nélkül, szándékosan elkülönítjük, ilyenkor nem a gazdagsá-
got, a pénzt, a javakat hajszoljuk. Ez hetenként arra emlékeztet, hogy nem a 
pénzkereset az élet lényege, ugyanakkor ez távol tart olyan törekvésektől is, 
amelyek túlzott mértékben ártanak magának a földnek. 

Mit tapasztaltunk a szombatünnepléssel kapcsolatban? Segít abban, 
hogy keretek között tartsuk saját kívánságainkat, netalán kapzsisá-
gunkat? Milyen gyakran csábít a pénzszerzés vágya a szombat meg-
rontására? 
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február 23. csütörtökcsütörtök

URALOM A FÖLD FELETT 

„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; 
és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész 
földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon… És megáldá Isten őket, 
és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet 
és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, és a földön 
csúszó-mászó mindenféle állaton” (1Móz 1:26, 28).
Az imént idézett részben találjuk a Biblia legkorábbi utalását arra nézve, ho-
gyan kell az emberiségnek a teremtett világhoz viszonyulnia. Olvassuk el 
ismét, imádkozzunk és vegyük fontolóra üzenetét a környezetvédelmi szem-
pontok összefüggésében! Ezután pedig válaszoljunk a következő kérdésekre!

1. Mennyire volt teljes az ember uralma a föld felett?

2. Mit jelent az, hogy az embernek a birodalma alá kellett hajtani a föl-
det és uralkodni kellett rajta? Mi az, amit ez határozottan nem jelen-
tett? Találunk valamit az itt idézett szövegekben, ami feljogosítana a 
teremtett világ megrontására, szennyezésére?

3. 1Móz 1:28 versében az a felszólítás olvasható, hogy „töltsétek be a 
földet”. Hogyan értendő ez a földről való gondviselés szempontját 
figyelembe véve?

Nem kérdéses, hogy Isten terve szerint az embernek uralnia kellett a földet, 
legalábbis az Ő hatalma alatt maradva és útmutatását követve. Isten ezt még 
a bűneset előtti világban jelentette ki, amikor nem volt bűn, halál vagy szen-
vedés. Ebből azt is megtanulhatjuk, hogy a világ feletti uralkodás semmiképp 
sem jelentheti a föld könyörtelen kizsigerelést, kifosztását, hiszen ilyesmi a 
bűn előtti korban még véletlenül sem történhetett. Az uralom alá hajtás egyál-
talán nem lehet a világ tönkretétele. Azóta természetesen sok minden megvál-
tozott: a bűneset, az özönvíz, az átok (1Móz 3:17-19), valamint a bűn követ-
kezményeként jelentkező általános hanyatlás, ám e versekben nincs semmi, 
ami magának a földnek a kifosztására, tönkretételére késztetne. Ez a szakasz 
felhívja a figyelmet az emberiségnek mint a világ urának a felelősségére, hogy 
viseljen gondot a földre, mert Isten teremtette, és az „igen jó” volt. 
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február 24.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Kezdetben a teremtés egész műve Istent nyilatkoztatta ki, Krisztus volt az, 
aki kiterjesztette az egeket és lerakta a föld alapjait. Az Ő keze függesztette 
helyükre a térben a világokat, és Ő formálta meg a mező virágait. Ő az, ’aki 
hegyeket épít erejével’ (Zsolt 65:7), ’akié a tenger és Ő alkotta is azt’ (Zsolt 
95:5). Ő halmozta el a földet szépséggel, Ő töltötte meg a levegőt dallammal, 
és Ő írta oda mindenre a földön, a levegőben és az égbolton az Atya szere-
tetének üzenetét. 

A bűn megrontotta Isten tökéletes művét, de az Ő kezeírása továbbra is ol-
vasható rajta. A teremtett dolgok még mindig hirdetik kimagasló voltának 
dicsőségét. Nincs sehol semmi – az önző emberi szíven kívül –, ami önmagá-
nak élne. A levegőben röpködő madarak közt, a földön nyüzsgő állatok közt 
egy sincs, amely ne szolgálná mások életét. Az erdő minden levele, a pázsit 
minden fűszála betölti rendeltetését. Minden egyes fa, bokor és fűszál olyan 
életelemet áraszt magából, amely nélkül sem ember, sem állat nem élhet; 
az ember és az állatvilág viszont a fák, bokrok és fűszálak életét szolgálja. A 
virágok illatot árasztanak és áldásul tárják fel szépségüket a világnak. A Nap 
világok ezreinek örömére ontja sugarait. Az óceán – forrásaink és kútjaink 
éltetője – magába fogadja a föld összes folyamát, de csak azért, hogy tovább-
adja. A tengerből felszálló pára záporként hull vissza: megöntözi a földet, 
hogy belőle élet sarjadhasson” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, 
Advent Kiadó. 12. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Mit válaszolnánk annak, aki ezt mondja: „Jézus úgyis hamarosan 

visszajön, akkor miért kellene vigyázni a környezetre?”
2. Keresztényként hogyan tarthatunk helyes egyensúlyt? Hogyan 

élhetünk környezettudatosan, de anélkül, hogy szélsőséges cso-
portokhoz kapcsolódnánk? Miért fontos, hogy különösen olyan 
csoportokhoz ne csatlakozzunk, amelyek erősen belefolynak a 
politikába?

3. Ha van rá lehetőségünk, nézzünk utána, hogy a környezet szem-
pontjából mennyivel jobb a vegetáriánus étrend, mint a húsevés! 
Kutatásunk eredményéről beszélgessünk a csoportban!

ÖSSZEFOGLALÁS: Nem kérdés, ennek a világnak vége lesz egyszer, nem 
marad így örökké. Igen, Jézus hamarosan visszajön. Ez viszont egyáltalán 
nem hatalmaz fel a föld szennyezésére. Keresztényként igyekeznünk kell 
gondot viselni a világról, amit Isten nekünk teremtett. 
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A TEREMTŐ

Valahányszor a Teremtőre gondolok, a világ „ősbemutatóját” látja 
képzeletem, azt a kivételes pillanatot próbálom átgondolni, amikor a 
„nemlét” létre váltott és a semmiből valami lett.

Kicsi vagyok ehhez a gondolathoz. Próbálkozásom szárnyszegett ma-
dár, ezért alázatom növekedik és ez nem baj…

Bármit látok a világban, első kérdésem mindig az: vajon, hogy került 
ide, honnan van, ki csinálta, miért és hogyan lett ilyen. Engem meg-
állásra késztet egy zúzmaradíszítésű kökénybokor, csodálkozó szem-
mel lesem a melegedő földből ágaskodó tulipánbimbót, simogatom 
a nyár aranykalászait és megigéz az őszi gesztenyék szemegombja. 

Valaki itt jár körülöttem, miközben valamit nézek! Valaki itt hagyta a 
világban a keze nyomát! Valaki járt már arrafelé, ahol én most lépke-
dek először!

Engem nap mint nap szíven üt a létezés!… Keresem a szépség szerző-
jét. Kutatom az értelmes világ végső okát. És a „miért ilyen?” kérdések-
re képtelen vagyok a balga „véletlen” szóval válaszolni… 

Nem hiszek egy gazdátlan világban. Számomra az ég nem felhőfosz-
lányok gyűjteménye… Ahol van valami, ott valakinek is lennie kell. 
Nekem „talált tárgy” a világ, és nem szűnök meg kérdezősködni, hogy 
ki felejtette itt… Nekem a mindenség arra való, hogy átsüssön rajta a 
Mindenség Urának fényessége… Láthatnék-e fényt fényforrás nélkül? 
Élvezhetném-e a szépet képek nélkül?  Kutathatnám-e a természet 
törvényeit törvényhozó nélkül?

Aki alkot, az szeret! A világ nem Isten erejének, hanem Isten jóságá-
nak a bizonyítéka.

Enzsöl Ellák: Szeretet-hittan. 25–27. o.
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február 25–március 2.

A Biblia és a történelem

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Zsoltár 104:1-9; Dániel 2; Róma 16:20; 
2Korinthus 5:17-19; 2Péter 1:21; Jelenések 1:1-3; 12:7-17

„Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, ezt mondja az Úr, aki van 
és aki vala és aki eljövendő, a Mindenható” (Jel 1:8).

KULCSGONDOLAT: Istenünk a történelemben és a történelem által 
munkálkodik; a történelemben és a történelem által komoly bizonyíté-
kokat adott hitünk alátámasztására. 

Vajon az emberiség történelme az események értelmetlen sorozata, vagy pedig 
létezik egy meghatározott cél felé vivő, megtervezett központi irányvonal? A 
Biblia egyértelműen kijelenti, hogy az utóbbi az igaz. Mindkét testamentum 
írói rendületlenül állítják, hogy Isten irányítja a történelmet és nyilatkoztatja 
ki magát benne. Persze a történelem nemcsak Isten akaratát tükrözi: az ember-
nek szabadságában áll rossz döntéseket hozni, amelyek befolyásolják a törté-
nelmet. Tehát, noha Isten a történelem által hat, mégsem Ő okozza mindazt, 
ami bekövetkezik. Inkább arról van szó, hogy az emberi gonoszság megnyil-
vánulásai ellenére Isten mindig ott van, és végső soron akarata érvényre jut, az 
emberiség történelmét nagyszerű, dicsőséges módon zárja majd le.  

A Bibliát követő keresztények hite szerint a bibliai írók azon a kereten belül 
működtek, amit Isten kinyilatkoztatott nekik, és ihletése hatására feljegyez-
ték az emberi történelem legfontosabb eseményeit. Isten még az adott ese-
mények magyarázatát is gyakorta közölte, hogy könnyebb legyen megérteni 
jelentőségüket.

Ezen a héten azt fogjuk megnézni, hogyan munkálkodott az Úr a világ tör-
ténelmében és általa. 

9. tanulmány
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február 26. vasárnapvasárnap

A MÚLT ÉS A JÖVŐ

A világtörténelmet általában különböző civilizációk történelmeként tanítják. 
Többnyire azt tekintik jelentős ténynek, ami az adott civilizáció fejlődését 
valamilyen módon befolyásolta. Vannak, akik azzal érvelnek, hogy a törté-
nelem eseményei, mint általában a természet, ciklikusan váltakoznak, végte-
lenül haladva előre a születés, fejlődés, éretté válás, gyengülés majd a halál 
– kezdet és meghatározott vég nélküli – körforgásában. 

Az óra lapjának köralakja félrevezető lehet: a körbe-körbejáró mutatók azt az 
illúziót kelthetik, hogy az idő állandó körforgás, pedig nem az. Tény, hogy 
az emberi életút a kezdettől a vég felé halad, és nem folyamatosan megújuló 
köröket ír le. A Biblia szerint az idő olyan, mint egy egyirányú utca.

Mit jelentenek ki a bibliai írók az emberiség történelmének kezdetéről és 
végéről (1Móz 1:1; Jób 38:1-7; Zsolt 104:1-9; Jel 1:1-3, 19; 21:1-6)? 

Az emberi történelmet nem lehet ismétlődő ciklusok végtelen soraként értel-
mezni, hiszen volt kezdete és nagyszerű jövőre tekinthet előre. A történelem-
nek határozott célja van. Többnyire nem tudjuk biztosan, mi egy bizonyos 
történet lényege, amíg a végére nem érünk, hiszen addig bármikor bekövet-
kezhet valami meglepő fordulat, mint általában a jó történetek esetében. Ho-
gyan tudhatnánk meg ma, a kozmikus események folyamatában élve, hogy 
mi a történelem célja? Úgy, hogy Isten a próféták által kijelentette. 

Természetesen az isteni kinyilatkoztatásról beszélünk. Az Úr ismeri a jövőt, 
előtte nem titok, hogy az emberek milyen döntéseket hozhatnak és hoznak 
majd meg szabad akaratukból. Közölte azt is, hogy mi lesz a végkifejlet, idő-
közben bármilyen döntéseket is hozunk egyénileg. 

Hogyan magyarázza ezt a kinyilatkoztatást az Újszövetség (2Pt 1:21)?

Ha bízunk Isten Igéjében és abban, amit önmagáról állít, tudhatjuk, hogy az 
Úr ismeri a véget, sőt, ki is nyilatkoztatta. Ő nemcsak a múlt és a jelen Iste-
ne, hanem a jövő Ura is! Ezért bízhatunk abban, hogy a jövő pontosan úgy 
alakul majd, ahogy azt előre megmondta. 

Mennyire könnyű előre megmondani a jövőt? Hányszor tévedtünk 
már? Jó hír viszont, hogy Isten valóban tudja, mit tartogat a jövő, 
mindenről tud, ami majd bekövetkezik! Milyen vigaszt találunk sze-
mélyesen abban, hogy a szeretet Istene mindenről tud, ami ránk vár? 



72

február 27.hétfőhétfő

A PRÓFÉTA MINT TÖRTÉNÉSZ

A Biblia különböző részeiben találkozhatunk azzal a próféták által használt 
kifejezéssel, hogy „az Úr szava” (vagy a hasonló jelentésű „Így szól az Úr”, 
„mondja az Úr” fordulatokkal). Más szóval, mintha ezt értenénk rajta: Nem 
én mondom, hanem Isten szól hozzátok általam, tehát a legjobb lesz, ha figyeltek! 

Hogyan tükröződik ez a gondolat a következő versekben (Jer 1:14-19)?

Az olvasó bepillantást nyer a fájdalmas történelmi eseménysorozatba, amely 
során Babilon kezére került a főváros, Jeruzsálem, beteljesítve Istennek Izrá-
el sorsára vonatkozó jövendöléseit. 

Azonban a királyok csak ritkán látják így a történelmet. Általában úgy gon-
dolják, hogy uralkodóként meghozott döntéseik határozzák meg a közös-
ség életét, végső soron ők irányítanak. Jeremiás azonban (a többi prófétával 
karöltve) ennek az ellenkezőjét állítja. Izráel vezetői végül felmérték, hogy 
a történelem sodra a pusztulás és a fogság felé húzza őket. Jeremiás könyve 
megdöbbentő módon figyelmeztet arra, hogy milyen erővel teljesedik Isten 
Igéje a történelem eseményeiben. 

Hogyan fejezi ki ezt a gondolatot Ézsaiás és Náhum próféta (Ézs 14:24-27; 
Náh 1:5-10)?

Isten végtelen hatalma megnyilvánul az emberiség történelmében, de meg-
mutatkozik a természetben is. A 104. zsoltár például nem azt írja a termé-
szet folyamatairól, hogy maguktól, automatikusan működnek, hanem Isten 
minden pillanatban cselekvően részt vesz bennük. A Biblia nem úgy mutatja 
be Istent, mint aki megteremtette a világot, majd alávetve a természet törvé-
nyeinek, magára hagyta azt. A természeti törvények valóban részét képezik a 
folyamatnak, ami által Isten fenntartja a világot, de csak azért működhetnek, 
mert az Úr megalkotta és fenntartja azokat is. 

A tudományos világban sokan azt képviselik, hogy a véletlennek 
köszönhető a világ eredete, mint ahogy a végét is az hozza majd el, 
tehát a két pont közötti történésekben nem sok értelmet lehet felfedez-
ni (eszerint az elképzelés szerint hogyan is lehetne ez másként?). 
Miért nem lehet helytálló ez a nézet?
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február 28. keddkedd

DÁNIEL 2 ÉS AZ ISTENI GONDVISELÉS A TÖRTÉNELEMBEN

Az 1700-as években egy francia ateista arra a következtetésre jutott, hogy mi-
vel az egész univerzumot – beleértve az emberi cselekedeteket is – a termé-
szet törvényei határozzák meg, ha valaki ismerné az összes ilyen törvényt, 
valamint egy adott időben a világegyetem minden részecskéjének minden 
helyzetét, előre megmondhatna mindent, ami majd történni fog. 

Természetesen az ember rendelkezik szabad akarattal, szabad választással, 
Isten teremtette így. Szeretetre képes teremtményként szükségünk van a 
választás szabadságára, mivel a kikényszerített szeretet nem szeretet. Isten-
nek tehát úgy kellett az embert megalkotnia, hogy szabad legyen. A hatalma 
azonban olyan nagy, hogy még az ember szabad akaratának meghagyásával 
együtt is pontosan ismeri a jövőt, bármilyen döntéseket is hozzunk. 

Tekintsük át Dániel 2. fejezetének próféciáját! Hogyan bizonyítja már ez 
az egy rész is, hogy Isten jól ismeri az egészen távoli jövőt is?

Dániel több mint huszonhat évszázada írta ezt a fejezetet. Figyeljük meg, 
hogy a történelem pontosan úgy alakult, ahogy Isten előre megjövendöl-
te. Bizonyos értelemben ez a prófécia sokkal többet jelent nekünk, mint 
az évezredekkel korábban élőknek. Ennek az a magyarázata, hogy ma, a 
történelemre visszatekintve pontosan nyomon követhetjük a megnevezett 
birodalmak felemelkedését és bukását a prófécia jövendölése szerint. Aki a 
Méd-Perzsa Birodalom korában olvasta, az még nem láthatta az utána követ-
kező birodalmak kiemelkedését és hanyatlását. Mi azonban visszatekintve 
sokkal többet láthatunk, mint amennyit a régiek láttak. A prófécia tehát szá-
munkra olyan erővel bír, amit a múlt korok emberei nem ismerhettek igazán. 

És ami a legérdekesebb: annak ellenére, hogy hány és hány millió, szabad 
akarattal rendelkező ember élt a Dániel 2. fejezete által felvázolt hosszú 
korszakok idején, az Úr pontosan és már jóval előre tudta, mi fog történni, 
melyik birodalom emelkedik, majd indul hanyatlásnak. 

Dániel próféciája beigazolódott Babilon, Médo-Perzsia, Görögország 
és Róma birodalmainak felemelkedését és bukását illetően, beleértve 
azt is, hogy a Római Birodalom után létrejöttek a még ma is meglévő 
hatalmak. A történelemnek erről a pontjáról nézve már csak egy biro-
dalom következik – Isten örök országa (Dán 2:44). Eddig minden 
teljesedett, tehát butaság volna, ha nem bíznánk az Úr szavában az 
utolsó részt illetően!
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február 29.szerdaszerda

A NAGY KÜZDELEM ÉS A TÖRTÉNELEM

Még ha az emberiség történelme teljességgel zavarosnak, irányíthatatlannak 
tűnik is, mégsem mindentől függetlenül bontakoznak ki az események. Hát-
terükben gigászi, drámai küzdelem dúl két, egymással gyökeresen ellentétes 
elvi rendszer között. Természetesen a nagy küzdelemről beszélünk. Csak 
ennek ismeretében kezdhetünk bárminemű képet kapni az emberi történe-
lemről és annak jelentőségéről. 

Hogyan segítenek a világtörténelemről fogalmat alkotni a következő szöve-
gek (1Móz 3:15; Jób 2:1-2; Ézs 14:12-14; Róm 16:20; Ef 6:12; Jel 12:7-17)? 

A küzdelem valóságos, Sátán létezik, és Jézus csak a keresztnél aratott felette 
döntő győzelmet, pusztulása akkor vált biztossá. 

„A menny fájdalommal és megdöbbenéssel szemlélte a kereszten függő 
Krisztust… Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberek azonban 
körülállták a keresztet, és szövetkeztek Isten egyszülött Fia életének a kioltá-
sára. Micsoda látvány ez a menny számára!… A sátáni erők összeesküdtek a 
gonosz emberekkel és arra igyekeztek rávenni a népeket, hogy Krisztust tart-
sák a bűnösök vezérének, a legnagyobb bűnösnek, és tegyék Őt a megvetés 
tárgyává… Sátán látta, hogy álruhája szétszakadt. Mesterkedése feltárult az el 
nem bukott angyalok előtt és a mennyei világegyetem előtt. Gyilkosként mu-
tatta meg magát. Isten Fia vérének kiontásával kiszakította magát a mennyei 
lények rokonszenvéből… Sátán és a mennyei világ között meglevő kapcsolat 
utolsó láncszeme is elszakadt… Az angyalok még akkor sem értették meg 
mindazt, amit a nagy küzdelem magába foglalt. Először szándékának kellett 
teljesen nyilvánvalóvá válni. Az emberek miatt Sátán létének folytatódnia 
kellett, mert nekik éppen úgy, mint az angyaloknak, meg kellett látniuk a 
Világosság Fejedelme és a sötétség fejedelme között lévő ellentétet. Az embe-
reknek választaniuk kellett, hogy a kettő közül melyiket akarják szolgálni” 
(Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 668–669. o.). 

A Biblia azt tanítja és Ellen White is arról ír, hogy a föld eseményei kapcso-
lódnak a szélesebb körben dúló küzdelemhez, a Krisztus és Sátán közötti 
harchoz. Ennek a küzdelemnek a hátterén bontakozik ki mindaz, ami itt 
történik, akár az egyes emberek életében, akár a történelem szélesebb vonu-
latában. Minden a nagy küzdelem részeként történik. A jó hír pedig az, hogy 
a kereszt után Sátán veszte megpecsételődött. A nagy küzdelem majd véget 
ér, és vele elmúlik minden fájdalom, szenvedés, kegyetlenkedés, félelem és 
bizonytalanság, ami ma megtölti az emberi történelmet. 
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A KERESZT A TÖRTÉNELEMBEN

Felfigyeltünk rá, hogy a világtörténelem választóvonalát egyetlen esemény 
képezi? Ez az esemény pedig nem valamelyik világbirodalom felemelkedése 
vagy hanyatlása volt, amire talán gondolhatnánk, és nem is egy új kontinens 
felfedezése. A világtörténelem választóvonala valójában egy vándortanító ha-
lála volt, aki a hatalmas Római Birodalom egy viszonylag félreeső helyén élt. 
A rómaiak számtalan zsidót megöltek, mégis éppen ez a bizonyos haláleset 
volt az, ami a világtörténelmet két hatalmas korszakra osztja. 

Ez az eset természetesen Jézus kereszthalála. 

Isten és a történelem kapcsolatára gondolva vagyunk képesek jobban érté-
kelni a megváltás jelentőségét, mert itt, a keresztnél – az egész emberiség és 
az emberi történelem nyilvánvaló kudarcának a helyénél – bontakozik ki a 
világ történelmének legmélyebb értelme és háttere. A kereszt elárulja: Isten 
új jövőt tárt elénk azzal, hogy megbocsátott és gyermekeivé fogadott. Ebben 
a jövőben pedig már nem kell magunkkal vonszolnunk a múltunk, szemé-
lyes történetünk súlyos bűnterhét, mert ezt a terhet levette rólunk Ő, aki 
„betegségeinket… viselte, és fájdalmainkat hordozá” (Ézs 53:4).  Az üdvösségről 
szóló egész tantételt egyetlen mondatban össze lehet foglalni: Isten eltörli 
zátonyra futott történelmünket és helyébe állítja az Ő történelmét. Neki kö-
szönhetően életünkben vége szakadt a bűn szolgasága történelmének. Álta-
la a múlt foltjai már nem vádolhatnak, gyötörhetnek és csúfolhatnak. Jézus 
történelme kerül saját, ítéletet érdemlő múltunk helyére. Így nemcsak a múlt 
alóli felszabadulást találjuk meg Jézusban, hanem a csodálatos jövő ígéretét 
is. A kereszt eseményével az Úr megígérte, hogy bármilyen volt a múltunk 
vagy a világ történelme, új és dicső jövő vár úgy ránk, mint a világra. 

2Kor 5:17-19 szakasza értelmében tehát mit tett Jézus az egész emberisé-
gért? Hogyan változtatta meg ez az esemény a történelmet?

Vétkeink az Úr vállára kerültek, aki kész volt meghalni az emberiség bűn-
terhe alatt, hogy üdvösséget adhasson helyette. Ígérete szerint hamarosan 
elérkezik a világ dolgainak a csúcspontja, amikor a történelem Szerzője örök 
történelemmel ajándékoz meg. Ez az esemény minden egyes ember sorsát 
érinti. Krisztus második eljövetele meghatározó lesz. Az Ó- és az Újszövetség 
egyaránt „új eget és új földet” ígér. 

Vajon mindenképpen más lesz a jövője annak, aki elfogadta Krisztust, 
és így a múltja már nem vádolja, bármilyen súlyos ítéletet is érdemelne?
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március 2.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„A Biblia a legrégibb és legmegragadóbb történelem, amellyel az emberiség 
rendelkezik. Frissen eredt az örök igazság forrásából, és az isteni kéz korsza-
kokon át megőrizte tisztaságát… Egyedül a Bibliában találhatjuk meg a nem-
zetek eredetének hiteles beszámolóját, fajunk történetének emberi büszke-
ségtől és előítélettől mentes leírását. 

Az emberiség történelmét megörökítő krónikák úgy tüntetik fel, hogy a 
nemzetek fejlődése, birodalmak emelkedése és bukása az emberi akarat és 
vitézség függvénye, és hogy az események alakulását nagymértékben em-
berek hatalma, becsvágya és szeszélye határozza meg. Isten Igéje azonban 
félrehúzza a függönyt, és az emberi érdekek, hatalom és indulatok minden 
akciója és ellenakciója mögött, fölött és által meglátjuk a végtelen irgalmú 
Isten munkáját, aki csendben, türelmesen viszi véghez akaratát.

A Biblia a történelem valódi filozófiáját nyilatkoztatja ki” (Ellen G. White: 
Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó. 173. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Sátán heves támadásokat intéz Dániel 2. fejezete ellen, ami Isten 

létezésének racionális bizonyítékával szolgál. Ugyan mi más 
támaszthatná szilárdabban alá az ember hitét, mint maga a vál-
tozhatatlan világtörténelem? Támadásnak számít például az az 
állítás, hogy Dániel 2. fejezetét Kr. e. 165 körül írták, jóval a feje-
zetben említett események bekövetkezte után. Ezt az érvet azon-
ban maga a prófécia cáfolja a legjobban. Vajon Dániel hogyan 
jövendölhette volna meg olyan pontosan a Római Birodalom fel-
bomlását, amelyből kialakultak a mai Európát alkotó nemzetek, 
amikor a birodalom széthullása még csak öt- vagy hatszáz évvel 
Kr. e. 165 után következett be? Az események természetfeletti elő-
retudása kellett ehhez a bámulatos jövendöléshez, miért ne fogad-
nánk el tehát, amit maga a könyv ír keletkezésének idejéről? Miért 
hinnénk inkább egy olyan nézetnek, aminek a prófécia ellent-
mond? Dániel könyve keletkezési idejét éppen azért igyekeznek 
későbbi időre tenni, hogy próféciájának erejét csökkentsék. 
Amint látjuk, ez a próbálkozás azonban nem áll meg. 

ÖSSZEFOGLALÁS: Ha mégoly kaotikusnak is tűnik a világtörténelem, bíz-
hatunk benne, hogy az Úr véghezviszi szándékait, és az emberiség történel-
me Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelével zárul majd.
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A TÖRTÉNELEM

„Történelmi időket élünk” – mondja egy barátom. Nekem azonnal az 
eszembe jut, hogy minden idő „történelmi idő”, legfeljebb egyszer hal-
ványabbak, máskor színesebbek ennek a könyvnek a lapjai. 

A kérdések elkerülhetetlenek. Hogyan szeressem azt a szennyes csa-
tornát, ami végigfolyt az elmúlt éveken? Miként lássam meg „Isten 
lépteit” ebben a kanálisban? Mondhatom-e, hogy Isten a történelem 
Ura, hiszen annyi szörnyűség járta és járja át az emberiség történel-
mét, hogy rettentő lenne mindezek „gazdájának” gondolnom Őt. Ha 
meg csak úgy passzívan „elnézi”, hogy mit csinálunk idelenn, akkor 
hol lehet a megoldás? 

A történelem érthetetlensége minden becsületes hívő ember problémá-
ja. Nem fér az agyunkba az a sok szörnyűség, amit a múló idő hor-
doz. Botránkozunk azon a rémtörténet-sorozaton, amit történelem-
nek hívnak, s amelyből iskolás korunkban még vizsgáznunk is kell. A 
történelem a legborzasztóbb krimi-ötleteken is túltesz… 

A bölcs tudósok számtalanszor próbálták már értelmezni a történel-
met, vizsgálták összefüggéseit, azzal bíztattak bennünket, hogy meg-
találták a bajok gyökerét, de a legfontosabb kérdésre egyetlen törté-
nész sem adhat választ: miért ilyen szörnyű a világ.

Erre a kérdésre csak a Biblia üzenetét komolyan vevő ember felelhet: 
minden mocsoknak végső oka a bűn. A bűn piszkítja be a világot…

Az a puszta tény, hogy az ember nem ment tönkre történelmi tapasz-
talataitól, önmagában arra utal, hogy egy történések fölötti valóság-
ban hisz. Csak az örökkévalóság igézetében vállalható őszintén ez a 
Föld…

Aki csak evilági országot akar építeni, az mindig értetlenül áll a törté-
nelem eseményei előtt. Ez a világ arra való, hogy minden szenvedése, 
nyomorúsága közepette – azokkal együtt élve és azok ellenére – föl-
épüljön benne Isten Országa. 

Enzsöl Ellák: Szeretet-hittan. 61–63. o.
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március 3–9.

Az imádság ígérete

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 26:34-44; János 14:15; Róma 12:12; 
Kolossé 4:2; 1Thesszalonika 4:3; Zsidók 11:6; Jakab 4:2

„Estve, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én 
szómat” (Jel 1:8).

KULCSGONDOLAT: Az Úr a Biblia számos helyén biztat az imádságra, 
mert az ima a hitéletünk lényeges része.

Ellen White a következő gondolatokat fogalmazta meg az imádsággal kap-
csolatban: 

„Mennyei Atyánk arra vár, hogy ránk áraszthassa az áldások teljességét. 
Kiváltságunk, hogy szüntelenül merítsünk és igyunk határtalan szeretete 
forrásából. Nem különös-e mégis, hogy olyan keveset imádkozunk? Isten 
mindig kész meghallgatni legkisebb gyermekének is szívből fakadó imáját, 
és mi mégis oly kevés hajlandóságot mutatunk, hogy Isten elé vigyük kíván-
ságainkat. Vajon mit gondolnak a mennyei angyalok a gyenge, elhagyott és 
kísértésnek kitett emberiségről, amikor látják, hogy Isten végtelen szeretete 
sokkal többet óhajt nekik adni, mint amennyit kérni tudnának, de ők mégis 
oly keveset imádkoznak és olyan kishitűek?! Az angyaloknak örömöt jelent 
Istent szolgálni és a közelében tartózkodni. A legnagyobb boldogságuk, 
hogy Istennel közösségben lehetnek; ám e Föld fiai, akiknek pedig olyan 
nagy szükségük van arra a segítségre, amelyet egyedül Ő adhat, elégedettek 
Isten Lelkének világossága és a vele való közösség hiányában is” (Ellen G. 
White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely. 70. o.).

Roppant kifejező összefoglalás!

10. tanulmány
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március 4. vasárnapvasárnap

AZ IMA EREJE

Egy fiatalember levelet kapott egy korábbi munkatársától, aki már évekkel 
korábban nyugdíjba ment. Finoman szólva nem jöttek ki túl jól egymással, 
a már nyugdíjas férfi kezdettől fogva rosszul bánt kollégájával. A fiatalember 
tehát kinyitotta a levelet és olvasni kezdte. A következőt találta benne: „Pon-
tosan nem tudom, hogyan hat az ima, soha nem is értettem igazán. Azt azon-
ban tudom, hogy fontos imádkozni. Az elmúlt néhány héten, imádkozás 
közben többször eszembe jutott, ahogy veled bántam. Belátom, hogy nem 
keresztényhez illő módon, helytelenül viselkedtem, és ez szörnyű képet ad-
hatott a hitemről. Tudom, már régen meg kellett volna tennem, de csak most 
jutottam el oda, hogy őszintén az elnézésedet kérjem. Krisztus bocsánatáért 
is könyörgök, pedig méltatlannak érzem rá magam. Tehát kérlek, bocsáss 
meg!” Ez az eset több oldalról is mutatja az ima erejét. Nem az a lényeg, hogy 
Istent rávegyük: mozdítson el hegyeket, noha ez is megtörténhet. Ennél na-
gyobb csodát is kiválthat – megváltoztathatja az emberi szívet. 

Amint a levélíró is kifejezte: nem értjük mindig, hogyan hat az imádság. Mi-
ért kell kérnünk Istentől azt, amit Ő már úgyis tud? Vajon addig nem tesz 
semmit, amíg nem kérjük meg rá? Az imánk valóban változtathat azon, amit 
a Teremtő Isten tenni akar? 

Akár értjük a mechanizmusát, akár nem, egy biztos: ima nélkül a hitéletünk 
kudarcra van ítélve. 

Milyen közös pontot találunk a következő igeszakaszokban (Mt 26:41; 
Lk 18:1; Róm 12:12; Kol 4:2; 1Thessz 5:17; 1Tim 2:8; 1Pt 4:7)?

Keresztényként arra tanít az Ige, hogy imádkozzunk, méghozzá gyakran. 
Igazából nem az a fő, hogy pontosan értsük, hogyan hat az imádság. A leg-
több dolog működésével általában nem vagyunk tisztában – legyen szó akár 
hétköznapi, akár szent dolgokról. Ha addig várnánk, amíg mindent a leg-
apróbb részletig megértünk, az már nem hit lenne. Maga a hit szó is utal rá, 
hogy olyan elemek vannak benne, amelyek már felfoghatatlannak tűnnek. 
Aki viszont következetesen és buzgón imádkozik – Isten akarata szerint –, 
az elmondhatja, hogy az imádság valóban képes megváltoztatni az életünket.

Mi az, amit tudunk az imáról? Hogyan hatott az életünkre? Hol tarta-
nánk keresztényi életutunkon, ha nem imádkoznánk?
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JÉZUS, AZ IMÁDKOZÓ MESSIÁS

Mit tanítanak az alábbi szövegek Jézus imádságairól? 

Mt 14:23

Mt 26:34-44

Lk 3:21-22

Lk 6:12-13

Lk 9:28-29

Lk 22:31-32

Zsid 5:7

Nyilvánvaló, hogy komoly imaélet jellemezte Jézust, Isten szeplőtelen Fiát, 
akiben nem volt bűn vagy fogyatkozás, aki tökéletes összhangban élt Isten 
akaratával. (Az iménti listába még nem is vettük bele János evangéliuma 17. fe-
jezetében feljegyzett imáját!) Ha Jézusnak szüksége volt az Istennel való kap-
csolatra ahhoz, hogy megbirkózzon a rá váró dolgokkal, akkor mennyivel 
nagyobb szükségünk van nekünk erre! Krisztus példája félreérthetetlenül 
megmutatja, milyen fontos, hogy hitéletünkben központi szerepe legyen az 
imádságnak. Nehéz elképzelni, hogy valóban kapcsolatban legyen az ember 
Istennel, ugyanakkor ne imádkozzon. Ha emberi vonatkozásban is elenged-
hetetlen a kapcsolat ápolása, mennyivel inkább igaz ez az Úrral való kapcso-
latunk területén! Jézus ebben is példát adott, rajtunk áll, hogy követjük-e. 

Mennyire következetes az imaéletünk? Könnyen elterelődik a figyel-
münk? Rendszeresen imádkozunk, vagy csak akkor, ha baj van? 
Hogyan tanulhatunk meg még inkább központi szerepet biztosítani 
az imádságnak hitéletünkben?
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A HITTEL ELMONDOTT IMA

„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie 
kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik” (Zsid 11:6). 
Milyen fontos elvre tanít ez a vers? Mi szükséges az imádsághoz? Mit 
jelent számunkra az ima?

Az imádságban Isten elé állunk, kitárva előtte szívünket. Nem azért tesszük 
ezt, hogy az Úr tudomására hozzuk, mire van szükségünk, hiszen Jézus el-
mondta: „jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle” (Mt 
6:8). Imádkozunk, mert ez a hitünk kifejezésének egy módja, így erősödik, 
válik valóságosabbá. Erősíti a hitünket és Istennel való kapcsolatunkat a 
buzgó, kitartó ima, amiben elismerjük, hogy érezzük Istenre utaltságunkat, 
ráhagyatkozunk. Ugyan ki nem tapasztalta már ezt? Az ima arra is módot 
ad, hogy ne csak önmagunkkal, önző lényünkkel foglalkozzunk, tehát képe-
sek legyünk meghalni az énnek. Személyes találkozást biztosít az Úrral és 
arra is emlékeztet, hogy nem rendelkezhetünk magunkkal, hiszen Krisztus 
drága árat fizetett értünk. Magunkra hagyatva összetörnénk és meghalnánk 
a világban, ahol olyan erők és hatalmak működnek, amelyek egyetlen szem-
pillantás alatt porrá zúzhatnának. 

Gyakran halljuk ezt a kifejezést: „Keressük az Urat imában!” Mit jelent 
ez (lásd Dán 9:3-4; Zak 8:21)?

Minden imádság nagymértékben hitből fakadó tett. Hiszen ki láthatta már, 
amint imája eljut a mennybe, Isten színe elé? Gyakran előfordul, hogy imád-
kozunk, és bár közvetlenül nem látjuk eredményét, mégis hisszük: Isten 
meghallgatta és a lehető legjobb választ adja majd rá. Imádkozva kinyúlunk 
afelé, amit már nem látunk, nem érzünk, sőt nem is értünk igazán. 

Mennyire gépies, merev az imaéletünk? Vagy az imádság a szívünk 
mélyéről fakad? Mit tehetünk, hogy az utóbbi legyen igaz ránk? 
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március 7.szerdaszerda

„MERT NEM KÉRITEK” 

Gyakran előfordul, hogy imádkozó emberekben felötlik a kérdés: „Vajon az 
imádságommal elérhetem, hogy Isten megtegye azt, amit különben nem?” 
Logikus kérdés. A választ keressük meg az Igében!

Mit tudhatunk meg Lk 11:9-10; Jak 4:2; 5:16-18 verseiből az imáról és 
Isten tetteiről?

Az imádság valóban megváltoztat, hat az Istennel és az emberekkel való kap-
csolatunkra, de a Biblia határozottan kijelenti azt is, hogy imádságaink be-
folyásolják Isten tetteit is. Kérünk valamit, Ő pedig ilyen vagy olyan módon 
válaszol rá. 

Hogyan mutatkozik meg ez az elv 1Móz 18:22-33 szakaszában? 

Még ha komoly filozófiai kérdések nehezítik is az itt említett igazság megér-
tését, akkor is igaz, hogy Isten felel az emberek imáira. Ő maga jelentette ki, 
tehát el kell hinnünk. 

„És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög 
és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallga-
tom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket” 
(2Krón 7:14). Mit tanít ez a vers az imádságról?

Figyeljük meg, hogy Isten nem akkor szabadítja meg népe földjét, ha csak 
egyszerűen imádkoznak! Valóban fontos imádkozni, de ez a lelki megújulás-
nak csak egy része. 

Erre az elvre a következő versben találjuk a legjobb példát: „Ha megvall-
juk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket 
minden hamisságtól” (1Jn 1:9). Itt látjuk, hogy milyen szoros a kapcsolat az 
imádság (ebben az esetben a bűnvalló ima) és Istennek az életünkben vég-
bevitt tettei között. Megvalljuk bűneinket, Ő pedig megbocsátja azokat és 
a folyamat részeként megtisztít a hamisságtól. Egyszerűen fogalmazva: ha 
nem imádkozunk, nem valljuk meg a bűneinket, nem kapunk bocsánatot. 
Az nem kérdés, hogy ilyen esetekben Isten imáinkra válaszolva cselekszik.
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március 8. csütörtökcsütörtök

ELEGET TENNI A FELTÉTELEKNEK

Valaki egy étteremben ül, nehéz, zsíros ételt fogyaszt, amit cukros itallal öblít 
le. Desszertnek óriási kehely csokoládéfagylaltot rendel, szirupos öntettel. 
Este, lefekvés előtt (miután még evett valamit), letérdel és imádságába ezt is 
belefűzi: „Ó, Uram, segíts, hogy le tudjak fogyni!”

Mi a probléma ezzel a helyzettel? 

Számíthatunk arra, hogy Isten válaszol az imádságunkra, ez tény, közben 
azonban bizonyos dolgokat nekünk is meg kell tenni. Ezt szokták úgy mon-
dani, hogy az imádságunk szerint is kell élnünk, azaz mindent meg kell ten-
nünk a megvalósulásáért, ami rajtunk áll. Ez nem a hit hiányának a jele, 
ellenkezőleg! Éppen ilyen a hittel jellemezhető élet.

„Ha igazságtalanságot rejtegetünk a szívünkben, és tudatosan vétkezünk, az 
Úr nem hallgathat meg bennünket; csak a bűnbánó és a töredelmes szív 
imája kedves előtte. Ha minden felismert igazságtalanságot jóvátettünk, csak 
akkor remélhetjük, hogy Isten meghallgatja kérésünket. Érdemeink soha-
sem ajánlanak bennünket Isten kegyelmébe; egyedül Krisztus érdeme és 
szolgálata vált meg, és az Ő vére tisztít meg bennünket; a mi munkarészünk 
az, hogy az imameghallgatás feltételeinek eleget tegyünk” (Ellen G. White: 
Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely. 71. o.).

Ellen White nem arra utal, hogy előbb tökéletessé kell válnunk, Isten csak 
azután hallgatja meg imádságainkat. Azt is egyértelműen kifejezi, hogy az Úr 
nem a saját érdemeinkre, hanem Krisztus érdemeire való tekintettel fogad el. 
Itt inkább arról van szó, hogy csak akkor munkálkodhat az életünkben, ha a 
hit és az alázat jellemez, ha elfogadjuk akaratát. 

Hogyan világítják meg a következő igehelyek, mit jelent „eleget tenni a 
feltételeknek” (5Móz 4:29; Lk 9:23; Jn 14:15; 1Thessz 4:3; Zsid 10:38)?

Az eredményes imaélet feltételei közül talán az a legfontosabb, hogy érez-
zük, szükségünk van Istenre, önmagunkban tehetetlenek vagyunk, bűnö-
sök lévén igényeljük a kegyelmet. Tudnunk kell, hogy csak az Úrban lehet 
reménységünk, aki oly sokat tett értünk. Viszont a lelki csőd receptjét követi 
az, aki öntelt, aki túlságosan nagyra tartja magát, csak önmagát látja.

Mi mindenért imádkozunk teljes szívvel? Imádság közben vonjuk 
kérdőre magunkat, hogy mit kellene másképp tennünk, ha szeret-
nénk megkapni, amire vágyunk!
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Az imádság a lélek lélegzetvétele, a lelki erő titka. A kegyelem más eszkö-
zével nem helyettesíthető, ezáltal őrizhetjük meg lelkünk egészségét. Az ima 
közvetlen kapcsolatba lépteti szívünket az élet Forrásával, erőssé teszi a hit-
élet inait és izmait” (Ellen G. White: Gospel Workers. [Az evangélium szolgái.] 
254–255. o.).

„Ha nem is nyerjük el azonnal, amit kérünk, mégis higgyük, hogy az Úr hallja 
kérésünket és teljesíteni fogja. Sokszor akkorát tévedünk és annyira rövidlátók 
vagyunk, hogy olyan dolgokat kérünk, amik a legkevésbé sem válnának áldá-
sunkra. Mennyei Atyánk szeretetből úgy válaszol imáinkra, hogy csak azt adja 
meg, ami a javunkra szolgál, s amit magunk is kívánnánk, ha a Szentlélektől 
megvilágosítva, a dolgok valódi állását láthatnánk. Ha imáink látszólag nem 
részesültek meghallgatásban, erősen ragaszkodjunk az ígérethez! A meghallgatás 
ideje bizonnyal el fog jönni, s elnyerjük azokat az áldásokat, amelyekre a 
legnagyobb szükségünk van. De merészség azt állítani, hogy imánk mindenkor 
és úgy hallgattatik meg, amint és ahogyan kívánjuk. Isten sokkal bölcsebb, 
semhogy tévedhetne, és sokkal jobb, mintsem visszatartson jó adományokat 
azoktól, akik igazságban járnak. Azért bízzatok benne, megvigasztalódva, még 
akkor is, ha imátok nem talál azonnal meghallgatásra” (Ellen G. White: Jézushoz 
vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely. 71–72. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Mit felelnénk annak, aki így töpreng: „Mi értelme imádkozni, ha 

Isten már úgyis mindent tud?”
2. Ugyan ki az, akit időnként nem nyugtalanítanak a meghallgatott 

és meg nem hallgatott ima kérdései? Például valaki azért imádko-
zik, hogy út közben ne legyen semmi probléma a kocsival. Nem is 
lesz, amit a meghallgatott imának tulajdonít, és ez teljesen 
helyénvaló. Viszont mit mondunk annak, aki szintén imádkozott, 
méghozzá azért, hogy a gyermeke ne haljon meg, mégis meghal? 
Hogyan érthetjük meg ezt? Egyáltalán megérthetjük?

3. Milyen szerepe van a Szentléleknek az imaéletünkben?
4. Mit válaszolnánk egy vendégnek, aki a csoportunkban megkérdez-

né: „Megmondanátok, mi az ima szerepe? Hogyan kell imádkozni? 
Miért kell imádkozni? Mi az, amire számíthatok és mire nem?”

ÖSSZEFOGLALÁS: Az imával kapcsolatban sok mindent nem értünk iga-
zán. Az imádkozó emberek azonban tudják, hogy az ima megváltoztatja az 
életüket, természetesen jobbá teszi. 
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R. DÁNIEL IRÉN:
DARÁZS-HELYZET

Uram!
Köszönöm, 
hogy kinyitod 
nekem az ablakot, 
amin át – mint 
lakásba szorult 
darázs – szabadba 
juthatok.

Menekülni csak 
fény felé lehet.
Nyisd ki hát
újra meg újra 
az ablaküveget, 
mert fejem zúg már 
attól, hogy mindig 
nekikoppan.
Röpülnék Feléd, 
de bűnös valóm, 
földre sújtva, 
elém robban.

Nyisd ki előttem 
ma is 
az ablaküveget, 
hadd fogja be lényem
sugárzó fényedet!
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március 10–16.

Isten, a Művész

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Krónika 23:5; Zsoltár 51:12; 
Ézsaiás 64:5-8; Apostolok cselekedetei 9:1-22; Róma 11:33-36; 
Zsidók 8:1-5

„Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában éle-
temnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörköd-
hessem az ő templomában” (Zsolt 27:4).

KULCSGONDOLAT: Isten, a Művész. Mit jelent ez? Mit jelent ez szemé-
lyesen nekünk?

Eddig az Úr különböző oldalaival, tulajdonságaival foglalkoztunk, beszél-
tünk a Szentháromságról, Isten szentségéről, arról, hogy Ő a Megváltó. Ám 
a Bibliában elénk tárul még egy kép Istenről, amire azonban ritkán fordí-
tunk figyelmet: Urunk Művész is. Sokan nem érdeklődnek különösebben 
a művészetek iránt, számos keresztény csak kevéssé tájékozott e témában. 
Ami elnyeri a tetszésüket, azt ismerik, de ez nem több annál, mint amennyit 
önmagukról tudnak. Mások egyszerűen tudomásul veszik a művészetek lé-
tezését, de értékével, jelentőségével nem foglalkoznak. A kereszténységnek a 
művészetekhez való viszonyulása változó. Időnként elutasították, a vallástól 
idegennek, rossznak bélyegezték, máskor azonban az esztétika szinte világi 
„vallássá” vált, komoly követőkre tett szert. Szép számmal voltak és vannak 
keresztény írók, akik azonban csak ritkán kísérelték meg összefüggésbe hoz-
ni a „szépség” fogalmát a fő keresztény tanításokkal. „A Szép: igaz s az Igaz: 
szép!” – olvashatjuk John Keats gondolatát Tóth Árpád fordításában. Noha 
Keats állítása kissé túlzó, az biztos, hogy Isten maga az Igazság, az Igazság 
pedig szép. A teremtett világ tanúskodik Isten művészetéről és arról, hogy 
Urunk szereti a szépet. 

11. tanulmány
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március 11. vasárnapvasárnap

A FAZEKAS

„Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk és Te a mi alkotónk, és 
kezed munkája vagyunk mi mindnyájan” (Ézs 64:7).

Hol olvasunk a Bibliában először arról, hogy Isten megmunkálta az 
„agyagot” (1Móz 1:26-27, 31; 2:7)?

A Szentírás elején Isten megteremti az első embert „a földnek porából”. Az 
ember szó héber megfelelője (adam) összefüggésbe hozható az adamah (föld) 
héber szóval. Ez a nyelvészeti összefüggés is utal Isten művészi képességére, 
hiszen valóban a föld porából formálta az embert. Nehéz elképzelni, hogyan 
volt képes az embert – a vért, csontokat, bőrt, idegeket és minden csodálatos 
testrészt a föld porából létrehozni. Létünk az emberi elme számára felfogha-
tatlan csoda.

Bizonyos szempontból nézve a „fazekas” hasonlata igen találó, hiszen Isten a 
földből formálta meg az embert, más oldalról közelítve viszont (amint az Úr 
tevékenységét és hatalmát érzékeltető egyéb hasonlatok esetében is) ez még 
távolról sem mutatja be egészen művészi, alkotó képességét. Hiszen ugyan 
melyik fazekas vagy szobrász képes arra, hogy az agyagból élő, lélegző lényt 
formáljon? 

A következő részek hogyan villantják fel a fazekas hasonlatát (Zsolt 
51:12; Ézs 64:4-7; Jer 18:3-10)?

E versek azt a gondolatot is megpendítik, hogy milyen tehetetlen az ember Is-
ten hatalmával szemben. Olyanok vagyunk, mint a fazekas kezében az agyag. 
A fazekas dönt, nem az agyag. Isten azonban a saját képére akar újraformálni. 
Ha ilyen nagy gondot fordít a teremtett világra, mennyivel fontosabb számá-
ra az a szépség, amit bennünk alakíthat ki! Ezért lényeges, hogy elfogadjuk 
akaratát és ne a sajátunkéhoz ragaszkodjunk körömszakadtáig (más szóval: 
meghaljunk az énnek). Működjünk együtt az Úrral, aki új teremtést akar létre-
hozni bennünk, visszaállítva eredeti lelki és erkölcsi szépségünket, amennyire 
csak lehetséges! Igen, a külső is lehet szép, de a belső szépség számít igazán. 

Fjodor Dosztojevszkij, orosz író egyik képzeletbeli alakjának – az író 
szavaival élve – „gyönyörű lelke” volt. Vajon ez mit jelenthet? 
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március 12.hétfőhétfő

ISTEN ÉS A TERVEZÉS

Isten kiszabadította Izráel népét az egyiptomi szolgaságból, majd elve-
zette őket a Sínai-hegyhez, ahol szent szövetséget kötött velük. Különféle 
rendelkezései között milyen utalásokat találunk, amelyek érintik a szép-
ség témakörét (2Móz 25:1-9)?

Mózes második könyvének első fele részletesen leírja Izráel csodálatos szaba-
dulását, a második fele pedig olyan kérdéseket taglal, amelyek közé tartozik 
a szépség is. 2Móz 25:1-9 szakasza közli Isten rendeleteit, 25:10–31:11 pedig 
tartalmazza a hordozható szent sátor, valamint a berendezési tárgyak és a 
papi öltözékek leírását. Mózes második könyve végéig az Isten által kijelentett 
részletes beszámolót találjuk és azt, ahogy a nép minden előírást pontosan 
végrehajtott. A feljegyzések bőséggel utalnak a művészi részletekre. Ma sok 
keresztény kimerítőnek találja az aprólékos feljegyzések olvasását, Istennek 
azonban tetszett, hogy számos rendelkezését közölje a nem sokkal azelőtt 
kiszabadított rabszolgákkal, sőt, a részleteket még a Szentírásba is bevegye. 

A Biblia első öt könyvében közel ötven fejezet érinti Isten pontos útmutatá-
sait az impozáns szentély elkészítésére vonatkozóan. Nemcsak a sátor rész-
letes tervét, de még a berendezési tárgyakét is kijelentette. Isten a Sínai-hegy-
nél adta a Tízparancsolatot, tanított a szövetség betartásával kapcsolatban, 
emellett konkrétan előírta azt is, hogyan készítsék el a szent sátor pompás 
szerkezetét, amihez szinte mindenfajta művészi képességre szükség volt. Is-
ten volt a tervező, Ő ihlette a mestereket is, hogy a legaprólékosabb részle-
tességgel végezzék el a díszítést. Semmi nem maradt, amit az embereknek 
kellett volna kitalálni. Mózes öt könyvében több fejezet tárgyalja a szentély 
terveit, építését és berendezését, mint bármelyik másik témát. 

Minek a mintájára készült el a földi szentély? Mit árul ez el Isten és a 
szépség kérdésköréről (2Móz 25:9; Zsid 8:1-5)?

Mivel a földi szentély csupán árnyéka a mennyeinek, valójában el sem tud-
juk képzelni, milyen káprázatosan szép lehet az a szentély, amit maga Isten 
készített!

Vajon miért volt fontos, hogy a szent sátor gyönyörű legyen? Talán 
azért, hogy Isten hatalmát, fenségességét érzékeltesse a néppel? Vagy, 
hogy Isten fenségességének színe előtt rádöbbenjenek saját erőtlensé-
gükre? A szentély csodálatos szépségére gondolva milyennek látjuk 
Isten jellemét saját bűnös, földi lényünkhöz viszonyítva? 
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március 13. keddkedd

ISTEN ÉS A MUZSIKA

„Négyezren ajtónállók; négyezren pedig dicsérik vala az Urat minden zengő 
szerszámokkal, melyeket Dávid készíttetett a dicséretre” (1Krón 23:5).

Próbáljuk meg elképzelni a jelenetet, amint négyezren dicsőítik az Urat 
hangszereikkel! Lenyűgöző istentisztelet lehetett! Isten művészi kifejezésé-
nek eszköztára nem korlátozódott a valóságábrázoló művészetre. A Szent-
írásban olvashatjuk, hogy miként a szent építészetet, úgy Izráel vallási rend-
jét is nyilván az Úr ihlette, aki szereti a zenét is. 

Mit mondott Dávid az istentiszteleti alkalmakon énekelt zsoltárok szer-
zéséről (2Sám 23:1-2)?

Dávid félreérthetetlenül utalt az Úr ihletésére. Az Úr számára mindenképpen 
fontos volt, hogy milyen zenét játszanak, még ha nem is Ő szerezte a zsoltá-
ros helyett azok szövegét, zenéjét. Máskülönben miért ihlette volna Dávidot?

Milyen szerepe volt az Úrnak az istentiszteleti alkalmakon megszólalta-
tott zenében? Mit tudhatunk meg erről 2Krón 29:25 verséből?

Az ószövetségi beszámolók szerint a templomi szolgálatokban mindig meg-
határozó helyet kapott a muzsika. Idézzük csak fel azt a jelenetet, amiről 
1Krón 23:5 számol be! Négyezer hangszer! Egyáltalán nem lehetett unal-
mas, száraz! Elmondhatjuk, hogy az istentiszteletektől elvárható bizonyos 
esztétikai élmény; a történelem folyamán erre minden nép törekedett is iste-
neik imádása közben. Mégis egyedül Izráel állítja, hogy istentiszteleti rendjét 
Isten tervezte meg minden vonatkozásban, az épületet, a berendezési tárgya-
kat, a papi öltözeteket, a liturgiát. Az Ige kétségtelenül szentesíti a művészi 
tervezést. Eszerint a Szentírás üzenetével szembekerül, aki nem akar tudo-
mást venni az esztétikai oldalról vagy nem fogadja el, hogy egy keresztény 
számára megfelelő hivatás lenne egy művészeti ágazatban tevékenykedni. 

Pontosan nem ismerjük az izraelita istentiszteletek zenei kíséretét, de 
minden bizonnyal gyönyörű és felemelő volt. Gyülekezetünkben 
milyen a zenei szolgálat? Honnan tudhatjuk, hogy ugyanazt a szere-
pet tölti be, azaz az Úrhoz emeli a lelkünket, nem pedig ellenkező 
irányba taszít?
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AZ ÍRÓ

A Bibliát tanulmányozó tudósok elismeréssel szólnak a Szentírás irodalmi 
értékéről. Még számos világi felsőoktatási intézményben is tanítják a Bib-
liát, nem mintha Isten Igéjének tekintenék, inkább irodalmi értékei miatt. 
Keresztényként az Írásnak nemcsak az irodalmi értékeit ismerjük el, hiszen 
megtudhatjuk belőle az Isten által kinyilatkoztatott igazságokat, és ez hatal-
mas áldás. A benne foglalt igazság megértéséhez nagymértékben hozzájárul 
az elbeszélések és a költemények szerkezetének művésziessége, aminek ki-
alakításában szerepe volt a Szentlélek ihletésének (noha Isten prófétái a saját 
szavaikkal írták le az üzenetet). 

Pál apostol bonyolult teológiai okfejtéseiben rendszeresen felismerhetünk 
bizonyos irodalmi eszközöket. A Római levél első tizenegy fejezetében pél-
dául az apostol összefoglalja az evangélium lényegét. 

Tekintsük át e fejezeteket! Figyeljük meg az összekapcsolt témákat! Ol-
vassuk el Róm 11:33-36 szakaszát! Mit találunk itt a tizenegy fejezet be-
fejezéseként? 

Mint a magas csúcsra felérő hegymászóból, Pálból is feltör a dicséret az üd-
vösség panorámája láttán. Mielőtt az evangélium gyakorlati alkalmazásának 
vázlatát közölné, dicsőíti az Urat. Ez a finom irodalmi ritmus többször is 
felismerhető leveleiben: a bonyolult teológiai érvelést Isten dicsérete szegé-
lyezi, majd a befejezés néhány gyakorlati tanács. A jelenések könyvében az 
irodalmi eszközök lenyűgöző mozaikja tárul elénk, Isten itt így mutatja be 
az üdvösség történetét. A könyv nagy részét az Ószövetségből vett idézetek 
töltik ki. Az olvasó a szavak, kifejezések és témák bonyolult szövevényével 
szembesül, amelynek szálait János részben más bibliai íróktól kölcsönözte, 
ám egészen új szőttessé formálta. A Biblia utolsó könyvének stílusa nagyban 
különbözik Pál apostol vagy az evangélisták stílusától. Lenyűgöző a mennyei 
szentély hét jelenete körül nagy gonddal felépített esztétikai látvány, amint a 
jeleneteket követve mind beljebb és beljebb kerülünk a mennyei udvarban. 
A jelenések könyve kifejezett esztétikai élményt nyújt. Isten megtehette vol-
na, hogy egy szokványos történelmi dokumentumban közli Jánossal a meg-
váltás történetének folyamatát. Ehelyett lélegzetelállító képekben jelenítette 
meg a Krisztus és Sátán között folyó nagy küzdelem menetét, tovább mélyít-
ve a Dániel és Ezékiel próféták által kinyilatkoztatott apokaliptikus képeket. 

Képzeljük el, milyen lehet csak az irodalmi értékekre figyelve olvasni 
a Bibliát! Éppen a lényeg marad ki belőle. 
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március 15. csütörtökcsütörtök

A SZOBRÁSZ

Isten szobrász is, de nemcsak gránittal és márvánnyal dolgozik, hanem a 
jellemünket is faragja. Vésője és kalapácsa addig formázza, alakítja a bűnös 
embert, amíg valamennyire már tükrözi a mennyei dicsőséget. Isten bőséges 
bizonyítékát adta e képességének. A Biblia két fedele közt mindvégig azt 
láthatjuk, hogy az Úr széppé formált visszataszítónak, méltatlannak tűnő 
embereket. 

Említsünk néhány bibliai alakot, akinek szüksége volt némi lelki „szobrá-
szatra”? Min kellett alakítani az életükben? Gondoljunk például Jákóbra 
(1Móz 32:22-30), Dávidra (Zsoltár 51), Péterre (Lk 22:31-32), Pálra (Ap-
Csel 9:1-22)! Még ki jut eszünkbe? Milyen változás ment végbe bennük?

Jó példa még Mária Magdaléna. „Máriát nagyon bűnösnek tekintették, Krisz-
tus azonban ismerte az életét alakító körülményeket… Ő emelte föl a kétség-
beesésből, a romlásból. Hétszer dorgálta meg a nő szívét és értelmét uraló 
démonokat – ezt Mária hallotta. Hallotta Jézus erős kiáltását Atyjához az ő 
érdekében. Tudta, mennyire sérti a bűn az Ő szeplőtlen tisztaságát, s az Ő 
erejével győzött… Aki elbukott, akinek értelme démonok lakhelye volt, az a 
szolgálattal, barátsággal nagyon közel került a Megváltóhoz… Mária állt a 
kereszt mellett… Feltámadása után Mária jött elsőként a sírhoz. Mária hirdet-
te elsőnek a feltámadott Megváltót” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 
1989, Advent Kiadó. 477. o.).

A megváltás történelme Isten alkotókészségének számtalan példáját felvo-
nultatja. Az Úr helyreállítja „Isten képét” a bűnös emberben. Az evangélium 
nem hasonlítható egy kozmetikai kezeléshez, inkább az egész élet irányát 
megváltoztató, mély és gyors hatáshoz, aminek tisztító, átformáló és megszé-
pítő ereje van. Jézus Krisztus evangéliuma a hűség és a teljesség eszközeivel 
épít. A valódi megújulás belső hatás eredménye, aminek során Isten a bűnös 
ember életébe visszahelyezi a szépséget. 

A szobrász időnként vés, máskor kitölti az űrt vagy pedig letör bizo-
nyos részeket. Az életünknek mely részein kell Istennek még tovább 
dolgoznia? Mennyi ellenállást tanúsítunk a nehezebb szakaszokban?
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március 16.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Engedjük, hogy Isten meggyőző ereje hasson az egyes tagok szívére, és ak-
kor majd tapasztaljuk Isten Lelkének mélységes indítását. Jézus halálának 
nem a bűnösöknek felajánlott bűnbocsánat lett az egyetlen eredménye. Az 
Úr nemcsak azért hozta meg ezt a legnagyobb áldozatot, hogy eltörölje a 
bűnt, hanem azért is, hogy romjaiból helyreállítsa az emberi természetet, a 
maga szépségében, elfogadható állapotban állítsa Isten elé” (Ellen G. White: 
Manuscript Releases. [Kéziratok.] 6. köt. 11. o.).

„Milyen komolyan és kitartóan fáradozik a festő, hogy a vásznon megjelenítse 
az általa választott téma tökéletes mását; milyen szorgalmasan farag és vés 
a szobrász, míg a kőben kidomborodik a minta. A szülők is hasonlóképpen 
munkálkodjanak, hogy gyermekeiket a Krisztus Jézusban kapott mintához 
igazítsák, formálják. Miként a türelmes művész gondolkozik, dolgozik és ter-
veket készít, hogy munkájának eredménye a lehető legtökéletesebb legyen, 
úgy a szülő is akkor érezheti, hogy helyesen tölti az idejét, ha felkészíti gyerme-
keit a hasznos életre, az örökkévaló országra. A művész munkájának fontos-
sága eltörpül a szülőéhez képest. Az egyik élettelen anyaggal dolgozik, amiből 
szép formákat hoz ki, a másik viszont embereket formál, akiknek életéből jót 
és rosszat is ki lehet hozni, áldást vagy átkot az emberiség számára; gyermeke-
ik élete vagy a sötétben vész el, vagy örökké tart majd az eljövendő, bűntelen 
világban” (Ellen G. White: Child Guidance. [Gyermeknevelés.] 476–477. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Adódott alkalmunk arra, hogy művészi képességeinket fejlesz-

szük? Említsünk példákat! Hogyan mutatkozik meg bennünk is 
az Úr alkotóereje, amikor valami szépet készítünk?

2. Nézzünk körül a természet világában! Már régen szennyezi a bűn, 
mégis mi minden utal benne az Úr teremtő hatalmára, művészi 
képességére, valamint arra, hogy örömét leli a szépségben? Mi az, 
amit a természetben lenyűgözően szépnek tartunk? Miért?

3. Amint a bevezetőben is említettük, a keresztények különfélekép-
pen viszonyultak a művészetekhez. Mi lehet ennek a magyaráza-
ta? Milyen veszélyek leselkedhetnek ránk a művészetek terén? 

ÖSSZEFOGLALÁS: Általában nem foglalkozunk eléggé Isten művészetével. 
A teremtett világot csodálattal figyeljük, ám az Úr művészi képességeinek 
kifejeződése még sokkal szélesebb kört érint. Istennek az volt a terve, hogy 
különösen a keresztények éljenek úgy a sötét és haldokló bolygón, mint a 
„szépség” forrásai.  
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A MŰVÉSZ

Megfesteni a lelket annyit jelent, mint ábrázolni az ábrázolhatatlant. 
Erre csak a művész képes. A művész, aki egyben… próféta, álomfejtő 
és álmot álmodó, ő a kíváncsiság kertésze, aki a láthatatlan rózsát is 
öntözi, hogy egy mozdulatára majd kivirágozzék a vásznon…

Amíg a tudományok embere örökké a rész-igazságok kutatásával tölti 
idejét, addig a művész (amennyiben valóban méltó e névre) mindig 
az Egészet ábrázolja. Akkor is, ha csendéletet fest, akkor is, ha egy 
pillangót táncoltat az akácfák között, akkor is, ha egy ölelést örökít 
meg a vásznon. A művészet: a madarak éneke. Figyelni kell rá, és nem 
megfejteni.

A művész a teljesség elkötelezettje, a mindenség nagykövete…

„Egy porszem világot jelent,
S egy szál vadvirág az eget,
Fogd föl tenyeredben a végtelent,
S egy percben élj évezredet!”

Ezt a „receptet” a nagy festő-költő, W. Blake ajánlja figyelmünkbe Az 
ártatlanság jövendölései c. versében. Ez a sűrítés és ez a világ-ölelés, a 
látható valóságon felülemelkedni képes láttatás a művész ismertetője-
gye. A remekművek az öröklét földi bizonyságai. 

Enzsöl Ellák: Szeretet-hittan. 155–156. o. 
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március 17–23.

Szerelmi történetek

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2:21-25; 2Mózes 20:5; 
Ézsaiás 43:4; 62:5; Énekek éneke; János 2:1-11

„Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerette-
lek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat” (Jer 31:3).

KULCSGONDOLAT: Hogyan érthetjük meg Isten szeretetét?

Istenről szólva legelőször a szeretetére gondolunk. Való igaz, hogy nem tud-
juk igazán felmérni szeretetének hatalmas, mélységes voltát, aminek roman-
tikus oldaláról csak ritkán ejtünk szót.  

E kérdéssel kapcsolatban először is figyelembe kell vennünk azt az idősza-
kot, amit a Biblia felölel: az emberiség történelmének több ezer évét, a földi 
élet kezdetétől a végéig, legalábbis addig, amíg az Úr újjá nem teremt majd 
mindent. A Biblia – hasonlóan a történelmi könyvekhez – szót ejt királyok-
ról, királynőkről, háborúkról, haditervekről és politikai cselszövésekről. 

Természetesen egyetlen történelemkönyv sem jegyez fel minden egyes ese-
ményt, mint ahogy a Biblia sem. A nagy korszakok érintése közben nem ta-
lálunk benne minden apró részletre kiterjedő áttekintést. Egyértelmű, hogy 
számos dolog felett átsiklik a feljegyzés. Talán ez teszi még érdekesebbé, 
hogy Isten fontosnak tartott a történelmi tények közé bevenni a gyöngéd ér-
zéseket érintő részeket, ezeknek leírására ihlette a prófétákat. A kérdés tehát 
az: Vajon miért foglalt bele a többnyire történelmi könyveknek tekinthető 
iratok közé szerelmi történeteket? Elárul ez valamit Istenünk természetéről 
és arról, hogy mennyire tekinti fontosnak a szerelmet? A héten azt vizsgál-
juk meg, hogy miért találunk ilyen témájú beszámolókat a Bibliában, és mit 
tanulhatunk belőlük.

12. tanulmány
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március 18. vasárnapvasárnap

AZ ELSŐ SZERELMI TÖRTÉNET

„És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez 
asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett” (1Móz 2:23).

Mózes első könyve nyitó fejezetei utalnak az első szerelmi történetre: a kü-
lönleges módon megteremtett Ádám és Éva esetére. A férfi és nő Isten képét 
tükrözi (1Móz 1:26-27). Testünk bonyolultsága továbbra is az egyik legfon-
tosabb bizonysága Teremtőnk bölcsességének és hatalmának. 

Mit ír a Biblia Éva megteremtéséről (1Móz 2:21-25)? E szakasz alapján 
mit mondhatunk az első emberpár kapcsolatáról?

Ebben a részben talán az a leginkább szembeötlő, hogy milyen mélységesen 
és szorosan összetartoztak ők ketten. Isten az asszonyt a férfi testéből alkot-
ta meg, szó szerint egy testből, egy vérből valók. 

Éva megteremtése után Ádám mondta el a Biblia első „szerelmes versét” – 
ahogy néha nevezik. Megfogalmazta, hogy milyen szorosan összetartoznak 
egymással. A 23. versben a héber is (férfi) és az isa (nő) szavak szintén utal-
nak a közöttük lévő kapcsolat mélységére. 

A 24. versben pedig azt olvashatjuk, hogy a férfi elhagyja a szüleit és ragasz-
kodik a feleségéhez „és lesznek egy testté”, ami szintén jelzi meghitt viszo-
nyukat. (Megkérdezhetné valaki: Vajon milyen szülőkről van itt szó? Hiszen 
Ádámnak és Évának nem voltak szülei! Természetesen hosszú évszázadokkal 
később jegyezte le ezt az esetet Mózes, aki a teremtés történetének részlete-
zésével a házasság jelentését is érzékeltetni kívánta.)

Mezítelenségük is arra utal, hogy az első pár meghitt közelséget élvezett. Biz-
tosra vehetjük, hogy a szerelemnek fontos szerepe volt az életükben. Isten 
ezt egyáltalán nem nézte rossz szemmel, hiszen a teremtéskor éppen Ő tett 
képessé a szerelemre. Ez az egyik alapvető érzés, amit belénk ültetett. 

A szerelem Isten ajándéka. Aki rendezett, szerelmi házasságban él, 
mit tehet, hogy kapcsolatát megvédje mindattól, ami elromolhat?
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március 19.hétfőhétfő

SZERELMEK BIBLIAI TÖRTÉNETEI

Számos történelmi eseményt érint a Biblia, amelyek mellett időnként kitér 
szerelmi történetekre is. Olvashatunk például az Ábrahám és Sára közöt-
ti erős érzelmi kapcsolatról. Ábrahám nem hagyta el feleségét meddősége 
hosszú évei alatt sem, és Hágárt is csak Sára késztetésére fogadta el, hogy 
így biztosítsa az örököst. Ábrahám és Sára között igen szoros volt a szeretet 
köteléke. Olvassuk el Mózes első könyve 16. fejezetét!

Szintén a Biblia első könyvében egy terjedelmes fejezet számol be arról, hogy 
milyen hosszú utat tesz meg Ábrahám szolgája, mire feleséget talál Izsáknak, 
majd pedig amikor Rebekával visszatér, egy újabb szerelmi történet bonta-
kozik ki előttünk. Olvassuk el Mózes első könyve 24. fejezetét!

A Biblia sokat foglalkozik még Jákób és Ráchel szerelmével is. Tömören 
ugyan, de olvashatunk arról, hogy Jákóbban hirtelen mély érzések ébred-
tek Ráchel iránt. Az Énekek énekén kívül ez az egyetlen olyan történet a 
Szentírásban, amikor egy férfi megcsókolt egy nőt, ráadásul a házasságkötés 
előtt. A Szentírásnak végeredményben Isten a szerzője, az Ő ihletésére 
született meg Mózes első könyve is, ami azt támasztja alá, hogy valóban fon-
tosnak tartja a romantikus érzelmeket. Ezért kerültek bele a Bibliába ezek 
a történetek, sőt még a csók is. Olvassuk el Mózes első könyve 29. fejezetét!

Ha olyan történelmi könyvet írnánk, ami az emberiség megteremtésétől 
kezdve, a bűnesetet is érintve több ezer év eseményeit öleli fel, vajon bele-
foglalnánk romantikus részleteket is? Vannak olyan időszakok, amelyekről a 
Biblia nem tesz említést, Isten azonban arra ihlette prófétáit, hogy a feljegy-
zett történetek közé vegyék be e szívmelengető részeket is. 

Tekintsük át a mai tanulmányban megemlített történeteket! Sok a hason-
lóság bennük a világ különböző pontjain élő emberek történeteivel, azaz a 
bibliai szereplőknek is számos nehézséggel meg kellett küzdeni, szenved-
tek egyik vagy mindkét fél hibái miatt. Milyen hibák okoztak sok fájdal-
mat és szenvedést az itt említett embereknek? Mit tanulhatunk eseteikből?

Sajnos sokan elkövetnek hasonló hibákat, sőt még rosszabbakat is. Éppen 
ezért fontos tudni, hogy Isten nemcsak megbocsát, de be is gyógyítja a se-
beket. Hogyan tanulhatjuk meg a kereszttől áradó bűnbocsánatot és gyó-
gyulást keresni?  
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március 20. keddkedd

ISTEN SZERETETE

Mózes első könyve a legelejétől kezdve azt tanúsítja, hogy az emberi életnek 
mindig is alapvető része volt a szerelem egy férfi és egy nő között. Ez az Isten 
által elrendelt ideális helyzet, a bibliai minta, ami bemutatja, hogy milyen az 
igazi szerelem.

Azt is érdekes megfigyelni, hogy a Szentírásban gyakran szerepel a szerelem, 
a házasság hasonlata Istennek a népével való kapcsolatára vonatkozóan. A 
férj és feleség viszonyánál nem nagyon találni bensőségesebb, meghittebb 
köteléket, talán csak a hívő Istennel való kapcsolata lehet az. 

Milyen szó fejezi ki 2Móz 20:5 versében Isten érzéseit népe iránt? Ho-
gyan értsük ezt a kifejezést Istenre vonatkozóan?

A Szentírásban több helyen is olvashatunk arról, hogy Isten féltő szeretet-
tel, féltékenyen tekint népére (lásd még 2Móz 34:14; 5Móz 4:24; Jóel 2:18). 
Féltékeny akkor lesz valaki, ha azt érzi, hogy nem hűséges hozzá az, akit 
szeret. Isten nem egy távolból figyelő, érzéketlen, személytelen „erő”, hanem 
Személy, aki mély érzéseket táplál az emberiség iránt. Valóban szeret, és hűt-
lenségünk fájdalmas számára. 

Mit fogalmaznak meg a következő szövegek? Hogyan világítanak rá Isten 
érzéseire? Ézs 43:4; 62:5; Jer 31:3; Ez 16:1-15; Jel 21:9

Félreérthetetlen bibliai tanítás, hogy Isten mélységes szeretettel tekint az 
egyes emberekre. Ezt nem könnyű megérteni, hiszen magát Istent, a világ-
egyetem Teremtőjét képtelenség véges értelmünkkel felmérni. Ha nem is-
merhető meg teljesen az univerzum, mennyivel kevésbé ismerhetnénk ki azt, 
aki létrehozta?! Ugyanakkor Isten nemcsak kijelentette, hogy szeret bennün-
ket, hanem ennek számos bizonyítékát is adta, amelyek közül természetesen 
a kereszt a legnagyobb. Milyen nagyobb bizonyságra volna szükségünk a 
Golgotán történteknél?

Gondolkozzunk el azon, hogy mit jelentene számunkra, ha Isten nem 
szeretne vagy közömbös volna irántunk! A Biblia azonban megerősíti, 
hogy Isten szeret. Személyesen mit jelent ez nekünk? Hogyan hat az 
életünkre ez a felmérhetetlenül jó hír?
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március 21.szerdaszerda

SZERELMESKÖNYV 

Egész könyvtárakat lehet megtölteni az emberi szenvedés nehéz kérdéskörét 
taglaló iratokkal. Ez különösen azok számára kínzó kérdés, akik hisznek a sze-
rető és mindenható Istenben (az ateisták ugyanis a szenvedést csupán annak 
velejárójának tekintik, hogy – véleményük szerint – Isten nélküli és cél nélküli 
világban élünk, tehát e téren ők nem szembesülnek olyan bonyolult filozófi-
ai kérdésekkel, mint a keresztények). Viszont a legtöbb ilyen témájú könyv a 
nagy küzdelem koncepciójának ismerete hiányában nem tud a megoldás felé 
mutatni, bár a szenvedés témaköre még a kozmikus drámáról fogalmat alkotva 
is fogas kérdésnek bizonyul. Igaz, a szenvedés beárnyékolja az ember életének 
minden területét, de azért ne feledkezzünk el az örömökről sem! Például miért 
olyan jó az ételek íze? Miért van annyi ízlelőbimbónk, amelyek szükségesek az 
ételek különféle kívánatos ízeinek észleléséhez? Vajon miért van annyi szín-
árnyalat? Mi a magyarázata annak, hogy az emberi szem képes meglátni az 
élénk színeket, miért leljük örömünket a látványukban? Miért jelent örömet a 
házasélet, hiszen a gyermekek nemzéséhez nem feltétlenül szükséges ez a fajta 
élvezet? Bizonyos élőlények egyszerűen osztódással szaporodnak. Képzeljük 
el, mi lenne, ha az ember is így szaporodna! A mesterséges megtermékenyítés-
nek sem része a gyönyör. Miért vannak az ember szervezetében kifejezetten az 
érintést észlelő idegvégződések, amelyek révén jóleső érzés tölt el?

E kérdésekre csak egy feleletet adhatunk: azért, mert Isten ilyennek teremtett. 
Isten fizikai, hús-vér embernek teremtett, hogy élvezzük az élet örömeit. A bib-
liai könyvek közül az Énekek éneke foglalkozik a leginkább ezzel a témával. 
Miért van benne a Bibliában ez a könyv, ami annyira kiemeli a szerelmi örömö-
ket, és még csak nem is a gyermekek nemzéséhez kapcsolódóan? Kifejezetten 
azokat az élvezeteket említi, amelyeket Isten a férj és a feleség kapcsolatára 
tervezett; a szerelem pezsgő forrásainak eredete egészen Istenhez vezet vissza.

Tekintsük át az Énekek énekét! Mit tudhatunk meg belőle a testi örömök-
ről – természetesen a megfelelő keretek között maradva? 

Általában véve a környezetünk sokszor nyers és kicsapongó szokásaihoz 
képest a keresztények felfogása a házasságról, nemi életről, testi gyönyörökről 
idejétmúltnak, szemérmeskedőnek, korlátozónak tűnhet. Pedig a rendező 
elvek attól erednek, aki a testi örömök érzésére képesnek teremtett meg, 
aki pontosan tudja, hogyan élvezhetjük ajándékait a legjobban. Isten tudja 
a legjobban azt is, mennyi fájdalmat és szenvedést okozott már a világon az, 
hogy az emberek visszaéltek csodálatos ajándékaival! 
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JÉZUS VÉLEMÉNYE 

Hogyan vélekedett Jézus a házasságról és a szerelemről Jn 2:1-11 szakasza 
szerint? Mi a jelentősége annak, hogy áldását adta egy olyan zajos, sokáig 
tartó ünnepségre, mint amilyenek a korabeli zsidó lakodalmak voltak? 

Jézus közvetlenül azt megelőzően tért vissza a pusztából, ahol Sátán megkí-
sértette. Miután a kísértés poharát kiitta, az áldás kelyhét nyújtotta az embe-
reknek, megszentelve az élet meghitt kapcsolatát. Jézus, aki az Éden kertjé-
ben az első házasságkötés szertartását végezte, első csodáját Kánában vitte 
végbe. Mikor? Éppen egy menyegző alkalmával! 

A bibliai időkben a zsidó lakodalmak jelentős eseménynek számítottak. A 
galileai falucskában, Kánában egy esküvő valószínűleg az év eseménye lehe-
tett. Napokig tartott a mulatság. A rabbik és diákjaik abbahagyták a tanulást. 
Mindenki ajándékot vitt, a vendéglátó családnak pedig viszonzásképpen jól 
kellett tartania a vendégeket étellel, itallal és vidámsággal. Nem kis csalódást 
jelentett tehát, amikor elfogyott az ital; szinte katasztrófaszámba ment a hír. 
Jézust Mária tájékoztatta a vészhelyzetről; nem javasolt konkrétan semmit, 
de nem is tétlenkedett. A szolgákhoz szólva nyomatékosan kijelentette: „Va-
lamit mond néktek, megtegyétek.” Jézus pedig mondta a szolgáknak, hogy tölt-
senek meg vízzel hat kőkorsót. Régészek véleménye szerint a korabeli vizes 
korsók 60-100 literesek voltak, tehát legalább 360 literről beszélünk, más 
vélemények szerint lehetett akár 460 liter is. 

Közvetlenül ezután a násznagy lelkendezve jegyezte meg a vőlegénynek: 
„Minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alább-
valót; te a jó bort ekkorra tartottad” (Jn 2:10).

Ha 360 literrel számolunk, literenként pedig 6 pohárral, akkor ez összesen 
legalább 2 160 pohár ital lehetett. Tehát Jézus egy eldugott kis galileai falu 
jelentéktelennek tűnő lakodalmához 2 160 adag italt biztosított, a legjobbat, 
amit ember fogyaszthatott, és mindezt egy menyegzőn! Ez a csoda is jelzi 
Isten teremtő erejét, ami megnyilvánult a világ teremtésekor is. Jézus földi 
szolgálata során az első csodát éppen egy esküvőn tette. 

A szerelem és a házasság Istentől kapott különleges ajándék. Ám azt is meg 
kell jegyezni, hogy Jézus nem házasodott meg. Ezzel arra adott példát, hogy 
nem kell feltétlenül mindenkinek megházasodni. Aki egyedülálló, annak az 
élete is lehet teljes, gyümölcsöző és örömteli, akár a házasoké. 
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A házasság hasonlatával úgy az Ó-, mint az Újszövetség Krisztus és népe 
gyöngéd és szent kapcsolatára utal. Jézus szemében a lakodalmak öröme 
előremutatott annak a napnak a boldogságára, amikor menyasszonyát majd 
hazaviszi Atyja házába, és a megváltottak a Megváltóval együtt fogyaszthat-
ják el a Bárány menyegzői vacsoráját. „…amint örül a vőlegény a menyasz-
szonynak, akként fog néked Istened örülni” (Ézs 62:5). „Nem neveznek többé 
elhagyottnak… hanem így hívnak: én gyönyörűségem… mert az Úr gyönyörködik 
benned” (4. vers). „…örül terajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel 
örvendez néked” (Sof 3:17).

A Szentírás boldog képpel zárul. János apostol így írt a mennyei dolgok-
ról kapott látomásról: „És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok 
vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát, mondván: Aleluja! mert 
uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és 
adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészí-
tette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba… 
Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak… Ezek az 
Istennek igaz beszédei” (Jel 19:6-9).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Milyen társadalmi szokások vezethetnek a fizikai örömök keresé-

sének helytelen formájához? Hogyan segíthetünk másoknak, leg-
főképpen a fiataloknak felismerni azokat a veszélyeket, amelyek 
a helytelen életmóddal járnak? Hogyan mutathatjuk be, hogy az 
Isten által elrendelt elveket és szabályokat betartva sokkal élveze-
tesebb lehet az életünk, mintha a társadalmi szokásokat követ-
nénk, amelyek gyakran ellentétesek Isten Igéjével? 

2. Az Izráelnek adott polgári törvényekben is találunk utalást arra, 
hogy Isten fontosnak tartotta a házasságot. Mit javasolt a fiatal 
házasok számára (5Móz 24:5)? Vajon miért volt szükség erre az 
időre? 

ÖSSZEFOGLALÁS: Ma sokak számára Isten nem más, mint egy nemes „pél-
dakép” vagy a világbéke megteremtéséhez szükséges elv. Nem tekintik sze-
retetre képes személynek. A Szentírás viszont kifejezetten állítja, hogy Isten 
szenvedélyesen szeretet. Gondoljuk végig, hogy mit jelent ez a Hetednapi 
Adventista Egyház hitelvei szempontjából!
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SZILÁGYI JÓZSEF: 
HÓSEÁS KÖNYVÉBŐL

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

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

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

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

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 2:44; Lukács 12:42-48; János 14:2-3; 
Zsidók 9:28; 11; 2Péter 3:1-10, 13; Jelenések 6:9-11

„És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek min-
denkinek, amint az ő cselekedete lesz” (Jel 22:12).

KULCSGONDOLAT: Mikor jön vissza Jézus? Ki tudja? Bizonyos szem-
pontból ez nem is számít. Az a lényeg, hogy Ő tudja!

Az 1990-es évek vége felé sokan tanakodtak azon, hogy vajon megéri-e a 
világ az ezredfordulót. Azután elérkezett a 2000. év, majd el is telt. Egyesek 
gondolták, hogy téves lehetett a számítás, és az új ezredév valójában 2001-
gyel kezdődik – de még mindig itt vagyunk. 

A hetednapi adventisták sok más keresztény elképzelésétől eltérően hiszik, 
hogy Krisztus visszajövetele egyre közeledik. A hírekben időnként még vi-
lági riporterek is eltűnődnek azon, hogy világunk valamilyen óriási válság 
felé halad, ami talán politikai, ökológiai, gazdasági, katonai természetű lesz 
vagy az előbbiek tetszőleges kombinációja. Nem kell feltétlenül jól ismerni a 
Biblia végidőre vonatkozó jövendöléseit ahhoz, hogy észrevegyük: világunk 
egy közelgő katasztrófa felé sodródik. 

Ez azonban nem lehet meglepő számunkra, hiszen szinte az összes, utol-
só időre vonatkozó bibliai prófécia elég sötét képet fest a második adventet 
megelőző időről, és lám, éppen ilyen a világ, amelyben élünk!

Mikor jön vissza Jézus? Nem tudni. Azt viszont tudjuk, hogy mindenképpen 
visszajön, és ez a legfontosabb!

13. tanulmány
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A KEZDET ÉS A VÉG

A Szentírás őszinte, hű képet fest az ember szánalmas állapotáról. A Biblia írói 
azonban nemcsak a kétségbeesés hangján szóltak, mert ismerték a végkifejle-
tet. Ézsaiás könyve és A jelenések könyve utolsó fejezetei arról biztosítanak, hogy 
közeleg a bűn végső pusztulása, amikor Isten ismét helyreállítja országát. Az 
Úr kinyilatkoztatta prófétáinak, hogy melyek lesznek azok az utolsó esemé-
nyek, amelyek elvezetnek világunk sötét történelmének végéhez. A próféták 
félreérthetetlenül felvázolták a helyzet súlyosságát, mégis reménységben éltek, 
mert Isten bemutatta nekik a megoldást. Amint az előzőekben már megállapí-
tottuk, aki úgy gondolja, hogy véletlen folytán jött létre a világ, valószínűleg a 
világ végét is a véletlenhez kapcsolja. Ez a felfogás azonban nem sok remény-
nyel kecsegteti a kezdet és a vég között élőket, nem igaz? A Biblia viszont kö-
vetkezetesen utal Mózes első könyve 1. és 2. fejezetének szó szerinti értelmezé-
sére. A teremtéskor Isten semmit nem bízott a véletlenre. Ebből következően 
nem csoda: Isten Igéje azt is természetesnek veszi, hogy világunk egyszer szó 
szerint véget ér, és ebben szintén nem jut szerep a véletlennek. 

Hogyan kapcsolja össze Péter az emberiség történelmének kezdeti ese-
ményeit a végső dolgokkal 2Pt 3:1-10 szakaszában? Minek a reményét 
tárja elénk ez a rész? 

Szervesen összekapcsolódik a kezdeti teremtés és a végső újjáteremtés, 
az egyik erősíti a másik jelentőségét. A végső eseményekről szóló tanítást 
vizsgálva Isten utolsó, meghatározó tetteit láthatjuk a teremtett világban, 
amelyek pontosan országa helyreállításához vezetnek el. Jézus egyértel-
műen saját személyéhez köti a dolgok kezdetét és végét. A jelenések köny-
vében három alkalommal (Jel 1:8; 21:6; 22:13) mondja, hogy Ő az Alfa 
és az Omega (a görög ÁBC első és utolsó betűje). Ez a megfogalmazás 
mindenképpen kifejezi hatalmát és mindenhatóságát. Megtudjuk belőle, 
hogy ott volt, amikor minden elkezdődött és a végső események idején is ott 
lesz. Mindenképpen bízhatunk benne, bármikor is élünk e két pont közötti 
időben. Ezzel a kifejezéssel azt is a tudtunkra akarja hozni, hogy még ha 
kaotikusnak tűnnek is a dolgok, rá mindig számíthatunk. 

Vannak olyan keresztények, akik már nem hisznek Jézus valóságos visz-
szajövetelében, sem abban, hogy Isten természetfeletti módon helyreál-
lítja majd országát a földön. Úgy gondolják, hogy nekünk kell építget-
nünk Isten országát. Beszélgessünk arról, hogy milyen kísérleteket tettek 
már erre a múltban! Miért nem lehet eredményes az efféle próbálkozás?
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ÍGÉRET ÉS VÁRAKOZÁS

Az utolsó idők eseményeinek középpontja Isten országának felállítása, ép-
pen ezért az adventisták számára mindig kiemelten fontos volt ez a téma. 
Már a nevünkben is erre hívjuk fel a figyelmet: hetednapi adventista. Egyhá-
zunk neve jelzi, hogy hiszünk Jézus visszatérésében.

Péter apostol hogyan fejezi ki reménységét 2Pt 3:13 versében? Miért van 
ennek a tanításnak központi szerepe minden hitpontunkban? Enélkül 
miért nem lehetne semmi reményünk?

Az ember sok váradalma és reménye meghiúsul. Számos csalódás azért ér, 
mert nem tudjuk befolyásolni a jövőbeli eseményeket. Gyakran nem teljesül, 
amire nagyon vágyunk. A jövőt nem irányíthatjuk, bármennyire szeretnénk. 
Az ember csak számíthat arra, ami lehetséges, valószínű. Valójában minden 
tervünk csak próbálkozás. A történelem eseményei roppant szövevényes 
módon bontakoznak ki, előre nem lehet megmondani, hogyan alakulnak 
majd. Túl sok különféle tényező hatása érvényesül, ezért nem vehetjük biz-
tosra, hogy ez vagy az a célunk mindenképpen megvalósul, a bizonytalanság 
pedig aggodalommal tölt el. 

A Biblia írói azonban arról biztosítanak, hogy nem kell kétségbeesnünk. Is-
ten uralja az eseményeket. Megígérte: visszajön, és azt is közölte, hogy mit 
tesz majd akkor.

Olvassuk el az alábbi verseket! Minek a reményét, bizonyosságát találjuk 
bennük? Mit hangsúlyoznak ki az egyes ígéretek?

Dán 2:44

Jn 14:2-3

ApCsel 3:20-21

E versek sok más szöveggel együtt nemcsak Krisztus visszajövetelének ígé-
retét erősítik meg, hanem azt is, hogy egy egészen más világ és más létfor-
ma vár ránk. Próbáljuk meg elképzelni, milyen is lesz majd akkor! Annyira 
megszoktuk már a bűn, a betegség, a halál, a félelem, az erőszak, a gyűlölet, 
a nyomor, a bűnözés, a háború és a szenvedés jelenlétét, hogy szinte nem 
tudjuk elképzelni az életet nélkülük, még ha pontosan ilyen is a világ, amire 
vágyunk, amit Isten megígért!
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VISSZAJÖVETELÉNEK ÍGÉRETE

Adventista keresztényként Krisztus valóságos visszajövetelének reményé-
ben élünk, de vannak olyan keresztények, akik elfordultak e tanítástól, vagy 
mellékesnek tekintik, vagy Krisztus visszajövetelét csupán lelki természetű-
nek gondolják. Lényegében ezt mondják: Krisztus a szívünkben jön el újból, 
akkor, amikor megtanuljuk igazán betölteni a szerepünket a környezetünkben, 
vagy amikor már kellőképpen tudjuk szeretni a másik embert. Krisztus így jön 
el az életünkben. Természetesen szeretnünk kell az embereket, fontos, hogy 
hasznos tagjai legyünk a közösségnek, de ez még nem a második advent!

A mi szemszögünkből nézve, különösen a holtak állapotának ismeretében 
nehéz elképzelni, miben is hihetnénk, ha nem abban, hogy Krisztus testben, 
valóságosan jön el újból, és feltámasztja azokat, akik belé vetett hitben haltak 
meg. Ez a hittétel olyannyira központi része a hitünknek (amint a nevünk is 
utal rá), hogy nélküle a tanításunk egész rendszere összeomlana. Ennek az 
a magyarázata, hogy Krisztus valóságos, „az ég felhőiben” (Mt 24:30) történő 
visszajövetele a csúcspontja mindannak, amiben hiszünk és reménykedünk. 
Jézus második adventje nélkül tanításaink zsákutcába vinnének. 

A második adventet megerősítő sok bizonyság közül melyik a legna-
gyobb számunkra? Mi volt az az esemény, ami minden másnál erő-
sebb biztosítékot ad arra, hogy Krisztus valóban visszatér? Miért? Lásd 
1Kor 15:12-27; Zsid 9:28!

Természetesen a második adventtel kapcsolatos reménységünknek az az 
alapja, amit Krisztus az első advent idején tett. Ugyan mi jó származna az 
első adventből, ha Jézus nem térne vissza? Bizonyos értelemben mondhat-
nánk úgy is, hogy mindazzal együtt, amit az Úr akkor elvégzett, visszajövete-
le nélkül mégsem lehetne teljes az első advent. A Biblia időnként a megváltás 
hasonlatával fejezi ki a kereszt jelentőségét. Maga Jézus mondta, hogy „az 
embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, 
és adja az ő életét váltságul sokakért” (Mt 20:28). Jézus a kereszten, halálával 
lefizette értünk a váltságdíjat, ez a váltság pedig elegendő, teljes volt, egyszer 
és mindenkorra szólt. Viszont ugyan miért adna bárki is váltságot, ha végül 
nem megy el azért, akinek a megváltásáért fizetett? A váltságdíj megfizetésé-
vel még nem ér véget a történet. Mint a szülő, aki elmegy gyermekéért, akiért 
váltságdíjat adott, Jézus is visszatér, hogy magához vegye azokat, akikért vég-
telen nagy árat fizetett. Ezért tekinthető az első advent a lehető legnagyobb 
bizonyságnak arra nézve, hogy Krisztus másodszor is visszajön majd!
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„HOL VAN AZ Ő ELJÖVETELÉNEK ÍGÉRETE?”

A Hetednapi Adventista Egyház tagjai kezdettől fogva abban a hitben éltek, 
hogy Krisztus visszajövetele közel van, „közelebb… mint amikor hívőkké let-
tünk” (Róm 13:11). Most viszont még mindig itt vagyunk, sokkal tovább, mint 
gondoltuk volna. Hogyan értsük ezt a „késedelmet”? Először is, nem mi va-
gyunk az egyedüliek, akiknek nem úgy teljesült az Úr tetteivel kapcsolatos 
váradalma, mint ahogy azt elképzelték. Példának okáért Éva úgy gondolta, 
hogy elsőszülött fiában teljesedik a Szabadítóra vonatkozó isteni ígéret (1Móz 
3:15). Olvassuk el 1Móz 4:1 versét! Az eredeti nyelvben itt nem szerepel a -tól 
rag, csak a fordításban került bele a szövegbe. Ezek szerint Éva kijelentését szó 
szerint így lehetne érteni: „Kaptam egy férfit – az Úr.” Ám tévedett. A született 
gyermek Kain volt, nem a Szabadító. Az Úr csak évezredekkel később jött el. 
„Az Üdvözítő eljövetelét Isten már az Édenben megjövendölte. Amikor Ádám 
és Éva első ízben hallották az ígéretet, annak gyors bekövetkezését várták. 
Örömmel fogadták elsőszülött fiukat, remélve, hogy ő lesz a Szabadító. Az 
ígéret teljesedése azonban késett. Akik először hallották, meghaltak anélkül, 
hogy valóra válását meglátták volna. Énók napjaitól kezdve a pátriárkák és a 
próféták újra és újra megismételték az ígéretet, hogy ébren tartsák a Szabadító 
eljövetelébe vetett reménységet, de a Megváltó nem jött el” (Ellen G. White: 
Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 23. o.).

Olvassuk el A zsidókhoz írt levél 11. fejezetét! Mi a fő mondanivalója en-
nek a résznek? Hogyan illeszkedik az egész kérdéshez a „késedelem”? 

A Biblia egészében bőven találunk példát arra, hogy az emberek várakoztak. 
Milyen sokáig vár a megígért gyermek születésére Ábrahám! Nézzük meg, 
milyen hosszan várta a szabadulást Izráel népe Egyiptomban! A zsoltárok 
könyvében újból és újból olvashatjuk a kérdést: „Meddig…?” Sokan tudakol-
ták az Úrtól, hogy meddig kell még várni a szabadulásra. Természetesen 
nem érhet meglepetésként Krisztus visszajövetelének „késlekedése”, hiszen 
ismerjük, amit Péter apostol írt közel kétezer éve: „Tudván először azt, hogy az 
utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik a saját kívánságaik szerint járnak. És 
ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, 
minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva” (2Pt 3:3-4).

Nem azt gondoltuk korábban, hogy mostanra az Úr biztosan vissza-
jön? Előfordul időnként, hogy elcsüggedünk „késlekedése” miatt? 
Vagy talán kétségbe is vontuk már a második advent eljövetelét, mert 
még mindig itt vagyunk? 
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március 29. csütörtökcsütörtök

„ÍMÉ ELJÖVÖK HAMAR” 

Kétségkívül az volt az alapja Pál néhány tanácsának, amit a thesszalonikai 
hívőknek adott, hogy az Úr még nem jött vissza. Mi mindent írt az apostol 
a Krisztus visszajövetelére váróknak (2Thesszalonika 2. fejezet)?

Jézus visszajövetele előtt még bizonyos eseményeknek be kellett következ-
nie a történelemben, de a hívőknek minden oka megvolt rá, hogy remény-
séggel gondoljanak a nagyszerű jövőre. 

A jelenések könyve szintén utal egy bizonyos várakozási időre. Az ötödik 
pecsét feltörésekor milyen kiáltás hangzik az oltár alól (Jel 6:9-11)? Mire 
következtethetünk ebből a „késedelem” kérdésével kapcsolatban?

Hogyan segít megérteni a „késlekedést” Lk 12:42-48 szakasza? Milyen fon-
tos figyelmeztetést jelent ez nekünk, akik könnyen elkezdhetnénk hasonló 
módon gondolkodni?

Mégis, mit mondhatunk azokról a szövegekről, amelyekben azt olvassuk, 
hogy Jézus hamarosan eljön? Például: „Ímé eljövök hamar. Boldog, aki meg-
tartja e könyv prófétálásának beszédeit” (Jel 22:7).

Egyrészt, ami személyesen bennünket érint, a második advent olyan „hamar” 
eljön, mint a halálunk napja. Amikor meghalunk, már nem számít, meddig 
kell a sírban pihennünk – két évig, kétszáz vagy kétezer évig. Lecsukódik a 
szemünk, és mintha csak egy pillanattal, egy szempillantással később tör-
ténne, a következő dolog, amiről ismét tudomásunk lesz, az az, hogy Jézus 
visszajött. Mondhatnánk tehát, hogy a mi szemszögünkből nézve, saját ta-
pasztalatainkra gondolva a második advent bekövetkeztétől minden embert 
csak egy élet ideje választ el. A második advent ugyan a szó legvalóságosabb 
értelmében az egész világegyetemet, az egész földet érintő esemény, mégis 
mindannyian csak egyénenként élhetjük át. 

Vajon az évek múlásával egyre kényelmesebben érezzük magunkat a 
világban, megszokjuk a dolgokat? Előfordulhat, hogy kevesebbet gon-
dolunk a második advent valóságára? Bizonyára sokan vannak így. 
Hogyan vehetjük fel a harcot ez ellen a természetes, ugyanakkor 
veszélyes tendencia ellen? Beszélgessünk erről a csoportban!
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március 30.péntekpéntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Csaknem egy újabb év tűnt el az örökkévalóságban. Még néhány nap és 
új évbe lépünk. Testvéreim, bölcsen használjuk ki az óév hátralévő óráit! 
Ha bármilyen tekintetben elhanyagoltuk kötelességeinket, bánjuk ezt meg 
Isten előtt, majd forduljunk vissza az útra, amiről letértünk! Gondoljunk 
arra, hogy milyen rövid az életünknek kiszabott idő! Nem tudhatjuk, 
hogy megpróbáltatásunk ideje mennyire hamar ér véget. Ne mondjuk 
elbizakodottan: ’Ma vagy holnap elmegyek abba a városba, ottmaradok egy 
évig, adok-veszek, haszonra teszek szert.’ Istennek talán más tervei vannak 
velünk. Az élet olyan, mint a pára, ’amely rövid ideig látszik, azután pedig 
eltűnik’ (Jak 4:14). Nem tudhatjuk, a kezünk mikor veszíti el ügyességét, 
lépteink mikor válnak bizonytalanná. Veszélyes lehet egyetlen elvesztegetett 
pillanat is. ’Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg 
közel van. Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az 
Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátás-
ban’ (Ézs 55:6-7)” (Ellen G. White cikke, Review and Herald. 1902. dec. 23.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Beszéljük meg a csoportban a csütörtöki rész utolsó kérdésére 

adott válaszunkat! Ejtsünk szót arról is, hogy érdekes módon, 
minél tovább vagyunk még itt a földön, annál könnyebb későbbre 
tolni Krisztus visszajövetelének idejét, pedig egyre közelebb kerü-
lünk hozzá!

2. Milyen okai lehetnek annak, hogy Jézus még nem jött vissza? 
Vajon bennünket is terhel a felelősség „késedelméért?” Akár igen-
nel, akár nemmel felelünk erre a kérdésre, indokoljuk is meg a 
válaszunkat!

3. Mi a legfőbb oka annak, hogy bízunk a második advent ígéreté-
ben?

ÖSSZEFOGLALÁS: Számos nyomós okot felsorolhatunk arra, hogy miért 
bízunk Krisztus visszajövetelében, bármikor is kerül rá sor.  
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Krisztusban győzelmet arathatunk

„De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus 
Krisztus által” (1Kor 15:57).

’Krisztus erőt nyert az Atyától ahhoz, hogy isteni kegyelmet és erőt 
adjon az embernek és elérhetővé tegye számára a győzelmet az Ő ne-
vében…

Mindenkinek ki kell állni olyan kísértéseket, amelyekben Krisztus 
győzött, de a hatalmas Győztes nevében mindenki erőt talál. Minden-
kinek egyénileg győzelmet kell aratni.

Krisztus ismeri a gyermek- és fiatalkor minden próbáját és szomo-
rúságát, Ő is volt egyszer ennyi idős. Őt is érték olyan kísértések és 
próbák, mint titeket, Ő is tapasztalt a tiétekhez hasonló szomorúsá-
got, Őt azonban sosem győzte le a kísértés. Életében nem volt semmi 
tisztátalan vagy közönséges. Jézus a segítőnk, a Megváltónk. 

Isteni szeretete és együttérzése leginkább azok felé irányul, akik a leg-
jobban belegabalyodtak az ellenség csapdáiba. Saját vérével írta alá az 
emberiség szabadságlevelét. 

Nem akarja, hogy az ellenség kísértéseinek játékszereivé váljanak 
azok, akiket végtelen áron váltott meg. Nem szeretné, hogy legyőzes-
sünk és elvesszünk. Amint megfékezte az oroszlánokat a barlangjuk-
ban és a lángok között sétált hű tanúival, úgy kész a mi érdekünkben 
is közbelépni, minden rosszat megzabolázni a természetünkben. Ma 
az irgalom oltáránál áll, Isten elé tárva azoknak az imádságait, akik a 
segítségére vágynak. Egyetlen síró, töredelmes lelkű embert sem uta-
sít el… Aki Jézushoz fordul menedéket keresve… azt sem ember, sem 
gonosz angyal nem vádolhatja.’

(Ellen G. White: My Life Today. 322. o.)
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2012. január

„Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik” (Jer 17:7)

   1. V. 2Thessz 2:16-17     Jézus vigasztalása
   2. H. Jn 19:30 A  megváltás ára
   3. K. Lk 10:16 A tanítványok üzenete
   4. Sz. Gal 4:18 Állhatatos munka
   5. Cs. Jn 16:22 Maradandó öröm ígérete
   6. P.  1Kor 9:24-27 A hit versenypályája
   7. Sz. 2Kor 1:20 Jézusban teljesedő ígéretek
 Naplemente: 16:07

   8. V. 2Kor 1:21-22 Isten megerősít
   9. H. 1Móz 12:1-3 Ábrahám áldása
10. K. Zsolt 87:5-6 Az Úr számon tartja népét
11. Sz. Lk 2:10 Örömhír a világnak
12. Cs. Péld 18:21 A nyelv hatalma
13. P. Ézs 12:2-3 Szabadító Isten
14. Sz. Jer 15:16 Örömmel hallott szavak
 Naplemente: 16:16

15. V. Róm 8:16-17 Gyermekek és örökösök
16. H. Ézs 49:15 Nem felejt el az Úr
17. K. Lk 3:16 János és Jézus keresztsége
18. Sz. Jn 3:8 A Lélek munkája
19. Cs. Róm 8:9 Lélekben élni
20. P. ApCsel 2:2-3 A Szentlélek kitöltetése
21. Sz. ApCsel 5:29-32 Péter bizonyságtétele
 Naplemente: 16:25

22. V. Róm 8:26 A Lélek könyörög értünk
23. H. 2Kor 3:17 Lélek és szabadság
24. K. Zsolt 71:5-6 Reménységem, támaszom az Úr
25. Sz. Zsolt 71:7 Istenben bízom
26. Cs. Zsolt 71:12 Segíts, Istenem!
27. P. Zsolt 71:14 Reménység, dicséret
28. Sz. 3Móz 25:17 Becsületes élet
 Naplemente: 16:36

29. V. Zsolt 71:16 Isten igazsága
30. H. Jn 6:37 Jézus nem utasít el
31. K. Róm 4:18 Ábrahám hite

Reggeli dicséret
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2012. február

„Boldogok, akiknek szívük tiszta” (Mt 5:8)

   1. Sz. Kol 3:9-10 Az új ember életmódja
   2. Cs. Lk 13:6-9 A fügefa példája
   3. P. Lk 18:7 Isten igazságot tesz
   4. Sz. Lk 15:22-24 Az apa öröme
 Naplemente: 16:47

   5. V. Mt 5:44-45 Isten gyermekeiként szeretni
   6. H. Lk 7:47 Hála a bűnbocsánatért
   7. K.    Jób 38:4-7 A Teremtő kérdései
   8. Sz.  Lk 1:45 Boldog, aki hisz
   9. Cs. Neh 8:10 Erősségünk
10. P. 2Kor 7:10 A szomorúság fajtái
11. Sz. Mt 5:12 Mennyei jutalom
 Naplemente: 16:58

12. V. Lk 15:32 Az idősebb testvér érzései
13. H.    Lk 15:20 A tékozló fiú jó döntése
14. K.    Jób 28:12-14 A bölcsesség keresése
15. Sz.   Jn 20:21-22 Misszióparancs és megerősítés
16. Cs.   Jn 15:26 A Szentlélek bizonyságtétele
17. P.    Ézs 9:6 Jézusra mutató prófécia
18. Sz. 1Jn 3:2 Isten gyermekei vagyunk
 Naplemente: 17:08

19.  V.    ApCsel 18:24-25 Apollós hiányossága
20.  H.    ApCsel 8:26-31 Az etióp komornyik esete
21.  K.    1Kor 2:2 Méltó beszédtéma
22.  Sz.   Lk 8:1 Isten országának hirdetése
23.  Cs.   Lk 9:20 Péter vallástétele
24.  P.     Lk 5:19 A hit előtt nincs lehetetlen
25.  Sz.   Jn 12:32 Az Üdvözítő szerepe
 Naplemente: 17:19

26.  V.     Jel 14:1 A Bárány és kísérői
27.  H.     Jel 5:9 A Bárány dicsérete
28.  K.     Róm 15:13 Remény, öröm, béke
29.  Sz.    Ézs 35:7 A puszta kivirul

Reggeli dicséret
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2012. március

„Áldott legyen az Isten” (Ef 1:3)

   1. Cs.   Jn 4:14 Az élő víz
   2. P.     2Móz 17:5-6 Vízfakasztás a sziklából
   3. Sz.   Zsolt 85:9 Az Úr szava
 Naplemente: 17:30

   4. V.     2Móz 10:22-23 Sötétség, világosság
   5. H.     Jel 14:2-3 A megváltottak éneke
   6. K.     Lk 15:4-7 Az elveszett megkeresése
   7. Sz.    Lk 15:10 Az angyalok öröme
   8. Cs.    Mt 13:45-46 A kereskedő és a gyöngy
   9. P.      Lk 10:21 Jézus öröme
10. Sz.    Lk 24:50-53 Jézus mennybemenetele
 Naplemente: 17:40

11. V.     Ézs 57:18 Az Úr ígérete
12. H.     1Pt 1:8-9 A hit céljának elérése
13. K.     1Kor 13:13 A legnagyobb a szeretet 
14. Sz.    Gal 5:5 Az igazság reménysége
15. Cs.    Kol 1:3-6 Hálaadás a hívőkért
16. P.      1Thessz 1:2-5 Apostoli köszöntés
17. Sz.    1Thessz 5:8  Legyünk éberek!
 Naplemente: 17:50

18. V.     Zsid 6:7-10 A termékeny talaj
19. H.     1Pt 1:18-21 Megváltásunk ára
20. K.     Ef 1:18 Adjon az Úr értelmet!
21. Sz.    Lk 19:8-10 Zákeus megtérése
22. Cs.    Lk 10:30-37 Ki a felebarát?
23. P.      Lk 7:41-43 Az elengedett adósság öröme
24. Sz.     Lk 7:44-47 A bűnös nő hálája
 Naplemente: 18:00

25. V.      Lk 7:48-50 Jézus megbocsátja a bűnt
26. H.      Kol 2:9-10 Az Istenség teljessége
27. K.      Jn 8:32 Az igazság szabaddá tesz
28. Sz.     Jn 8:33-36 Akit a Fiú megszabadít
29. Cs.     2Móz 15:13 Isten kegyelemmel vezet
30. P.       ApCsel 12:11 Péter szabadulása
31. Sz.     Jel 19:6-7 Uralkodik az Úr!
 Naplemente: 19:10

Reggeli dicséret


