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A keresztény sáfár 

A keresztényeknek fel kell ismerniük bűnösségüket, mielőtt éreznék a  változás 
szükségességét. Az alapos változás csak és kizárólag Krisztus bennünk végzett 
munkája által valósulhat meg. Ennek egyik része a sáfárság területén mutatkozik 
meg. A sáfárság ugyan a keresztény életének sok részét felöleli, de általánosságban 
úgy határozható meg, mint a kézzelfogható és a nem kézzelfogható javak kezelése 
Isten dicsőségére. 

A Biblia tanítása alapján a sáfárság – sok minden más mellett – hatalmas eszköz 
az anyagiasság (mint a birtoklás imádata) vagy összefoglalva a világiasság veszé-
lyeinek az elkerülésére, ami lelki értelemben az ellenség egyik legnagyobb csap-
dája. Sokan, nagyon sokan sosem ismerik fel, hogy a gazdagság és a vagyon csak 
olcsó, mesterséges „fűszer”, ami végül elveszíti az ízét. Hányan vesznek majd el 
amiatt, hogy képtelenek voltak elszakadni a világ szeretetétől! A világ útjai „a test 
kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése” (1Jn 2:16) mind-mind meg-
szelídíthetők, sőt, elkerülhetők a sáfárság alapelveivel, amelyek szerint rendezhet-
jük az életünket.  

Ezért fogjuk ebben a negyedévben a sáfárság témakörét vizsgálni, és megnéz-
zük, mit tanít arról, hogy hogyan éljünk Isten szerint. Ide tartozik az is, hogy sza-
badok vagyunk a világ szeretetétől és annak minden megnyilvánulásától. A sáfár-
ság naponkénti kifejeződése annak, hogy mit jelent Jézus Krisztus követése és az 
Isten iránti szeretet; valamint eszköz arra, hogy megéljük az igazságot, amit Isten 
felkínál Krisztusban. Azért vagyunk sáfárok, mert Isten előbb szeretett minket. 

Sáfárként élni tehát azt jelenti, hogy ez a gondolkodásmód alakítja a magatartá-
sunkat, a beszélgetésünket, az elköteleződésünket, az önfegyelmünket és még sok 
minden mást. Isten hűséges és megbízható szolgáivá kell válnunk, akik önzetlenül 
élnek, Jézustól teszik függővé minden tettüket és szavukat. Krisztus iskolájában 
fedezzük fel, hogy a sáfárság végeredménye az elégedett, istenfélő élet. Meg kell 
tanulnunk Isten dicsőségére kezelni az Ő tulajdonát és befektetni eszközeinket az 
Ő missziójába, így segítve a munka befejezését. 

Isten sáfárai most még „tükör által homályosan” (1Kor 13:12) látnak, Jézus azon-
ban tisztán lát. Ő bíz meg bennünket munkája végzésével. Még a világ csábításának 
ködén keresztül is felelősek vagyunk talentumaink, anyagi javaink, egészségünk 
és környezetünk megfelelő kezeléséért. E tanulmányok segítségével megtanulhat-
juk, milyen felelősségünk van mint sáfároknak, és hogyan tudjuk teljesíteni ezeket 
Isten kegyelméből. Korántsem azért törekszünk erre, hogy így próbáljuk meg ki-
érdemelni az üdvösséget, hanem éppen annak gyümölcseként, mivel már miénk 
az üdvösség. 
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Isten jellemét tükrözi a világ felé az, ahogyan keresztény sáfárként élünk. Aki ki 
mer állni a bibliai alapelvek mellett a világ áramlataival és kultúrájával szemben, 
annak életében szépség, boldogság és jóság mutatkozik meg. Mindenki tapasztal 
kísértést arra, hogy istentelen életet éljen, a kísértések mindenütt körülvesznek, 
nyíltan és alattomosan egyaránt. Keresztényként, különösen keresztény sáfárok-
ként azonban nemcsak azt tudhatjuk, hogyan kerülhetjük el ezeket a kísértéseket, 
de Isten erőt is ígért ennek megtételéhez. 

Legvégül mindnyájan e két kijelentés valamelyikét halljuk majd: „Sohasem ismer-
telek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők” (Mt 7:23); vagy „Jól vagyon jó és hű szol-
gám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe” (Mt 25:23). 

John H. H. Mathews az Andrews Egyetemen végzett, felszentelt lelkész. Szolgált 
Floridában, Alabamában, Iowában, Missouriban, Tennesseeben és Nebraská-
ban, jelenleg az Észak-amerikai Divízió Sáfársági Osztályának vezetője. 

Clifford R. Goldstein
szerkesztő

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

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web- 
oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgálta-
tást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint  
a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táb-
lagépen és okostelefonon is elérhető. 

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

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adá-
sában már vasárnaponként 20.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, 
illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.  

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, 
mindkettő külön kiadványként is beszerezhető. 

Zarkáné Teremy Krisztina
a magyar változat szerkesztője
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december 30-január 5. 1. tanulmány

Az anyagiasság hatása

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 8:10-14; Lukács 12:15-21; 14:26-33; 
János 15:5; Galata 2:20; 1Timótheus 6:10; 1János 2:16-17

„És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek 
megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes 
akarata” (Róm 12:2).

Isten arra inti Igéjében gyermekeit, hogy ne szabják magukat a világhoz 
(Róm 12:2), de az anyagiasság csábítása, a gazdagság, valamint a vélt elő-
nyei utáni túlzott vágyakozás bizony hatalmas erővel bír. Nagyon kevesen 
vannak – legyen szó akár szegényekről, akár gazdagokról –, akik ellen tud-
nak állni csábításának. Ez alól pedig nem kivételek a keresztények sem. 

Semmi rossz nincs abban, ha valaki gazdag vagy keményen dolgozik azért, 
hogy gondoskodni tudjon önmagáról és szeretteiről. Ám amikor a  pénz 
vagy a  pénzhajhászás minden időnket és erőnket felemészti, akkor már 
beleestünk az ördög csapdájába és a világhoz szabtuk magunkat. 

A világ azt az üzenetet közvetíti, hogy csakis a pénz képes biztosítani a jó és 
bőséges életet. A pénz azonban csak álarc, ami mögé Sátán elrejtőzik, hogy 
megszerezze magának a hűségünket. Az anyagiasság Sátán egyik kedvenc 
fegyvere a keresztények ellen. Hiszen ki ne szeretné a pénzt és mindazt, 
amit a pénz nyújthat itt és most? A legtöbb azonban, amit adhat csak pilla-
natnyi elégedettség, végső soron képtelen biztosítani legmélyebb szükség-
leteinket. 

www.bibliatanulmanyok.hu
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december 31. vasárnap

E VILÁG ISTENE

E világ istene a pénz lett, az anyagiasság pedig a vallása. Az anyagiasság 
olyan mesterséges és alattomosan felépített rendszer, ami ideiglenes biz-
tonságot ad ugyan, de végső megoldást semmiképpen sem. 

A materializmust itt nem feltétlenül filozófiai fogalomként határozzuk meg. 
Ez olyan fokú vágyakozás a gazdagság és az anyagiak után, ami fontosabb 
és értékesebb lesz minden lelki valóságnál. A vagyonnak lehet ugyan érté-
ke, de nem szabad rabul ejtenie bennünket! „Aki szereti a pénzt, nem telik 
be pénzzel, és aki szereti a sokaságot nem telik be jövedelemmel” (Préd 5:10). 
Ez a baj azzal, ha világi dolgok után vágyunk: mindegy mennyit kapunk, 
sosem lesz elég, egyre keményebben hajtjuk magunkat többért és többért, 
de nem elégszünk meg. Hatékony csapda, nem? 

Olvassuk el 1Jn 2:16-17 versét! Ezek szerint mi az, ami igazán számít? 

Mi a  legfontosabb a  keresztények számára? Mit mond Jézus erről Lk 
14:26-33 szakaszában?

Talán így is fogalmazhatnánk: aki számára a pénz vagy a pénz utáni vágy 
lett a legfontosabb, jobban teszi, ha számol az árral. „Mert mit használ az 
embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall” (Mk 8:36)? 

„Amikor Krisztus eljött a  földre, az emberiség csaknem elérte a  lejtő leg-
mélyebb pontját. A társadalom alapjaiban rendült meg. Az élet hamis és 
mesterséges volt... Szerte a világon minden vallási rendszer veszített von-
zásából, már nem hatottak az emberek elméjére és lelkére. Akiknek elegük 
volt a mesékből és hazugságokból, el akarták fojtani gondolataikat, ezért 
hűtlenek lettek és az anyagias szemlélethez fordultak. Az örökkévalóságot 
figyelmen kívül hagyva csak a jelen pillanatnak éltek” (Ellen G. White: Ne-
velés. Budapest, 2015, Advent Kiadó, 66-67. o.). 

„Az emberek hűtlenek lettek és az anyagias szemlélethez fordultak. Az örökké-
valóságot figyelmen kívül hagyva csak a  jelen pillanatnak éltek.” Ismerősen 
hangzik? 

Ki ne szeretne rendelkezni dolgokkal? A kérdés azonban ez: honnan 
tudhatjuk, hogy nem a dolgaink birtokolnak minket? Egyedül kinek 
van joga ahhoz, hogy a  tulajdonának tekintsen bennünket? Hogyan 
lehetünk biztosak abban, hogy valóban hozzá tartozunk?    

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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január 1. hétfő

TELI RAKTÁRAK

Milyen üzenetet találunk Lk 12:15-21 szakaszában? Hogyan alkalmaz-
hatja ezt az alapelvet az is, aki nem gazdag?   

Akár gazdagok vagyunk, akár szegények, a birtoklás vágya elterelheti a fi-
gyelmünket arról, ami valóban számít, és rávesz, hogy inkább arra össz-
pontosítsunk, ami időleges, mulandó, ami miatt egyáltalán nem érdemes 
elveszíteni az örök életet. 

Talán szó szerint sosem borulnánk le egy aranyból vagy ezüstből készült 
szobor elé, de nagyon is fenyegethet valamennyiünket az a veszély, hogy 
aranyat vagy ezüstöt imádunk, csak éppen másképpen. 

Ez a példázat különösen alkalmazható a világnak azokon a részein, ahol az 
emberek szinte kizárólag a vagyon megszerzésének szentelik az életüket. 
A kereskedők világszerte művészetté fejlesztették termékeik értékesítését. 
A reklámmódszerek arra épülnek, hogy elhitessék velünk: nem lehetünk 
boldogok vagy elégedettek, amíg nem a miénk az, amit árulnak. Egy sike-
res cég kihoz egy terméket és elhiteti, hogy szükségünk van rá, majd meg is 
veteti velünk. Az az igazság, hogy a módszer működik! Még a keresztények 
sem mentesek a csapdájától, pedig a reménységünk nem e világból való! 

5Móz 8:10-14 szerint hogyan fenyeget ez a veszély minden hívőt? 

Milyen példát találunk arra a Bibliában vagy a mai életben, hogy az 
ember lelkiségét, a mennyei és lelki dolgok iránti vágyát növelné az 
anyagi javak, a vagyon felhalmozása? Beszéljünk erről a csoportban! 
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január 2. kedd

AZ ANYAGIASSÁG CSÁBÍTÁSA

A reklámoknak ereje van. A kereskedelmi cégek milliárdokat költenek arra, 
hogy képekkel tárják elénk a termékeiket. Szinte mindig gyönyörű, vonzó 
emberek reklámozzák áruikat. A képekre nézve magunkat látjuk, nem csu-
pán a termékkel, hanem mintha mi is olyanok lennénk, mint a reklámban 
szereplők. 

A materialista gondolkodás csábítása nem lenne olyan vonzó, ha nem sző-
nék bele a reklámokba burkoltan (bár sokszor nem is annyira burkoltan) 
az érzékiséget. Ez a  reklám legerőteljesebb módszere, és méregként hat 
a keresztényekre – ránk is –, miközben meg kell küzdenünk az anyagias-
ság veszélyeivel. 

Olvassuk el Mt 6:22-24 szakaszát! Mit jelképez a  „szem” a keresztény 
gondolkodásában és tetteiben? A hívők hogyan reagáljanak olyan képek 
láttán, amelyek burkoltan arra csábítják őket, hogy vegyék meg azt, ami-
re nincs igazán szükségük?  

Igen hatásos az a reklám, ami az egyes termékekhez az érzékiséget kapcsol-
ja. A kereskedők úgy adják el áruikat, hogy izgalmat keltenek a leendő vá-
sárlók fejében. Ami ilyenkor lezajlik, az csupán fantázia, de hatásos. Szinte 
misztikus élmény, bármilyen pillanatnyi is, hiszen olyan, mintha a létezés 
egy másik dimenziójába röpítene. Olyanná válhat, akár a vallás, de nem ad 
tudást vagy lelki természetű igazságot, pillanatnyilag mégis olyan meggyő-
ző és magával ragadó, hogy a  legtöbben nem állnak ellent neki. Akarjuk 
azt a dolgot és úgy érezzük, hogy megérdemeljük, hát miért ne kapnánk 
meg? Csak Isten tudja, mekkora összegeket költöttek már el így az embe-
rek, és még mennyit fognak elszórni olyan felesleges cikkekre, amelyeknek 
a szükségességéről a reklámok győzték meg őket! 

„Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne 
vigyétek” (Gal 5:16). A „test kívánságai” kifejezést általában az érzéki 
vágyakra értjük, de még hogyan leselkedik ránk a veszély, hogy a test 
kívánságait vigyük véghez?   



ÖNMAGUNK SZERETETE

„A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne 
gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem 
arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit 
mértéke szerint” (Róm 12:3, RÚF). 

„Szíved fölfuvalkodott szépséged miatt. Fényességeddel megrontottad bölcses-
ségedet. Földre vetettelek a királyok előtt, látványosságul adtalak nekik” (Ez 
28:17, ÚRK). Lucifer becsapta önmagát, mert többnek gondolta magát, 
mint ami valójában volt. Amikor azt mondta szívében: „hasonló leszek 
a Magasságoshoz” (Ézs 14:14), leleplezte önző indítékait, és olyan jogokat 
követelt magának, amelyek nem illették meg. Az önbecsapás és a nagyravá-
gyás volt Lucifer bűnössé vált szívének két fő jellemzője. 

A Lucifer bukásáról szóló igeversek elárulják, hogy az eredendő bűn több 
szempontból a  nárcizmussal azonos, amit egy szótár így határoz meg: 
„mértéktelen öncsodálat, önszeretet, hiúság”. Mely tulajdonságok jeleznék 
erősebben az önbecsapást, mint ezek? 

E jellemzők gyakoribbak, mint hinnénk! Nabukodonozor arrogáns módon 
a  valóságosnál nagyobbnak gondolta magát (Dán 4:30). A farizeusok is 
megtanultak hinni e csábító képzetnek (lásd Lk 18:11-12). A gazdagság 
szintén önámításhoz vezet, ha az ember nem vigyáz. 

Milyen veszélyre figyelmeztet Pál apostol 1Tim 6:10 versében? 

Pál arra szólítja Timóteust, hogy óvakodjon a különféle gonosz emberektől 
(2Tim 3:1-5), beleértve a  pénzsóvárokat is. A pénz szeretete túlzott ma-
gabiztossághoz, önimádathoz, önteltséghez vezethet, a  vagyonosok igen 
fontosnak érezhetik magukat. Akinek sok a pénze, a valóságnál könnyen 
többre értékelheti magát. Mindenki szeretne gazdag lenni, csakhogy keve-
seknek sikerül. Ezért veszélyeztetheti a gazdagokat az önimádat, a büszke 
dicsekvés.  

Olvassuk el Fil 2:3 versét! Miért ellentétesek a keresztény ideállal az 
anyagias gondolkodás alakította magatartásformák? Ez a vers hogyan 
segít ezt megérteni?    

10

január 3.szerda
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január 4. csütörtök

AZ ANYAGIAS GONDOLKODÁS HIÁBAVALÓSÁGA

Sokan szeretik Istent és úgy ragaszkodnak hozzá, hogy az anyagi javak sem 
szakíthatják el őket tőle. 

Olvassuk el 5Móz 7:6, Jn 15:5, Gal 2:20 és 1Pt 2:9 verseit! Mit jelent az, 
hogy Isten gyermekei vagyunk? Hol találhatjuk meg magunkat igazán? 

Isten azt mondja: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők... nélkülem semmit 
sem cselekedhettek” (Jn 15:5, ÚRK). Ez a kapcsolat közvetlen, biztonságot 
adó. Az „igazi engedelmesség a  szívből származik. Krisztusnál is az en-
gedelmesség a szív ügye volt. Ha egyetértünk Krisztussal, akkor Krisztus 
is azonosítja magát gondolatainkkal és céljainkkal. Így vegyül össze szí-
vünk és elménk összhangban Krisztus akaratával, hogy amikor neki enge-
delmeskedünk, tulajdonképpen nem teszünk mást, csak azt, hogy eleget 
teszünk saját indítékainknak” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 2010, 
Advent Kiadó, 574. o.). 

Ezzel ellentétben az anyagiasság arra nevel, hogy a vagyonunkkal azono-
sítsuk magunkat. Más szóval, annak alapján határozzuk meg, kik vagyunk, 
hogy mennyi a pénzünk és mit vehetünk meg a világi javakból. Jakab ép-
pen ettől óv: „Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bi-
zonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek 
az utolsó napokban” (Jak 5:3)! A „gyűjteni” kifejezés itt azt jelenti, hogy sok-
sok kincset összehordani, felhalmozni. Ráadásul ezekkel azonosítja magát 
az ember (Lk 12:19-21) – legyen akár kevés, akár sok. 

Az anyagiasság bizonyos fajta identitászavarhoz vezet: sokan a javaik alap-
ján azonosítják magukat. A vagyon válik az istenükké (Mt 6:19-21). Valaki 
így fogalmazott: „A dolgaim nélkül semmi vagyok.” Szomorú, ha csak azzal 
tudja meghatározni valaki önmagát, hogy milyen földi vagyontárgyai van-
nak! Sekélyes, mulandó és teljességgel hiábavaló ez az életforma, kivált-
képp annak az esetében, aki kereszténynek mondja magát. Istenhez vagy 
a vagyonunkhoz tartozónak valljuk magunkat? Végül vagy az egyik vagy 
a másik lesz ránk igaz. 

Mennyire azonosítjuk magunkat a javainkkal?  



12

január 5.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Manapság az ellenség olcsón veszi meg a lelkeket. »Semmiért adtad el ma-
gad« – szól a Szentírás üzenete. Az egyik ember világi dicsőségért, a másik 
pénzért, a harmadik ösztönös vágyai kielégítéséért, míg mások világi szó-
rakozásért adják el a lelküket. Ilyen üzletek naponta köttetnek. Sátán rálici-
tál Krisztus drága vérére és olcsón megveszi a lelkeket, noha Jézus Krisztus 
már végtelen árat fizetett értük” (Ellen G. White: Testimonies for the Church 
[Bizonyságtételek a gyülekezetnek]. 5. köt., 133. o.). 

Sátán célja, hogy az anyagiassággal megkaparintsa az emberek lelkét. A se-
kélyesség alattomban felállított csapdái minden szívnek veszélyt jelente-
nek. Az anyagiasság nem beszél, de minden nyelvet ismer. Képes örömöt, 
pillanatnyi megelégedést nyújtani úgy gazdagnak, mint szegények, majd 
ezt a csalóka mondatot mondatja ki velük: „Most mindenem megvan, miért 
is érdekelne bármi más?” Így rontja meg az elmét az anyagiasság: ráveszi az 
embereket arra, hogy abban bízzanak, amit birtokolnak, ne pedig Istenbe 
helyezzék bizalmukat. Az ellenszer a következő: „Nem erővel, sem hatalom-
mal, hanem az én lelkemmel” (Zak 4:6)! Az anyagiasság sem tud ellenállni 
a Szentlélek irányításának, ha az ember átadja magát Istennek és kegyelmé-
ből elhatározza, hogy az nem uralkodhat rajta.  

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Ha szerény anyagi körülmények között élünk, akkor is leselkednek 

ránk a héten említett veszélyek. Gyakorlatilag hogyan? 
2. Egyesek kijelentik: „Engem nem érdekel a pénz. Számomra semmit 

nem jelent.” (Általában azok mondják ezt, akiknek sok a pénzük.) 
Ám ez legtöbbször egyszerűen nem igaz. Miért? Az anyagi javak 
fontosak, megvan a  szerepük az életünkben. A kérdés: hogyan 
tudunk megfelelő bibliai nézőpontból viszonyulni a  pénzhez és 
ahhoz, hogy szükségünk van rá? 

3. „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly 
megemészti, és ahol a  tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek 
magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg 
nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert 
ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is” (Mt 6:19-21). Mit taná-
csol itt Jézus? Miért óvhat meg az anyagiasság veszélyétől, ha meg-
fogadjuk ezt?
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KINCS A MENNYEBEN

„Szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avulnak, elfogy-
hatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly 
meg nem emészti” (Lk 12:33).

„Krisztus azt akarja, hogy mindenki mérlegre tegye lehetőségeit, és 
végezzen becsületes számvetést. A mérleg egyik serpenyőjébe tegyük az 
örök kincseket, az életet, igazságot, mennyet és a lelkek megváltásán ér-
zett krisztusi örömet, a másik serpenyőbe pedig a világ minden varázsát. 
Az egyik serpenyőbe tegyük saját magunk kárhozatát és azokét, akiknek 
megmentésében közreműködhettünk volna; a másik serpenyőbe pedig 
azt az életet – a magunkét és másokét –, amely örökké tart. Tegyük mér-
legre az ideig valót és az örökkévalót. És miközben mérlegelünk, Krisz-
tus így szól: »Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelké-
ben pedig kárt vall« (Mk 8:36)?

Isten azt szeretné, ha a mennyeit választanánk, és nem a földit. Lehe-
tőséget nyújt arra, hogy értékeinket mennyei kincsekbe fektessük. Leg-
nemesebb céljaink elérésére, legdrágább kincsünk megőrzésére bátorít… 
Amikor a molyette és rozsdamarta gazdagság semmivé lesz, Krisztus kö-
vetői élvezhetik a mennyei kincseket, a romolhatatlan gazdagságot. 

Az egész világ barátságánál többet ér Krisztus megváltottainak barát-
sága. A legpompásabb földi palotához való jogcímnél többet ér, hogy 
jogunk lehet a mennyei hajlékokhoz, amelyeket Urunk készít. Ezért tá-
vozott a földről. Minden földi dicsőítésnél többet érnek azok a szavak, 
amelyeket Megváltónk intéz hűséges szolgáihoz: »Jertek, én Atyámnak ál-
dottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megala-
pítása óta« (Mt 25:34). A javaikat tékozlóknak Krisztus még most alkal-
mat ad a maradandó gazdagság megszerzésére” (Ellen G. White: Krisztus 
példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház, 260-261. o.).    
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január 6-12. 

Meglátom, akarom, megszerzem

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:1-6; Ézsaiás 56:11; Máté 13:3-7, 
22; 26:14-16; 2Korinthus 8:1-7; 2Péter 1:5-9 

„Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de e világnak gond-
ja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem” 
(Mt 13:22).

A pénz és az anyagi javak szeretete sokféle irányból támadhat ránk. Ellen 
G. White leírja, hogyan akar elejteni bennünket az anyagiasság csapdáival 
a gonosz. „Menjetek, vegyétek rá őket, hogy vásároljanak földeket, része-
gedjenek meg a pénztől és a  világ gondjaitól! A lehető legvonzóbb fény-
ben tüntessétek fel előttük a világot, hogy itt gyűjtsenek kincseket és csak 
a földi javakra figyeljenek! Mindent meg kell tennünk azért, hogy az Isten 
ügyében munkálkodók ne jussanak forrásokhoz, amelyeket ellenünk hasz-
nálhatnának fel! Tartsuk a pénzt a saját sorainkban! Minél több eszközre 
tesznek szert, annál nagyobb kárt okoznak a mi országunknak, mert elve-
szik a mieinket. Vegyétek rá őket, hogy jobban érdekelje őket a pénz, mint 
Isten országának az építése és az általunk olyannyira gyűlölt igazság ter-
jesztése, akkor nem kell félnünk a befolyásuktól! Hiszen tudjuk, hogy min-
den önző, kapzsi ember a mi uralmunk alatt van, és végül elszakad Isten 
népétől” (Counsels on Stewardship [Tanácsok a sáfárságról]. 154-155. o.).

Ez a terv sajnos különösen eredményes. Vegyük hát figyelmesen számba 
a veszélyeket és azt, amit az Isten Igéje mond arról, hogyan kerülhetjük el 
az efféle lelki csapdákat!              

2. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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január 7. vasárnap

A JÓLÉT-EVANGÉLIUM

Az egyik népszerű televíziós igehirdető üzenete egyszerű: Isten meg akar 
áldani, áldásának bizonyítéka pedig az anyagi javak bősége. Más szóval, ha 
hűséges vagy, Isten gazdaggá tesz. 

Ilyen és ehhez hasonló a jólét-evangélium üzenete. Kövesd Istent és Ő gaz-
daggá tesz az anyagi javakban! Ez a gondolat nem más, mint az anyagias-
ság hamis teológiai igazolása, hiszen a valódi üzenete így hangzik: „Anya-
gias akarsz lenni és szeretnéd, hogy ez ne bántsa a lelkiismeretedet? Akkor itt 
a mi evangéliumunk!”         

Azonban komoly csúsztatás a  garantált gazdagsággal összekapcsolni az 
evangéliumot. Ez a hiedelem ellentmond a Szentírásnak, és olyan énköz-
pontú teológiát tükröz, ami nem több mint bibliai nyelvezettel megfogal-
mazott féligazság, a gyökere pedig ugyanaz, mint minden egyéb bűné: az 
én és az énnek való kedvezés mindenekfelett. 

A jólét-teológia szerint, ha Istennek adunk valamit, cserébe megkapjuk az 
anyagi értelemben vett gazdagság garanciáját. Ez azonban automatává ala-
csonyítja Istent, a vele való kapcsolatunkat pedig szánalmas üzletté: Én ezt 
teszem, cserébe pedig te azt ígéred nekem. Vagyis nem azért adunk, mert az 
a helyes, hanem azért, amit cserébe kapunk. Ez a jólét-evangélium. 

Olvassuk el 2Kor 8:1-7 szakaszát! Mi történik itt? Milyen elveket látunk 
ezekben az igeversekben, amelyek ellene szólnak a jólét-evangéliumban 
megfogalmazott gondolatnak? Mit ért Pál azon, hogy bővölködjünk a jó-
tékonyságban (2Kor 8:7)? 

Ezek az emberek bár nagy szegénységben éltek (2Kor 8:2), mégis jószívű-
ek voltak, sokkal többet adakoztak, mint amennyit megengedhettek volna 
maguknak. Az ilyen és hasonló igeversek segítenek cáfolni a jólét-evangé-
lium hamis teológiáját, ami szerint az lesz a bizonyítéka annak, hogy jó 
kapcsolatban vagy Istennel, ha dúskálsz az anyagi javakban. 

Milyen példát hozhatunk fel arra, hogy van, aki hűséges Istenhez, de 
a  világi javakat illetően nem gazdag, míg sokan nem hűségesek az 
Úrhoz, mégis gazdagok? Ezek szerint miért nem nevezhetjük a gaz-
dagságot az isteni áldás bizonyítékának? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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január 8.hétfő

ELHOMÁLYOSULT LELKI LÁTÁS

Nem is kell a Biblia ahhoz, hogy belássunk egy nyilvánvaló igazságot: az 
élet gondjai és javai csak ideiglenesek. Itt semmi sem maradandó vagy tar-
tós. Pál így fogalmazott: „Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a lát-
hatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók” 
(2Kor 4:18). Igen rövidlátó az a keresztény, akit a világ gondjai kötnek le, 
nem pedig az, hogy a mennybe vezető úton járjon! Kevés dolog vakíthatja 
el a szemünket annyira, mint a gazdagság csalárdsága. Így fogalmazott He-
len Keller, aki vak volt: „Az a legszánalmasabb a világon, akinek ép a szeme 
világa, de nincs látása.” A Biblia tele van olyan emberek példáival, akik 
ugyan láttak, lelki értelemben azonban vakok voltak. 

„Egyesek annyira szeretik a világot, hogy az elnyeli az igazság iránti szeretetü-
ket. Amint itt szaporodnak a kincseik, úgy csökken a mennyei kincsek iránti 
érdeklődésük. Minél többet birtokolnak ebből a világból, annál szorosabban 
ölelik magukhoz a javakat, mert félnek, hogy az olyannyira óhajtott kincse-
ket valaki elveszi tőlük. Minél több van a tulajdonukban, annál kevesebbet 
ajánlanak fel másoknak, mert minél többjük van, annál szegényebbnek érzik 
magukat. Ó, milyen csalárd a gazdagság! Nem fogják meglátni és érzékel-
ni, mi mindenre van szükség Isten ügyében” (Ellen G. White: Spiritual Gifts 
[Lelki ajándékok]. 2. köt., 267. o.). Ha elhomályosul a lelki látásunk, azzal bi-
zony kockára tesszük az örök üdvösségünket. Nem elég, ha csak néha-néha 
pillantunk Jézusra. Összpontosítsuk rá a figyelmünket! 

Milyen veszélyre figyelmeztet Jézus Mt 13:3-7, 22 verseiben? Miért esik 
bele ebbe a csapdába olyan könnyen gazdag és szegény egyaránt? 

Jézus először a világ gondjaira figyelmeztet (Mt 13:22). Tudja, hogy mind-
nyájan gondokkal küszködünk, beleértve az anyagi jellegű problémákat. 
A szegények amiatt aggódnak, hogy nincs elég pénzük, a gazdagokat pe-
dig az foglalkoztatja, hogyan szerezhetnének még többet. Vigyázzunk, 
hogy az efféle gondok ne fojtsák meg az Igét a szívünkben és az életünk-
ben (Mt 13:22)! Másodjára Jézus a gazdagság csalárdságára figyelmeztet 
(Mt  13:22). A vagyon önmagában nem bűn, mégis képes úgy csapdába 
ejteni, hogy végső romlásunkat okozza. 

Hogyan mutatkozik meg az életünkben a  gazdagság csalárdsága? 
Milyen gyakorlati döntéseket hozhatunk, hogy óvjuk magunkat 
a csapdájától? 



17

január 9. kedd

A KAPZSISÁGHOZ VEZETŐ LÉPÉSEK

Mint minden bűn, a kapzsiság is a szívben kezdődik. Mélyen benn, a lel-
künkben indul el és külső cselekedetekben nyilvánul meg. Ez történt az 
Édenben is. 

Olvassuk el 1Móz 3:1-6 szakaszát! Mit tett Sátán, hogy bűnre csábítsa 
Évát? Hogyan használja fel ugyanazokat az elveket, hogy bennünket is 
elhitessen?  

„Mivel úgy látta az asszony, hogy jó volna enni arról a  fáról, mert kedves 
a szemnek, és kívánatos, mert bölccsé tesz, szakított annak gyümölcséből, és 
evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett” (1Móz 3:6, ÚRK).

Akár úgy is gondolhatnánk, hogy a reklámipar az édeni történetből vette 
a termékeladás alappéldáját. Sátán úgy mutatta be Évának a tiltott fát, hogy 
az asszonyban vágyat keltsen olyasmi után, ami még nem volt a birtoká-
ban. Rávette, hogy elhiggye: szüksége van arra, ami valójában nem is kellett 
neki. Kiváló csel. Éva bukása mutatja azt a három lépést, amit megteszünk, 
amikor legyőz a kapzsiság: meglátom, akarom, megszerzem! 

A kapzsiság csendes bűn is lehet. A kéjvágyhoz hasonlóan lényünk mé-
lyén lapul, de ha végül meghozza gyümölcsét, az iszonyú rombolást végez. 
Tönkreteheti a  kapcsolatokat, megsebezheti szeretteinket és bűntudattal 
ostromol. A kapzsiság, ha hagyjuk, felszínre törve minden más elvet le-
győz. Akháb király meglátta Nábót szőlőjét, meg akarta szerezni és addig 
panaszkodott, amíg a  királyné meg nem ölette érte Nábótot (1Királyok 
21). Ákán sem tudott ellenállni, amikor meglátta a köntöst és a pénzt, amit 
aztán megszerzett magának (Józs 7:20-22). A kapzsiság végeredményben 
az önzés egyik formája. 

„Amennyiben az önzést nevezzük főbűnnek, a kapzsiságot az önzés ural-
kodó formájának kiálthatjuk ki. Jellegzetesen ír erről Pál apostol a végső 
hitehagyás nehéz időszakáról szólva (2Tim 3:1). Az önzést minden gonosz-
ság alapvető indítékának nevezi, ami aztán győzedelmeskedik és a kapzsi-
ságban termi meg első gyümölcsét. »Mert lesznek az emberek magukat sze-
retők, pénzsóvárgók« (2Tim 3:2)” (John Harris: Mammon. New York, 1849, 
Lane&Scott, 52. o.).

Miért fontos felismerni magunkban a legkisebb hajlamot is a kapzsi-
ságra?  
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január 10.szerda

KAPZSISÁG: LEGYEN MINDEN ÚGY, AHOGY ÉN AKAROM

Milyen bűntől óv Ézs 56:11 verse? 

A bűnös számára olyan egyszerű és magától értetődő a  kapzsiság, mint 
a lélegzés. Pedig nehéz bármit találni az emberben, ami ennél kevésbé tük-
rözné Krisztus jellemét. „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jóté-
teményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége 
által meggazdagodjatok” (2Kor 8:9).

Csak az Úr tudja, mennyi kárt okozott már a kapzsiság az emberi történe-
lem során! Kirobbantott háborúkat, bűncselekmények elkövetésére indí-
tott embereket, amelyekkel feldúlták saját és családjuk életét. A kapzsiság 
olyan, mint a vírus, ami beleveszi magát a gazdaszervezetbe és felemészt 
minden erényt, míg semmi sem marad, csak egyre több és több kapzsi-
ság. Betegség, ami mindent akar, szenvedélyt, hatalmat, vagyont: meglátom, 
akarom, megszerzem!

Mit tanulhatunk Mt 26:14-16 szomorú történetéből a  kapzsiság hatal-
máról? 

Figyeljük meg Júdás szavait: „Mit adnátok nekem, ha a  kezetekbe adnám 
őt” (Mt 26:15, ÚRK)? Iskolapéldája ez annak, amikor valaki engedi, hogy 
a kapzsiság minden mást uraljon az életében. Júdás olyan kiváltságos hely-
zetben volt, mint a  világtörténelemben kevesen: a  testté lett Jézus szűk 
tanítványi körében élhetett, látta a csodáit, hallotta, amint az élet szavait 
szólja. Mégis, figyeljük meg, mivé tette a kapzsiság! 

„Milyen szelíden bánt későbbi árulójával a  Megváltó! Tanításában Jézus 
hangsúlyozta a jótékonyság elvét, ami a kapzsiság igazi gyökerébe vág. Le-
festette Júdás előtt a  telhetetlenség förtelmességét, s a  tanítvány nemegy-
szer rádöbbent, hogy az ő jellemét rajzolta meg, az ő bűnére mutatott rá, 
mégsem vallotta meg és hagyta el hamisságát” (Ellen G. White: Jézus élete. 
Budapest, 2000, Advent Kiadó, 241. o.). 

Ki az közülünk, akinek a jellemében időnként nem tűnik fel a kapzsi-
ság? Ha nem vigyázunk, bármelyikünket legyőzhet. Hogyan tarthat-
juk ellenőrzés alatt ezt a természetünkből fakadó hajlamot? 
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január 11. csütörtök

ÖNURALOM

Olvassuk el az alábbi verseket! Mit üzennek ezek a szakaszok? Segíthet-
nek, hogy megértsük: mi óvhatja meg az embereket, szegényeket és gaz-
dagokat egyaránt a veszélytől, amit a kapzsiság, az önzés, a pénz és az 
anyagi javak szeretete jelent a keresztények számára. 

ApCsel 24:24-26  

Gal 5:22-25  

2Pt 1:5-9  

E szakaszok mondanivalója igen gazdag. Figyeljünk meg egy közös szá-
lat, az önuralmat! Ez különösen nehéz lehet, ha a kapzsiságról, a pénzsó-
várságról és a birtoklási vágyról van szó. Csakis akkor élvezünk védelmet 
mindettől, ha először is uraljuk a gondolatainkat, majd a tetteinket. 

Az önuralmat csak annyira tudjuk gyakorolni, amennyire átadjuk magun-
kat az Úr hatalmának. Saját erőből senki sem képes legyőzni a bűnös vo-
násokat, főleg, ha már régóta ápolgatta és erősítette magában azokat. Va-
lóban a Szentlélek természetfeletti munkájára van szükség az életünkben, 
ha győzelmet akarunk aratni ezen a téren. „Nem egyéb, hanem csak emberi 
kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, 
mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja 
majd, hogy elszenvedhessétek” (1Kor 10:13). 

Olvassuk el újra 2Pt 1:5-9 szakaszát! Milyen utat mutat itt Péter? Mely 
lépésekkel haladhatunk ezen az úton, főleg ha a kapzsiság és a pénzsó-
várság bűnével küzdünk? 
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január 12.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Az ember végső célja az, hogy boldog és elégedett legyen. Ám ha azt vár-
juk, hogy az anyagi javak megszerzésével majd elérjük ezt a célt, nagyot 
tévedünk. Szívük mélyén tudják is az emberek, hogy ez igaz, mégis folytat-
ják az anyagiak hajszolását: meglátom, akarom, megszerzem! Mi lehet ennél 
egyszerűbb? A hetednapi adventisták is, mint bárki más, folyton szembe-
sülnek a kísértéssel, hogy átvegyék az anyagiasság értékeit. A javak hajszo-
lása azonban nem hoz sem boldogságot, sem megelégedettséget. Sokkal 
inkább problémákat okoz, mégpedig sokat, ezt a gazdag ifjú történetéből 
is láthatjuk: szomorúan, csüggedten, elkeseredve fordult el Jézustól, mert 
nem azt hallotta vagy kapta, amit akart. „Az anyagiasság értékrendjéről 
a következőket szokták mondani: teljes egészében aláássa az ember jólétét, 
állandó elégedetlenséget és boldogtalanságot okoz, ezen kívül depressziót, 
idegességet, fizikai fájdalmakat, fejfájást, személyiségtorzulásokat, nárciz-
must [önimádatot], antiszociális viselkedést vált ki” (Tim Kasser: The High 
Price of Materialism [Az anyagiasság magas ára]. Cambridge, Mass., 2002, 
The MIT Press, 22. o.). 

A materialista keresztény – hadd fogalmazzunk így – büszkén iszik a gaz-
dagság kútjából, de lelkileg folyton szomjas. Aki azonban abból a vízből 
iszik, amit Krisztus ad, soha meg nem szomjazik (Jn 4:14). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Időzzünk még a  jólét-evangélium gondolatánál! Aki ezt képviseli, 

mely igeszakaszokból indul ki? Ugyanakkor milyen hűséges embe-
reket említhetünk a Bibliából, akiknek az élete éppenséggel cáfolja 
ezt a hamis tanítást? 

2. Valaki így fogalmazott, amikor az első gyermeke még kicsi volt: 
„Két fontos bibliai igazságot már megtanultam tőle. Először is: 
bűnösnek születünk. Másodszor: önzőnek születünk.” Még mit 
mondhatunk arról, hogy már a gyermekekben is látszik a természe-
tünktől fakadó önzés és az isteni kegyelemre utaltság? 

3. „Ha a problémák gyökerét keressük, nem drogtesztet kell végezni. 
Teszteljük a butaságot, a tudatlanságot, a kapzsiságot és a hatalom 
szeretetét!” Mi van a kapzsiságban, ami olyannyira ártalmas, nem 
csupán magára a  kapzsi emberre, hanem a  körülötte élőkre is? 
Milyen példákat említhetünk arra, hogy a kapzsiság szörnyű rom-
bolást végez minden érintett életében? 

   



21

PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
KÖSZÖNÖM URAM! MEGKÖSZÖNÖM!

Mint falat kenyér az éhezőnek,
mint sebre a balzsam
a szenvedőnek;
mint virágnak az üdítő harmat,
mint tikkasztó melegben
a lágy fuvallat,
zápor a kiszáradt földnek:
lelkem sóvárgásain áttörnek
szavaid, s imához borulok,
örökkévaló, nagy irgalmú Isten!

– Add, hogy meghalljam szavad,
add, hogy érezzem kezed melegét,
hogy akármit ígér a világ,
tudjam mondani:
nekem kevés!
Nekem Te kellesz,
mert Te vagy az Élet!
Ez a földi lét
csak átmenet.
Hozzád vágyom,  
hisz belőled van lelkem:
a belső emberem
érted remeg.

– Ezért vagy nekem a kenyér,
a balzsam, az üdítő harmat,
a vigasztalás, szent öröm,
s hogy ilyen sokra méltattál:
Köszönöm, Uram! Megköszönöm!
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január 13-19. 

Isten vagy a mammon?

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 9:14; Zsoltár 33:6-9; 50:10; 
Máté 19:16-22; Zsidók 2:14-15; 1Péter 1:18

„Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, 
amely minden név fölött való; hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, 
mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus 
Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére” (Fil 2:9-11)!

Isten nem veszteget túl sok szót arra, hogy megmagyarázza a pénz és az 
anyagiak hajszolásával kapcsolatos álláspontját. Krisztus szavainak a gaz-
dag emberről, aki – bár az Úr megáldotta – csak halmozta és halmozta 
javait, Isten félelmét kellene elültetniük mindnyájunk szívébe: „Bolond, ma 
éjjel elkérik tőled a lelkedet, amiket azért magadnak készítettél, kiéi lesznek? 
Így jár az, aki kincset gyűjt magának, és nem Istenben gazdag” (Lk 12:20-21). 

Isten és a pénz szolgálata egymást kölcsönösen kizáró cselekedet. Vagy az 
egyik, vagy a másik – Isten vagy a mammon. Mese csak, hogy egyszerre le-
het mindkettőt szolgálni, mert aki kettős életet próbál élni, az előbb-utóbb 
meghasonlik önmagával. Becsaphatunk másokat, talán még önmagunkat 
is, de Istent nem, és egy nap majd számot kell adnunk neki.

Döntenünk kell, és minél tovább tétovázunk, keressük a kifogásokat, kés-
lekedünk, annál erősebb és bénítóbb rabságba szorítja lelkünket a pénz 
imádata. A hit döntést igényel, amit sokkal könnyebbé tesz, ha arra össz-
pontosítunk, hogy kicsoda Isten, mit tett értünk és mivel tartozunk neki. 

3. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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január 14. vasárnap

KRISZTUS, A TEREMTŐ

Olvassuk el 1Móz 1:1, Zsolt 33:6-9, Ézs 45:11-12, Jer 51:15 és Jn 1:3 ver-
sét! Mit mondanak ezek az igeszakaszok a minket körülvevő anyagi vi-
lágról? 

„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 is 
alkotta 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 szeretetének üzenetét” (Ellen G. White: Jézus élete. Buda-
pest, 2000, Advent Kiadó, 12. o.). 

Az anyagi dolgok önmagukban nem rosszak. Más vallásoktól eltérően, 
amelyek azt tanítják, hogy eleve rossz az anyagi világ és az anyag, mert csak 
a lelki dolgok a jók, a Biblia nagyra értékeli az anyagi világot. Hiszen maga 
Jézus teremtette. Hogyan lehetne gonosz? Sajnos azonban rosszra is lehet 
fordítani, mint Isten minden ajándékát, de ettől még Isten eredeti ajándéka 
nem lesz rossz. A Biblia figyelmeztet, hogy ne rontsuk meg és ne torzítsuk 
el az Isten által teremtett világ dolgait. Nem állítja, hogy azok önmagukban 
rosszak lennének. Éppen ellenkezőleg! Isten teremtette az anyagi világot 
és azt akarta, hogy gyermekei élvezzék a világ gyümölcseit, áldásait: „És 
örömet találj mindabban a jóban, amelyet ád néked az Úr, a te Istened, és a te 
házad népének; te és a lévita, és a jövevény, aki te közötted van” (5Móz 26:11; 
lásd még 5Móz 14:26).

Jézus a Teremtő (Jn 1:1-3), és a föld csak ízelítő az Ő alkotásaiból. Kreatív 
képessége miatt egyedi szempontból tekint az életre és földi teremtménye-
ire. Ismeri az anyagi dolgok értékét, tisztában van azzal, hogy áldásunkra, 
sőt, élvezetünkre adta azokat. Azt is tudja, hogy mi történik, ha rosszul 
használjuk ezeket az ajándékokat, vagy magukat a  dolgokat tartjuk éle-
tünk céljának, holott minden az Isten dicsőségét hivatott szolgálni. 

Nézzünk körül, figyeljük meg a  teremtett világ megannyi hihetetlen 
szépségét! Még a bűn rombolása után is észrevehetünk valamit abból, 
ami valaha „igen jó” volt. Mit közvetít ez a világ Alkotójának jóságáról? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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január 15.hétfő

ISTEN FIA/EMBER FIA

Keresztényként hisszük, hogy Jézus teljesen Isten, ugyanakkor teljesen em-
ber is. Az isteni és emberi ilyen mértékű egybekapcsolódása révén egyedi 
a meglátása arról, hogy mi a  fontos a  földön és mi az az örökkévalóság 
szempontjából. Nem érthetjük, miként lehet Jézusnak egyszerre teljesen 
isteni és teljesen emberi is a természete, az azonban egyáltalán nem érvény-
teleníti ennek igazságát, mint ahogy a repülőgép repülését sem gátolja, ha 
hiányosak az ismereteink az aerodinamika terén. 

„Itt két titok van egyben: a személyek pluralitása az isteni egységben, vala-
mint a Szentháromság és az emberiség egysége Jézus Krisztusban… A kép-
zelet világában sincs ehhez hasonló, bámulatos dolog, mint a  testtélétel 
igazsága” (J. I. Packer: Knowing God [Isten megismerése]. Downers Grove, 
Illinois, 1973, InterVarsity Press, 53. o.). 

Jézus földre jöttének az volt az egyik oka, hogy bemutassa, milyen szere-
tő és gondoskodó Istenünk van és mennyire törődik velünk. Egyáltalán 
nem rideg és távoli istenség, amilyennek néhányan hiszik. Jézus bemutatta 
mennyei Atyánk igazi jellemét. 

Sátán azonban megpróbálta elszakítani, sőt, elidegeníteni az embereket Is-
tentől. Igyekezett személytelenként feltüntetni lényét, mint aki egyáltalán 
nem törődik velünk. Megpróbál mindent megtenni azért, hogy ne ismerjük 
és ne tapasztaljuk Isten jóságának, kegyelmének a valóságát. Az anyagi dol-
gok iránti féktelen vágyakozásunk nagyszerű eszköz Sátán kezében arra, 
hogy elérje ezt a célját. 

Olvassuk el Mt 19:16-22 szakaszát! Miként akar Sátán eltávolítani ben-
nünket az Úrtól az anyagiak szeretetével? Mit árul el erről ez a történet?

Képzeljük el magát a testben megjelent Istent, amint beszél a fiatalember-
rel, aki nyilván tudta, hogy Jézus különleges. És mégis mi történt? Engedte, 
hogy a nagy vagyon, a gazdagság szeretete elszakítsa őt magától az Istentől! 
A világ és a gazdagság imádata annyira megvakította, hogy ugyan elszo-
morodott, ez azonban nem volt elég a helyes döntéshez. Nem amiatt bán-
kódott, hogy elveszíti a vagyonát. Azért volt szomorú, mert így elveszítette 
a lelkét. 

Akár gazdagok vagyunk, akár szegények, hogyan lehetünk biztosak ab-
ban, hogy helyesen viszonyulunk a világi dolgokhoz? 
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január 16. kedd

KRISZTUS, A MEGVÁLTÓ

A menny alapelvei között nincs ott a bűn miatti adósság. Sajnos Ádám és Éva 
vétkezett, és a törvény áthágása halált jelentett. Ennek következtében pedig 
az emberiség az isteni igazságszolgáltatás adósa lett. Kilátástalan helyzetbe 
kerültünk, lelki értelemben fizetésképtelenné lettünk, olyan adósságot hal-
moztunk fel, amit sosem fizethetnénk vissza. Isten szeretete azonban bein-
dította értünk a megváltási tervet. Jézus lett a kezesünk (Zsid 7:22). Krisztus 
megváltása a  legfontosabb tranzakció, amit valaha véghezvittek. Csakis az 
Ő áldozata biztosíthatta az isteni igazság által igényelt „fizetséget”. Amikor 
Jézus megfizette tartozásunk fejében a bűn árát, az igazság és a kegyelem 
ölelkezett a kereszten. A világegyetem még sosem volt tanúja a gazdagság 
ilyen mértékű megnyilvánulásának, amit az emberiség megváltásáért fizetett 
az Isten (Ef 5:2). „Isten a menny tárházának minden kincsét a földre árasztot-
ta. Krisztus odaáldozásával az egész mennyet nekünk adta, és megvásárolta 
rajta az ember akaratát, érzéseit, értelmét, lelkét” (Ellen G. White: Krisztus 
példázatai. Budapest, 1999, Advent Kiadó, 223. o.). 

Olvassuk el az alábbi bibliaszövegeket, majd soroljuk fel, mitől mentett 
meg bennünket Krisztus! Gal 3:13; Kol 1:13; 1Thessz 1:10; Zsid 2:14-15; 
1Pt 1:18; Jel 1:5

Jn 19:30 versében a görög tetelestai kifejezést tartják a valaha elhangzott leg-
fontosabb szónak, és azt jelenti, hogy „Elvégeztetett”. Ez volt Jézus végső sza-
va a kereszten. Ez azt jelentette, hogy teljesítette a küldetését, teljes egészében 
kifizette adósságunkat. Nem úgy ejtette ki, mint akinek nincs reménysége, 
hanem úgy, mint aki véghezvitte az elveszett világ megváltását. A Megváltó 
keresztje egy múltbeli eseményt jelképez, ami hat a jelenre és reménységet 
ad a  jövőre. Jézus azért áldozta fel az életét, hogy egyszer s mindenkorra 
lerontsa a bűnt, a halált és az ördög munkáját. Nem érdemeljük meg, mégis 
megváltást nyertünk (Ef 1:7)! A megváltás csodáiba pillantva szent földre lé-
pünk. Krisztus a Megváltónk – Ő az Isten legmagasztosabb önkinyilatkozta-
tása. Legfőbb célja a mi megváltásunk. Ez jelzi, hogyan tekint az emberiségre 
és milyen nagyra értékeli a velünk való kapcsolatot. Az igazságnak érvényt 
szerzett, így Krisztus már arra figyel, hogyan fogadjuk az áldozatát. 

Gondoljuk át: Krisztus a  teljes adósságunkat kifizette, mindenért 
szenvedett, amit csak elkövettünk! Mi az egyetlen méltó válasz erre 
(lásd Jób 42:5-6)?
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január 17.szerda

A FÉLTŐN SZERETŐ ISTEN

Isten kijelentette a  fáraónak: „Mert ezúttal minden csapásomat rábocsá-
tom a  te szívedre, szolgáidra és népedre, azért, hogy megtudd, hogy nincs 
hozzám hasonló az egész földön” (2Móz 9:14, ÚRK). 

Mire utalt az Úr, amikor kijelentette: „nincs hozzám hasonló az egész föl-
dön”? 

„Véges elménk képtelen felfogni a végtelen Isten művének jellegét. A szent 
Úr a legragyogóbb intelligencia, a legbölcsebb és legműveltebb elme előtt 
is örök titok marad” (Ellen G. White: Testimonies for the Church [Bizonyság-
tételek a gyülekezetnek]. 5. köt., 698-699. o.). 

Istenhez nincs hasonló (1Kir 8:60). Úgy gondolkodik, emlékezik és cse-
lekszik, hogy azt mi nem is tudjuk felfogni. Mindegy, hogyan próbáljuk 
a saját képünkre formálni, mindig Isten marad. Ő az, aki megalkotta a hó-
pelyheket, az agyunkat, az arcunkat, egyéni tulajdonságainkat, „és rajta 
kívül nincs más” (1Kir 8:60, ÚRK). Ő a Teremtő, aki alapvetően különbözik 
teremtményeitől.  

A következő igék alapján tehát mennyire különbözik Isten a teremtmé-
nyeitől? 1Sám 2:2; Zsolt 86:8; Ézs 55:8; Jer 10:10; Tit 1:2

Amikor azon elmélkedünk, hogy milyen az Isten, mi mindennel rendel-
kezik, mi mindent cselekszik, fel sem vetődik bennünk, hogy versenyre 
kelhetnénk vele. Ám bizonyos értelemben „versenyeznie kell” az ember 
szeretetéért és ragaszkodásáért. Talán ezért írja az Ige, hogy féltőn szerető 
Isten (2Móz 34:14). Az embert szabadnak teremtette, ami azt jelenti, hogy 
szabadságunkban áll szolgálni Őt, vagy rajta kívül bármi mást. Ez volt az 
emberiség alapproblémája: a különféle formákban jelentkező más istenek 
imádata mellett döntöttek, és nem az egyetlen, igaz Istent imádták, aki te-
remtette és fenntartja az egész univerzumot. Ezért mondja, hogy Ő féltőn 
szerető Isten.

Vajon az életünkben verseng valami az Isten iránti szeretettel? 
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január 18. csütörtök

A VALÓDI TULAJDONOS

Isten tulajdonai vagyunk mind a  teremtés, mind a  megváltás jogán, de 
nemcsak mi magunk vagyunk az Övéi, hanem minden vagyonunk is. A szó 
szoros értelmében semmink sincs a döntéseinken kívül. 

Ezzel szemben a világi gondolkodás egyik alaptétele, hogy értékeink a sa-
ját tulajdonunkat képezik. Ám ez becsapás. Ha a keresztény úgy gondolja, 
hogy az övé minden, amije van, akkor Isten Igéjének tanításával ellentétes 
dolgot hisz. Minden Istené, nem a miénk (Jób 38:4-11). Mi csak idegenek/
jövevények és bérlők vagyunk (3Móz 25:23), miként az izraeliták voltak az 
ígéret földjén. A következő lélegzetvételünk is Istentől függ (ApCsel 17:25). 
Amiről azt gondoljuk, hogy a miénk, az is az Övé. Csak Isten sáfárai, vagyo-
nának kezelői vagyunk, ezért az Ő dicsőségére kell felhasználni kézzelfog-
ható és meg nem fogható javainkat egyaránt. 

A következő versek alapján írjuk le, mi mindenre terjed ki Isten tulajdo-
na! 5Móz 10:14; Zsolt 50:10; 104:16; Ez 18:4; Agg 2:8; 1Kor 6:19-20 Ezek 
szerint hogyan tekintsünk anyagi javainkra? 

„Minden Istené. Az ember talán figyelembe sem veszi az Úr igényét. Mi-
közben Isten gazdagon elárasztja áldásaival, ő csak önző felmagasztalásá-
ra használja mindazt, de egy nap majd számot kell adnia arról, hogyan 
sáfárkodott” (Ellen G. White: Testimonies for the Church [Bizonyságtételek 
a gyülekezetnek]. 9. köt., 246. o.). 

Isten a tulajdonos, mi pedig a sáfárai vagyunk, ami olyan kapcsolatot je-
lent, ami által felkészülhetünk a mennyre, ami a saját áldásunkra és má-
sok javára szolgál. A hűtlen sáfár viszont talán akadályozza a tulajdonos 
hozzáférését saját javaihoz. Ahogy a tegnapi tanulmányban is leszögeztük: 
Isten nem kényszeríti ránk az akaratát. Ő teremtett meg és ránk bízta a vi-
lág javainak kezelését addig, amíg vissza nem tér. Hűen tükrözi a vele való 
kapcsolatunkat az, amit javainkkal teszünk. 

Gondoljuk át, mit jelent a gyakorlatban az, hogy nem mi birtokoljuk 
javainkat, mert minden Istené! Ezek szerint hogyan viszonyuljunk 
a ránk bízott javakhoz?  
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január 19.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Mai ismereteink szerint a sáfárság akkor kezdődött, amikor Isten csodá-
latos kerti otthonba helyezte Ádámot és Évát, amit művelniük és őrizniük 
kellett (1Móz 2:15). Tökéletes, élhető viszonyok között kellett tartaniuk az 
Édent – ami nem lehetett túl nehéz feladat. Isten felhatalmazta őket felada-
tuk végzésére és megtanította kötelességeikre. Az új családnak életcélt és 
boldogságot biztosított az Édenről való gondoskodás. 

A héberben az „uralkodni” (1Móz 1:26, 28) szó még azt fejezi ki, hogy 
„uralma, ellenőrzése alá von”. A körülményeket figyelembe véve ez nem 
szigorú uralom volt Isten teremtett világa fölött, inkább jó szívvel végzendő 
gondoskodás. Ez a kötelességünk azóta sem szűnt meg. Ádámnak és Évá-
nak abban a környezetben kellett megtanulnia, hogy Isten a tulajdonos, ők 
pedig a javak kezelői, sáfárai. Istennek kezdettől fogva az volt a szándéka, 
hogy Ádámnak és Évának felelős posztja legyen, de ne legyenek tulajdono-
sok. Bizonyítaniuk kellett Isten előtt, hogy hűségesek feladataikhoz. 

„Isten Ádámra és Évára bízta az Éden kertjét, hogy gondozza, »művelje és 
őrizze azt«. Ők pedig boldogan vállalták és végezték a feladatot. Elméjük, 
szívük és akaratuk teljes összhangban működött. Munkájuk közben nem 
fáradtak el, nem érezték terhét. Óráik hasznos munkával teltek, egymással 
boldog közösséget ápoltak. Elfoglaltságuk kellemes volt. Az Atya és Jézus 
meglátogatta őket és beszélgetett velük. Teljes szabadságban éltek... Isten 
volt édeni otthonuk tulajdonosa, neki tartoztak számadással” (Ellen G. 
White: Manuscript Releases [Válogatott kéziratok]. 10. köt., 327. o.).  

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Mire tanít a környezetünkkel kapcsolatos alapvető felelősségről az, 

hogy Istené a világ? Kerülve a környezetvédő aktivisták szélsőséges 
politikai megnyilvánulásait, akik magát a  teremtett világot imád-
ják, vajon a keresztényeknek mi legyen az álláspontja a környezet-
védelmet illetően? 

2. Gondoljuk át újra a féltőn szerető Isten kifejezést! Talán nem köny-
nyű megérteni, mert a  féltékenységhez sokszor rossz képzeteket 
társítunk és kerülendőnek tartjuk. Hogyan alkalmazható mégis 
Istenre ez a kifejezés, de negatív jelentéstartalom nélkül? 

3. Hogyan tanulhatunk meg különbséget tenni az Isten által teremtett 
dolgok helyes használata és élvezete, valamint ugyanezek káros hasz-
nálata és kizsákmányolása között? Miért fontos a megkülönböztetés? 
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GERZSENYI SÁNDOR:
ÓRÁNK LEJÁR

Nézd, mennyi jel, mennyi fény, mennyi árnyék!
Mind arra int: Jézusunk visszatér.
Bősz harcra kél ellenünk most a Sátán;
semmit sem ad, bárha mindent ígér.
Hogy reng a föld! Halld, miként zeng az ég!
Vedd hát ma kézbe az áldott Igét!
Nincs messze már. – Óránk lejár.
Légy hű halálig, s a szívére zár!

Várd, mint a hű szolga Jézust, a Gazdát!
Bár késni látszik, te virrasztva várd.
Tedd szorgosan, mit reád bíz a Lélek,
ünnepre készülve őrizd ruhád! 
Csak nézz az Úrra és semmit se félj!
Fönn égi hon vár rád, mennyei cél.
Nincs messze már. – Óránk lejár.
Légy hű halálig, s a szívére zár!
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január 20-26. 

Elkerülni a világ útjait

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Királyok 3:14; Zsoltár 119:11; 
Ezékiel 36:26-27; Róma 8:5-6; Efezus 6:18; Zsidók 11:1-6 

„Nem használ a vagyon a harag idején, de az igazság kiragad a halálból… 
Aki gazdagságában bízik, elbukik, de az igazak kivirágoznak, mint a fa ága” 
(Péld 11:4, 28, ÚRK). 

Sátán kudarcot vallott Jézussal szemben, viszont mindenki másnál sikerrel 
járt. És ez így lesz a továbbiakban is, hacsak nem vesszük fel a harcot ellene 
Isten hatalmának fegyverzetében, hiszen egyedül Ő tud megvédeni a világ 
csábításától. 

Ezért jól tesszük, ha mennyei Gondviselőnkre tekintünk. Dávid az élet va-
lódi értékét megértve írta: „Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de akik az 
Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek” (Zsolt 34:11). Salamon is tisztában 
volt azzal, hogy a bölcsesség és értelem sokkal értékesebb az ezüstnél és 
az aranynál (Péld 3:13-14). A valódi boldogság és helyes életmód azzal jár 
együtt, hogy levesszük tekintetünket a tulajdonunkban lévő javakról és az 
élő Krisztusra nézünk, aki drága áron váltott meg minket. 

A Jézussal való élő és ható kapcsolat az egyetlen módja annak, hogy ellen-
álljunk a világ csábításának. Ezen a héten ennek a kapcsolatnak az eleme-
it fogjuk tanulmányozni, valamint azt, hogy lelki életünk szempontjából 
mennyire fontos felismerni a világ álarca mögött rejtőzködő hatalmat. El 
kell ismernünk, hogy nem élhetünk Krisztus nélkül, aki az életünk valódi 
értelme! 

4. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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január 21. vasárnap

KAPCSOLAT KRISZTUSSAL 

A világi javak birtoklása még a nem túl gazdagok esetében is rablánc le-
het, ami Krisztus helyett a világhoz kötözi lelküket. Még ha nincs is nagy 
vagyonunk, szörnyű átok lehet a világi javak utáni szenvedélyes vágy, el 
is veszíthetjük lelkünk üdvösségét miatta, ha nem rendeljük Isten uralma 
alá. Sátán tudja ezt, ezért használja a gazdagság szeretetét arra, hogy annyi 
embert csaljon tőrbe, amennyit csak tud. 

Mi az egyetlen védelmünk? 

„Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel” (Kol 3:2). Hogyan tehet-
jük ezt meg? Lásd még: Zsolt 119:11; Ef 6:18!

Még milyen igék szólnak arról, hogy mire kell figyelnünk? Lásd pl. Fil 4:8! 

A világiasság minden formája ellen egyetlen gyógymód van: a Krisztusnak 
való teljes odaadás (Zsolt 34:2), az élet csúcspontjain és mélypontjain egya-
ránt. Mózes „Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gya-
lázatát, mert a megjutalmazásra tekintett” (Zsid 11:26, ÚRK). Krisztus legyen 
a legfontosabb számunkra, előbbre való minden más kapcsolatnál. Jézus 
Krisztus meggyőződésen alapuló elkötelezettséget vár tőlünk, nem pedig 
csak azt, hogy épp kit vagy mit szeretünk jobban. Pontosabban: azért adjuk 
át magunkat Krisztusnak, mert tudjuk és értjük, hogy kicsoda Ő és mit tett 
értünk; nem pedig azért, mert esetleg azonnali előnyünk származhat abból, 
hogy hiszünk benne és elkötelezzük magunkat mellette. Életünket el kell rej-
tenünk Krisztusban, tervei legyenek a mi terveink! A valódi elköteleződés azt 
jelenti, hogy rátesszük kezünket az eke szarvára és nem nézünk hátra (Lk 
9:62). Amikor az elkötelezettségnek ilyen szintjét vállaljuk fel, Jézus kitelje-
síti bennünk mindazt, ami csak fejleszthető. Ha átadjuk magunkat neki, Ő 
megtöri lelkünkön a világ fogását. Legyen inkább Jézus Krisztus az életünk 
Ura és ne a földi kincsek, hiszen egyedül Ő tölti be életünkben az űrt! 

Gondoljunk a legutóbbi alkalomra, amikor megkaptuk azt az anyagi 
természetű dolgot, amire nagyon régen vágytunk! Mennyi ideig tartott 
az öröm és megelégedettség? Mennyi idő múltán kezdett halványulni 
az élmény, hogy végül ugyanott kössünk ki lélekben, ahonnan elin-
dultunk? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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január 22.hétfő

AZ IGÉBEN

Világszerte több mint hatmilliárd Biblia foroghat közkézen, de vajon há-
nyat tekintenek ezek közül az élő Isten szavának? Hányat olvasnak nyitott 
szívvel, az igazságot szomjazva? 

A helyes bibliatanulmányozás a lelki iránytűnket jó irányba állítja be és 
segít utat találni a hamissággal teli, zűrzavaros világban. A Biblia Isten-
től származó, élő dokumentum (Zsid 4:12), és rámutat olyan igazságok-
ra, amelyeket másutt nem találhatunk meg. Isten térképe ez a mindennapi 
életünkhöz, amellyel oktat, szélesíti látókörünket és nemesíti jellemünket. 

Olvassuk el Jn 5:39, 14:6 és 20:31 verseit! A Bibliában, különösen az 
evangéliumokban találjuk a leghitelesebb beszámolókat Jézusról. János 
evangéliumának itt idézett részeiből mit tudhatunk meg róla, valamint 
arról, hogy miért olyan fontos minden hívőnek?  

Azért tanulmányozzuk a Bibliát, mert az az igazság fő forrása. Jézus az 
igazság, és a Bibliában azért találjuk meg Őt, mert az Igében kinyilatkoztat-
ta magát. Isten szavából, az Ó- és Újtestamentumból ismerjük meg, hogy 
kicsoda Jézus, mit tett értünk. Ezek után megszeretjük Őt, majd örökké-
való kezébe helyezzük életünket és lelkünket. Ha Jézust követjük és en-
gedelmeskedünk szavának, ahogy az Igében kinyilatkoztatta, szabadok 
lehetünk a bűn és a világ kötelékeitől. „Azért ha a Fiú megszabadít titeket, 
valósággal szabadok lesztek” (Jn 8:36).

Olvassuk el Róm 8:5-6 verseit! Mitől óv itt az apostol? Isten Igéjének ta-
nulmányozása hogyan segíthet a gondolatainkért folyó harcban?  

A világ szeretete, különösen a világi gazdagságé könnyen eltávolíthat ben-
nünket Istentől, ha nem vigyázunk. Ezért fontos, hogy meggyökerezzünk 
az Igében, ami azokra az örök lelki valóságokra mutat rá, amelyek létfon-
tosságúak a keresztények életében. 

A világi dolgok szeretete nem emeli erkölcsi magasságokba gondolatain-
kat, hanem kapzsisággal, önzéssel és testi vágyakkal oltja ki a bibliai elve-
ket. Az Igében bemutatott szeretet építi a kapcsolatokat, hiszen arra tanít, 
hogy mennyire fontos magunkból adni másoknak. Ezzel szemben a világi-
asság azt jelenti, hogy csak magunknak akarjuk a dolgokat megszerezni, ez 
pedig ellenkezik mindazzal, amit Jézus képvisel. 
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január 23. kedd

IMAÉLET

„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és 
akit elküldtél, a Jézus Krisztust” (Jn 17:3). Nem csoda, ha a keresztények 
gyakran beszélnek arról, hogy hitük lényege az Istennel való kapcsolat. Ha 
Istent megismerni egyenlő az örök élettel, akkor a vele való kapcsolat által 
miénk az örök élet is. Ebben a kapcsolatban pedig létfontosságú a kommu-
nikáció. Isten az Igében közli a gondolatait és mi imában válaszolhatunk 
neki. Az ima létfontosságú, ha a világ dolgai helyett a mennyei dolgok felé 
akarjuk irányítani gondolatainkat és szívünket. Azért jelenthetjük ki ezt, 
mert természetéből adódóan az ima magasabb dimenzió felé terel. Itt is 
óvatosnak kell azonban lennünk, mert néha az imáinkban is csupán saját 
önző vágyainkat fejezzük ki. Ezért kell úgy imádkoznunk, hogy akaratun-
kat alárendeljük Istenének. 

Évekkel ezelőtt Janis Joplin énekesnő arról énekelt, hogy „Uram, vennél 
nekem egy Mercedest?” Sajátos iróniája azoknak az anyagiasságát bírálta, 
akik állítólag hisznek Istenben. Amikor imádkozunk, biztosnak kell len-
nünk abban, hogy Isten akaratát keressük, nem pedig a sajátunkat, hiszen 
az ima önmagában is Istennek való odaszentelődést jelent és meghalást 
a világ számára. 

Olvassuk el Zsid 11:1-6 szakaszát! Mi az a fontos elem, aminek minden 
imánkban benne kell lennie? Mit jelent hittel közeledni Istenhez, hittel 
imádkozni? 

A hit nélküli ima csak tettetés, Sátán hamis hite. „Az ima és a hit szorosan 
összetartoznak és együtt is kell tanulmányozni ezeket. A hittel elmondott 
imában Istentől származó tudomány van, amit mindenkinek értenie kell, 
ha eredményessé szeretné tenni élete munkáját. Jézus így bíztat: »Azért 
mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt meg-
nyeritek, és meglészen néktek« (Mk 11:24). Megváltónk világossá teszi, hogy 
kérésünknek összhangban kell lennie Isten akaratával. Azt kell kérnünk, 
amit Ő megígért, és amit kapunk, azt az Ő akarata szerint használjuk! 
A feltételek teljesülésével az ígéret teljesedése kétségtelen” (Ellen G. White: 
Prayer [Ima]. 57. o.). 

Gondolkodjunk saját imaéletünkről! Miért imádkozunk? Mit árulnak 
el az imáink a fontossági sorrendünkről? Még mi mindenért kellene 
imádkoznunk? 
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szerda január 24.

BÖLCS ÉLET

A Biblia egyik legszebb történetében Salamon a következőt kérte Istentől: 
„Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és 
tudjon választást tenni a jó és gonosz között; mert kicsoda kormányozhatja ezt 
a te nagy népedet” (1Kir 3:9, ÚRK)?

Milyen üzenete volt Istennek Salamonhoz, amelyekre ha odafigyel, meg-
őrizték volna a nagy gazdagság okozta romlástól? Miért olyan fontos 
minden hívő számára az, amit Isten akkor mondott Salamonnak? 1Kir 
3:14; 1Jn 5:3; 1Pt 4:17

Salamon bölcs volt, ám a bölcsesség önmagában nem több információhal-
maznál, ha nem él az ember vele. Bibliai értelemben valójában nem is böl-
csesség, ha nem valósítják meg a gyakorlatban. Sokan el fognak veszni, 
akik bőven rendelkeztek helyes információval Istenről és követelményei-
ről. Salamon azonban nem engedelmeskedett, letért arról az útról, amire 
az Úr hívta. Csak élete vége felé tért észhez, akkor alázattal így írt: „Mert 
jobb a bölcsesség a drágagyöngyöknél, és semmiféle gyönyörűség sem lehet ezzel 
egyenlő” (Péld 8:11, ÚRK). 

A bölcsesség a megismert és megértett dolgok alkalmazása. Az ismeret a té-
nyeket öleli fel, a megértés a felfogott dolgokat, a bölcsesség pedig ott jön 
be a folyamatba, hogy életünkben alkalmazzuk a megértett és megtanult 
dolgokat. A bölcs sáfárnak nemcsak tudásra és megértésre van szüksége, 
hanem arra a tapasztalatra is, ami a megtanult és megértett dolgok meg-
éléséből fakad. 

Salamon példája mutatja, hogy az anyagias életstílus vákuumja milyen 
könnyen beszippantja még a legbölcsebb és legbelátóbb embert is, ha nem 
él a megszerzett tudással. 

Vö. 1Kor 3:19 és Péld 24:13-14 verseit! Mi a különbség a kétféle böl-
csesség között, amelyekről ezek a versek szólnak? Mondjuk el a cso-
portban, mit gondolunk erről! 
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csütörtökjanuár 25.

A SZENTLÉLEK

A nagy küzdelem valóságos – két hatalom küzd a lelkünkért. Az egyik 
Krisztushoz vonz bennünket (Jn 6:44), a másik a világhoz (1Jn 2:16). 
A Szentlélek ereje a jó irányba képes vonzani minket és meg is teszi, ha 
átadjuk magunkat neki. 

„De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igaz-
ságra” (Jn 16:13; Jn 14:16). A Szentlélek felhatalmaz arra, hogy az elveink 
és hitünk szerint éljünk és ne a világban általános szeszélyek, érzelmek 
sodrásában. Ha valóban szeretnénk felkészülni arra, hogy a mennyben él-
jünk, akkor már itt a földön is kövessük hűségesen a Szentlélek irányítását! 

Pál így tanácsol: „a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején 
nyugodjék” (1Kor 2:5). A világ csábítása, ami gyakran az anyagiasságon 
keresztül nyilvánul meg, elszakít bennünket az Úrtól, a Szentlélek hatalma 
azonban Jézushoz vonz, ha nem utasítjuk el. 

A világgal és a csábításaival folytatott küzdelemben kizárólag rajtunk 
kívül álló erő segíthet győzelemre. Olvassuk el Ez 36:26-27, Jn 14:26 és 
Ef 3:16-17 verseit! Ha engedjük, hogy a Szentlélek vezessen bennünket, 
mi mindent képes megtenni Isten a lelki győzelmünkért? 

„Sátán hamis elméletek és hagyományok útján tesz szert hatalomra elménk 
felett, s miközben az embereket a tévedések útjára vezeti, eltorzítja jellemü-
ket. A Szentlélek a Szentírás útján szól az elménkhez, és az igazság bélyegét 
nyomja rá szívünkre. Így tárja fel a tévedésünket és űzi ki azt a lelkünk-
ből. Krisztus az igazság Lelkével, aki Isten szava által munkálkodik, von 
bennünket, az Ő választott népét oltalma alá” (Ellen G. White: Jézus élete. 
Budapest, 2000, Advent Kiadó, 577. o.). 

A Szentlélek közli velünk az igazságot, és Ő a legnagyobb ajándék, akit Jé-
zus adhatott nekünk, hogy mennybemenetele után képviselje az istenséget 
a földön. A Szentlélek erőt akar adni ahhoz, hogy ellenállhassunk a világ 
nagy vonzerejének és „igézetének”. 

A világ mindnyájunkat vonz, nem igaz? Milyen döntéseket kell meg-
hoznunk akár most is, amelyek segítenek alárendelni magunkat 
a  Szentléleknek, aki egyedül képes erőt adni, hogy ellenállhassunk 
a kísértéseknek?  
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január 26.péntek

OVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A sáfár a kötelesség és a szeretet elvei alapján dolgozik. „Emlékezzünk arra, 
hogy a kötelességnek van egy ikertestvére: a szeretet, e kettő együtt szinte 
bármit elérhet, de külön-külön egyik sem képes a jóra” (Ellen G. White: 
Testimonies for the Church [Bizonyságtételek a gyülekezetnek]. 4.  köt., 
62. o.).  A kötelesség a gyakorlatban megélt szeretet. Ahhoz, hogy szere-
tetünk kötelességünk tudatára ébresszen bennünket, Krisztus áldozatára 
kell összpontosítanunk. 

A világ alapelvei ezzel éppen ellentétesek: gyűlölet és ikertestvére, a láza-
dás. A lázadás a gyakorlatban megélt gyűlölet. Lucifer fellázadt Isten ellen 
(Ez 28:16-17), és ezzel a lelkülettel nem is fog felhagyni, amíg él. A szeretet 
uralmát az uralom szeretetévé fordította át. Izrael vallási vezetői gyűlölték 
azt a fajta tekintélyt és hatalmat, amit Jézus képviselt (Mt 22:29), ezen még 
akkor sem változtattak, amikor menekültek a templomból vagy elhúzód-
tak átható tekintete elől. 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Időzzünk még egy kicsit a szeretet és a kötelesség témájánál! Mit 

értett Ellen G. White azon, hogy az „ikerpár” tagjai külön-külön 
nem képesek a jóra? Milyen a szeretet kötelesség/kötelezettség nél-
kül, és milyen a kötelesség szeretet nélkül? Miért kell együtt járni-
uk? 

2. Az e heti alapige így hangzik: „Nem használ a vagyon a harag idején, 
de az igazság kiragad a halálból… Aki gazdagságában bízik, elbukik, 
de az igazak kivirágoznak, mint a fa ága” (Péld 11:4, 28, ÚRK). Mit 
jelent ez? Mit mond a vagyonról és mit nem mond róla? 

3. Beszélgessünk az osztályban Salamonról! Hogyan térhetett le 
ennyire a jó útról? Lapozzuk át a Prédikátor könyvét és keressünk 
olyan verseket, amelyek rávilágítanak, mennyire hiábavaló és üres 
a világi javak összessége, még ha oly sok van is belőle valakinek, 
mint mondjuk Salamonnak! Mit tanultunk ezen a héten az imáról, 
a bibliatanulmányozásról és a Jézussal való kapcsolatról, ami lelki 
értelemben a helyes ösvényen vezet bennünket? 

4. Hogyan tarthatja Sátán fogságban azokat is, akiknek nincs túl sok 
a világi javakból? 

5. Milyen választ adtunk a szerdai tanulmány utolsó kérdésére, ami a 
kétféle bölcsességről szólt?  
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KIS SZABÓ JUDIT: 
ÚJJÁSZÜLETÉS

Itt vagyok
földnek, erdőnek
illata pácol
kegyelmed rajtam
betakart avar
így vagyok
évezredek hitetlen beszéde
egyre serken
bűn parazitáinak
kilökődött spóráit
óhatatlanul magamba
szívom
itt, lassul az eszmélés
tudatlanság hűvös köde
szunnyadásra marasztal
kínom
bíbor szőttes
meztelen testemnek
prófétai szó visszhangja
suhan ágak közt
s rám talál
gyengéden ölel
reménnyel szőtt
két karod
korcsosult testemen
csókod balzsamoz
szerelmes sóhajod
új élettel lehel.
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január 27-február 2. 

Sáfárok az Éden utáni időben

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 22:14-18; 1Korinthus 4:1-2; 
2Korinthus 5:10; Efezus 6:13-17; Kolossé 2:2

„...hanem mint akiket Isten kipróbált, hogy ránk bízza az evangéliumot, 
s úgy szólunk, mint akik nem az emberek tetszését keressük, hanem az Iste-
nét, aki megvizsgálja szívünket” (1Thessz 2:4, ÚRK). 

Ádám és Éva első feladatai közé tartozott a sáfárság. Isten nekik adta a ker-
tet és az egész teremtett világot, hogy gondoskodjanak róla, élvezzék és 
uralkodjanak rajta (1Móz 2:15), bár nem az ő tulajdonuk volt. Sáfárai és 
őrzői lettek mindannak, amit az Úr rájuk bízott. 

Ezen a héten közelebbről meg fogjuk vizsgálni a sáfár meghatározását, de 
ezúttal azt nézzük meg, hogy mit jelentett ez az Éden utáni időszakban, 
miután ősszüleinket kiűzte onnan az Úr. Mindnyájan sáfárok vagyunk, de 
sajnos olyan környezetben, ami nagyon különbözik attól, amit Ádám és 
Éva kezdetben élvezhettek. 

Mi a  sáfárság? Egyes bibliai szereplők életükkel mutatják be, mit jelent 
sáfárnak lenni. Más igeszakaszok még világosabban meghatározzák ezt. 
Isten sáfáraiként már nem a világra és az anyagi javakra koncentrálunk, 
hanem Teremtőnkre és a ránk bízott küldetésre figyelünk. Ahogy Ádámra 
és Évára, ránk is feladatokat bíz Isten. Az édeni bűnbeesés óta azonban 
a sáfárság feladata némileg változott, hiszen a fizikai világ feletti őrködésen 
kívül a lelki jellegű igazságok jó sáfáraivá is kell válnunk.  

5. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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január 28. vasárnap

SÁFÁROK AZ ÓTESTAMENTUMBAN

Az Ószövetségben csak néhány alkalommal fordul elő a „sáfár” szó. Leg-
több esetben a ház gondviselőjét jelenti, aki a háztartás irányításáért felelős 
(1Móz 43:19; 44:1, 4; 1Kir 16:9). A sáfár felelőssége volt a ház ügyeinek 
intézése, gazdája vagyonának kezelése, valamint az, hogy megtegye, amit 
csak kérnek tőle. Az Ószövetség a sáfárt a tulajdonságaival határozta meg. 
A sáfárokat nem lehet elválasztani gondnoki feladataiktól, hiszen ezek ha-
tározzák meg kilétüket. 

Az Ószövetség világossá teszi a sáfár néhány jellemzőjét. Először is, a fel-
adata különösen fontos volt (1Móz 39:4). A sáfárokat képességeik alap-
ján választották ki, és az elvégzett munkáért gazdájuktól tiszteletet, elis-
merést kaptak. Másodszor, tudták, hogy amit uruk rájuk bíz, az nem az 
övék (1Móz 24:34-38). A gazda és a sáfár között ez az alapvető különbség. 
A sáfár pedig tudta, mi a pozíciója. Harmadszor, ha a sajátjának tekintette 
azt, amit a gazda rábízott, megtört a bizalom, a gazda elbocsátotta (1Móz 
3:23; Hós 6:7). 

Ézs 22:14-18 szakasza alapján tudjuk, hogy Ezékiás király uralkodása 
idején Sebnát nevezték ki sáfárnak, valamint kincstárnoknak. Mindket-
tő igen fontos tisztség volt. Mi történt vele, miután feladatköréhez hűtlen 
lett? 

„A sáfár azonosítja magát urával. Elfogadja felvigyázói feladatát, és ura he-
lyett hoz döntéseket, mégpedig olyanokat, amilyeneket ura hozna, ha jelen 
lenne. Ura érdekei az ő érdekei lesznek. A sáfár tisztsége nagy kiváltság, 
mert az ura bízik benne. Ha bármilyen szempontból is önző módon cselek-
szik, és az ura javaival való kereskedést a maga hasznára fordítja, visszaél 
a bizalommal” (Ellen G. White: Testimonies for the Church [Bizonyságtételek 
a gyülekezetnek]. 9. köt., 246. o.). 

Hogyan érthetjük meg igazán, hogy valóban csak sáfárai (felvigyázói) 
vagyunk a ránk bízott dolgoknak? Ez a felismerés hogyan hasson min-
den tettünkre? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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január 29. hétfő

SÁFÁROK AZ ÚJTESTAMENTUMBAN

Az Újtestamentumban a „sáfár” kifejezésre két görög szót használtak, az 
egyik a háromszor előforduló epitropos, a másik pedig az oikonomos, ami 
tízszer szerepel. Mindkettő olyan tisztséget jelöl, ami felügyelői feladatokat 
foglal magába, amelyeket a  gazda bízott a  sáfárra. Mind az Ó-, mind az 
Újszövetség a feladatuk alapján határozza meg a sáfárokat. Az Újszövetség 
konkrétan az elszámoltathatóság, illetve az elvárások szempontjából írja 
le a sáfár feladatkörét (Lk 12:48; 1Kor 4:2). Az Ószövetség inkább Isten 
tulajdonjogát jelenti ki, minthogy bennünket azonosítana sáfárként. A sá-
fár fogalma hasonló mindkét Testamentumban, de az Újszövetség kitágítja 
a fogalmat, nem csak a ház felvigyázójára utal vele. A hűtlen sáfár példáza-
tában (Lk 16:1-15) Jézus még jobban bővíti a sáfár meghatározását. A ta-
nulság sokkal mélyebb annál, hogy a felvigyázó elkerüli a pénzügyi csődöt. 
Arra is alkalmazható, ha valaki a lelki kudarcot kerüli el, mert bölcsen dönt 
a hite alapján. A bölcs sáfár már a jelenben készül Jézus eljövetelére (Mt 
25:21). 

Olvassuk el 1Kor 4:1-2, Tit 1:7 és 1Pt 4:10 verseit! Mit tudunk meg belő-
lük a sáfárokról és a sáfárságról? 

„Nem kellene-e kinyitnunk szívünket a Szentlélek előtt, hogy minden ké-
pességünk és erőnk feltámadjon, amit csak kaptunk az Istentől? Krisztus 
tulajdona vagyok és szolgálatában állok. Kegyelmének sáfáraként élek” 
(Ellen G. White: Fundamentals of Christian Education [A keresztény nevelés 
alapelvei]. 301. o.). 

Lk 12:35-48 szakaszában Jézus jelképes értelemben is használja a „sáfár” 
szót. Arról beszél, hogy a bölcs sáfár készen várja az ember Fiának visszajö-
vetelét, viszont hűtlen sáfárhoz hasonlítja azt, aki felhagyott a javak gondos 
kezelésével, mert ura késlekedett a hazatéréssel. A hűtlen sáfár zsarnokká 
vált, sanyargatni kezdte a környezetét. Nem lehet a jó munkás példaképe, 
sem a kegyelem sáfára. 

Amikor elfogadjuk Krisztust, sáfárok leszünk: arra kapunk elhívást, hogy 
Isten javait kezeljük. A keresztényi élet valóságos ajándékaival is hűséggel 
kell bánnunk, mert a mennybe készülünk. 

Olvassuk el Lk 12:45 versét! Adventistaként miért kell különösen 
vigyáznunk azzal, hogy bele ne essünk ebbe a csapdába, amennyiben 
a „késlekedés” gondolatával küzdünk? 
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január 30. kedd

ISTEN TITKAINAK SÁFÁRAI

Kol 2:2-3 és 1Tim 3:16 versei mit neveznek titoknak? Mit árul el az em-
beri megismerés korlátairól az, hogy ez titok? 

Cófár így szólt Jóbhoz: „Beleláthatsz talán az Isten titkaiba? Felérhetsz-e te 
a Mindenható tökéletességéhez” (Jób 11:7, RÚF)? A titok szó azt jelenti, hogy 
valami zavarba ejtő, homályos, ismeretlen, tisztázatlan vagy felfoghatatlan. 
Isten lejegyeztette titkait a Bibliában, még ha azok teljes megértése meg is 
haladja felfogóképességünket. Ezért titkok. Olyan ez, mintha mindnyájan 
rövidlátók lennénk – mint ahogy lelki értelemben azok is vagyunk –, mégis 
az eget kémlelnénk, azt remélve, hogy a  legkisebb részletet is tisztán lát-
hatjuk. Nem láthatunk olyan messzire, hacsak Isten nem tesz erre képessé 
bennünket. 

Mit tár fel előttünk Isten 5Móz 29:29 versében? 

Olyan titkok sáfárai vagyunk, amelyeket egészen fel sem foghatunk. Csak 
annyit tudhatunk, amennyit a kinyilatkoztatás és a Szentírás feltár. Sáfár-
ságunk lényege, hogy Krisztus szolgáiként és Isten titkainak sáfáraiként 
éljünk (1Kor 4:1). 

Isten szeretné, ha sáfáraiként kitartóan tanítanánk, védelmeznénk és őriz-
nénk azt az isteni igazságot, amit kinyilatkoztatott. Ennek végzése az igazi 
sáfárság, és azt jelenti, hogy megvan nálunk a hit titka tiszta lelkiismerettel 
(1Tim 3:9). 

A legnagyobb titok pedig az, hogy mindnyájan tapasztalatot szerezhetünk 
Krisztussal, dicsőségünk reménységével. A megváltás terve természetfeletti, 
és nem tudjuk teljes mértékben megérteni. Az egész mindenség Teremtője 
(Jn 1:1-3) lejött a földre és „megjelent testben” (Ellen G. White: Manuscript 
Releases [Válogatott kéziratok]. 6. köt., 112. o.), csak azért, hogy felajánlja 
önmagát áldozatul az emberiség bűneiért. Ez olyan titkokat rejt, amit való-
színűleg soha nem fog megérteni egyetlen teremtmény sem a maga teljes-
ségében. Még az angyalok is tanulmányozzák annak titkát, hogy miért jött 
Jézus a földre (1Pt 1:12). Viszont amit tudnak, az arra indítja őket, hogy 
dicsőítsék az Urat dicsőségéért és jóságáért (lásd Jel 5:13). 

Isten az evangélium sáfárainak hívott el bennünket. Milyen feladato-
kat jelent ez magától értetődően? 
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január 31. szerda

A LELKI IGAZSÁGOK SÁFÁRAI 

Amikor a sáfárságra gondolunk, kézzelfogható dolgok jutnak eszünkbe, és 
ez jól is van így. Amint azonban már eddig is láthattuk, a sáfárság túlmu-
tat ezen. A kézzelfogható dolgokon kívül a megfoghatatlan ajándékok is 
Istentől származnak. Ezek lelki javak, amelyeket Isten ad (1Pt 4:10), hogy 
Krisztusban maradjunk, így kialakíthassuk a keresztényi tulajdonságokat 
és olyanná válhassunk, amilyenné Őbenne lehetünk. A meg nem fogható 
dolgokkal ezért sokkal gondosabban kell bánnunk, mint a konkrét, anyagi 
dolgokkal, hiszen végtelenül értékesebbek. 

Olvassuk el Ef 6:13-17 szakaszát! Mi mindent kaptunk Istentől, aminek 
sáfárai lettünk? Miért alapvetően fontos helyesen kezelni mindezeket?

„Az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban” 
(Róm 6:23). Nem adhatja meg nekünk azt az üdvösséget a világ és mind-
az, amit a világ nyújt, ami Jézus Krisztusban a miénk. Az üdvösség Isten 
ajándéka, ez a legértékesebb kincsünk. Ennek valóságát mindig szem előtt 
tartva helyes szemléletünk lehet az Istentől kapott egyéb javaink feletti sá-
fárságban is. 

„A természet tankönyvéből is csak a Golgotáról sugárzó fényben tudunk 
helyesen tanulni és tanítani. A betlehemi történeten és a kereszt eseménye-
in keresztül mutassuk be, hogy lehetséges a győzelem a gonosz fölött, és 
hogy minden áldás a megváltás ajándéka által árad ránk” (Ellen G. White: 
Nevelés. Budapest, 2015, Advent Kiadó, 89. o.)!  

A megváltás csak azért lehet a miénk, mert Jézus megfizette az árát értünk. 
Pál világosan kijelenti: „Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnök-
nek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint” (Ef 1:7). Csak azért 
a  miénk, mert Isten nekünk adta. Mennyire fontos magunkra venni „az 
Isten teljes fegyverzetét” (Ef 6:11), hogy a gonosz ne tudjon közel férkőzni 
hozzánk és meglopni bennünket! Csak akkor árthat, ha engedjük neki, és 
ez akkor történhet meg, ha nem engedelmeskedünk annak, amit Isten az 
Igéjében kinyilatkoztatott (Ef 6:17). Legkomolyabb védelmünk az, ha hittel 
engedelmeskedünk a kapott világosságnak. 

Olvassuk el Ef 6:13-17 szakaszát! Hogyan öltsük fel az Isten fegyverze-
tét? Miért mondhatjuk, hogy sáfárai vagyunk mindannak, amit e fegy-
verzettel megkapunk? 
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február 1. csütörtök

MI A SÁFÁR FELADATA?

A bölcs sáfárt az jellemzi, hogy készségesen elfogadja és a gyakorlatba át-
ülteti személyes felelőssége erkölcsi elvét. A személyes felelősség egyrészt 
döntés, amit meghozunk, továbbá tett, amit véghezviszünk. Aki felelősen 
gondolkodik, az elismeri az ok-okozati összefüggéseket. A személyes fele-
lősség elfogadása olyan kulcsfontosságú tényező, amit nem lehet figyelmen 
kívül hagyni, ha meg akarjuk határozni, mi is a sáfár; hiszen a sáfárnak 
komolyan arra kell törekednie, hogy szívén viselje ura legfőbb érdekeit. Ez 
a készség olyan döntés, ami meghatározza, milyen kapcsolata lesz a sáfár-
nak Istennel.

„Isten arra vágyik, hogy közvetlen kapcsolatba vonja az embereket önma-
gával. Az emberekkel való bánásmódjában mindig elismeri a  személyes 
felelősség elvét. Bátorítani akarja az embereket arra, hogy rá hagyatkozza-
nak és kérjék személyes vezetését. Ajándékait egyénileg adja az emberek-
nek. Mindenkire szent javakat bíz és mindenkinek az Ajándékozó utasítá-
sa alapján kell kezelnie azokat. Mindenki Istennek tartozik számadással” 
(Ellen G. White: Testimonies for the Church [Bizonyságtételek a gyülekezet-
nek]. 7. köt., 176. o.). 

Sáfárként nem ruházzuk át felelősségünket egy másik emberre vagy szerve-
zetre. Személyes felelősségünk van Isten előtt, és ez tükröződni fog a körü-
löttünk élőkhöz való viszonyulásunkban (1Móz 39:9; lásd még Dán 3:16). 
Az éppen adódó feladatokat legjobb képességeink szerint fogjuk végrehaj-
tani. Isten szemében a siker sokkal inkább a hitünkön és a tisztaságunkon 
múlik, mint a bölcsességünkön vagy a képességeinken. 

Hogyan értelmezzük 2Kor 5:10 szavait annak fényében, hogy mit jelent 
bölcs sáfárnak lenni? 

A teológusok és a filozófusok körében évszázadok óta sok vita folyt a sza-
bad akarat nehéz kérdései körül. A Szentírás azonban világos: Isten való-
ban szabad akaratot, választási szabadságát adott az embernek. Máskülön-
ben semmi értelme sem lenne annak, hogy cselekedeteink alapján ítél meg. 
Tehát igenis személyes felelősségünk helyes döntéseket hozni minden tet-
tünkben, és ebbe az is beletartozik, hogy Mesterünk javainak hűséges sá-
fárai legyünk. 
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február 2.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
A sáfárnak fordított szó néhány ószövetségi igeversben nem egyetlen szó-
ból származik, hanem egy kifejezésből: asher al bayt, ami azt jelenti, hogy 
„aki a házon/ház fölött áll/uralkodik”. Példának okáért 1Móz 43:19 versét 
így is lehetne fordítani: „Amikor odaértek József házának sáfárához, a ház 
ajtajában beszélgettek vele.” A házban élő család szintén a házhoz tartozik, 
és mi lenne értékesebb az ember számára, mint a saját otthona? A sáfárra 
nagy értéket bíztak, de az mégsem volt az övé. Sok szempontból így még 
nagyobb a felelőssége, mintha a saját javait felügyelné. 

Ez a gondolatmenet folytatódott az Újtestamentumban is. „Az Újszövetség 
veszi az Ótestamentum gondolatait és kiegészíti azokat az I. századi elgon-
dolásokkal, tételekkel és szavakkal, így gazdagítja és tágítja ki a Biblia sá-
fárságról szóló tanítását. A Bibliában a sáfársággal kapcsolatosan használt 
leggyakoribb görög szavak az oikos, illetve oikia tőből származnak, ami azt 
jelenti: ház. Az oikonomos arra a személyre utal, aki felügyeli a házat: ő a sáfár 
vagy a gondnok. Az oikonomia az ebből képzett főnév, ami a ház felügyeletét 
jelenti, és ez a tartalom már sokkal szélesebb körű” (Handbook of Seventh-
day Adventist Theology [Hetednapi adventista teológiai kézikönyv]. Hagers-
town, Md., 2000, Review and Herald Publishing Association, 653. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. A tiltott fáról evés felelősségének felvállalása helyett mit mondott 

Ádám Istennek arra a kérdésre, hogy mit tett (1Móz 3:12)? Milyen 
érdekes, éppen az az egyik legkorábbi emberi reakció a bűn követ-
keztében, hogy igyekezett a  másikra hárítani a  felelősséget! 
Mennyire volt tehát kész személyes felelősséget vállalni a tetteiért? 
Hogyan tanulhatjuk meg elkerülni ezt az általános viselkedésfor-
mát, a felelősség hárítását? 

2. A csoportban időzzünk el annál a gondolatnál, hogy olyan dolgok-
nak is a  sáfárai vagyunk, amelyek nem kézzelfoghatóak, hanem 
lelki jellegűek. Mit jelent ez? Hogyan „kezeljük” ezeket? 

3. Gondoljunk a  hármas angyali üzenetre Jel 14:6-12 szakaszában! 
Milyen fontos igazságokat találunk itt, amelyekért sáfárként szin-
tén felelősséggel tartozunk? 

4. Miért olyan fontos, hogy megtanuljunk bizalommal és hittel tekin-
teni olyan lelki dolgokra is, amelyeket nem teljesen értünk? Milyen 
világi módszerekkel próbálkozunk mégis folyton?
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GERZSENYI SÁNDOR:
ÁLDOTTAN

Szeresd az Urat! – De szívből, nem másképp.
Ragaszkodj hozzá! – Nem az ellátásért, 
hanem azért, mert ő nagyon szeret.
Megváltott vagy, adott új életet.

Kövesd Jézust! – De ne parancs miatt tedd!
Ki őt szolgálja, szeretetből enged.
Ne csak félelemből légy hűséges!
A lámpád végig maradjon fényes!
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február 3-9. 

A sáfár ismertetőjegyei

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 6:24; Lukács 16:10-12; Róma 4:13, 
18-21; Zsidók 9:14; 11:8-12; 1János 5:2-3

„Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sá-
fárait. Ami pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik 
hívnek találtassék” (1Kor 4:1-2). 

A sáfárokat a tisztükről vagy megkülönböztető vonásaikról ismerik, mint 
ahogy a kereskedőket is logójukról vagy áruik márkájáról. Manapság so-
kan váltak híressé úgy, hogy valamilyen piacképes áru „védjegyeként” lép-
tek fel. 

A keresztény védjegye az, hogy az Úrral ápolt kapcsolata révén Krisztus 
szeretetét tükrözi. Ha Krisztus jellemvonásait éljük meg és gyakoroljuk, az 
életünk ezt fogja tükrözni. A mi védjegyünk az Övé, lényünk egybeolvad 
vele (1Kor 6:17). 

Ezen a héten arra törekszünk majd, hogy megnevezzük Isten sáfárainak 
alapvető tulajdonságait, amelyek a védjegyet alkotják. Ezek a vonások kész-
tetnek arra, hogy várjuk Jézus eljövetelét és végezzük a munkát, amelyet 
Isten az igazsága hűséges sáfáraira bízott. Minden egyes tulajdonság egyre 
mélyülő kapcsolatot jelent a Mindenhatóval, aki azért jött, hogy megkeres-
se és megtartsa az elveszetteket. Minél többet tanulmányozzuk ezeket a tu-
lajdonságokat, annál inkább meggyökereznek az életünkben. Isten szerető 
jelleme lesz a védjegyünk, minden dinamikus vonásával együtt, hatva az 
életünk minden területére most és az örökkévalóságban is.        

6. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapfebruár 4.

HŰSÉG

„...egyébiránt a  sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek talál-
tassék” (1Kor 4:2). A hűséges sáfár fontos jellemzője, hogy megharcolja és 
megnyeri „a hit szép harcát” (1Tim 6:12). A hűség Isten jellemvonása, és 
a miénk is lesz, ha engedjük, hogy kimunkálja bennünk. Hűségesnek lenni 
azt jelenti, hogy kitartunk amellett, amiről tudjuk, hogy jó, főként a lelki 
harcok hevében. 

Bizonyosan jönnek olyan konfliktusok, amelyek során döntenünk kell jó 
és rossz, helyes és helytelen között. Ezek a helyzetek is a hit harcának a ré-
szei. A sáfárok egyik jellemzője, hogy minden helyzetben a hűség mellett 
döntenek. Aki szereti a pénzt, ragaszkodjon Istenhez és ahhoz, amit tanít 
a pénz szeretetének veszélyeiről! Aki a hírnévre vágyódik, maradjon hűsé-
ges ahhoz, amit Isten Igéje mond az alázatról! Aki érzéki vágyakkal küzd, 
hűségesen kapaszkodjon a szentséggel kapcsolatos ígéretekbe! Aki hatal-
mat akar, maradjon hűséges ahhoz, amit Isten mond a szolgálatról! Talán 
egy másodperc töredéke alatt kell meghoznunk a döntést, hogy hűségesek 
maradunk-e vagy hűtlenné válunk, a  következmények azonban sokszor 
örökre szólnak. 

Olvassuk el Zsid 11:8-12, 17-19 és Róm 4:13, 18-21 szakaszát! Mit taníta-
nak ezek a versek a hűségről? 

A héberben a  „hűséges” szó arra utal, aki bízik. Ugyanabból a  szótőből 
ered az „ámen” is, aminek a jelentése: „szilárd”, „megalapozott”. A hűség 
azt jelenti, hogy megvizsgáltak, megpróbáltak, de elkötelezettségünk végig 
töretetlen marad Isten tervéhez.

Amikor Luther Márton, a reformátor arra készült, hogy a császár előtt be-
széljen, „olvasta Isten Igéjét, átnézte saját írásait és válaszát igyekezett a le-
hető leghelyesebb módon felvázolni… alaposan, mintegy nagyítóval vizs-
gálta a Szentírást… majd bal kezét a Bibliára téve, jobbját az ég felé emelve 
fogadalmat tett, hogy szabadon megvallja hitét, még ha bizonyságtételét 
saját vérével kell is megpecsételnie” (J. H. Merle d’Aubigné: History of the 
Reformation [A reformáció története]. New York, 1846, The American Tract 
Society, 2. köt., 7. könyv, 260. o.).

Olvassuk el Jel 2:10 versét! Mit jelent a mindennapjainkban, a  lelki 
életünkben az a buzdítás, hogy „légy hív mind halálig”? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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február 5.hétfő

ÁLLHATATOSSÁG, KITARTÁS

„Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat 
szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhat-
tok Istennek és a Mammonnak” (Mt 6:24). Ezek szerint mennyire fontos 
az Istenhez való hűség? 

Istenünk „féltőn szerető” (2Móz 34:14) Úr, ami világos felhívás a hűségre. 
A féltőn szerető Isten iránti hűség szeretetből fakad. A hit harcában ez segít 
meghatározni, hogy kik is vagyunk valójában. Arra bátorít, hogy tartsunk 
ki a harcban. 

Hűségünk fontos Istennek (1Kir 8:61). Ez nem egy szerződés, ami előre 
felvázol minden eshetőséget, és nem is szabályok gyűjteménye. Sokkal 
inkább személyes hitünk, meggyőződésünk és elkötelezettségünk látható 
kifejeződése. 

Olvassuk el 1Krón 28:9 versét! Mit tanít ez az ige a hűség fontosságáról?

Ahol hűségről beszélünk, ott felmerül az árulás lehetősége. A hűséget, mi-
ként a szeretetet, önként, szabad akaratból kell felajánlani, különben nem 
beszélhetünk valódi hűségről. Háborúban megesik, hogy a frontvonalban 
harcoló katonákat arra kényszerítik, hogy a helyükön maradjanak és har-
coljanak, ellenkező esetben lelövetik őket. Ők is a kötelességüket teljesítik, 
de nem feltétlenül hűségből. Isten nem ilyen hűséget vár el tőlünk.

Figyeljük meg Jóbot! Ő nem látta előre a katasztrofális eseményeket, ame-
lyek során elveszítette családját, vagyonát és egészségét. Feladhatta volna 
a bizalmat, a szeretetet, az elkötelezettséget, de megingathatatlan erkölcsi 
döntése volt az Isten iránti hűség. Őszintén és félelem nélkül dicsőítette 
az Istent. Ismerjük híres szavait: „Hiszen bármikor megölhet engem, mégis 
benne bízom én” (Jób13:15 – az angol NKJV fordítás alapján)! Jóbnak a tra-
gédia során tanúsított hűsége valódi állhatatosság volt. Ő a hűséges sáfárok 
legragyogóbb példája. 

Tegyük fel magunknak a kérdést: mennyire vagyok hűséges az Úrhoz, 
aki meghalt értem? Hogyan fejezhetném ki még jobban a hűségemet?    
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február 6. kedd

TISZTA LELKIISMERET

Számtalan értékünk lehet: egészség, barátok, nagy család – ezek mindegyi-
ke igen nagy áldás. Mindenekfölött azonban a tiszta lelkiismeret a legfon-
tosabb. 

Olvassuk el Zsid 10:19-22 és 1Tim 4:1-2 szakaszát! Mit jelent az, ha va-
lakinek „gonosz lelkiismerete” van, illetve „meg van bélyegezve a saját 
lelkiismeretében”? 

A lelkiismeretünk mintegy belső monitorként működik, ami a cselekedete-
inket ellenőrzi. Nemes és tökéletes mércéhez kell igazítani: Isten törvényé-
hez. Az Úr Ádám szívébe írta a törvényét, de a bűn csaknem kitörölte azt, 
nemcsak az övéből, hanem minden utódjáéból is, csak töredékei maradtak 
meg. „Ezzel azt bizonyítják, hogy a  törvény cselekedete a szívükbe van írva, 
bizonysága ennek lelkiismeretük és gondolataik, melyek hol vádolják, hol fel-
mentik őket” (Róm 2:15, RÚF). Jézus azért győzött ott, ahol Ádám elbukott, 
mert a szívében volt Isten törvénye (Zsolt 40:9).  

Pál írása szerint mi a gonosz lelkiismeret egyetlen gyógymódja? Zsid 9:14

 

„Éppen ideje belépni a lelkiismeret pókhálós szobájába! Lelkünk föld felé 
nyíló ablakait zárjuk be, az ég felé nyílókat pedig tárjuk szélesre, hogy az 
igazság Napjának ragyogó sugarai szabadon behatolhassanak... Őrizzük 
elménk tisztaságát, hogy könnyedén megkülönböztethessük a jót a rossz-
tól” (Ellen G. White: Mind, Character and Personality [Értelem, jellem és 
személyiség]. 1. köt., 327-328. o.)! Ha Isten a szívünkbe írja törvényét (Zsid 
8:10), és hit által törekszünk követni is azt, ebből nagy valószínűséggel az 
következik, hogy a lelkiismeretünk tiszta lesz. 

Ha küzdöttünk már bűntudattal, tudjuk, mennyire szörnyű tud lenni 
ez az érzés, hiszen nem enged megkönnyebbülést. Hogyan segít meg-
szabadulni ettől az, ha Jézusra és értünk, a bűneinkért vállalt kereszt-
halálára tekintünk? 
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február 7.szerda

ENGEDELMESSÉG

Ábel engedelmesen térdelt az oltárnál és tartotta a bárányt, amit Isten pa-
rancsa szerint feláldozott. Káin azonban dühödt szívvel térdelt saját oltá-
ránál és fogta a gyümölcsöket. Mindketten vittek áldozatot, mégis csak az 
egyik testvér engedelmeskedett Isten parancsának. Isten elfogadta a levá-
gott bárányt, de a föld termését elutasította. Mindkét testvér megértette az 
áldozatokra vonatkozó utasítást, de csak egyikük engedelmeskedett az Úr 
parancsának (1Móz 4:1-5). 

„Ábel azért halt meg, mert Káin nem volt hajlandó elfogadni Isten tervét 
az engedelmesség iskolájában, a Jézus Krisztus vére általi megváltást, amit 
a  Krisztusra mutató áldozatok felajánlása előképezett. Káin elutasította 
a vér kiontását, pedig az Krisztus vérét jelképezte, amit a világ bűneiért on-
tott” (Ellen G. White megjegyzése, The SDA Bible Commentary [Adventista 
Bibliakommentár]. 6. köt., 1109. o.). 

Az engedelmesség az elmében kezdődik, a finoman végbemenő folyamat-
tal, aminek a  során az ember gondolatban elfogadja a  felelősséget, amit 
a magasabb tekintély parancsának teljesítése jelent. Istennel való kapcso-
latunkban az engedelmességünk önkéntes, szeretetből fakadó cselekedet, 
erkölcsi elvekhez igazítja viselkedésünket. Az Isten iránti engedelmesség 
pontosan az Ő irányítása szerint halad, nem csak eseti, a kedvünktől füg-
gő. Káin lett a legjobb példa arra, hogy valaki a saját elgondolásait követi 
ahelyett, amit Isten kér. 

Olvassuk el 1Jn 5:2-3, Róm 1:5 és 10:16-17 verseit! Mit jelent az engedel-
messég a keresztény számára, akinek üdvössége hit által van, nem pedig 
a törvény cselekedeteiből? 

Nem azért engedelmeskedünk, hogy ezáltal üdvösséget nyerjünk, hanem 
azért, mert már elnyertük. Az engedelmesség az erkölcsi meggyőződés gya-
korlati bizonyítéka. Sámuel ezt mondta Saulnak: „Vajon kedvesebb-é az Úr 
előtt az égő- és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Ímé, 
jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél” 
(1Sám 15:22)! 

Mit értett Sámuel azon, hogy „jobb az engedelmesség az áldozatnál”? 
Mit tanulhatunk ebből keresztényként, hogy ne essünk az olcsó 
kegyelem hamis evangéliumának csapdájába? 
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február 8. csütörtök

MEGBÍZHATÓSÁG

Mit tanítanak Lk 16:10-12 versei arról, hogy megbízhatónak kell len-
nünk? Miért olyan fontos ez a tulajdonság a hűséges sáfár számára? 

A megbízhatóság alapelve mindvégig megtalálható a Bibliában. Az egyik 
történetben például négy lévita kapuőrt bíztak meg azzal, hogy éjszaka 
őrizzék az ótestamentumi szentélyt. Vigyázniuk kellett a  kincsekkel teli 
termekre, a kulcsokra, hogy minden reggel kinyithassák a kapukat (1Krón 
9:26-27). Azért kapták ezt a feladatot, mert megbízhatónak bizonyultak. 

A megbízhatóság a jó sáfár egyik jellemtulajdonsága. A megbízható sáfár 
érti szerepének hatalmas jelentőségét, valamint azt, hogy maga Isten is 
megbízható, ezért ő szintén erre törekszik (5Móz 32:4; 1Kir 8:56). 

A megbízhatóság jellembeli érettséget feltételez. Ez a jellem és alkalmasság 
legmagasabb szintje, amit az ember mások szemében elérhet. Isten jelle-
mét tükrözni azt jelenti, hogy megtesszük, amit megígértünk, még ha eset-
leg a körülmények vagy az emberek másra késztetnének is (2Kir 12:15).

Dánielt két világbirodalom uralkodója is megbízhatónak tartotta. Éles el-
lentétben állt az udvari jósok és varázslók tulajdonságaival az egész életén 
át tartó hírneve, hogy megbízható tanácsadó, aki félelem nélkül közli bölcs 
tanácsait és az igazságot a  királyokkal. A megbízhatóság az erény koro-
nagyémántja, erkölcsi elveinket a legtisztább formában mutatja be. A  sáfár 
jelleme nem egy nap alatt érik be, hanem idővel, miközben a kicsiny dol-
gokat hűségesen teljesíti. 

Mások is felfigyelnek megbízhatóságunkra. Tisztelnek bennünket és szá-
mítanak ránk, mert tudják, hogy nem könnyen térítenek el utunkról a kü-
lönböző vélemények, a múló szeszélyek vagy a hízelgés. A megbízhatóság 
tehát a jellemünkben mutatkozik meg, a feladataink végzése közben, és bi-
zonyságul szolgál mellettünk a mennyben. „Krisztus országának hűséges, 
megbízható alattvalói legyünk, hogy hűen bemutathassuk Isten országa 
polgárainak a gazdagságát, jóságát, irgalmasságát, szelídségét és udvarias-
ságát azok előtt, akik a világ szerint bölcsek” (Ellen G. White: Testimonies 
for the Church [Bizonyságtételek a gyülekezetnek]. 6. köt., 190. o.). 

Gondoljunk valakire, akit megbízhatónak tartunk! Mit tanulhatunk 
tőle, ami segíthet nekünk is még megbízhatóbbá válni? 
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február 9.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
A jó sáfár másik ismertetőjegye a személyes elszámoltathatóság. „Sátánnak 
mindig az volt a terve, hogy az emberek tekintetét elfordítsa Jézusról és ön-
magukra vagy másokra irányítsa, valamint lerombolja a személyes számadá-
si kötelezettséget. Sátán terve azonban meghiúsult, amikor megkísértette 
Isten Fiát, de annál nagyobb sikert ért el, amikor a bűnbeesett emberrel pró-
bálkozott. A kereszténység romlott lett” (Ellen G. White: Early Writings [Ta-
pasztalatok és látomások, lelki ajándékok]. 213. o.). Ha Krisztus az életünk 
középpontja, követjük az irányítását. Ennek következtében életünkben nyil-
vánvaló lesz a hit, a hűség, az engedelmesség, a tiszta lelkiismeret, a megbíz-
hatóság és a személyes felelősségvállalás. Így sáfárként kiteljesedünk Isten 
kezében (Zsolt 139:23-24). A személyes felelősségtudat fontos bibliai alap-
elv. Földi életében Jézus is felelősséggel tartozott Atyjának (Jn 8:28). Számot 
kell adnunk minden kiejtett szavunkról (Mt 12:36). „Akinek sokat adtak, attól 
sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet várnak el” (Lk 12:48, ÚRK). 
A személyes felelősség legnagyobb ellenfele az, hogy hajlamosak vagyunk 
másra hárítani a felelősséget. „Ne feledjük, hogy amit Isten ránk bízott, az 
nem a mi tulajdonunk! Ha az volna, önkényes hatalmat követelhetnénk ma-
gunknak vagy átruházhatnánk a felelősséget, a sáfárságunkat másokra. Ez 
azonban nem lehetséges, mert az Úr egyénileg bízott meg bennünket, hogy 
a sáfárai legyünk” (Ellen G. White: Testimonies for the Church [Bizonyságtéte-
lek a gyülekezetnek]. 7. köt., 177. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Nézzük át egyenként a  sáfár ismertetőjegyeit, amelyekről a  héten 

tanultunk: személyes felelősség/elszámoltathatóság, megbízhatóság, 
állhatatosság, kitartás, tiszta lelkiismeret, hűség. Hogyan viszonyul-
nak ezek egymáshoz? Ha az egyik területen lazítunk, hogyan vezet ez 
lazasághoz a többi területen is? Másrészről, ha az egyik oldalon szi-
lárdan kitartunk, hogyan vezet ez kitartáshoz másutt is?     

2. Időzzünk még annál a  kijelentésnél, hogy az evangélium ígéretei 
segíthetnek a bűntudattal küzdőknek! Milyen ígéreteket igényelhe-
tünk?  

3. A hűséget, a szilárd kitartást általában önmagában is erénynek tart-
juk. De vajon mindig az? Lehetséges, hogy ha hűségesek vagyunk 
valakihez vagy valamihez, azzal éppen rosszat teszünk? Miért szük-
séges tehát a hűséget mindig az adott helyzetben elemezni, ha meg 
akarjuk állapítani, hogy helyes vagy nem az?   
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KIS SZABÓ JUDIT:
INTELLEKTUS

Isten földnek porából teremtett
előbb megformált, majd életet lehelt

lám az ember is képes alkotni
élettelen szoborrá mi teszünk Téged.

 

SZÉRŰN HAGYOTT

Pásztorok vigyázzák
szérűn hagyott lelkemet
bérük igazság
táplálékuk szeretet
farkasoktól óvják
e viharvert hitemet
áldozatot hoztak
nem hagynak ott engemet.
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február 10-16. 

Őszinteség Isten előtt

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 22:1-12; 3Mózes 27:30; 
Nehémiás 13; Zsidók 7:2-10; 12:2; Lukács 11:42; 16:10

„Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szív-
vel megtartják, és kitartással gyümölcsöt teremnek” (Lk 8:15, ÚRK). 

Milyen a tiszta, őszinte szív? Hogyan válik nyilvánvalóvá, hogy valakinek 
ilyen a szíve? Ma gyakran úgy tekintik az őszinteséget, mint valami ködös, 
viszonylagos etikai fogalmat. A legtöbb ember időnként hazudik, de ezt 
egészen addig elfogadhatónak tartja, amíg nem sért túlságosan másokat. 
Némi mellébeszélést jogosnak tartanak, ha azt bizonyos élethelyzetek úgy-
mond „megkövetelik”. 

Az igazság és az őszinteség mindig kéz a kézben jár egymással. Ám nem 
úgy születtünk, hogy az őszinteségre lenne hajlamunk, ez inkább tanult 
tulajdonság, és a sáfár jellemének az egyik sarkalatos pontja. 

Az őszinteség gyakorlásából mindig jó dolgok fakadnak. Például sosem 
kell amiatt aggódnunk, hogy rajtakapnak egy hazugságon, amit aztán be 
kell vallanunk. Az őszinteség többek között ezért is értékes jellemvonás, 
különösen a nehéz és bonyolult helyzetekben, amikor nagy lenne a kísér-
tés a becstelen tettekre. 

Az e heti leckénkben az őszinteség lelki fogalmát fogjuk tanulmányozni 
a  tizedfizetés gyakorlatán keresztül, és megvizsgáljuk, hogy miért olyan 
fontos ez a sáfár és a sáfárság szempontjából.     

7. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapfebruár 11. 

EGYSZERŰ ŐSZINTESÉG KÉRDÉSE

A legtöbb ember nem szereti a hazugságot. Az pedig különösen visszata-
szító, amikor mások magatartásában látjuk. Önmagunkban nem könnyű 
felfedezni, de ha mégis észrevesszük, igyekszünk észérvekkel magyarázni, 
indokolni vagy csökkenteni a jelentőségét: Ó, ez nem olyan rossz dolog; iga-
zán csekélység; nem fontos! Magunkat még be is csaphatjuk, de Istent soha! 

„A becstelenség a soraink között is előfordul, ez az oka sokak langymelegsé-
gének, akik ugyan vallják, hogy hisznek az igazságban. Nincsenek kapcsolat-
ban Krisztussal és becsapják önmagukat” (Ellen G. White: Testimonies for the 
Church [Bizonyságtételek a gyülekezetnek]. 4. köt., 310. o.).

Olvassuk el Lk 16:10 versét! Milyen fontos elvre mutat itt rá Jézus? Tehát 
miért kell hűségesnek lennünk a kisebb dolgokban is? 

Isten tudja, milyen könnyen folyamodunk becstelenséghez, különösen, ha 
a javainkról van szó. Ezért a becstelenség és az önzés ellen – legalábbis ami 
az anyagi javakat illeti – biztosított egy hatékony védelmet. 

Olvassuk el 3Móz 27:30 és Mal 3:8 versét! Mit tanítanak ezek az igék? 
Hogyan segíthet az üzenetük abban, hogy becsületesek maradjunk? 

„Itt nincs szó háláról vagy bőkezűségről, csakis őszinteségről. A tized az 
Úré, és Ő elrendeli, hogy adjuk vissza neki, ami az övé... Ha az őszinteség 
az üzleti élet egyik kulcsfontosságú elve, vajon nem kellene elismernünk 
Isten iránti kötelességünket, amely a  többi elvnek is az alapja” (Ellen G. 
White: Nevelés. Budapest, 2015, Advent Kiadó, 120-121. o.)? 

Hogyan segíthet a tizedfizetés emlékezni arra, hogy végeredményben 
kié mindenünk, amink csak van? Miért olyan fontos, hogy ezt soha ne 
felejtsük el? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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február 12. hétfő

HITTEL TELJES ÉLET

Mit árul 1Móz 22:1-12 szakasza Ábrahám hitének valóságáról?  

A hittel teljes élet nem elszigetelt, egyszeri esemény. Hitünket nem elég csak 
egyszer kifejezni lehengerlő módon, bizonyítva, hogy különösen hűséges, 
odaadó keresztények vagyunk, kegyelem által élünk és befedez a Bárány 
vére. 

A hívők évezredek óta lenyűgözve emlegetik Ábrahám hitből fakadó cse-
lekedetét, azt, hogy kész lett volna feláldozni fiát, Izsákot a Mórija hegyén 
(1Mózes 22). A hitnek ez a lépése azonban nem olyasmi volt, amivel Ábra-
hám csak úgy előrukkolt, amikor éppen szükség volt rá. Erre az addigi hű-
séges és engedelmes életvezetése tette képessé. Ha azelőtt gyakran hűtlen 
lett volna, nem tudta volna kiállni a próbát. Az sem kérdés, hogy az ilyen 
ember bizonyára a próba után is változatlanul a hite szerint él. 

A lényeg, hogy a sáfár hite sem egyszeri alkalomra szól. Idővel mélyülhet 
és erősödhet vagy megkophat és gyengülhet, attól függően, hogyan él vele 
a gyakorlatban. 

Olvassuk el Zsid 12:2 versét! Ezek szerint mi a hitünk forrása? Hogyan 
lehet hitünk? 

Ha hűséges sáfárok akarunk lenni, egyetlen erőforrásunk, hogy nézzünk 
„a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, 
megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára 
ült” (Zsid 12:2). A „bevégző” szó egyedül itt szerepel az Újtestamentum-
ban, és a revideált új fordításban például így szerepel: „beteljesítő”. Azt je-
lenti, hogy Jézus a hitünket éretté és teljessé akarja tenni (Zsid 6:1-2). A hit 
vagy a hittel teli élet tehát dinamikus tapasztalat: növekszik, érik, fejlődik. 

Milyen tekintetben mondható, hogy az idő múlásával a hitünk fejlő-
dött és éretté lett? Fejlődött egyáltalán?  
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február 13. kedd

A HIT MEGVALLÁSA

Ahogy tegnap megállapítottuk, a hit folyamat, dinamikus tapasztalat, ami 
ideális esetben növekszik és érik. A tizedfizetés az egyik módja annak, ami 
által Isten éretté teszi, beteljesíti a hitünket. Helyesen értelmezve nem tör-
vényeskedés a tized visszaadása Istennek. Amikor tizedet adunk, akkor ezt 
nem azért tesszük, hogy bedolgozzuk magunkat a mennybe vagy kiérdemel-
jük az odajutást. Éppen ellenkezőleg: a tizedfizetés a hit megvallásának egyik 
módja. Külső, látható, egyéni kifejezése annak, hogy a hitünk valóságos.

Bárki állíthatja, hogy van hite és bizalma Istenben, sőt, azt is, hogy hisz 
Jézusban. Amint tudjuk, a démonok is hisznek Istenben (Jak 2:19). A jö-
vedelmem tizedrészének visszaadása Istennek azonban már hittel teljes 
cselekedet. 

Olvassuk el Lk 11:42 versét! Miért utal arra Jézus, hogy a tizedfizetést 
nem szabad elhagyni? Milyen összefüggésben áll a tized a törvény súlyo-
sabb kérdéseivel? 

A tizedfizetés az Istenre való hagyatkozás alázatos kifejezése és annak bizo-
nyítéka, hogy bízunk Krisztusban mint Megváltónkban. Elismerjük, hogy 
Isten már „megáldott minket minden lelki áldással... a Krisztusban” (Ef 1:3), 
de még többet is ígér. 

Olvassuk el 1Móz 28:14-22 szakaszát! Mi volt Jákób válasza Isten ígéretére? 

„Isten terve a tizedrendszerrel megkapó a maga egyszerűségében és egyen-
lőségében. Mindenki hittel és bátran támaszkodhat rá, mert Istentől, 
a mennyből származik. Az elvben szépen egybeforr az egyszerűség és az 
alkalmazhatóság, és nem igényel különösebben mély tanulmányozást, éles 
felfogást, hogy valaki a gyakorlatban kivitelezze. Mindenki érezheti, hogy 
részes lehet a megváltás drága művének előmozdításában. Minden férfi, nő 
és fiatal az Úr kincstárnoka lehet, eszköz arra, hogy hozzájáruljon a mű fel-
merülő igényeinek teljesítéséhez” (Ellen G. White: Counsels on Stewardship 
[Tanácsok a sáfárságról]. 73. o.). 

Milyen szempontból tapasztaltuk, hogy valódi lelki áldást kaptunk 
a tizedfizetéssel? Hogyan növelte ez a hitünket? 
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február 14. szerda

ŐSZINTE TIZEDFIZETÉS: SZENTSÉG AZ ÚRNAK 

Gyakran beszélünk arról, hogy Istennek adjuk a tizedet. Viszont hogyan 
adhatnánk Istennek azt, ami amúgy is az övé? 

Olvassuk el 3Móz 27:30 versét! Milyen fontos szempontokat találunk eb-
ben az igében a tizeddel kapcsolatosan? 

„A tized az Úré, ezért szent. Nem valamilyen fogadalom vagy felszentelési 
aktus teszi azzá, természetéből adódóan szent, mert az Úré. Senki sem for-
málhat rá jogot, csakis Isten. Senki sem szentelheti azt az Úrnak, hiszen 
a tized nem ember tulajdona” (Ángel Manuel Rodríguez: Stewardship Roots 
[A sáfárság gyökerei]. Silver Spring, Md., 1994, Stewardship Ministries De-
partment, 52. o.). 

Nem mi szenteljük meg a  tizedet, hanem Isten szentelte meg, amikor el-
rendelte, mert neki joga van rá. Sáfárként azt adjuk vissza, ami az övé. 
A tizedet Istennek ajánljuk fel konkrét célra, más célra elkülöníteni csalás. 
Az Istennek elkülönített tized visszajuttatásának gyakorlatát nem szabad 
megtörni. 

Olvassuk el Zsid 7:2-10 szakaszát! Pál apostol leírja, hogy Ábrahám ti-
zedet adott Melkisédeknek. A tizedfizetés milyen mélyebb jelentőségére 
utal ez? Kinek adta valójában Ábrahám a tizedet? 

Tehát amint szent a szombat, úgy szent a tized is. A „szent” szó azt jelen-
ti: „szent célra elkülönített”. A szombat és a  tized itt kapcsolódik össze. 
A hetedik napi szombatot elkülönítjük szent célra, mint ahogy a tizedet is 
elkülönítjük Isten szent tulajdonaként. 

„Isten megszentelte a  hetedik napot. Továbbra is ugyanolyan szent ez 
a meghatározott időszak, amit Isten maga különített el a tiszteletére, mint 
amikor a Teremtő először megszentelte. Hasonlóképpen jövedelmünk tize-
de is »szentség az Úrnak«. Az Újtestamentum nem lépteti újra életbe a tized 
törvényét, mint ahogy a szombatot sem, csak fenntartja mindkettő érvé-
nyességét és magyarázza mély lelki jelentőségét... Miközben népünk igyek-
szik hűségesen Istennek szánni az időt, amit Ő magáénak mond, vajon ne 
adnánk vissza javainkból is azt a részt, amire igényt tart” (Ellen G. White: 
Counsels on Stewardship [Tanácsok a sáfárságról]. 66. o.)?  

Hogyan tarthatjuk elevenen magunk előtt a  meggyőződést, hogy 
a tized valóban „szent”?  
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február 15. csütörtök

MEGÚJULÁS, REFORMÁCIÓ ÉS TIZEDFIZETÉS

Júda törzse fénykorának tartották Ezékiás hosszú uralmát. Dávid és Salamon 
ideje óta Izrael nem élvezte ilyen mértékben Isten áldását. 2Krónikák 29-31. 
fejezetei feljegyzik Ezékiás megújulást és reformációt célzó tevékenységét. 
„Kedves dolgot cselekedett az ÚR szemében, úgy, ahogy Dávid, az ő atyja is csele-
kedett” (2Krón 29:2, ÚRK). „Így állították helyre az ÚR házában az istentisztele-
tet” (2Krón 29:35, ÚRK). Megtartották a páskát (2Krón 30:5). „Nagy vigasság 
volt Jeruzsálemben” (2Krón 30:26, ÚRK). Lerombolták a pogány szobrokat, 
oltárokat és magaslatokat (2Krón 31:1). Hirtelen megújulás ment végbe az 
emberek szívében, reformáció a gyakorlatban, aminek az lett az eredménye, 
hogy bőséggel folyt be a tárházba a tized és az adomány (2Krón 31:4-5, 12). 

Nehémiás egy másik példát említ a  megújulással, a  reformációval és 
a tizedfizetéssel kapcsolatosan. Olvassuk el Neh 9:2-3 verseit! Mit jelent 
a szív megújulása? Olvassuk el Nehémiás 13. fejezetét! Miután Nehémi-
ás megreformálta „Istennek házát” (Neh 13:4), mit vitt oda Júda népe 
(Neh 13:12)?  

„Az ébredés és a reformáció két különböző dolog. Az ébredés a lelki élet 
megújulását jelenti, az elme és a szív erőinek éledését, feltámadást a lelki 
halálból. A reformáció az újjászervezést jelenti, az elgondolások és elméle-
tek, szokások és gyakorlatok megváltoztatását” (Ellen G. White: Christian 
Service [Keresztény szolgálat]. 42. o.). 

A megújulás, a reformáció és a tizedfizetés közötti összefüggés szinte ma-
gától értetődő. A tized visszaadása nélkül az ébredés és a reformáció langy-
meleg, ha ébredésnek nevezhető egyáltalán. Kereszténykén gyakran tétle-
nül az oldalvonalnál állunk, miközben aktívan kellene tevékenykednünk 
az Úr oldalán. Az ébredés és a reformáció elköteleződést kíván, és a tizedfi-
zetés ennek az elköteleződésnek a része. Ha visszatartjuk Istentől azt, amit 
tőlünk kér, nem várhatjuk el, hogy válaszoljon arra, amit mi kérünk tőle. 
A megújulás és a  reformáció a  gyülekezetben történik, nem pedig azon 
kívül (Zsolt 85:7). A megújító erőt Istentől kell kérnünk (Zsolt 80:19) és 
a reformációt is, hogy a korábbi cselekedeteinkhez térjünk vissza (Jel 2:5). 
Reformációnak kell végbemenni azzal kapcsolatban, amit megtartunk és 
amit visszaadunk Istennek. Nem a  cselekedet hozza a  változást, hanem 
a gondolatainkban és érzelmeinkben meghozott döntés, amely nyilvánva-
lóvá teszi indítékunkat és elköteleződésünket. Az eredmény az érett hit, az 
élesedő lelki látás és az őszinteség, ami megújul bennünk. 
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február 16. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A Bibliában Isten kezdeményezett minden szövetséget, majd gyengéden 
kérte népét, hogy fogadja el ezeket a szövetségeket (Zsid 8:10). A szövetség 
ígéretei kegyelmét, szeretetét és vágyát tükrözik, amivel meg akar menteni 
bennünket. 

Az Istennel kötött szövetséghez sok minden tartozik: Isten, a szövetség el-
fogadója, a szövetség feltételei, a  feltételekhez való hűség mindkét fél ré-
széről, a meghatározott büntetés a szövetség megszegése esetén, valamint 
a várható következmények vagy végkifejlet. A tized fogalma tükrözi ezeket 
az elemeket Mal 3:9-10 verseiben. Ez az igeszakasz újból megerősíti a tized-
fizetés különleges szövetségét Isten és sáfárai között. Amikor elfogadjuk ezt 
a szövetséget, az látható jele lesz annak, hogy elítéljük a fogyasztói társa-
dalom materialista elveit, valamint bizonyítjuk, hogy jó származik a bűnös 
szív megtéréséből. 

„A bezárt, önző szív nem hajlandó odaadni Istennek azt, ami az övé. Az Úr 
különleges szövetséget kötött az emberekkel, amely szerint, ha rendsze-
resen elkülönítik az Isten országának előmenetelére kijelölt részt, az Úr 
bőségesen megáldja őket, olyannyira, hogy nem lesz elég hely ajándékai 
befogadására. Ám ha visszatartják azt, ami Istené, ki kell jelentenie felőlük: 
»Átokkal vagytok elátkozva«” (Ellen G. White: Counsels on Stewardship [Ta-
nácsok a sáfárságról]. 77. o.). 

Istennel élünk szövetségben, tehát felelősséggel tartozunk neki. Élvezzük 
a szövetséggel járó ígéreteket, de előfordul, hogy nem kedveljük a paran-
csokat és a  kötelezettségeket. A szövetség azonban ebben az összefüg-
gésben kétoldalú megállapodás, a tized pedig az egyik része annak, hogy 
a szövetségen belül éljünk. 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Miért olyan fontos, hogy visszaadjuk Istennek a tizedet?  
2. Mit felelnénk, ha valaki ezt mondaná: „Egyszerűen nem engedhe-

tem meg magamnak a  tizedfizetést”? Hogyan segíthetünk annak, 
aki ilyen helyzetben van? A szavakon túl konkrétan mit tehetünk, 
hogy segítsünk neki? 

3. A tized szent, erre utalt a szerdai tanulmány utolsó kérdése is. Mi 
segíthet, hogy ezt ne felejtsük el? Hogyan befolyásolja a tizedfizetés-
hez való viszonyulásunkat az, hogy tudjuk: a tized szent?  
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B. ROÓZ MAGDOLNA:
HAJNALBAN HÍVOTT AZ ÚR

…És nem vártam, míg leszáll az esti csend.
Hajnalban mondtam boldogan igent. 
És a szőlőskert felé mentem Vele…

A nap már felkelt, hogy munkához kezd-
tem.
Bíbor sugarát küldte át a kerten,
S engem kísért az égi Mester szeme.

És jöttek mások, jöttek egyre többen,
Hogy dolgozzanak ők is a szőlőben.
És az arcukon titkos tűzfény lángolt. 

És nem baj az sem most, hogy a házuk 
rozzant.
Szívük ujjongott s a gyönyörtől dobbant.
Csak az elveszett percekért de kár volt!

Egész kis sereg nyüzsgött már a kertben.
Folyt is közöttük áldott, nemes verseny,
És oly vidáman énekelt a csapat.

Arcukon néha gond felhője támadt,
Mert itt is, ott is bujkáltak az árnyak.
Azért a munka mégis tovább haladt.

Volt, ki délben jött, volt, ki délután.
Harmatos földtől lett sáros a ruhám,
Mert engem korán hívott el a Mester.

Én ifjú hévvel vittem neki szívem.
Nem tartott vissza kísértőn senki sem.
Hisz kezemben volt a szent égi fegyver.

Fáradt munkások mozogtak a kertben.
Az esti sugár piroslik ernyedten.
S feléd fordítom naptól égett arcom.

És várom csendben jeled fent az égen.
Tudom, nem lesz több semmivel a bérem,
Mint annak, ki jött, mikor szállt az alkony.

Megfogom későn jött szolgáid kezét.
Együtt megyünk mi, jó Urunk, eléd.
Nem kérem azt, hogy nagyobb bért adj 
nekem.
Hisz érdemem nincs. Csak egy van:  
KEGYELEM! 
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február 17-23. 

A tizedfizetés hatásai

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Márk 16:15; Róma 3:19-24; 1Korinthus 9:14; 
1Péter 3:8-9

„Nem tudjátok, hogy akik a templomi szolgálatokat végzik, a szent helyről 
táplálkoznak, és akik az oltár körül forgolódnak, az oltárról részesednek? 
Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból 
éljenek” (1Kor 9:13-14, ÚRK). 

Amint a múlt héten is megállapítottuk, a tizedfizetés a hitünk kifejezésének 
fontos eleme. Ezzel is kinyilvánítjuk, illetve próbára tesszük a hitvallásunk 
őszinteségét. „Próbáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e! Vizsgáljá-
tok meg magatokat! Vagy nem ismeritek fel magatokban, hogy Krisztus Jézus 
bennetek van? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát” (2Kor 13:5, ÚRK). 

A tizedfizetésre utaló első példa az volt, amit Ábrahám adott Melkisédek-
nek (1Móz 14:18-20; Zsid 7:4). A léviták szintén elvették a tizedet szolgá-
lataikért a templomban (2Krón 31:4-10). A tizeddel ma is az evangélium 
ügyét támogatjuk. Helyesen értelmezve ez az Istennel való kapcsolatunk 
fokmérője. 

A tized hatása, felhasználása, jelentősége és felosztásának módja mind arra 
szolgál, hogy lelki értelemben növekedjünk, Isten művét támogassuk és 
adakozzunk az evangélium hirdetésére, annak pénzügyi alapját biztosítva. 
Ez Isten terve, ami a hűséges sáfár első lépésének nevezhető. 

Ezen a héten továbbra is a tizedfizetés kérdését tanulmányozzuk: annak el-
osztását, azt, hogy mit jelent mások számára és milyen hatással van a lelki 
életünkre.   

8. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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február 18. vasárnap

EGYÜTT HOZZUK LÉTRE A MISSZIÓ PÉNZÜGYI ALAPJÁT 

Jézus rendelkezése így szól: hirdessük az evangéliumot (Mk 16:15) és te-
gyük tanítványokká az embereket, megtanítva nekik, hogy mindazt meg-
tartsák, amit Ő parancsolt (Mt 28:19-20). Isten tehát szeretné, hogy részt 
vegyünk a világ legfontosabb munkájában, Jézushoz vezetve az embereket. 
Javakat is bízott ránk, a missziót ebből kell támogatni, ez a sáfárok fel-
adata. A részvétel mélyíti személyes elköteleződésünket, hogy bemutassuk 
Krisztust másoknak. Minden tanítvány, sáfár és munkás hozza be a kincs-
tárba a  teljes tizedét erre a szent feladatra! Egységért kell imádkoznunk, 
hogy hűségesek maradjunk a misszió támogatásában, ugyanakkor az is 
igaz, hogy a sikeres misszió erősíti hitbeli egységünket. 
Milyen anyagi tervet készített Isten a missziója véghezvitelére? „Hozzá-
tok be a raktáramba a tizedet mindenből.” Mit jelent a „mindenből” kifeje-
zés? Mire utal az, hogy „legyen ennivaló a házamban” (Mal 3:10, ÚRK)? 
Ahogy az eddigiek során láttuk, Ábrahám és Jákób ideje óta fizettek tizedet 
Isten gyermekei (1Móz 14:20; 28:22), és valószínűleg már ennél korábban 
is. A tized annak a rendszernek a része, ami által Isten fenntartja egyházát. 
Ez a legnagyobb anyagi forrás és joggal a legmegfelelőbb módszer a misszió 
előbbre vitelére. „Ha minden keresztény becsületesen adná a tizedet, az ered-
mény szinte elképzelhetetlen, teljességgel lenyűgöző, sőt, csaknem felmér-
hetetlen lenne” (Christian Smith, Michael O. Emerson: Passing the Plate [To-
vábbadni az adománygyűjtő kosarat]. New York, 2008, Oxford University 
Press, 27. o.). Istennek minden korszakban voltak gyermekei, akik készsége-
sen támogatták misszióját. Mindnyájunk felelőssége ezt megérteni és össze-
fogni azért, hogy anyagilag erősítsük a világszéles művet. Nem engedhetjük 
meg magunknak, hogy szervezetlenek, gondatlanok vagy ötletszerűen ada-
kozók legyünk, amikor a misszió támogatásáról van szó. A mi kihívásunk 
sokkal nagyobb, mint amilyen akkor volt, amikor a nép és a léviták így szól-
tak Nehémiáshoz: „mi nem hagyjuk el a mi Istenünknek házát” (Neh 10:39), 
még annál is komolyabb, mint ami előtt az 1800-as évek hívői álltak. Ma az 
egyház tagságának és lelkipásztorainak lelki egységre kell jutniuk egymás-
sal, anyagi értelemben is összefogni, elősegítve a globális célok teljesítését és 
a misszió támogatását. 

Gondoljunk bele, milyen hatalmas az adventista misszió világszerte 
(Jel 14:6-7)! Hogyan értsük egyéni felelősségünket a munka anyagi 
támogatását illetően?    

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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február 19.hétfő

ISTEN ÁLDÁSAI

Mal 3:10 versében Isten gazdag áldást ígért azoknak, akik hűségesek a ti-
zedfizetésben. Isten áldása azonban nem egydimenziós. Nagyon szűk lá-
tókörre vall minden más rovására azt hangsúlyozni például, hogy az Úr 
áldása az anyagi javakban való meggazdagodást jelenti. 

Malakiás próféta könyvében az áldás lelki természetű és mulandó is. Isten 
áldásának jelentőségét az üdvösség, a boldogság, a békesség bizonyítja, to-
vábbá az, hogy Isten mindig azt teszi, ami a legjobb számunkra. Másrészt, 
amikor Isten megáld bennünket, erős késztetést érzünk, hogy a nálunk 
kedvezőtlenebb helyzetben lévőknek is juttassunk. Azért kapjuk az áldá-
sokat, hogy mi is áldásul lehessünk mások számára. Igen, Isten rajtunk 
keresztül áraszthatja áldását másokra. 

Olvassuk el 1Pt 3:8-9 verseit! Péter szerint hogyan függ össze az, hogy 
áldást kapunk, ugyanakkor áldássá is lehetünk mások számára? 

A tizedfizetésből kétszeres áldás származik. Mi magunk nyerünk, de áldást 
áraszthatunk másokra is. Adhatunk abból, amit kapunk. Az Istentől nyert 
áldások belülről érintenek bennünket, míg másokat kívülről: „adjatok, és 
nektek is adnak, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak 
öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek” (Lk 6:38). 

Olvassuk el ApCsel 20:35 versét! Hogyan utal ez a bibliaszöveg is a ti-
zedfizetésre? 

Az a legnagyobb áldás, amire a tizedfizetés megtanít, hogy mennyire jó 
bízni az Istenben (Jer 17:7). „A tizedfizetés különleges rendszere olyan 
alapelvre épült, ami éppolyan maradandó, mint Isten törvénye. A tized-
fizetésnek ez a rendszere áldást jelentett a zsidók számára, máskülönben 
Isten nem adta volna nekik. Azok számára is áldás lesz, akik ragaszkodnak 
hozzá a vég idejéig. Mennyei Atyánk nem önmaga gazdagítására rendelte el 
a rendszeres adakozást, hanem hogy hatalmas áldást adjon ezzel az ember-
nek. Látta, hogy a nagylelkűségnek erre a rendszerére van szüksége” (Ellen 
G. White: Testimonies for the Church [Bizonyságtételek a gyülekezetnek]. 3. 
köt., 404-405. o.). 

Idézzünk fel olyan alkalmakat, amikor mások szolgálata révén nyer-
tünk áldást az Úrtól! Hogyan nyújthatunk mi is segítséget? 
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február 20. kedd

A TIZED CÉLJA

„A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és: méltó a munkás a maga jutalmá-
ra” (1Tim 5:18) – írja Pál Timóteusnak. Mózes szavait idézi 5Móz 25:4 ver-
séből az ökörre vonatkozóan és Jézus mondását Lk 10:7 verséből a mun-
kással kapcsolatosan. Az ökörre vonatkozó szófordulat közmondásnak 
tűnik, és jelzi, hogy az ökör joggal ehet a gabonából, miközben dolgozik. 
A második mondás pedig azt fejezi ki, hogy az evangéliumot hirdető, elkö-
telezett munkásokat fizetség illeti meg. 

Isten rendszerben teremt és rendszerben működteti az általa megalkotott 
világot. Ő tervezte meg a naprendszereket, az ökoszisztémát, az ember 
emésztőrendszerét, idegrendszerét és így tovább. A tized rendszere által 
a  léviták gondoskodhattak (4Móz 18:26) a szent sátor szükségleteiről és 
saját ellátásukról. Ez ma azokra vonatkozik, akik az evangélium hirdeté-
sének szentelik az életüket. Az Isten által elrendelt tizedrendszer az az esz-
köz, amivel a szolgálatot támogatni kell, és az üdvtörténet egész ideje alatt 
ezt alkalmazták. Az ilyen szolgálatot végzőket tehát a tizedből kell fizetni, 
ez alapvető és lényeges az Úr művében. 

„Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból 
éljenek” (1Kor 9:14, ÚRK). Mire utalt itt Pál apostol, és milyen erkölcsi 
következtetések vonhatók le ebből? 2Kor 11:7-10 szakasza értelmében 
mennyire fontos gondoskodni az evangélium hirdetőinek szükségletei-
ről?

„…más gyülekezeteket károsítottam meg, amikor támogatást fogadtam el tőlük, 
hogy nektek szolgáljak” (2Kor 11:8, ÚRK) – mondta Pál ironikusan, és arra 
utalt, hogy a szegény macedóniai gyülekezettől kapott fizetséget, miközben 
a gazdag korinthusi gyülekezetnek szolgált. Az apostol azt szerette volna 
megértetni a korinthusiakkal, hogy akik az evangéliumot hirdetik, megér-
demlik érte a fizetséget. 

A tizedet konkrét célra kell felhasználni, és ennek így is kell maradnia. 
„A tizedet különleges használatra kell elkülöníteni. Nem szabad például 
jótékonysági alapként használni. Konkrétan azok részére kell elkülöníte-
ni, akik Isten üzenetét hirdetik a világnak, más célra nem használható fel” 
(Ellen G. White: Counsels on Stewardship [Tanácsok a sáfárságról]. 103. o.). 

Olvassuk el 3Móz 27:30 versét! Hogyan alkalmazható napjainkban is 
ez az alapelv?
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február 21.szerda

A TÁRHÁZ

A Szentírás szerint Istennek van tárháza a szél (Jer 10:13), a víz (Zsolt 33:7), 
a hó és a jég számára (Jób 38:22), amelyek fölött neki hatalma van. A legérté-
kesebb tárháza azonban az, ahová a tized kerül. „De íme, Lévi fiainak öröksé-
gül adtam minden tizedet Izráelben. Szolgálatukért való osztályrész ez, amellyel 
a gyülekezet sátrának szolgálatát végzik” (4Móz 18:21, ÚRK). Ez az igevers 
említi először, hogy hol tartják a tizedet. Ma ezt úgy ismerjük, hogy a „tárház 
elve”. Isten a továbbiakban utasítást adott az izraelitáknak arra vonatkozóan, 
hogy az Ő döntése szerinti helyre vigyék a tizedet (5Móz 12:5-6), Salamon 
idejében a jeruzsálemi templomba vitték. Az izraeliták azonnal értették, mit 
jelent a tárház és hol is van, amikor Malakiás próféta kijelentette: „Hozzátok 
be a tizedet mind az én tárházamba” (Mal 3:10). A tárház azt a helyet jelölte, 
ahol a vallási cselekmények zajlottak és ahol a lévitákat ellátták. 

Még milyen kifejezésekkel nevezi meg a tárházat a Szentírás? 1Krón 
26:20; 2Krón 31:11-13; Neh 10:38

Az Istennek szentelt tizedet a tárházba kellett vinni: ez az egyetlen modell, 
amit a Szentírás elénk tár. Isten minden rendelésében volt egy központi 
tárház/kincstár, ahol a tizedet kezelték. A hetednapi adventisták közössége 
világszéles egyház, elfogadja és gyakorolja a tárház elvét. A tagokat arra bá-
torítjuk, hogy tizedüket az egyházterülethez juttassák el azon a gyülekeze-
ten keresztül, ahol tagok. A lelkipásztorok az egyházterületek kincstárából 
kapják a fizetésüket. „Amint Isten műve terjed, a segélykérés egyre gya-
koribb lesz. Hogy ezeknek eleget tehessünk, a keresztényeknek meg kell 
szívlelniük a parancsot: »Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd le-
gyen eleség a házamban...« (Mal 3:10). Ha a hitvalló keresztények hűségesen 
behoznák tizedüket és adományukat, Isten tárháza megtelne. Akkor nem 
lenne szükség vásárok, sorsolások és szórakoztató összejövetelek szerve-
zésére az evangélium terjesztéséhez szükséges anyagi eszközök biztosítá-
sa végett” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent 
Kiadó, 222-223. o.). 

Gondoljuk át, mi történne, ha ki-ki oda küldené a tizedét, ahová 
éppen akarja! Mi lenne Isten művével, ha mindenki ezt tenné? Miért 
fontos tehát, hogy oda adjuk a tizedet, ahová tartozik?  
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február 22. csütörtök

A TIZED ÉS A HIT ÁLTALI ÜDVÖSSÉG

Róm 3:19-24 szakasza alapján válaszoljunk a következő kérdésre! Mi-
lyen lényeges igazságról olvashatunk itt tanítást, ami hitünk központi 
eleme is egyben?  

A bibliai üzenetnek itt az a lényege, hogy mindnyájan érdemtelenek va-
gyunk az üdvösség tekintetében (Róm 3:23). Máskülönben érdem szerint 
kapnánk, cselekedeteink alapján, ez a gondolat azonban ellentétes a Szent-
írással. 

Róm 4:1-5 szakasza mit tanít a kegyelemről, ami szöges ellentétben áll 
az érdemekkel? 

Az üdvösség ajándék (Ef 2:8-9), érdemtelenül kapjuk. Az ember kizárólag 
azért nyer üdvösséget, mert Isten neki tulajdonítja Krisztus tökéletes áldo-
zatának érdemeit. Ami a tizedet illeti, nem szerzünk érdemet Istennél azzal, 
ha visszaadjuk neki. Egyébként is, kezdjük ott, hogy a tized Istené, akkor 
miféle érdem származna abból, hogy visszaadjuk neki?
A tizedfizetés tehát nem üdvösségszerző cselekedet, mint ahogy egyik jó 
cselekedet sem az, amelyek gyakorlására Isten szólítja a keresztényeket. 
„Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó csele-
kedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk” (Ef 2:10). 
A tizedfizetésünk azonban sokat elárul magatartásunkról, ami vagy alá-
zatos és engedelmes, vagy csökönyös és dacos Isten minden kérésével 
szemben. Ha szeretjük Istent, engedelmeskedni fogunk neki. A tized lát-
ható kifejezése annak, hogy felismertük: valóban csak sáfárok vagyunk itt 
a földön, mert minden Istené. Amint a szombat hetenkénti emlékeztető 
arra, hogy Isten a Teremtőnk és a Megváltónk, a tized visszaadása is ha-
sonlóképpen működhet: arra emlékeztet, hogy nem a magunkéi vagyunk, 
életünk, valamint üdvösségünk egyaránt Isten ajándéka. Következéskép-
pen felfoghatjuk ezt a valóságot és hittel élhetünk, elismerve, hogy a tized 
visszaadása kézzelfogható módja hitünk kifejezésének. 

Lk 21:1-4 szakasza szerint mit jelent hit által élni? 
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február 23.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Könnyen elfelejtjük, hogy minden lélegzetvételünk, minden szívverésünk, 
létünk minden pillanata csakis az Úrtól származik! Az apostolok cseleke-
detei 17. fejezetében Pál az igaz Istenről beszélt az athéniaknak, aki nem-
csak a Teremtő (az „Isten, a ki teremtette a világot és mindazt, ami abban 
van” [ApCsel 17:24]), hanem a Fenntartó is („mert őbenne élünk, mozgunk 
és vagyunk” [ApCsel 17:28]). Athén lakói nem ismerték az igaz Istent, mi, 
keresztények viszont igen, ez pedig különösen fontos az életvezetésünk 
szempontjából. Istennek több kívánalma van felénk, és nekünk ezeknek 
megfelelően kell élnünk. 

„Így van ez Isten kívánalmaival is. Az emberekre bízza kincseit, de azt kéri, 
hogy egy tizedet hűségesen különítsünk el az Ő művére. Azt is elrendeli, 
hogy ezt a részt az Ő tárházában helyezzük el. Sajátjaként adjuk oda neki, 
szent rész az, amit szent célokra kell használni, azok támogatására, akik az 
üdvösség üzenetét viszik a világ minden tájára. Ő őrzi ezt a részt, hogy az 
anyagi eszközök folyamatosan érkezzenek a tárházába, így az igazság fé-
nye eljuthasson a közel- és távollévőkhöz egyaránt. Amennyiben hűségesen 
eleget teszünk ennek a követelménynek, elismerjük, hogy minden Istené” 
(Ellen G. White: Testimonies for the Church [Bizonyságtételek a gyülekezet-
nek]. 6. köt., 386. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. „Az idő gyorsan rohan az örökkévalóságba. Ne fosszuk meg Istent 

attól, ami az övé! Ne utasítsuk vissza azt, amiért jutalmat kapunk, 
de ami kár nélkül nem tagadható meg! Isten egész szívet kér; add át 
neki azt, az övé a teremtés és a megváltás által! Értelmeteket kéri; 
adjátok át neki, az az övé! Pénzeteket kéri; adjátok neki, az az övé” 
(Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent 
Kiadó, 373. o.)! Mit ért Ellen G. White a következőn? „Ne fosszuk 
meg Istent attól, ami az övé! ...amiért jutalmat kapunk/amit érdem 
szerint nem kaphatnánk, de ami kár nélkül nem tagadható meg/
amit ha visszautasítunk, kárát valljuk.” Mitől fosztjuk meg magun-
kat, ha nem fizetünk tizedet? 

2. Gondolkodjunk el azon, mi lenne, ha minden gyülekezeti tag azt 
tenné a tizeddel, amit csak akar, vagyis olyan ügyre adná, amit 
éppen arra érdemesnek tart és nem küldené be a „tárházba”? 
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GERZSENYI SÁNDOR:
JÓL SÁFÁRKODNI!

Mért is adtál, Uram,
nekem ennyi kincset?!
Mit kezdjek vele?
Hű sáfárnak lenni 
szinte lehetetlen.
Roskadok bele,
ahogy rám nehezül 
a nagy felelősség.
Elég a fele!
Segíts, Uram, Jézus!
Erővel, vigasszal
szívem töltsd tele!
Lehelj rám tüzedből,
igézz meg egészen,
Szentlélek Szele!
– Sok-sok drága kincsem 
kezd már gyarapodni.
Sátán sok csele
meghiúsul rajtam.
Győzök jó Urammal.
Életem Dele
rám veti sugarát.
Eljutok Atyámhoz.
Csöndben hív: Gyere!
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február 24–március 2. 

A hála adományai

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 6:19-21; Lukács 7:37-47; 
2Korinthus 8:8-15; 9:6-7; Efezus 2:8; 1Péter 4:10 

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

Istenünk adakozó, és ezt a nagyszerű igazságot leginkább Jézus áldozata 
mutatja. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy 
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:16, ÚRK). Egy 
másik versben pedig ezt olvassuk: „Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a fiai-
toknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket 
azoknak, akik kérik tőle” (Lk 11:13, ÚRK)! 

Isten ad és ad, ez a jelleméből fakad. Így nekünk, akik az Ő jellemét igyek-
szünk visszatükrözni, szintén adnunk kell. Nehéz elképzelni annyira el-
lentmondásos kifejezést, mint amilyen az „önző keresztény”. 

Az adakozás az egyik módja annak, hogy adhassunk valamit abból, amit 
mi is kapunk. Adományainkkal kifejezhetjük hálánkat és szeretetünket. 
Amikor Jézus köszönti a megváltottakat a mennyben, látni fogjuk azokat, 
akik elfogadták a kegyelmét, és megértjük, hogy áldozatos adományaink is 
hozzájárultak üdvösségükhöz. 

Ezen a  héten az adakozás fontos szempontjait vizsgáljuk majd meg. Ha 
bőkezűen adunk – akár anyagi javainkból, időnkből vagy talentumainkból 
–, az hatalmas eszköz arra, hogy a gyakorlatban megéljük hitünket és be-
mutassuk Isten jellemét, akit szolgálunk.  

9. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu



71

február 25. vasárnap

„AHOL VAN A TI KINCSETEK”

Olvassuk el Mt 6:19-21 szakaszát! Nézzük meg gyakorlati oldalról ezt 
a kérdést! Hogyan szabadulhatunk meg a földi kincsekhez való ragasz-
kodás béklyóitól? Lásd még Kol 3:1-2!  

„Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is” (Mt 6:21) – ez valójában 
felhívás Jézustól. A kijelentés mélységét igazából az azt megelőző két igevers-
ből láthatjuk, amelyek szembeállítják egymással a földi kincsek halmozását 
a  mennyei kincsek őrzésével. A földre jellemző ez a  három: moly, rozsda 
és tolvajok (lásd Mt 6:19), amelyek szemléletesen mutatják földi kincseink 
időleges, mulandó voltát. Ki ne tapasztalta volna már, hogy milyen gyorsan 
elmúlnak a földi dolgok? „A földön minden ingatag, bizonytalan és mulandó 
– elromlik, tönkremegy, ellopják és elvész. A menny ennek éppen az ellen-
kezője: minden örökkévaló, tartós, biztonságos és múlhatatlan” (C. Adelina 
Alexe: Where Your Heart Belongs [Ahová a  szíved húz] c. írása a  Beyond 
Blessings [Áldások árja] című könyvben. Szerk.: Nikolaus Satelmajer, Nampa, 
Idaho, 2013, Pacific Press Publishing Association, 22. o.). 

Nézzünk csak végig a tárgyainkon! Még ha nagyon kevés van is belőlük, 
előbb-utóbb mindegyik tönkremegy. Kivétel lehet a  kelengye vagy a  csa-
ládi ereklyék. A bölcs sáfárt azonban az foglalkoztatja, hogy a  mennyei 
raktárba gyűjtsön kincseket. Ott nem kell tartanunk gazdasági válságtól, 
tolvajoktól, rablóktól. 

Mt 6:19-21 versei a  sáfárság legfontosabb szempontjait foglalják össze. 
A kincsünk húz-von, kényszerít, csalogat, követel, csábít és uralni akarja 
a szívünket. A szívünk a kincsünk után vonzódik, ezért olyan fontos, hogy 
hol a kincsünk. Minél többet foglalkoztatnak bennünket a földi szükségle-
tek és mindaz, amit kaphatunk vagy megvehetünk, annál kevésbé tudunk 
a  mennyei dolgokra gondolni. Képmutatás azt vallani, hogy hiszünk és 
bízunk Istenben, miközben a  földön gyűjtögetjük a  kincseket. Tetteink-
nek összhangban kell állniuk szavainkkal. Látjuk a földön a kincseinket, 
ugyanakkor hit által azt is látnunk kell, hogy adományaink a mennyben 
kincsként gyűlnek (2Kor 5:7). Fontos gyakorlatiasan gondoskodni szük-
ségleteinkről (például nyugdíjalap), de lényeges, hogy mindig a nagy ké-
pet, az örökkévalóságot tartsuk szem előtt! 

Olvassuk el Zsid 10:34 versét! Milyen szempontra mutat rá Pál a föl-
dön gyűjtött és a mennyei kincs közötti ellentét kapcsán? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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február 26. hétfő

AZ ISTEN KEGYELMÉNEK SÁFÁRAI

Ef 2:8 alapján mi mást kaptunk még Istentől?  

A kegyelem meg nem érdemelt szívesség, jóindulat. Olyan ajándék, amit 
nem lehet kiérdemelni. Isten kitöltötte kegyelmét bolygónkra, és ha nem 
utasítjuk el, elér bennünket, átalakítja az életünket most és az örökkévaló-
ságon át. A menny minden gazdagsága és hatalma a kegyelem ajándékában 
testesült meg (2Kor 8:9). Az angyalok is ámulnak ezen a csodán (1Pt 1:12). 

Kétségtelen, hogy Isten minden ajándéka közül a Jézus Krisztusban megje-
lent kegyelem a legdrágább, e nélkül nem lenne reménységünk. A bűn fáj-
dalmasan letaglózza az embert, magunktól semmiképpen sem szabadulha-
tunk tőle. Még az Istennek való engedelmesség sem adhatna életet nekünk. 
„A törvény tehát Isten ígéretei ellen van? Semmiképpen! Mert ha olyan törvény 
adatott volna, amely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igaz-
ság” (Gal 3:21, ÚRK). Ha bármilyen törvény megmenthetne bennünket, az 
bizonyára Isten törvénye lenne. Pál azonban elmondja, hogy még az sem 
adhat életet. Üdvözülni csakis kegyelem által lehetséges. 

Olvassuk el 1Pt 4:10 versét! Milyen összefüggés van a sáfárság és a ke-
gyelem között? Hogyan mutatja be Isten kegyelmét az, ha tiszta szívből 
adakozunk Istennek és embereknek? 

Péter arról ír, hogy mi, akik megkaptuk Isten kegyelmének ajándékát, cse-
rébe szolgáljunk másoknak, mint „Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai” (1Pt 
4:10). Vagyis Isten számtalan ajándékát élvezve nekünk is vissza kell ad-
nunk azokból. Amit kegyelemből kapunk, az nem arra való, hogy csak ma-
gunknak kedvezzünk vagy önző módon élvezzük az áldásokat, inkább az 
evangélium ügyének előremozdítására szolgál. Ingyen kaptuk (hiszen erről 
szól a kegyelem), ingyen kell hát továbbadnunk minden lehetséges módon. 

Gondoljuk át, mi mindent kaptunk Istentől! Hogyan sáfárkodhatnánk 
jól a kegyelemmel, amit ingyen, ajándékba nyertünk? 



73

február 27. kedd

A LEGTÖBB, AMIT ADHATUNK

Olvassuk el Lk 7:37-47 szakaszát! Mire tanít az Istennek való adakozás 
helyes motivációjáról ez a történet? 

Mária belépett a szobába és meglátta Jézust az asztalnál. Eltörte a drága 
nárdusolaj alabástromszelencéjét, majd az olajat a Mester lábára öntötte. 
Egyesek illetlennek bélyegezték tettét, hiszen az asszony korábban erkölcs-
telen életvitelt folytatott. 

Jézus azonban megszabadította Máriát a  démoni megszállottságtól (Lk 
8:2), miután pedig a nő saját szemével látta Lázár feltámadását, szíve csor-
dultig telt hálával. Ez az illatszer volt a legértékesebb vagyontárgya, ezért 
ajánlotta fel Jézusnak, köszönetül. 

A történet jól kifejezi, hogy a hála legyen adományaink felajánlásának leg-
főbb indítéka. Végtére is, ugyan mi más válaszunk lehetne Isten kegyelmé-
nek felmérhetetlen ajándékára? Határtalan nagylelkűsége arra indít, hogy 
adjunk, és ha ez hálás lelkülettel párosul, akkor nyer értelmet adakozá-
sunk. Így ajánljuk fel Isten szolgálatára időnket, talentumainkat, értékein-
ket és fizikai valónkat! 

2Móz 34:26, 3Móz 22:19-24 és 4Móz 18:29 verseinek elolvasása után 
gondoljuk át a következőt: az akkori életkörülmények egészen eltérőek 
voltak a miénktől, mégis milyen elvet találunk ezekben az adakozásra 
vonatkozóan? 

Talán a legnagyobb ajándékaink is csekélynek tűnnek a saját szemünkben, 
Isten előtt azonban kedvesek. Adományunk bizonyítja, hogy Istent tesz-
szük az első helyre az életünkben. Nem azért adakozunk, hogy érdemeket 
szerezzünk, éppen ellenkezőleg! Hálánkat fejezzük így ki mindazért, amit 
Krisztus Jézusban kaptunk. 

„A teljes elkötelezettség és nagylelkűség, ami hálás szeretetből ered, a legki-
sebb adománynak és készséges áldozatnak is olyan isteni illatot kölcsönöz, 
ami felbecsülhetetlen értékűvé teszi. Készségesen átadtuk Üdvözítőnknek 
mindazt, amit csak tudtunk, bármilyen értékes volt is a számunkra, ám ha 
a maga valójában nézzük, mennyi hálával is tartozunk Istennek, minden 
adományunkat elégtelennek és csekélynek tartjuk. Az angyalok azonban 
a saját szemünkben oly szegényesnek tűnő adományokat illatáldozatként 
mutatják be a trón előtt, Isten pedig elfogadja azokat” (Ellen G. White: Tes-
timonies for the Church [Bizonyságtételek a gyülekezetnek]. 3. köt., 397. o.). 
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február 28. szerda

A SZÍV INDÍTÉKAI

Egyik korábbi tanulmányunkban már utaltunk az özvegyasszony nagylel-
kű adományáról szóló történetre. Az összeg csekély volt másokéhoz ké-
pest, mégis nagylelkűnek nevezhetjük, mert jellemének és szívének őszinte 
voltát mutatta. Ezért mondta Jézus: „Igazán mondom nektek, hogy ez a sze-
gény özvegy mindenkinél többet adott” (Lk 21:3, ÚRK). 

Valós indítékainkat egyedül Isten ismeri (Jak 4:12; Péld 16:2; lásd még 
1Kor 4:5). Lehetséges jót cselekedni rossz indítékból. A bőkezű adakozás-
hoz nem feltétlenül szükséges az erős hit, de ha áldozatkészen adakozunk 
mások javára, az szívünk jóságáról árulkodik. 

Olvassuk el 2Kor 8:8-15 szakaszát! Mit említ itt Pál az adakozásról és az 
adakozás indítékairól? Milyen elveket fogalmazhatunk meg ezek alapján 
a sáfársággal kapcsolatban? 

Bármi legyen is az indítékunk az adakozásra, valahol az önzés és a teljes 
önzetlenség két végpontja között helyezkedik el. Az önzés és az áldozat-
kész adakozás harcát gyakrabban vívjuk meg, mint a többi lelki csatát. Az 
önzés kővé fagyasztja az egykor Istenért égő szívet. A gond ott kezdődik, 
ha lelki életünkbe beengedjük az önzést, ilyenkor remek magyarázatokat is 
találunk, méghozzá Krisztus nevében. 

A lényeg egyetlen szóban fogalmazható meg: szeretet. A szeretet nem nyil-
vánulhat meg önmegtagadás és hajlandóság nélkül, hogy mások javára ad-
junk, ha mégoly nagy áldozattal is jár. 

Adakozásunk nem fogja tükrözni Isten szeretetét, ha Krisztus szeretete 
nem látszik az életünkben. Az önző szív arra hajlik, hogy csak önmagát 
szeresse. Kérjük Istent, „metélje körül” szívünket (5Móz 10:16), hogy meg-
tanulhassunk úgy szeretni, ahogyan Ő szeret minket! 

A valódi jótékonyság alapja a szeretet, ez képezi minden keresztényi jótett 
lényegét. Isten irántunk való szeretete bennünket is szeretetre késztet, ez 
a legfőbb és legigazabb indíték az adakozásra. 

Mi a rossz abban – ha rossz egyáltalán –, ha valaki önként adakozik 
ugyan, de inkább a kötelességtudat indítja erre, mint a szeretet?  



75

március 1. csütörtök

AZ ADAKOZÁS TAPASZTALATA 

Krisztus Isten jellemét jött bemutatni, világossá téve, hogy szeret ben-
nünket és a legjobbat akarja nekünk. Csak azt kéri, ami a javunkra válik, 
semmi olyat nem követel, ami ártana. Vonatkozik ez arra is, hogy legyünk 
nagylelkű és jókedvű adakozók, áldozzunk abból, amit kaptunk. Az ön-
ként vállalt, nagylelkű adakozás éppen annyira szolgálja a saját áldásun-
kat, mint azokét, akik megkapják. Aki így adakozik, csak az tapasztalja, 
hogy nagyobb áldás adni, mint kapni. 

Olvassuk el 2Kor 9:6-7 verseit! Hogyan összegzi dióhéjban ez a rész az 
adakozás lényegét? 

A nagylelkű adomány felajánlása lehet személyes, lelki indíttatású, amit az 
ember hitből tesz, hálája kifejezéseként, hogy megköszönje, amit Krisztus-
tól kapott. 

Mint minden hitből fakadó cselekedet, úgy az adakozás is tovább növe-
li a  hitet, mert „a hit cselekedetek nélkül megholt” (Jak 2:20). Erősítésére 
nincs jobb módszer annál, mint ha hitből fakadó, abból táplálkozó dolgo-
kat teszünk. Az önkéntes és nagylelkű adakozással jó úton haladunk afelé, 
hogy Krisztus jellemét tükrözzük. Többet tudunk meg Istenről, miközben 
a  tetteink során szerzünk tapasztalatokat vele. Összegezve: az adakozás 
építi az Isten iránti bizalmat és lehetőséget ad arra, hogy tapasztaljuk, amit 
a zsoltáros ír: „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, 
aki őbenne bízik” (Zsolt 34:9). 

„Meglátszik majd, hogy a Jézus arcán ragyogó dicsőség az önfeláldozó sze-
retet fénye. A Kálváriáról áradó világosságban látható meg, hogy az ön-
megtagadó szeretet törvénye az élet törvénye a föld és a menny számára 
egyaránt; s hogy Isten szívében van a forrása annak a szeretetnek, amely 
»nem keresi a maga hasznát« (1Kor 13:5); és hogy a szelíd, alázatos Jézus 
a megközelíthetetlen világosságban lakozó Atya jellemét mutatta be” (Ellen 
G. White: Jézus élete. Budapest, 2010, Advent Kiadó, 11-12. o.). 

Hogyan tapasztaltuk már, hogy erősödik a hitünk, ha önként és nagy-
lelkűen adunk abból, amit kaptunk? 
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március 2. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A bőkezűség a menny lelkülete, az önzés pedig Sátáné. Krisztus önfeláldo-
zó szeretete nyilvánvalóvá lett a kereszten. Ő mindent odaadott, amije csak 
volt, végül önmagát is, hogy megmenthessen. Krisztus keresztjének a Meg-
váltó minden követőjét nagylelkűségre kell késztetnie. Az itt bemutatott 
alapelv ez: adni és adni, ami konkrét jótékonyságban nyilvánul meg, a jó 
cselekedetek pedig a keresztényi élet gyümölcsei. A világias gondolkodású 
emberek elve az, hogy kapni, kapni és mindig csak kapni akarnak, ettől 
várják a boldogságot, de szenvednek a következményeitől, tetteik gyümöl-
cse pedig szenvedés és halál” (Ellen G. White írása az Advent Review and 
Sabbath Herald c. folyóirat 1882. október 12-i számában).  

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Miért annyira ellentétes az önzés Krisztus lelkületével? Mi mindent 

tehetünk tudatosan azért, hogy védekezzünk bűnös emberi termé-
szetünk magatartásformái ellen? 

2. „Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül 
vagy kényszerűségből, mert »a jókedvű adakozót szereti Isten«” (2Kor 
9:7, RÚF). Az eredeti görög szövegben egyedül csak itt fordul elő az 
Újszövetségben az a  szó, ami a  fordításban úgy hangzik, hogy 
„jókedvű”. Mit fejez ki az adakozás lelkületéről? 

3. Gondolatban készítsünk egy listát arról, hogy mi mindent kaptunk 
Krisztusban! Imádkozzunk minden pontért! Ezek szerint mit kelle-
ne vagy illene adnunk a  kapott jókért? Miért mondhatjuk, hogy 
a  legnemesebb indítékból adott, legbőkezűbb adományaink is 
elhalványulnak annak fényében, amit mi kaptunk? 

4. Miért dönti az embert az önzés garantáltan nyomorult helyzetbe? 
5. Gondoljunk valakire a  gyülekezeti családunkban, aki valamilyen 

területen szükséget szenved! Mivel segíthetnénk akár most, rögtön 
neki? Mit tehetünk egyénileg, még ha áldozattal jár is a részünkről? 
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SANKÓ

„Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben...” (2Tim 4:2)
Egyszerű ember volt, meg olyan szórakozott is. Gyülekezetbe örömmel járt, de 

nem kereste a beszélgetések lehetőségét.
Nem nősült meg soha, pedig kapott bőven tippeket, rásegítést, közbenjárást. 

Egyszer egy özvegyasszony is „sürgött-forgott” körülötte, de abból sem lett semmi.
Egy alkalommal tapasztalatmondásra kérte a lelkész a hallgatóságot egy csen-

des szombat délutánon. Sankó bátortalanul emelte kezét, mintha nem is maga 
cselekedne, hanem valami zsinóron húznák. Többen is szóltak, hogy Sankó je-
lentkezik.

– Sanyikám! Szeretnél mondani valamit? – kérdezte a lelkész kissé bizonyta-
lanul.

– Hát… igen, egy… tapasztalatot.
– Ó, hát mondjad csak, hallgatunk!
– Tudjátok… én nem is gondoltam volna, hogy olyan magamfajta, mihaszna 

emberre is gondol az Isten, mint én vagyok.
– Nem is vagy te mihaszna, miért mondasz ilyeneket? – szóltak innen-onnan.
– Csönd legyen, hallgassuk meg! – pisszegtek mások.
– Én olyan hálás vagyok az Istennek, mert az Isten a legegyszerűbb dolgokban 

is gondol ránk. A húgomat látogattam meg a minap, és kaptam tőle egy tálca 
dobostortát. Hát, ez a kedvencem! A dobos! Erről csak a húgom tudott, és persze 
az Úr. – Sankó itt megállt, és mint valami hatásszünetet tartva, sejtető mosollyal 
végigfürkészte a gyülekezetet. Közben valaki hátul megjegyezte: „Muszáj nekünk 
minden jelentéktelen mesét az Istenre fogni?” 

– Boldogan indultam haza, hogy ezt mind egyedül fogom megenni. A Blahá-
nál az aluljáróban egy hajléktalan kéregetett. Akartam adni egy százast, erre azt 
mondta, inkább adjam a sütimet, ugyanis csak úgy kézben vittem, nehogy meg-
törődjön. Mondom, itt a százas, a sütit nem adnám, úgy kaptam ajándékba, de 
erősködött, hogy olyan éhes, inkább az én dobosom kellene. Hát gondoltam egyet, 
odanyújtottam, de valahogy olyan ügyetlenek voltunk, hogy a földre ejtettük. Egy 
szelet kivételével mind pofára esett. Ez az ember meg szép nyugodtan visszaterel-
gette a sütiket a tálcára, aztán az ujjával fölnyalta az ott maradt krémet a földről. 
A fejemhez kaptam, jó ember, mit csinál? Ebben a szutykos aluljáróban mindent 
összeköpködnek. Erre azt felelte, ide ma még nem köpött senki, mióta itt van. 
Aztán a vállára tettem a kezem, az Úr Jézus áldja meg, mert Jézus szereti őt. Ezt 
mondanom kellett, hogy ne legyen hiábavaló az adományozás, meg hogy tisztában 
legyen azzal, honnan kapta – mutatott fölfelé ujjával. Vissza akart adni egy szele-
tet, de én elköszöntem tőle. Jól esett, hogy viszont kívánta az áldást. Aztán annyit 
gondolkodtam azon, hogy Isten erre a szerencsétlenre gondolt, nem is énrám?
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március 3-9.10. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu

A sáfárság szerepe

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:13-18; Kolossé 1:16-18; 
Zsidók 4:14-16; 1Péter 1:15-16; 3János 3; Jelenések 14:6-12

„Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten” 
(1Thessz 4:7). 

A sáfárság témájának mélysége miatt könnyű belebonyolódni a részletekbe 
és hagyni, hogy letaglózzon hatalmas, szinte átláthatatlan volta. Ez a kér-
déskör egyszerű, mégis összetett, ezért könnyű félreérteni, mindazonáltal 
sem az egyes keresztény, sem pedig az egyház nem lehet meg nélküle. Ke-
reszténynek lenni egyben azt is jelenti, hogy jó sáfárok vagyunk. 

„A sáfárság nem elmélet és nem is filozófia, hanem egy működő program. 
Valójában az élet keresztény törvénye... Szükséges ahhoz, hogy megfele-
lően értelmezzük az életet és igazi, élő vallási tapasztalatunk legyen. Nem 
egyszerűen elméleti beleegyezés vagy hozzáállás, hanem akarati döntés és 
határozott lépés, ami az élet egészét érinti” (LeRoy E. Froom: Stewardship 
in Its Larger Aspects. Mountain View, Calif., 1929, Pacific Press Publishing 
Association, 5. o.). 

Melyek a keresztény sáfárság sarkalatos elvei? Ezen a héten alaposabban 
megvizsgáljuk, milyen szerepet játszik a  sáfárság a  keresztény életében. 
A módszer érdekes lesz, ugyanis a szekérkerék hasonlatával élünk. 
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KRISZTUS A KÖZÉPPONT 

A Biblia egészében Jézus Krisztus a  központi szereplő (Jn 5:39), hozzá 
kell viszonyítanunk magunkat. Ő fizette meg a bűn büntetését és az élete 
váltság sokakért (Mk 10:45). Jézusé minden hatalom mennyen és földön 
(Mt 28:18), minden az Ő kezében van (Jn 13:3). A neve minden név fölött 
való és egyszer majd minden térd meghajol előtte (Fil 2:9-11). 

„Jézus az élő központja mindennek” (Ellen G. White: Evangelism. 186. o.). 
Sáfárságunknak szintén Ő áll a középpontjában, mint ahogyan az erőnknek 
is Ő a forrása. Általa élünk olyan életet, amilyet érdemes élni és mutatjuk 
be, hogy Ő a legfontosabb számunkra. Pál bizonyára rengeteg megpróbál-
tatáson ment keresztül, de tekintet nélkül arra, hogy éppen hol tartózko-
dott vagy mi történt vele, életének egyetlen fő szempontja volt: „Mert nékem 
az élet Krisztus, és a meghalás nyereség” (Fil 1:21). 

Olvassuk el Kol 1:16-18, Róm 8:21 és 2Kor 5:17 verseit! Ezek alapján mi-
ért kell Jézust tartanunk a legfontosabbnak minden dolgunkban? 

Nincs igazi sáfárság anélkül, hogy Krisztus állna létünk és figyelmünk 
középpontjában (Gal 2:20). Krisztusban összpontosul az áldott remény-
ségünk (Tit 2:13). „Ő előbb volt mindennél, és minden Őbenne áll fenn” 
(Kol 1:17). A szekér súlya a kerék középpontjában a tengelyre nehezedik, 
az hordozza, hasonlóképpen Krisztus a sáfár életének középpontja. Ahogy 
a szilárd tengely stabilitást biztosít a kocsinak, fenntartva a kerekek gördü-
lékeny forgását, úgy Jézus is a keresztényi életünk stabil és szilárd közép-
pontja (Zsid 13:8). Az Ő befolyása hat mindenre, amit csak gondolunk és 
teszünk. A sáfárság összes szempontja Krisztus köré csoportosul, benne 
találja meg lényegét. 

„...nélkülem semmit sem cselekedhettek” (Jn 15:5, ÚRK). A sáfárság közép-
pontja nem valamiféle légüres tér, hanem az élő Jézus Krisztus valósága, 
aki azért munkálkodik bennünk, hogy formálja jellemünket most, vala-
mint az örökkévalóságra. 

Egy dolog állítani: Jézus az életünk középpontja, de megint más úgy 
is élni, hogy igazán Ő az életünk középpontja! Miként lehetünk bizto-
sak abban, hogy ígérete szerint valóban bennünk él és ha beengedjük, 
a szívünkbe költözik?  

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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A SZENTÉLY TANA

A szentély tanáról nem gondolkodunk túl gyakran a sáfárság összefüggésé-
ben. A kapcsolat azonban megvan a kettő között, hiszen a szentély igen 
fontos a hittételeink rendszerében, a sáfárság pedig ennek a rendszernek 
a része. „Krisztusnak a mennyei szentélyben végzett szolgálatát fontos he-
lyesen értelmeznünk, mert ez hitünk alapja” (Ellen G. White: Evangelism. 
221. o.). Feltétlenül fontos megértenünk a sáfárság szerepét ennek a bibliai 
tételnek a fényében. 1Kir 7:33 verse egy szekér kerekéről ír. A szentély ta-
nát a kerékagyhoz hasonlítjuk. A kerékagy a tengelyhez kapcsolódik, for-
gás közben még nagyobb stabilitást biztosít a keréknek. Krisztus meghalt 
és dicsőséggel feltámadt (2Tim 1:10). A halálával alapozta meg a szentély-
ben végzendő munkáját (Zsid 6:19-20) és ad stabilitást a hitünknek. A szen-
télyből szolgál értünk, míg a földön élünk (lásd Zsid 8:1-2). 

„A sola scriptura (egyedül a Szentírás) elve szerint a biblikus adventizmus 
a  szentély tanának általános szemszögéből építi fel tantételrendszerét” 
(Fernando Canale: Secular Adventism? Exploring the Link Between Lifestyle 
and Salvation [Szekuláris adventizmus? Az életmód és az üdvösség közötti 
kapcsolat vizsgálata]. 104-105. o.). 

Mit találunk a következő versekben Jézusnak a szentélyben végzett szol-
gálatáról? Zsid 4:14-16; 1Jn 2:1; Jel 14:7

A szentély tana rávilágít a megváltás és az üdvösség nagy igazságára, a ke-
resztény teológia központi tanítására. A szentélyben nemcsak Krisztus ér-
tünk vállalt halálára mutat rá, hanem a mennyei szentélyben folyó szol-
gálatára is. A szentek szentjében Isten törvényének fontossága és a végső 
ítélet valósága lesz nyilvánvaló. Mindezek középpontjában az az ígéret áll, 
hogy Jézus kiontott vére által elérhető a megváltás.

A szentély tanában foglaltak szerint a sáfárság szerepéből a megváltás nagy-
szerű igazságában horgonyzó élet tükröződik. Minél mélyebben tanulmá-
nyozzuk, mit tett értünk Krisztus és mit tesz értünk ma, annál közelebb 
kerülünk hozzá, szolgálatához, missziójához, tanításához és szándékához 
azok iránt, akik a sáfárság alapelveit követve élnek. 

Olvassuk el Zsid 4:14-16 szakaszát! Milyen üzenetet találunk itt önma-
gunkra és a bűnnel, az énünkkel, az önzéssel vívott harcunkra vonatko-
zóan? Hogyan meríthetünk erőt és reménységet az itt olvasott ígéretből?
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KRISZTUS-KÖZPONTÚ TANTÉTELEK  

A szentély azért központi téma, mert itt fejeződik ki hatalmas erővel a meg-
váltás igazsága és tárul fel a kereszt jelentősége. Minden tantételünknek 
valamilyen ponton össze kell kapcsolódnia az evangélium ígéretével és 
a megváltással. A kerék küllőihez hasonlóan a többi tantétel is a Jézusba 
vetett hit általi megváltás nagy igazságából indul ki. 

„Krisztusnak a bűneink engeszteléséül hozott áldozata az a nagyszerű igaz-
ság, ami köré összpontosul minden egyéb igazság… Aki tanulmányozza 
a Megváltó csodálatos áldozatát, erősödik úgy a kegyelemben, mint az is-
meretben” (Ellen G. White megjegyzései: The SDA Bible Commentary [He-
tednapi Adventista Bibliakommentár]. 5. köt., 1137. o.). 

Mire utalt Jézus azzal, hogy Ő az igazság (Jn 14:6)? Vö. Jn 17:17! Hogyan 
viszonyuljunk az igazsághoz? (3Jn 3)

Tantételeink meghatározzák, hogy kik vagyunk és milyen irányba tartunk. 
Nem csupán elvont teológiai elméletek, mert mind Krisztusban horgonyoz-
nak és valamilyen formában befolyásolják az életmódunkat. Joggal mond-
hatjuk, hogy hetednapi adventista identitásunk leginkább a  tantételeink-
ben gyökerezik. A Bibliából merített tanítások tesznek bennünket azzá, 
akik vagyunk. 

A sáfárság szerepe az, hogy úgy tudjuk megélni a tantételbeli igazságokat, 
amint azok Jézusban vannak, és ez pozitív hatást gyakorol az életminősé-
günkre. „Ha ugyan őt megértettétek és őbenne megtaníttattatok, úgy amint 
az igazság a Jézusban: Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, 
mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt; Megújuljatok pedig a ti 
elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint te-
remtetett igazságban és valóságos szentségben” (Ef 4:21-24). Ebben az igevers-
ben megtalálhatjuk, milyen az, ha nemcsak ismerjük az igazságot, hanem 
aszerint is élünk. Sáfárnak lenni nem csak annyit jelent, hogy hiszünk 
a tantételekben, inkább azt, hogy ezek szerint éljük a mindennapjainkat és 
alakítjuk az emberi kapcsolatainkat. 
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A HÁRMAS ANGYALI ÜZENET

Világméretű katasztrófára csak kétszer figyelmeztette a világot Isten: egy-
szer Noé által (1Móz 6:13-18; Mt 24:37), másodszor pedig a hármas an-
gyali üzenetben (Jel 14:6-12). Ezek az üzenetek fellebbentik a függönyt és 
különleges szemszögből engedik látni a világunkra váró eseményeket. Az 
értelmezésük idővel ugyan változott, de az üzenet és a misszió továbbra is 
a Krisztusba vetett hit általi megigazulás maradt, „ami a hármas angyali 
üzenet a valóságban” (Ellen G. White: Evangelism. 190. o.). Jézus Krisztus 
és értünk hozott hatalmas áldozata áll a mi időnkre vonatkozó igazság kö-
zéppontjában, aminek hirdetésére hívott el bennünket Isten. 

Olvassuk el Jel 14:6-12 szakaszát! Mi a lényege ennek az üzenetnek? Mi-
ről ad hírt a világnak? Mi a felelősségünk ezt illetően? Hogyan kapcsoló-
dik a sáfárságunkhoz? 

Hetednapi adventistaként küldetésünk, hogy bemutassuk a hármas angya-
li üzenetet, így készítve fel a világot Krisztus második eljövetelére. Minden-
kinek meg kell hoznia az örökkévalóságra szóló döntést. A sáfárságnak az 
is a szerepe, hogy részt vállaljunk Istennel ebben a küldetésben (2Kor 5:20; 
6:1-4). 

„Bizonyos értelemben a  hetednapi adventistákat őrnek és fáklyavivőnek 
rendelte az Úr. Ránk bízta a pusztuló világnak szóló utolsó figyelmeztetést. 
Ragyogó fény sugárzik Isten Igéjéből. A legünnepélyesebb és legkomolyabb 
munkát bízta ránk az Úr: az első, a második és a harmadik angyal üzenetének 
hirdetését. Más munkának nincs ekkora jelentősége. Isten gyermekei nem en-
gedhetik, hogy bármi elvonja ettől a figyelmüket” (Ellen G. White: Testimonies 
for the Church [Bizonyságtételek a gyülekezetnek]. 9. köt., 19. o.). 

A keréktalp közel van a  földhöz, és mondhatjuk, hogy a hármas angyali 
üzenet misszióját jelképezi. A küldetésünk többek között véd a  teológiai 
elsodródástól és rámutat a felelősségünkre, feladatunkra az utolsó napok 
eseményei idején. Az üzenet sáfárainak kell lennünk, bátran hirdetni azt 
a világnak! 

Az utolsó napok eseményeire gondolva könnyű elveszni a táblázatok-
ban és a dátumokban, persze ezeknek is megvan a szerepük. Hogyan 
lehetünk biztosak abban, hogy az üzenet hirdetése közben mindig 
Jézust és áldozatát tartjuk szem előtt? 
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SÁFÁRSÁG

Jézus Krisztus azt akarja, hogy szent életet éljünk. Az Ő élete a példa arra, 
hogy mit jelent a szentség és milyen az igazi sáfárság (Zsid 9:14). Istennek 
tetsző módon kell élnünk, aminek része a ránk bízott javakkal való helyes 
gazdálkodás is. A sáfárság a szentség kifejezője. 

Vö. 1Pt 1:15-16 és Zsid 12:14 verseit! Mit jelent a „szentek legyetek” és 
a „szentség” kifejezés? Hogyan függ össze a sáfársággal? 

Már a rómaiak rájöttek, hogy a szekér kereke tartósabb, ha vaspánttal, ráf-
fal erősítik meg a keréktalpat. A kovács felhevítette a fémet, hogy kitáguljon 
és a  talp köré lehessen illeszteni, majd hideg vízben zsugorította a kellő 
méretre. A kerék forgása közben a ráf érintkezett közvetlenül a talajjal. 

A keréktalpra húzott ráf jelképezheti a  sáfárság egész tételét. Ez az igaz-
ság pillanata, amikor lelki életünk találkozik a gyakorlati élettel. Hitünk 
megmutatkozik a hullámhegyek és völgyek, a sikerek és kudarcok között. 
Életünk kátyúiban és döccenőiben érlelődik valóságossá az elméleti hit. 
A sáfárság a külső csomagolása annak, hogy kik vagyunk és mit teszünk, 
magatartásunk és helyes életvitelünk tanúságtevője. Napi tetteink Jézus 
Krisztust mutatják be, olyanok, mint a talajjal érintkező vasráf a keréken. 

A tetteinknek nagy a hatása, ezért olyan fontos, hogy a Krisztus iránti el-
kötelezettségünk irányítása alatt álljanak. Éljünk ezzel a bizonyossággal és 
ígérettel: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít” (Fil 4:13). 

„A megszentelődés annyit jelent, hogy a  Szentlélek Krisztus természetét 
emberi lényünkbe oltja. Az evangéliumi vallás élő, cselekvő alapelv – Krisz-
tus jelenléte életünkben, jellemének megmutatkozása jellemünkben és jó 
cselekedeteinkben. Az evangélium elveit életünk semmilyen területétől 
sem lehet elvonatkoztatni. A keresztény embernek minden élethelyzetében 
Krisztust kell bemutatnia” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 
1999, Advent Kiadó, 267. o.). 

Tegyük nagyító alá mindennapi életünket, életvitelünket! Mi az, ami 
arról tanúskodik, hogy Krisztus valóban bennünk él, munkálkodik és 
megújít? Milyen tudatos döntéseket kell hoznunk annak érdekében, 
hogy megmutatkozzon bennünk a szentség? 
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Előfordult, hogy a szekérkerék ráfját meg kellett javítani, ugyanis kitágult, 
mert folyton a talajhoz ütődött. A javítás során ütötték, kalapálták a vasat. 
Az ráf javítása jelképezi a sáfárságot a gyakorlati megszentelődésben. Egy-
re inkább Krisztus lelkülete, gondolkodásmódja válik jellemzővé életünk 
minden területén, még ha a folyamat nehéz és fájdalmas is. Csak néhány 
példát említve, a pénzkezelésünk, a családi kapcsolataink, a munkakörünk 
tekintetében is Krisztus akarata szerint kell eljárnunk. Mindnyájan tapasz-
taljuk, hogy időnként csak kemény koppanás árán tanuljuk meg a leckét. 

Nehéz formálni a vasat, az emberi jellem alakítása azonban még keményebb 
feladat. Gondoljunk Péter tapasztalatára! Mindenhol ott volt Jézussal, még-
sem gondolta, hogy majd ezt mondja neki a Mester: „én imádkoztam érted, 
hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erő-
sítsed” (Lk 22:32). Jézus megtagadása után nem sokkal Péternek fordulat 
következett az életében, de csak nagyon fájdalmas és bonyolult tapasztalat 
után. Bizonyos értelemben a sáfárságán kellett javítania. Lelkileg megújult, 
az élete egészen más irányt vett, de csak néhány kemény ütés után. 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Hogyan függ össze a gyakorlati megszentelődés Jézus tanácsával? 

„Vegye fel az ő keresztjét... és kövessen engem” (Lk 9:23). Mit kell 
megfeszíteni (Gal 6:14)? Hogyan érzékelteti ez a  megszentelődés 
folyamatát? Hogyan segít a gyakorlati megszentelődés abban, hogy 
megtanuljunk Isten akarata szerint gondolkodni (1Kor 2:16)? 

2. Fájdalmas próbák árán hogyan tanultunk mélyebb keresztényi éle-
tet élni és követni Urunkat? Aki kész rá, mondja el a csoportban is 
a  tapasztalatát és azt, hogy mit tanult belőle! Mit tanulhatunk 
mások történeteiből?  

3. Gondoljunk a  többi hitelvünkre, legyen az akár a  szombat, akár 
a holtak állapota vagy a teremtés, a második advent stb.! Hogyan 
hatnak a mindennapjainkra?  
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
VISSZANÉZEK

Visszanézek elmúlt életemre;
tarka a kép, sokszínű nagyon.
Jó és rossz napok vegyesen vannak,
de megáldott az Úr gazdagon!

Mikor elfogadtam hívó szavát,
erősen fogta mind a két kezem:
Mondtam: Uram!
Küldj, ahová akarod!

Megyek Veled és nem kérdezem,
mit rejt a jövő,
milyen a holnap,
a próbák sora hosszú vagy rövid.

Rád bízok mindent,
világot teremtő.
Igazgasd lábam lépéseit!

– Ha könnyeket adsz két szemem tavába,
csak folyjon arcom barázdáiba,
amit oly sokszor felszántott
az élet boronáinak vasfoga.
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március 10-16. 11. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu

Adósság: naponkénti döntés

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 28:12; Zsoltár 37:21; 
Példabeszédek 13:11; 21:5; Máté 4:3-10; 6:33; 2Korinthus 4:18

„Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, az 
adót; akinek a  vámmal, a  vámot; akinek a  félelemmel, a  félelmet; akinek 
a tisztességgel, a tisztességet. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak 
azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a  felebarátját, a  törvényt 
betöltötte” (Róm 13:7-8).

Előfordul, hogy az ember szerencsés és talál valakit, aki hajlandó némi ösz-
szeget kölcsönözni neki. Talán az illető szándékai tiszták, mert valóban 
segíteni akar azon, aki megszorult. A legtöbben azonban nem szívjóságból 
adnak kölcsön, hanem azért, mert keresni akarnak, többet kérnek vissza, 
mint amennyit adtak. 

Jó mindent megtenni azért, hogy elkerüljük az adósságot. Persze bizonyos 
esetekben – például ház- vagy autóvásárlás, imaházépítés vagy felsőfokú 
tanulmányok miatt – fel kell venni némi kölcsönt, de azt is a  lehető leg-
bölcsebben, és jó minél hamarabb visszafizetni. 

Legyünk óvatosak! Amikor olyan pénzt költünk el, ami még nem áll a ren-
delkezésünkre, az oda vezet, hogy „jellemünk fő vonása lesz a kapzsiság és 
a földi kincsek szeretete. Amíg ezek a vonások uralkodnak, az üdvösség és 
a kegyelem háttérbe szorul” (Ellen G. White: Early Writings [Tapasztalatok 
és látomások, lelki ajándékok]. 267. o.). 

Gyakoroljunk önfegyelmet és tegyünk meg mindent az adósságok elkerü-
lése érdekében! Ezen a héten azt fogjuk megvizsgálni, mit mond a Biblia az 
adósságról. 
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március 11. vasárnap

KÖLCSÖNKÉRNI ÉS KÖLTENI

Elizeus és a prófétatanítványok fát vágtak a Jordán folyó partján. Ott tör-
tént, hogy „amikor egyikőjük egy fát akart kivágni, a fejsze vasa beleesett a víz-
be. Akkor így kiáltott: Jaj, édes uram! Pedig ezt is kölcsönkértem” (2Kir 6:5, 
ÚRK)! A „kölcsönkérni” kifejezés azt jelzi, hogy valaki más tulajdonát hasz-
náljuk, az ő engedélyével. Ez persze kockázattal és felelősséggel jár. Ebből 
a szempontból a kölcsönkért pénz nem különbözik a kölcsönzött fejszétől, 
de a helytelen használatának súlyosabb következményei lehetnek.   

Pénzt kizárólag azért kérünk kölcsön, hogy elköltsük. Az így felvállalt anya-
gi kockázat abban áll, hogy feltételezzük: képesek leszünk visszafizetni, az 
anyagiak terén nem vár ránk különösebb (kedvezőtlen) fordulat. A jövőt 
azonban nem ismerjük (Préd 8:7), tehát mindig kockázatos a kölcsön fel-
vétele. 

Az alábbi igeversek mit mondanak az adósságról? 

Zsolt 37:21  

Préd 5:5  

5Móz 28:44-45  

Talán arra gondolunk, amikor pénzt kérünk kölcsön, hogy majd bölcsen 
használjuk fel. Csakhogy igen összetett problémákhoz vezet a  kísértés, 
hogy költsük el, amink van, akkor is, ha kölcsönöztük. Kölcsönöket költve 
sokan olyan nagy lábon élnek, amit egyáltalán nem engedhetnének meg 
maguknak. A fogyasztói társadalmat az a kísértés hajtja, hogy költsük el 
azt, amit kölcsön kapunk. Ez egyaránt érinti a gazdagokat és a szegénye-
ket. Ilyen kísértés esetén Isten kegyelmes segítségét kell kérnünk (1Kor 
10:13), mert az eladósodás átokká válhat (5Móz 28:43-45). 

Ne essünk bele a kölcsönkérés rossz szokásába! Amit felvettünk, azt fizes-
sük vissza, amilyen gyorsan csak tudjuk! Meg kell tanulnunk bölcsen gaz-
dálkodni az anyagiakkal, jól kezelni Isten pénzét! Ne hagyjuk, hogy a világ 
gazdagsága uralkodjon rajtunk! 

Persze néha valóban szükségünk van kölcsönfelvételre, de körültekintően 
tervezzünk, és amilyen hamar csak tudjuk, törlesszük az összeget! 

Milyen lelki veszély leselkedik arra, aki adósságba keveredik? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/



88

március 12. hétfő

A SÁFÁRSÁG ÉS A VÁGYAK AZONNALI KIELÉGÍTÉSE

„S ekkor Jákób adott Ézsaunak kenyeret és főtt lencsét, és ő evett és ivott, majd 
fölkelt és elment. Így vetette meg Ézsau az elsőszülöttséget” (1Móz 25:34, 
ÚRK). Ézsau kemény vadászember volt, az ösztönei hajtották. Amikor 
megérezte a lencse illatát, amit a testvére főzött, azonnal meg akarta kapni 
a vacsorát, pedig nem állhatott éppen az éhhalál küszöbén. Erőt vettek raj-
ta az érzései és vágyai, engedett a pillanat késztetésének, felülírva a józan 
ész logikáját, és vágyainak azonnali kielégítéséért cserébe odaadta elsőszü-
löttségi jogát. Amikor viszont vissza akarta kérni, nem kapta meg, „noha 
könnyek között kereste” (Zsid 12:17, ÚRK). Jézus példája éppen ellenkező. 
Háromszor kísértette meg Sátán a  Megváltót a  negyven napig tartó böjt 
után, amikor valóban éhezett (Mt 4:3-10). Jézus azonban a maguk valósá-
gában látta a kísértéseket, és még a végsőkig legyengülten sem engedett 
a vágynak, hogy éhségét csillapítsa. Egész életében megtagadta a bűn és 
a vágyak kielégítésének örömeit, ezzel bemutatta, hogy kegyelme által mi 
is győzhetünk a bűn felett. Nem cserélte el, nem is tékozolta el elsőszülött-
ségi jogát, és minket is arra hív, hogy legyünk az örököstársai (Róm 8:17; 
Tit 3:7). Úgy tarthatjuk meg elsőszülöttségi jogunkat, ha követjük Jézus 
példáját, amit a  kísértésekkel szembeni harcban mutatott (1Kor 10:13). 
A  legjobb, amit a világ felkínálhat, hogy tapasztaljuk az „itt és most” érzé-
sét, hiszen az öröklétre nincs – nem is lehet – ajánlata. Önmagunknak élni 
szöges ellentéte az Istenért való élésnek.

Mit tanítanak a következő versek a vágyak azonnali kielégítésében rejlő 
lehetséges veszélyekről – még a hűségesek esetében is? 1Móz 3:6; 2Sám 
11:2-4; Róm 8:8; Fil 3:19; 1Jn 2:16

Aki mindenképpen azonnal akarja kielégíteni a vágyait, nem képes uralkod-
ni a gondolatain. Ez a vonás a türelem esküdt ellensége és aláássa a hosszú 
távú célok megvalósítását, sőt a hitelességet is. A vágyak kielégítésének kés-
leltetése tanult magatartásforma, egy élet munkája. Segít megbirkózni a kü-
lönböző élethelyzetekkel és kényszerítő körülményekkel, és felméri például, 
hogy nem valami bölcs dolog sok kölcsönt felvenni. Ez a gondolat azonban 
nem népszerű a  világban, ahol az azonnali jutalom, a  gyors megoldások, 
a „gazdagodj meg rövid idő alatt” módszerek váltak népszerűvé. Amikor va-
laki tapasztalta, milyen az, ha azonnal megkapja, amit akar, valószínűleg 
újra és újra a rövid távon elnyerhető beteljesülést fogja választani. Isten aján-
dékainak sáfárai azonban ne essenek ebbe a csapdába! 
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március 13. kedd

A KERETEINKEN BELÜL MARADNI 

„Kívánatos kincs és olaj van a bölcs házában, a bolond ember pedig eltékozolja 
azt” (Péld 21:20, ÚRK). Ez a vers szembeállítja a  takarékos, felelősségteljes 
gazdálkodást a luxusra vágyó, költekező magatartásformával. A balga ember 
nem úgy tervezi az életét, hogy a keretein belül mozogjon. Két kézzel szórja 
a pénzt, beleértve azt is, amit kölcsönkért, és úgy érzi, hogy az anyagi megfon-
toltság vagy a takarékos, beosztó életmód csak teher, akár a diéta. Amennyiben 
kölcsönt kell felvennünk, például házvásárlásra, azt is csak alaposan átgon-
dolva tegyük, azzal a biztos elhatározással, hogy a kereteinken belül fogunk 
maradni! Aki gazdag, a vagyona miatt könnyen maradhat a lehetőségein belül. 
Az ő problémája viszont az, hogy mindig a vagyon miatt aggódik, a megtartá-
sáért. Aki pedig szűkös keretből gazdálkodik és fizetéstől fizetésig él, nem a va-
gyon miatt aggódik, hanem a puszta létfenntartásáért. A Biblia azt tanácsolja 
mindannyiunknak, hogy maradjunk a kereteinken belül. Amit Pál javasol, ta-
lán szélsőségesen egyszerűnek neveznénk: „De ha van élelmünk és ruházatunk, 
elégedjünk meg vele” (1Tim 6:8). Pál számára nem voltak annyira fontosak a föl-
di javak, mert a Krisztusban való életet tartotta szem előtt (Fil 1:21). 

Milyen alapelvre kell feltétlenül emlékezni? Mt 6:33 szavait olvasva ho-
gyan lehetünk biztosak abban, hogy így éljük az életünket? 

Anyagi javainkra ne úgy gondoljunk, mint jövedelemre, hanem felelősen 
kezelendő forrásra. A feladat véghezviteléhez pedig költségvetést kell készí-
tenünk. A költségvetés megtervezése tanult készség, amit folyamatosan és 
átgondoltan csiszolni kell. Az önfegyelemmel kialakított gyakorlat és erőfe-
szítés feltétlenül szükséges ahhoz, hogy kiegyensúlyozott költségvetési tervet 
készítsünk (Péld 14:15). Ha szilárdan elkötelezzük magunkat amellett, hogy 
a költségvetésünket sikerre visszük, képesek is leszünk elkerülni a kétségbe-
ejtő anyagi problémákat és hibákat. Készítsünk költségvetést, ha gondunk 
van a  pénzkezeléssel! Nem kell bonyolult rendszerre gondolni. Néhány 
hónapon át összesítsük a kiadásainkat, majd határozzunk meg egy átlagot 
a havi kiadásokra! A lényeg, hogy mindenképpen maradjunk a keretek kö-
zött és tegyünk meg minden tőlünk telhetőt az adósság elkerüléséért!

Olvassuk el Lk 14:27-30 szakaszát! Jézus a  tanítványság árát itt egy 
építész példájával illusztrálja, akinek fel kell becsülnie a költségeket, 
mielőtt tornyot építene, nehogy ne tudja befejezni. Mi a  tanulsága 
ennek a példának a sáfársággal kapcsolatban?      
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március 14. szerda

KERÜLNI AZ ADÓSSÁGOT

Olvassuk el 5Móz 28:12 versét! Miért nem szabad tehát túl sok kölcsönt 
felvenni? Milyen alapelvet látunk itt? 

A józan ész azt súgja, hogy amennyire csak lehet, kerüljük az adósságot. 
A Szentírás határozottan óv attól is, hogy kezességet vállaljunk mások adós-
ságáért (Péld 17:18; 22:26). A kölcsön felvételétől talán azt várjuk, hogy biz-
tosítja majd a  jövőnket, de valójában arra kényszerít, hogy gyenge anyagi 
helyzetünk miatt alávessük magunkat a  visszafizetés kötelezettségének. 
Alattomos szer ez, aminek még a keresztények is nehezen tudnak ellenállni, 
nehezen kezelik. A kölcsön felvétele talán nem erkölcsi vétség, de azt egyér-
telműen kijelenthetjük, hogy egyáltalán nem erősíti lelki életünket. 

„Szigorúan ügyeljünk a takarékosságra, különben nehéz terheket veszünk 
a nyakunkba. Tartsuk kiadásainkat keretek között! Kerüljük az eladóso-
dást, akár a  leprát” (Ellen G. White: Counsels on Stewardship [Tanácsok 
a sáfárságról]. 272. o.)! 

A kölcsön felvétele anyagi értelemben rabságot jelent, mert amint az Ige 
írja: „aki kölcsönt vesz, szolgája a kölcsönadónak” (Péld 22:7, ÚRK). „Ígér-
jétek meg ünnepélyesen Istennek, hogy kegyelme által visszafizetitek az 
adósságot, és ezt követően senkinek sem fogtok tartozni, még ha zabkásán 
és kenyéren kell is élnetek! Amikor arról van szó, hogy mi kerül az asztal-
ra, könnyű 25 centeket elkölteni fölös dolgokra. Tegyétek félre a pennyket, 
akkor a dollárok majd maguktól gyűlnek! A pennyk itt, ott, amott történő 
elköltése egy idő után sok dollárnyi pénzkidobást jelent. Tagadjatok meg 
magatoktól bizonyos dolgokat legalább addig, amíg adóssághegyek állnak 
körülöttetek! Tagadjátok meg magatoktól azt, amit szerettek, ne hódoljatok 
az étvágyatoknak, gyűjtsétek össze a pennyket és fizessétek ki az adósságot! 
Dolgozzátok le, amilyen hamar csak lehet! Amikor majd szabad emberként 
járhattok, mint aki senkinek nem tartozik semmivel, meglátjátok, micsoda 
győzelmet arattok” (Ellen G. White: Counsels on Stewardship. 257. o.)!

Az adósság ingatag alap ahhoz, hogy a keresztények arra álljanak. Árt lelki 
életünknek és hátráltatja Istenért végzendő munkánkat is. Gátolja, hogy 
bizalommal tudjunk adni másnak, mint ahogy Isten áldásaitól is megfoszt. 

Milyen döntéseket hozhatunk most azért, hogy elkerüljünk minden 
szükségtelen adósságot? Mit kell megtagadnunk magunktól annak 
érdekében, hogy elkerüljük az adósságot?    
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március 15. csütörtök

TAKARÉKOSSÁG ÉS BEFEKTETÉS

„A szükségtelenül elszórt pénz dupla veszteség. Nemcsak az összeg úszik 
így el, hanem az a lehetőség is, amire bölcsebb döntéssel fordíthattuk vol-
na. Amennyiben félretesszük, kamatozhatott volna; ha valakit kisegítettünk 
volna vele, akkor a mennyben helyeztük volna el... A takarékosság életelv, 
ami javíthat a pénzkezelési módszerünkön. Nem engedjük, hogy a pénz hajt-
son, amerre csak a hóbortjaink űznek, hanem uralkodunk rajta” (Randy C. 
Alcorn: Money, Possessions and Eternity [Pénz, vagyon és az örökkévalóság]. 
Carol Stream: Illinois, 2003, Tyndale House Publishers, 328. o.). 

Olvassuk el Péld 13:11, 21:5 és 13:18 verseit! Milyen gyakorlati tanácso-
kat találunk ezekben az igékben, amelyek segítenek a helyes pénzkeze-
lés módjának elsajátításában? 

A sáfár a családi szükségletek és a mennyei befektetés érdekében takaré-
koskodik, miközben Isten javait kezeli. Itt nem az a lényeg, hogy valakinek 
mekkora a vagyona, hanem az, hogy mindenképpen biblikus pénzkezelési 
elveket alkalmazzunk. Bölcsen kell takarékoskodni a család szükségleteire 
is. Annak érdekében, hogy a minimumra csökkentsük a veszteséget, vázol-
juk fel a kockázatot (Préd 11:1-2)! A modell megvalósításának két kulcsfon-
tosságú eleme, hogy csökkentsük minimálisra az igényeinket (Péld 24:27) 
és kérjünk szakszerű tanácsot (Péld 15:22)! Miközben a szükségleteinket 
betölti Isten és gyarapszik a vagyonunk, mindig tartsuk szem előtt a követ-
kezőt: „emlékezz arra, hogy az ÚR, a te Istened ad neked erőt a gazdagság meg-
szerzésére, hogy megerősítse szövetségét, amelyre esküt tett atyáidnak, ahogy az 
ma is van” (5Móz 8:18, ÚRK). 

Isten sáfára számára a legbiztosabb befektetés, ha a mennyek országában 
helyezi el kincseit (Mt 13:44), ahol nincs recesszió, kockázat, tolvajok vagy 
tőzsdei árzuhanás. Olyan ez, mintha egy soha ki nem apadó erszény len-
ne (Lk 12:33). Krisztus elfogadásával nyitjuk meg a bankszámlát, amire 
rendszeresen rátesszük a tizedet és a hálaadományainkat. Még ha fontos is, 
hogy gondoskodjunk a világi, földi dolgainkról, például be kell fizetnünk 
a csekkeket, mégis az örökkévaló igazságokra kell összpontosítanunk. 

Olvassuk el 2Kor 4:18 versét! Hogyan tarthatjuk mindig szem előtt ezt 
az igazságot, ugyanakkor élhetünk felelős sáfárként?   
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március 16. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Minden természetes képesség, gyakorlat vagy ajándék Istentől származik, 
akár genetikailag hordozzuk magunkban, akár tanulás útján vagy a kör-
nyezetünk segítségével sajátítottuk el. Lényeges, hogy mit kezdünk a ké-
pességeinkkel és a  tudásunkkal. Isten elvárja a  sáfáraitól, hogy tanulják 
meg önképzéssel és a gyakorlati tapasztalatokkal mesteri fokra fejleszteni 
tudásukat és képességeiket (Préd 10:7). 

Bésaléelt „betöltötte… Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudo-
mánnyal minden mesterségben” (2Móz 35:31), aki Aholiábbal együtt (2Móz 
35:34) képes volt másoknak is átadni a szaktudását. Az anyagias világban 
élve is megtanulhatjuk, hogyan legyünk jobb sáfárok és hogyan éljünk 
adósság nélkül. Képezzük magunkat olvasással, előadásokkal, iskolai ok-
tatáson való részvétellel (ha lehetséges), majd vigyük át a gyakorlatba is 
a tanultakat! Folyamatos fejlődéssel a lehető legtöbbet tehetjük Istenért és 
jó sáfárokká válhatunk. A talentumok példázata utal arra, hogy minden-
ki kapott talentumot, mégpedig „képessége szerint” (Mt 25:15). Két szolga 
megkétszerezte a talentumait, a harmadik elásta a földbe. Folyamatos erő-
feszítést igényel adottságaink fejlesztése, a talentumok elásásához viszont 
nem kellett semmilyen képesség vagy gyakorlat. A pénz kezelése, az adós-
ságból való kilábalás, az önfegyelem gyakorlása és a gyakorlati tapasztalat 
olyan képzést biztosít, amit Isten meg tud áldani. Ahhoz, hogy sikeresek és 
kiválóak legyünk valamiben, újra és újra ismételnünk kell az adott dolgot. 

„Amikor a  Biblia tanítása megvalósul a  mindennapi életben, az mély és 
maradandó hatással van a jellemre. Timóteus e leckét megtanulta és gya-
korolta. Nem volt rendkívüli, fényes tehetség, de munkája értékes volt, 
mert Istentől kapott képességeit a  Mester szolgálatára használta. Ismert 
gyakorlati kegyessége megkülönböztette a  többi hívőtől, és ez tekintélyt 
adott neki” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent 
Kiadó, 136. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Az önuralom mindig fontos a keresztény számára, de főként olyan-

kor, amikor a hiánya anyagi nehézséghez vagy akár összeomláshoz 
is vezethetne. Gyülekezeti közösségként hogyan segíthetünk azok-
nak, akiket éppen ez veszélyeztet?   

2. Olvassuk el Róm 13:7-8 verseit! Hogyan alkalmazhatjuk e szavakat 
a mindennapokban, a kapcsolatainkban?   
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
AZOKNAK, AKIK SZOMORÚAN ÉLNEK

Azoknak, kik szomorúan élnek,
bánatuk van és nem remélnek,
azoknak írom, hogy aki hisz,
remél és nem kételkedik,
a megoldást Istenre bízza:
csodákat lát, ahogy van írva.
– „Én vagyok az Úr, a te Istened!”
„Én vagyok, ki megsegítelek!”
– „Örüljetek az Úrban
mindenkor – örüljetek!”
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március 17-23. 

A sáfár szokásai

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:35-48; 
Apostolok cselekedetei 3:21; 1Korinthus 9:24-27; Efezus 5:15-17; 
Kolossé 3:23; Jakab 4:14  

„Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek 
megtartása által? Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te 
parancsolataidtól! Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem el-
lened” (Zsolt 119:9-11). 

Szokásaink nyilvánvalóvá teszik céljainkat és életünk irányát. Az a  sáfár 
a leghűségesebb, aki jó szokásokat alakít ki. Dánielnek szokása volt a na-
ponkénti imádság (Dán 6:10), Pálnak pedig az, hogy a  zsinagógába járt 
(ApCsel 17:1-2). A következő tanáccsal is szolgál az apostol: „Ne tévelyeg-
jetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok” (1Kor 15:33). A rosszak 
helyett jó szokásokat kell kialakítanunk. 

„Azok leszünk egyszer és mindenkorra, amivé a szokásaink tesznek ben-
nünket. Aki jó szokásokat alakít ki és minden feladatát hűségesen teljesíti, 
fénysugárként él, beragyogja mások ösvényét” (Ellen G. White: Testimonies 
for the Church [Bizonyságtételek a gyülekezetnek]. 4. köt., 452. o.). 

Az áhított jutalom megszerzéséhez egy szokás követésével vezet a  legrö-
videbb út. A szokás lényünkbe vésődött döntés. Vagyis ha azt követjük, 
szinte még gondolkodnunk sem kell, csak tesszük, amit korábban eldön-
töttünk. Egy szokás lehet nagyon jó vagy nagyon rossz, attól függően, hogy 
mi az, amit teszel. Ezen a héten olyan kiváló szokásokat fogunk megnézni 
közelebbről, amelyek segítik a sáfárt Isten munkájának végzésében. 

12. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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március 18. vasárnap

SZOKÁS: ELŐSZÖR ISTENT KERESD! 

Mindnyájunknak vannak szokásaink. A kérdés csak az, hogy milyenek. Jók 
vagy rosszak? Az összes jó szokás közül egy keresztény számára az a leg-
fontosabb, hogy mindennap először Istent keresse. 

„Minden reggel szenteljétek oda magatokat Istennek, lelketeket, testete-
ket és elméteket egyaránt! Alakítsátok ki azt a szokást, hogy egyre inkább 
odaszánjátok magatokat a Megváltónak és egyre mélyebben bíztok benne” 
(Ellen G. White: Mind, Character and Personality [Értelem, jellem és szemé-
lyiség]. 1. köt., 15. o.)! Ezzel a szokással egészen biztosan a szoros kapun 
lépünk majd be, ami az életre vezet (Mt 7:14). 

„Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem” (2Móz 20:3) – mondta Isten. 
Jézus pedig ezt tanította alapvető szükségleteinkkel kapcsolatban: „Hanem 
keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadat-
nak néktek” (Mt 6:33). A próféta által ezt is üzente Isten: „És kerestek engem 
és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem” (Jer 29:13). 

Olvassuk el Mt 22:37-38, ApCsel 17:28, Ef 5:15-17 és Kol 3:23 verseit! 
Hogyan állítsuk Istent az első helyre az életünkben? Mit találunk ezek-
ben az igékben ezzel kapcsolatban?

Az Urat keresők példái közül természetesen nincs tökéletesebb Jézusnál. 
Megváltónk számára mindenben Atyja állt az első helyen. Ez akkor mutat-
kozott meg egyértelműen először, amikor gyermekként Jeruzsálembe ment 
a páska ünnepére. Anyja kérdőre vonta a templomban, miután megtalálta, 
Ő pedig egy kérdéssel válaszolt neki: „Hát nem tudjátok, hogy nekem az én 
Atyám dolgaival kell foglalkoznom” (Lk 2:46, 49, ÚRK)? Jézus egész életében 
áhította az Atyával való kapcsolatot, ezt bizonyítja kitartó imaélete. Szoká-
sát a tanítványai sosem értették teljesen. Jézust a sötétség minden hatalma 
sem tudta elválasztani Atyjától, mert szokásává tette, hogy elszakíthatatlanul 
ragaszkodik hozzá. Mi is követhetjük Jézus példáját, ha eldöntjük, hogy tel-
jes szívünkből, elménkből és lelkünkből szeretni fogjuk Istent (Mt 22:37). 
Imádkozással, az Ige tanulmányozásával, ha Jézus jellemét próbáljuk tükröz-
ni minden dolgunkban, akkor szokásunkká válik, hogy Isten lesz az első az 
életünkben. Egy keresztény számára lehet ennél jobb életmód? 

Tegyük fel magunknak a kérdést: valóban Isten áll az első helyen az 
életünkben? Honnan tudhatjuk? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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március 19.hétfő

MÁSIK SZOKÁS: VÁRJUK JÉZUS VISSZATÉRTÉT!

Olvassuk el Lk 12:35-48 szakaszát! A példázat értelmében hogyan vi-
szonyuljunk Jézus második eljöveteléhez? Miért kell minden tettünket 
annak fényében alakítani, hogy közeleg a második advent?  

A sáfárságot szokásszerűen kell gyakorolnunk, mégpedig Jézus eljövetelére 
gondolva. A hűtlen sáfárok jellemét, akik úgy tesznek, mintha hűségesek 
lennének, végül elárulják a cselekedeteik, a valóban hűségesek pedig úgy 
végzik feladataikat – vigyázva és szorgalmasan munkálkodva –, mintha 
Uruk jelen lenne. A jövőért élnek és hűségesen dolgoznak nap mint nap. 
„Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust 
is várjuk” (Fil 3:20). 

Ábrahám várta az alapokkal bíró várost (Zsid 11:10) és Krisztus eljövetelét 
is (Zsid 10:25). A bibliai hősök előre gondolkodtak, várakoztak, terveztek 
és készültek arra, hogy bármely pillanatban találkozzanak Jézussal. Ne-
künk is ki kell fejlesztenünk magunkban ezt a szokást, hogy biztos tekin-
tettel a távolba lássunk, amikor az evangélium legcsodálatosabb eseménye 
bekövetkezik (Tit 2:13). Ahelyett, hogy néha-néha belepillantunk a prófé-
ciákba, folyamatosan várnunk, figyelnünk és cselekednünk kell, mindig 
annak tudatában, hogy Krisztus visszajövetelével az öröklét vár ránk. 
Ugyanakkor kerülnünk kell a vad fantáziálgatást a végidei eseményekről! 
A második advent ígérete irányt ad az életünknek, helyes nézőpontot biz-
tosít a  jelenre és segít tudatában lenni annak, hogy mi az igazán fontos 
az életben. Ha sáfárként hozzászokunk, hogy várjuk Jézus visszajövetelét, 
tudni fogjuk kötelességünket és célunkat. 

Krisztus keresztje kövezte ki számunkra az utat, hogy találkozhassunk 
a Megváltóval. Figyelni fogjuk a Szentírásban kinyilatkoztatott útjelzőket, 
amelyek mutatják, hogy Krisztus eljön az Atya és az angyalok dicsőségében 
(Mk 8:38). „Mivelhogy nem a  láthatókra nézünk, hanem a  láthatatlanokra; 
mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók” (2Kor 4:18). 

Igen, a halál mindig jelenlévő valósága érzékelteti, mennyire korlátolt és át-
meneti jellegű az idő, amit itt töltünk. Jézus második adventjének ígérete 
azonban azt is jelzi, hogy maga a halál is ideiglenes és átmeneti állapot. Jó 
Krisztus adventjének az ígéretében élni, ennek hatnia kell minden keresztény 
sáfár életére. Tegyük egyszer és mindenkorra szokásunkká, hogy Krisztus el-
jövetelét várva élünk, hiszen a nevünk is a várakozásunk valóságát tükrözi! 
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március 20. kedd

ÚJABB SZOKÁS: BÖLCS IDŐBEOSZTÁS

„Mert mi csak tegnapiak vagyunk és semmit nem tudunk, mert a mi napjaink 
csak árnyék e földön” (Jób 8:9). 
Az órát megállíthatjuk, de az idő múlását nem. Az idő nem vár, szakadatla-
nul halad, még ha mi tétlenül, egy helyben toporgunk is. 

A következő igeversek mit tanítanak földi életünk idejéről? Zsolt 39:5-6; 
90:10, 12; Préd 3:6-8; Jak 4:14 Mi az alapvető üzenetük az időnk értékét 
illetően? 

Fontos, hogy keresztényként jól sáfárkodjunk korlátozott mennyiségű és 
vissza nem kapható értékünkkel, az időnkkel. Ezért alakítsuk ki a bölcs 
időbeosztás szokását, összpontosítunk arra, ami igazán fontos úgy most, 
mint az öröklétben! Arra fordítsuk időnket, amit Isten Igéje fontosnak 
mond, mert ha lejár, már nem hozhatjuk vissza. Amikor pénzt veszítünk, 
később visszakaphatjuk, talán még többet is, mint amennyit először vesz-
tettünk. Az idővel azonban más a helyzet. Az elveszett pillanat örökre oda-
lett. Könnyebb volna a tojást visszatölteni a héjába, mint a múltnak egyet-
len pillanatát visszaszerezni. Az idő az Istentől kapott egyik legdrágább 
értékünk. Mennyire fontos tehát szokásunkká tenni, hogy minden pillanat-
ból a legtöbbet hozzuk ki! 

„Időnk Istené. Minden pillanat az övé, és legünnepélyesebb kötelességünk, 
hogy az Ő dicsőségére használjuk. Egyetlen tőle kapott talentumunkkal 
sem fog szigorúbban elszámoltatni, mint az időnkkel. Az idő értéke fel-
becsülhetetlen. Krisztus minden pillanatot drágának tartott. Tartsuk mi is 
értékesnek a pillanatokat! Az élet nagyon rövid ahhoz, hogy értelmetlenül 
elfecséreljük. A kegyelemidő nem tart már soká, és e rövid idő alatt kell 
elkészülnünk az örökkévalóságra. Nincs vesztegetni való időnk. Nem tölt-
hetjük az időt önző élvezetekkel, bűnös dolgokkal” (Ellen G. White: Krisz-
tus példázatai. Budapest, 1999, Advent Kiadó, 236. o.).  

„Jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok: nem mint esztelenek, hanem 
mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszok” 
(Ef 5:15-16). Mire figyelmeztet itt Pál? Hogyan alkalmazhatjuk a taná-
csát az életünkben? 
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március 21.szerda

TESTI, LELKI, SZELLEMI EGÉSZSÉGÜNK ŐRZÉSE

Kezdetben Isten tökéletesen egészségesnek teremtette az embert fizikailag, 
lelkileg és szellemileg egyaránt. Aztán a bűn mindent megrontott. Az evan-
gélium jó híre azonban többek között az, hogy Isten helyre akarja állítani 
eredeti egészségünket.

Olvassuk el ApCsel 3:21 és Jel 21:1-5 szakaszát! Milyen reménységet ta-
lálhatunk ezekben az igeversekben? Hogyan éljünk, miközben a végső 
gyógyulásra, helyreállításra várunk? 

Amikor Krisztus a  földön élt, fáradhatatlanul azon munkálkodott, hogy 
lelkileg, szellemileg és fizikailag gyógyítsa az embereket. Annak a helyreál-
lításnak az előjele volt ez, ami az idők végén történik majd. Jézus gyógyító 
szolgálata bizonyítja, hogy Isten mindvégéig a lehető legjobb egészségben 
szeretné látni az embert. Ezért a sáfárnak olyan szokásokat kell kialakíta-
nia, amelyek biztosítják értelmi, testi és lelki egészségét. 

Először: értelmi képességeink is a használat során erősödnek, fejlődnek. 
Legyen szokásunk, hogy olyanokkal foglalkozunk, „amik csak igazak, amik 
csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak ked-
vesek, amik csak jó hírűek” (Fil 4:8). Az ilyen gondolatok békességet adnak 
(Ézs 26:3), és „a szelíd szív élteti a testet” (Péld 14:30, RÚF). Helyes értelmi 
szokásokkal erőinket a legjobb állapotban tarthatjuk. 

Másodszor: azt jelzik a helyes egészségügyi szokások, mint például a test-
edzés és a megfelelő táplálkozás, hogy törődünk magunkkal. A testmoz-
gás pl. csökkenti a stresszt, leviszi a vérnyomást, javítja a hangulatunkat. 
Olyan gyógyír ez, ami a boltok polcain sorakozó bármely csodaszernél job-
ban gátolja az öregedést. 

Harmadszor: a  sáfár jó szokásokat alakít ki lelki táplálása érdekében is. 
Lélekben forduljunk Isten felé (Zsolt 86:4-5) és várjunk a  szabadítására 
(Zsolt 62:6)! Virulni fogunk, ha az igazságban járunk (3Jn 3), és feddhetet-
lenül megőriz bennünket eljövetelére az Úr Jézus Krisztus (1Thessz 5:23). 

Gondolkodjunk el a szokásainkról! Hogyan hatnak a lelki, fizikai és 
mentális egészségünkre? Van, amin esetleg változtatni kell, hogy vala-
melyik területen fejlődjünk? Milyen döntéseket kell hozni ahhoz, 
hogy javítsunk az életminőségünkön, miközben a végső helyreállítás-
ra várunk?
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március 22. csütörtök

KÖVETKEZŐ SZOKÁS: AZ ÖNFEGYELEM

Az önuralom az egyik legfontosabb jellemvonás, amivel a sáfár rendelkez-
het. „Mert nem a félénkség lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet 
és a józanság lelkét” (2Tim 1:7, ÚRK). A sophronismos görög szó, amit úgy 
fordítunk, hogy „józanság”, egyedül itt fordul elő az Újszövetségben. Arra 
utal, hogy az ember kiegyensúlyozott, egészséges gondolkodással azt te-
szi, ami helyes, nem tér el Isten elveitől. Az önfegyelem segíthet megkülön-
böztetni a  jót a  rossztól (Zsid 5:14), felmérni az aktuális élethelyzeteket, 
a  végkifejlettől függetlenül nyugodtan, szerényen ellenállni minden nyo-
másnak és csábításoknak. Dániel kitartott a jó mellett az oroszlánok között 
is, ellentétben Sámsonnal, aki önző módon élt, kevés ellenállást tanúsított 
és aligha volt józan ítélőképessége. József is a helyes utat követte Potifár 
házában, nem úgy, mint Salamon, aki átvette az idegen istenek imádatát 
(1Kir 11:4-5). 

Olvassuk el 1Kor 9:24-27 szakaszát! Mit mond itt Pál az önfegyelemről? 
Állítása szerint mi forog kockán ezzel kapcsolatban? 

„A világban az egyéni vágyak kielégítése a cél. Rengeteg a tévedés és a ha-
mis állítás. Sátán még több csapdát állít fel a lelkek elpusztítására. Mind-
azoknak, akik istenfélelemmel szentségre törekszenek, meg kell tanulniuk 
a mértékletesség és az önuralom leckéit. Az étvágyat, a szenvedélyeket az 
értelem magasabb rendű erejének kell alávetni. Ez az önfegyelem létfon-
tosságú ahhoz a szellemi erőhöz és lelki érzékenységhez, ami képessé tesz 
minket arra, hogy Isten szavának szent igazságait megértsük és gyakorol-
juk” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 2010, Advent Kiadó, 74. o.). 

Az önuralom rendszeres gyakorlással fejleszthető. Isten arra hív, hogy min-
den tettünkben szentek legyünk (1Pt 1:15), gyakoroljuk magunkat a ke-
gyességben (1Tim 4:7). 

A sáfárnak a legkiválóbb atlétákhoz és zenészekhez hasonlóan kell gyako-
rolnia az önuralmat. Isten erejéből, de szorgalmas erőfeszítéssel neveljük 
magunkat mindarra, ami valóban számít! 

Hogyan tanulhatjuk meg alárendelni magunkat Isten hatalmának, aki 
egyedül képes önuralomhoz segíteni? Miért elengedhetetlen az önfe-
gyelem ahhoz, hogy hűséges, istenfélő sáfárként éljünk a bűnös, rom-
lott világban? 
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március 23.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Énókhnak és Noénak is szokása volt, hogy Istennel jártak olyan korban, 
amikor csak kevesen maradtak hűségesek a kicsapongások, az anyagias-
ság és erőszak közepette (1Móz 5:24; 6:9). Ők megértették és elfogadták 
Isten kegyelmét, ezért jó sáfároknak bizonyultak: kiválóan kezelték javai-
kat és oldották meg a rájuk bízott feladatokat. A korszakok során sok olyan 
Istenhez hűséges ember élt, mint Énókh és Noé. Dánielről és barátairól ezt 
a feljegyzést találjuk: „Megértették, hogy csak tiszta értelemmel és krisztusi 
jellemmel képviselhetik az igaz vallást a pogányság hamis tanításai között. 
Maga Isten volt a tanáruk. Szüntelen imádkoztak, lelkiismeretesen tanul-
tak, a  Láthatatlannal kapcsolatban voltak; Istennel jártak, mint Énokh” 
(Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 301. 
o.). Istennel járni: ebbe minden beletartozik, amit a sáfár tesz, tehát Isten-
nel él itt, a földön életének minden napján. A bölcs sáfár megszokott mó-
don Istennel jár a romlott világban, mert csakis a vele való kapcsolat őriz-
heti meg attól, hogy az uralkodó gonosz áramlatok magukkal sodorják. 

Hűséges sáfárnak lenni azt is jelenti, hogy minden jóra nyitottan élünk, 
ami az Istennel való megbékéléssel kezdődik (Ám 3:3). Krisztusban kell 
járnunk (Kol 2:6), új életben (Róm 6:4), szeretetben (Ef 5:2), bölcsesség-
ben (Kol 4:5), igazságban (Zsolt 86:11), világosságban (1Jn 4:7), feddhetet-
lenségben (Péld 19:1), az Ő törvényében (2Móz 16:4), jó cselekedetekben 
(Ef 2:10), méghozzá egyenes ösvényen (Péld 4:26)!  

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Fogalmazzuk meg, mit jelent az alázat, és milyen szerepe van 

a sáfár életében (Mt 11:29; Ef 4:2; Fil 2:3; Jak 4:10)! Miért fontos, 
miközben Istennel járunk (Mik 6:8)?

2. Beszéljük meg a  csoportban, hogy milyen módszerekkel segíthe-
tünk azoknak, akik rossz vagy egyenesen önromboló szokások 
csapdájában vergődnek? Mit tehetünk a gyülekezetben ezeknek az 
embereknek a gyógyulásáért? 

3. A tanulmányunkban említetteken kívül még milyen jó szokásokat 
kell gyakorolnia a keresztény sáfárnak? Lásd például Tit 2:7, Zsolt 
119:172 és Mt 5:8 verseit! 

4. Beszéljünk még az időről és az idővel kapcsolatos gondolatokról! 
Látszólag miért repül úgy az idő? Hogyan érthetnénk meg egyálta-
lán, hogy mi az idő? Miért kell jól sáfárkodni a  viszonylag rövid 
idővel, ami rendelkezésünkre áll a földön? 
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
BEFEJEZZÜK ÉS KEZDJÜK

Itt fejezzük be napjaink,
itt kezdjük újra mind.
Letesszük a terheinket,
és felvesszük megint.

Sokszor nehéz továbbmenni,
de mégis menni kell.
Itt sírjuk a könnyeinket,
és itt morzsoljuk el.

Itt hozzuk tévedéseink,
s miattuk fáj a szív;
de kegyelmes a mi Urunk,
és megbocsátja mind.
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A sáfárság eredményei

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 3:5; Ezékiel 14:14; Máté 7:23; 
25:21; Filippi 4:4-13; 2Timóteus 3:1-9; 1Péter 2:11-12 

„Példás életet éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak ti-
teket mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteket látva Istent dicsőítsék a meg-
látogatás napján” (1Pt 2:12, ÚRK). 

Mivel sáfárok vagyunk, éljünk úgy, mint Isten bizonyságtevői! Legyen erő-
teljes a befolyásunk a környezetünkben élőkre, méghozzá áldásos! 

Nem kell a világtól elkülönülve élnünk. Kiváltságunk, hogy jobb életet mu-
tathatunk be azoknak, akik nem ismerik mindazt, amit mi már megtud-
tunk Istentől. A sáfárság azt jelenti, hogy az életünk virul, mert elfogadjuk 
az Úr hívását és a rendelései szerint, istenfélelemben élünk. Képessé tesz 
arra, hogy az életünk más legyen (2Kor 6:17), és ez olyannyira feltűnő, 
hogy sokan felfigyelnek rá és kérdezni is fognak felőle. Ezért figyelmeztet 
az Ige: „Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek le-
gyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő remény-
ségről, szelídséggel és félelemmel” (1Pt 3:15). 

Az utolsó tanulmányban a sáfár életében megmutatkozó személyes áldáso-
kat, lelki eredményeket, sikereket, befolyást és a megelégedettség kulcsát 
fogjuk vizsgálni. Mindez a bennünk élő Krisztusnak köszönhető, aki „a di-
csőségnek ama reménysége” (Kol 1:27). 

március 24-30. 13. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapmárcius 25.

SÁFÁRSÁG ÉS KEGYESSÉG  

A kegyesség nagyon tág fogalom. A kegyes, istenfélő ember szent életet él 
(Tit 1:1), odaadó lelkülettel hasonulni igyekszik Krisztushoz, tettei kedve-
sek előtte (Zsolt 4:4; Tit 2:12). A kegyesség a valódi hit bizonyítéka, együtt 
jár az örök élet ígéretével. Sem filozófia, sem gazdagság, sem hírnév, sem 
hatalom, sem kiváltságos családi helyzet nem kecsegtet ilyen ígérettel. 

Olvassuk el 2Tim 3:1-9 verseit! Mire figyelmeztet itt Pál, ami közvetlenül 
kapcsolódik a hűséges sáfár életéhez?

Jób könyvéből megismerjük Jób jellemét és cselekedeteit. Az esete jól pél-
dázza, miben nyilvánul meg a kegyes élet, még ha az illetőnek sok szenve-
désben van is része. Azt is bemutatja, mennyire gyűlöli Sátán ezt az életstí-
lust. Még Isten is elismeri, hogy a hit és az életmód szempontjából nincs 
Jóbhoz hasonló (Jób 2:3). 

„Élt Úc földjén egy ember, akinek Jób volt a neve. Ez az ember feddhetetlen, 
igaz, istenfélő volt, és kerülte a rosszat” (Jób 1:1, ÚRK). A hite nem csupán 
szavakban vagy vallási szertartásokban mutatkozott meg, bár ez is része 
volt az életének (Jób 1:5). Istenfélelme egész életében megnyilvánult, még 
a szörnyűséges próbák közepette is. Kegyesnek lenni nem azt jelenti, hogy 
tökéletesek vagyunk, hanem azt, hogy a környezetünkben tökéletességet 
tükrözünk. 

Olvassuk el Ez 14:14 versét! Mit tudhatunk meg ebből a versből az em-
lített három férfi jelleméről? Mi volt bennük a közös, aminek mindnyá-
junkban meg kellene lennie?

A sáfárság valójában a kegyes élet kifejeződése. A hűséges sáfár életében 
nemcsak a kegyesség látszata van meg, hanem valóban kegyes is, ami meg-
nyilvánul az életében, az Istentől rábízott javak kezelésében. Hite nemcsak 
abban mutatkozik meg, amit tesz, hanem abban is, amit nem tesz.         

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/



104

hétfő március 26.

ELÉGEDETTSÉG 

„Nem mintha a  nélkülözésemre nézve mondanám, mert én megtanultam, 
hogy megelégedett legyek abban, amiben vagyok” (Fil 4:11). Elégedettnek 
kell lennünk minden körülmények között – de vajon honnan származik 
ez az érzés? 

Timóteusnak írt levelében Pál így jellemezte az emberek egy csoportját: 
„akik az istenfélelmet nyerészkedésnek tekintik” (1Tim 6:5, ÚRK). Hogyan 
is lehetne pontosabban jellemezni a  mai televíziós evangélistákat? Sok-
sok pénzt keresnek, mert elhitetik nézőikkel, hogy ha hűségesek lesznek 
(értsd: támogatják az ő szolgálatukat), akkor meggazdagodnak. Egyenlő-
ségjelet tenni a gazdagság és a hűség közé az anyagiasság egy másik meg-
nyilvánulása, csak éppen keresztény köntösbe bujtatva. 

Az istenfélelemnek azonban nincs köze a vagyonhoz. Ha így lenne, akkor 
a  világ legszörnyűbb alakjait kellene istenfélőnek tartani, hiszen köztük 
vannak a  leggazdagabbak is. Pál ennek éppen az ellenkezőjét fogalmaz-
ta meg: „valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel” (1Tim 6:6). 
Az istenfélelem megelégedéssel minden körülmények között a legnagyobb 
gazdagság, mert Isten kegyelme messze értékesebb, mint az pénzbeli nye-
reség. Meg kell tehát elégednünk, „ha van élelmünk és ruházatunk” (1Tim 
6:8). Végül mindegy, hogy mennyi a pénzünk, mindig lesz mit nyernünk, 
ha így gondolkodunk. 

„Az elégedettség minden élethelyzetben nagy művészet, lelki értelemben 
valóságos titok. Meg kell tanulni, úgy kell kikutatni, mint egy rejtélyt... 
A keresztény elégedettsége édes, belső, csöndes, szelíd beállítottság, ami 
minden körülmények között önként aláveti magát Isten bölcs, atyai ren-
delkezéseinek... Drága kenet tárhelye, vigasztaló és áldásos a  nyugtalan 
szívnek, nehéz időszakban és állapotok között” (Jeremiah Burroughs: The 
Rare Jewel of Christian Contentment [A keresztényi megelégedettség ritka 
kincse]. 1., 3. o.). 

Olvassuk el Róm 8:28, Fil 4:4-13 és Zsid 13:5 szakaszait! Mit találunk 
bennük, ami segít megelégedetten élni?    
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keddmárcius 27.

BIZALOM 

Olvassuk el Péld 3:5 versét! Milyen fontos üzenet rejlik benne, különö-
sen a végén? (Lásd még Ézs 55:9; 1Kor 4:5; 13:12!) 

Ez legyen Isten sáfárainak jelmondata és célja: „Bizodalmad legyen az Úr-
ban teljes elmédből; a  magad értelmére pedig ne támaszkodjál” (Péld 3:5). 
Ezt persze könnyebb kimondani, mint megtenni. Milyen gyakran megesik, 
hogy értelmünkkel hiszünk ugyan Istenben, szeretetében és gondoskodá-
sában, mégis betegre aggódjuk magunkat amiatt, ami előtt állunk! A jövő 
néha ijesztőnek tűnik, legalábbis a képzeletünkben. 

Hogyan tanulhatunk meg sáfárként bízni az Úrban? Úgy, hogy hit által lé-
pünk és engedelmeskedünk Istennek mindenben, amit csak teszünk. A bi-
zalom fejben dől el, és nem kopik el a használat során. Éppen ellenkezőleg: 
minél inkább bízunk az Úrban, annál inkább növekszik! A hűséges sáfár az 
életével fejezi ki Isten iránti bizalmát. Ez az életének az alapja és mozgató 
ereje, és mindenben megmutatkozik, amit tesz. 

„Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből”. A „teljes elmédből” kifejezést 
mindig jelképesen használja a Szentírás. Azt jelenti, hogy döntéseink bel-
ső, erkölcsi énünkből fakadnak, és ezek határozzák meg, hogy kik is va-
gyunk (Mt 22:37). Ennek része a jellemünk, az indítékaink és szándékaink 
összességével, ami a lényünk lényege. 

Könnyebb rábízni Istenre mindazt, amit nem tudunk irányítani. Ilyenkor 
úgysincs más választásunk, mint bízni az Úrban. A tiszta szívből való biza-
lom viszont az, ha olyasmiről kell döntenünk, amit magunk is irányíthat-
nánk, de az Istenbe vetett bizalmunk szabja meg a választásunkat. 

Az apostolok jó példát adtak arra, hogy mit jelent teljes szívből bízni Isten-
ben. „Természetüknél fogva gyengék és gyámoltalanok voltak, mint min-
denki, aki részt vesz a munkában, de az Úrba vetették bizalmukat. Gaz-
dagságuk lelki természetű volt, olyan, amivel bárki rendelkezhet, aki Istent 
állítja az első és legfontosabb helyre az életében” (Ellen G. White: Gospel 
Workers. [Evangéliumi munkások]. 25. o.). 

Igaz, hogy könnyebb bízni Istenben olyan dolgokat illetően, amelye-
ket nem tudunk irányítani. És mi a helyzet azzal, amiben dönthetünk? 
Milyen döntéseket kell meghoznunk, amikor igazából az Istenbe 
vetett bizalmunk határozza meg, hogy melyik utat választjuk?
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szerda március 28.

BEFOLYÁSUNK

„Mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban” (Ef 5:8, ÚRK). 
Pál a szív átalakulásáról úgy ír, mint ami nyilvános. Sáfárként a világosság-
ban járunk (Ézs 30:21; 1Jn 1:7), rendezett életünk befolyásos világosság 
lesz a sötét világban.  

Jézus mondta: „Én vagyok a világ világossága” (Jn 8:12), mi pedig Isten vi-
lágosságát tükrözzük vissza hétköznapi életünk kiegyensúlyozottságával. 

Sáfárságunk hogyan dicsősíti Istent? Milyen hatással vannak tetteink 
másokra? Mt 5:16; Tit 2:7; 1Pt 2:11-12

A sáfárság Isten javainak a kezelése, de ezen is túl mutat. Sáfárságunkat 
látja a családunk, a lakóközösségünk, a gyülekezetünk, a világ, mint ahogy 
a világegyetem lakói is (1Kor 4:9). Viselkedésünk a munkahelyünkön azt 
bizonyítja, hogy mennyire hatnak az életünkre a mennyek országának el-
vei. Így lehetünk hatással másokra. Kedvességünk és erkölcsös életünk ál-
tal Krisztust mutatjuk be, amit Teremtőnk jóváhagy. 

Munkamorálunknak egybe kell vágnia sáfárságunk értékeivel. Munkahe-
lyünkön is nyilvánvalóvá válik, hogy igaz emberek vagyunk-e vagy sem. 
„Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet” 
(Zsolt 37:6). Nem marad rejtve a sáfár befolyása munka közben (Lk 11:33), 
hanem jól látható, mint a hegyen épített város (Mt 5:14). Tudatos életünk-
kel akár otthon, akár a munkahelyünkön jó hatással leszünk a körülöttünk 
élők gondolataira és szívére. 

„A természetben mindennek kijelölt helye van, amit zúgolódás nélkül el-
foglal. Lelki téren is így van ez, minden férfinek és nőnek megvan a saját 
befolyási köre és hivatása. A haszon, amit Isten megkíván a  ránk bízott 
tőkével arányos, Jézus Krisztus ajándékának mértékéig... Most van itt az 
ideje, most kell élnünk az előjogunkkal, hogy stabil jellemről tegyünk bi-
zonyságot, amitől lényünk valódi erkölcsi értéket nyer. Krisztust megilleti 
a  szolgálatunk. Adjuk át magunkat neki teljes szívből” (Ellen G. White: 
This Day With God [Ez a nap Istennel]. 243. o.)!

Milyen a munkamorálunk befolyása a munkatársainkra vagy azokra, 
akik otthon látnak bennünket? Mit üzen ez nekik a hitünkről? 
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csütörtökmárcius 29.

KÍVÁNATOS ÉS NEM KÍVÁNATOS SZAVAK

Idegenek és vándorok vagyunk a  földön, célunk pedig a  tökéletes, gyö-
nyörű, békés menny (Zsid 11:13-14). Addig azonban itt kell élnünk. Nem 
ad lehetőséget a  semlegességre a  keresztény világnézet, különösen, aho-
gyan a nagy küzdelemben megnyilvánul. Vagy Istennek élünk, vagy az el-
lenségnek. „Aki velem nincsen, ellenem van; és aki velem nem gyűjt, tékozol” 
(Mt 12:30). Világosan és egyértelműen kiderül Krisztus eljövetelekor, hogy 
kinek az oldalán álltunk.

A második advent idején az alábbi két kijelentés valamelyikét fogjuk hal-
lani. Mit fogalmaznak meg ezek és mit jelentenek? 

Mt 25:21  

Mt 7:23  

A legkedvesebb, leginkább elismerő szavak, amit egy sáfár valaha hallhat, 
ha Krisztus mondja, hogy „Jól vagyon”. Kimondhatatlan örömet okoz majd, 
ha Istentől hallhatjuk a  fenntartás nélküli dicséretet, amiért igyekeztünk 
jól gazdálkodni a ránk bízott javakkal, a képességeink szerint a legtöbbet 
megtenni, tudva, hogy üdvösségünket nem a saját cselekedeteink alapján 
kapjuk, nem azért, amit mi tettünk Krisztusért, hanem amit Ő végzett el 
bennünk (lásd Róm 3:21; 4:6). A hűséges sáfár élete a hitének visszatükrö-
ződése. Azok gondolják, hogy megkísérelhetik az üdvösséget a cselekede-
teik által elérni, akik a tetteikkel akarnák igazolni magukat Isten előtt (Mt 
7:21-22). Azonban Mt 7:23 bizonyítja az efféle önigazolás ostobaságát. 

„Amikor Krisztus követői visszaadják az Úrnak, ami az Övé, kincset gyűj-
tenek, melyet akkor kapnak meg, amikor hallani fogják e szavakat: »Jól 
vagyon jó és hű szolgám... menj be a te uradnak örömébe«” (Ellen G. White: 
Jézus élete. Budapest, 2010, Advent Kiadó, 440. o.).

Végeredményben tehát a sáfárság olyan életmód, amiben minden tettünk-
nek a két legnagyobb parancsolat, az Isten és a felebarátok iránti szeretet 
a motivációja és a fő hajtóereje. 

Hogyan tükrözi az életünk és a sáfárságunk ezt a két fő parancsolatot?  
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péntek március 30.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Krisztus azért jött a világba, hogy kinyilatkoztassa Isten szeretetét. Köve-
tőinek folytatniuk kell az általa elkezdett munkát. Kitartóan igyekezzünk 
tehát segíteni és erősíteni egymást! Megtaláljuk a boldogságot, ha igyek-
szünk mások javára élni. Az ember nem cselekszik saját érdekei ellen, ha 
szereti Istent és embertársait. Minél önzetlenebb, annál boldogabb, mert 
betölti Isten célját az életére vonatkozóan” (Ellen G. White: Counsels on 
Stewardship [Tanácsok a sáfárságról]. 24-25. o.). 

„Ahol élet van a gyülekezetben, ott növekedés és fejlődés látható. Állandó 
mozgásban vannak a  talentumok, mindenki kap és adakozik, elfogad és 
visszaadja az Úrnak, ami az övé. Isten minden igaz hívőre világosságot és 
áldást áraszt, és ezt a hívő átadja másoknak az Úrért végzett munkájában. 
Továbbadva a kapott javakat még többet tud befogadni. Így helyet készít 
a kegyelem és az igazság új árjainak a befogadására. Világosabb lesz a lá-
tása, tudása növekszik. Ettől az adakozástól és elfogadástól függ az egyház 
élete és fejlődése. Aki elfogad, de sosem ad, az hamarosan már nem fog 
kapni. Amennyiben az igazság nem árad tőle tovább mások felé, elveszí-
ti a képességét, hogy további áldásokat fogadjon be. Meg kell osztanunk 
másokkal a menny javait, ha friss áldásokat akarunk kapni” (i. m. 36. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Az Istenbe vetett bizalom hogyan vezet megelégedettséghez? Mi kell 

ahhoz, hogy értelmi szinten teljes szívből bízni tudjunk az Úrban? 
2Kor 10:5 Miért olyan könnyű kimondani, hogy „minden javunkra 
van” (Róm 8:28), de nehezebb valóban hinni is ebben? Másképpen 
fogalmazva, miért mondjuk, hogy bízunk Istenben, és ez gondolati 
szinten igaz is, ugyanakkor érzelmi szinten rettegünk a jövőtől? 

2. Adjuk ki az osztályban a  következő két feladatot, majd beszéljük 
meg a válaszokat! Az első: Fogalmazd meg maximum huszonöt szó-
ban, hogy mit jelent a sáfárság! A másik: Fogalmazd meg maximum 
huszonöt szóban, hogy miért fontos része a sáfárság a keresztény 
életének!  

3. Olvassuk el újra Mt 7:21-23 verseit! Miről van itt szó? Miért nyilat-
koznak így a  szereplők? Mit árulnak el róluk a  szavaik? Hogyan 
lehetünk biztosak abban, hogy nem esünk az önbecsapás csapdájá-
ba, miközben törekszünk jó sáfárként élni, hittel, engedelmesen, 
Isten nevében jót tenni?  
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A HAMIS SÁFÁR

„Tudom, mit tegyek, hogy amikor sáfárságomtól megfosztanak, befogad-
janak engem a házaikba” (Lk 16:4).

„A hűtlen szolgára ura azért bízta vagyonát, hogy jótékony célra for-
dítsa. Ő azonban saját magára költötte. Ez a vád Izraelnek szólt. Isten 
kiválasztotta Ábrahám magvát. Erős karral kiszabadította az egyipto-
mi szolgaságból, és szent igazságok őrzőjévé tette a világ áldására. Reá 
bízta az élő kinyilatkoztatásokat, hogy tolmácsolja a világosságot má-
soknak. De Isten sáfárai ezeket az ajándékokat a maguk gazdagítására 
és dicsőségére használták.

Az öntelt, önigazult farizeusok hűtlenül kezelték a javakat, amelye-
ket Isten azért adott nekik, hogy az Ő dicsőségére használják.

A példázatbeli szolga nem gondoskodott jövőjéről. A javakat, 
amelyekkel másoknak kellett volna szolgálnia, csak ő élvezte. Csak 
a jelenre gondolt. A sáfárság elvesztése esetén semmit sem mondhat 
magáénak. De gazdája vagyona még kezében volt. Elhatározta, hogy 
e vagyonnal bebiztosítja magát a jövő nélkülözései ellen. Ezért más 
program szerint kellett cselekednie. Ha másoknak ad ahelyett, hogy 
magának gyűjtene, barátokat szerezhet, akik befogadják, amikor gaz-
dája kidobja. Ez vonatkozott a farizeusokra is: várható volt, hogy meg-
fosztják őket a sáfárságtól, és előre kellett gondoskodniuk jövőjükről. 
Csak mások javának keresésével használhattak önmaguknak. Csak 
Isten ajándékainak osztogatásával gondoskodhattak örök sorsukról.  

A példázat elmondása után Krisztus így szólt: »E világnak fiai esze-
sebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében.« Azaz a világ dolga-
iban jártas emberek bölcsebben és megfontoltabban szolgálják saját 
érdekeiket, mint a magukat Isten gyermekeinek vallók Isten művét” 
(Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista 
Egyház, 257-258. o.).    
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„A reménység pedig nem szégyenít meg…” (Róm 5:5)

  1.    H. 2Thessz 2:17 Vigasztalás
  2.    K.  Lk 10:20  Mennyei feljegyzés  
  3.    Sz.    Lk 13:24 Jézus szeretete 
  4.    Cs. Gal 4:18  Hűséges szolgálat
  5.    P. Jn 16:22 Elvehetetlen öröm
  6.    Sz. 2Krón 29:36    A tapasztalat öröme

 Naplemente: Budapest: 16:07 Debrecen: 15:55         

  7.    V. 2Kor 1:19-20    Isten ígérete Krisztusban
  8.    H. 2Kor 1:21 Isten megerősít
  9.    K. 1Móz 12:1  Az Úr hívása
10.  Sz.   Zsolt 86:11 Mutass utat!
11.  Cs.   Péld 17:22 Vidámság, szomorúság
12.  P. Lk 2:10 Öröm az egész népnek
13.  Sz.   Ézs 12:3 A hívő öröme

 Naplemente: Budapest: 16:15 Debrecen: 16:03                  

14.  V. Jer 15:16 Az Ige hallgatása
15.  H.  Róm 8:15 Fiúság lelke
16.  K. Ézs 49:16 Isten kezében
17.  Sz. Lk 3:8 A megtérés gyümölcsei
18.  Cs. Jn 3:8 Mint a szél
19.  P. Róm 8:5  Testi és lelki gondolkodás
20.  Sz.   ApCsel 2:1-2    Pünkösd

 Naplemente: Budapest: 16:25 Debrecen: 16:13                  

21.  V. ApCsel 15:28   A Szentlélek vezetése 
22.  H.  Róm 8:26 A Lélek esedezik értünk
23.  K. 2Kor 3:17 Lélek és szabadság
24.  Sz. Zsolt 71:5-6 Isten a reménységem
25.  Cs. Zsolt 71:7 Bizalom Istenben
26.  P.     Zsolt 71:12 Imádság Istenhez
27.  Sz.   Zsolt 71:14 Töretlen reménység

 Naplemente: Budapest: 16:35 Debrecen: 16:23                  

28.  V.    3Móz 25:18 Isten ígérete
29.  H.    Zsolt 71:16 Isten tettei
30.  K.    Jn 6:37 Bátorító ígéret
31.  Sz.   Róm 4:18 Ábrahám hite

2018. januárReggeli dicséret
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„Én vagyok az út, az igazság és az élet…” (Jn 14:6)

  1.    Cs. Kol 3:10 Az új ember
  2.    P. Lk 13:18-19 A mustármag
  3.    Sz. Lk 18:7 Isten igazságot tesz

 Naplemente: Budapest: 16:46 Debrecen: 16:34           

  4.    V. Lk 15:20 A fiát váró apa
  5.    H.  Mt 5:45 Jót tenni mindenkivel    
  6.    K.  Lk 7:47 Bűnbocsánat
  7.    Sz. Jób 38:7 Tökéletes öröm
  8.    Cs. Lk 1:45 A hívő boldogsága
  9.    P. Neh 8:10 Ünneplés
10.  Sz. 2Kor 7:13 Jó hírek

 Naplemente:  Budapest: 16:57 Debrecen: 16:45              

11.  V.  Mt 5:12 A jutalomnak örülni
12.  H.  Lk 15:31 Családi tulajdon
13.  K.  Lk 15:32 Testvéri viszony
14.  Sz. Jób 28:20, 23 Bölcsesség és Isten
15.  Cs. Jn 20:21-22 Jézus Szentlelket ad 
16.  P.  Jn 15:26 A Vigasztaló bizonyságtétele
17.  Sz. Ézs 9:6 Messiási ígéret

 Naplemente: Budapest: 17:08 Debrecen: 16:56          

18.  V. 1Jn 3:2 Isten gyermekei
19.  H.  ApCsel 28:28   A pogányok és az üdvösség
20.  K. ApCsel 8:37 Teljes szívből hinni
21.  Sz. 1Kor 2:2 Csak Jézus Krisztus
22.  Cs. Lk 8:1 Krisztus mindenütt prédikált
23.  P.     Lk 9:20 Kinek tartjuk Jézust?
24.  Sz.   Lk 5:24 Bűnbocsátó Jézus

 Naplemente: Budapest: 17:19 Debrecen: 17:07         

25.  V.    Jn 12:32 Jézus vonzása
26.  H.    Jel 14:12 Állhatatosság, engedelmesség, hit
27.  K.    Jel 5:9 Méltó a Bárány!  
28.  Sz.   Róm 15:13 A reménység Istene

2018. február Reggeli dicséret
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„…Ezek az Istennek igaz beszédei” (Jel 19:9)
 
  1.   Cs. Ézs 35:7 Felélénkül a táj
  2.   P. 2Móz 16:29 A szombat áldása 
  3.   Sz. Zsolt 85:9 A béke üzenete

 Naplemente: Budapest: 17:29 Debrecen: 17:17         
  4.    V. 1Kor 2:4-5 Nem emberi bölcsesség
  5.    H. Jel 14:6 Angyali üzenet
  6.    K. Lk 15:8-10 Megtalálni öröm 
  7.    Sz. Lk 14:11 Az alázat értéke
  8.    Cs. Mt 13:45-46 Az igazgyöngy
  9.    P. Lk 10:21 Jézus öröme
10.  Sz.   Lk 22:40 Imádkozzatok!

 Naplemente: Budapest: 17:40 Debrecen: 17:28         

11.  V. Ézs 57:18 Isten gyógyít, vigasztal 
12.  H.  1Pt 1:8 Hittel
13.  K.  1Kor 13:13 Hit, remény, szeretet
14.  Sz.   Gal 5:5 Lélek által, hitből
15.  Cs. Kol 1:4-5  Jó hírek
16.  P. 1Thessz 1:3 Nem megy feledésbe
17.  Sz.   1Thessz 5:8 Készenlétben

 Naplemente: Budapest: 17:50 Debrecen: 17:38                  
18.  V. Zsid 6:10  Isten nem felejt 
19.  H.    1Pt 1:21 A hit reménysége     
20. K.  Ef 1:18 Elhívásának reménye
21.  Sz. Ef 2:8-9 Kegyelemből
22.  Cs.   Lk 23:34 Nem tudják
23.  P.  Mt 7:7 Kérjetek!
24.  Sz. Ez 1:28 Az Úr dicsősége

 Naplemente: Budapest: 18:00 Debrecen: 17:48 
25.  V. Lk 7:50 Megtartó hit
26.  H.    Kol 2:10 Krisztusban beteljesedve
27.  K.    Jn 8:32 A szabaddá tévő igazság  
28.  Sz.   Jn 8:35 Szolga vagy fiú
29.  Cs.   2Móz 15:13 Kegyelemmel vezet
30.  P.     ApCsel 12:11   Szabadítás
31.  Sz.   Jel 19:7 A Bárány menyegzője

 Naplemente: Budapest: 19:10 Debrecen: 18:58
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