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A tanítványok Mestere
Isten tökéletes, bűntelen világot teremtett, az ember pedig boldogan tisztelhet-

te, imádhatta és követhette a Teremtőt. Élhetett volna így is az egész örökkévaló-
ságon át. Sátán viszont megszédítette ősszüleinket, megfosztva az emberiséget az 
élet igazi értelmétől, céljától és jelentőségétől. A lázadás elterjedt, míg az egész 
bolygót megfertőzte.

Egyedüli reményünket Krisztus áldozata jelenti. A Golgotán történt megváltás 
szabadságot kínál, csak így menekülhetünk meg attól, hogy életünk valójában 
jelentőségtelen, értelmetlen legyen. A bűnös embernek Isten szabadságot, bűn-
bocsánatot ajánl, valamint lehetőséget, hogy visszanyerje eredeti körülményeit. 

Isten mindenütt, minden hívőt arra kér, hogy e páratlan kegyelem hírnökeként, 
képviselőjeként éljen, a Sátán által rabságban tartottaknak hirdesse az isteni irgal-
mat, a Teremtő követésére, imádására és dicsőítésére szólítva az embereket. A hívők 
tegyék az embereket tanítvánnyá a nagy misszióparancs (Mt 28:19-20) értelmében, 
Krisztus példája nyomán! Így hát ebben a negyedévben a tanítványság témájával 
foglalkozunk. Noha a kifejezésnek számos vonatkozása van, e tanulmányban azt a 
folyamatot vizsgáljuk, amelyen át Jézus tanítványaivá leszünk, ebből következően 
pedig jobb „lélekmentő” válhat belőlünk.

Végtére is Jézus a példaképe minden kereszténynek, főként a lélekmentésben. 
Nem logikus a feltételezés, hogy az eredményes evangelizáció kulcsát inkább a 
népszerű pszichológiában, a marketingmódszerekben vagy az alaposan kidolgo-
zott reklámprogramokban fedezhetnénk fel, mint Krisztus egyszerű példájának 
követésében. 

Mivel vonzotta Jézus a követőit? Mit tanulhatunk példájából, hogy eredménye-
sebben vezethessük az embereket Krisztushoz? Hogyan tehetünk igazán eleget a 
nagy misszióparancsnak? Miként szólított meg Jézus egymástól annyira külön-
böző csoportokat: gazdagokat és nélkülözőket, vallásos és nem vallásos embe-
reket, politikai hatalommal rendelkezőket és nagy befolyással nem bírókat? Ho-
gyan nyitotta meg a megkeményedett ember szívét, adott reményt a társadalom 
kivetettjeinek, szelíden felébresztve a gyermekek érzékeny szívét is, miként tudott 
felülemelkedni a nemzetiségi és társadalmi választófalakon, hogy hallgatóit ta-
nítványaivá tegye? Hogyan hatolt be a gazdagok és a hatalmasok erődítményeibe 
vagy az arrogáns vallási vezetők köreibe, miként volt képes új reményt adni a 
halálos betegséggel küzdőknek? Ezek nem csupán elméleti vitakérdések, inkább 
olyan területek, amelyek tanulmányozása meghatározó azoknak a keresztények-
nek a számára, akik szenvedélyesen akarják követni Jézus példáját, a Jó Pásztor-
hoz vezetve az eltévedt bárányokat. 

Pál arra szólította a hívőket, hogy kövessék a példáját, amint ő is követi Krisz-
tusét. Gondolni sem szabad arra, hogy a XXI. századi hívők az I. században író 
apostolnál alacsonyabbra tegyék a mércét! Végső soron Jézus követése jóval túl-
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megy azon a szűk nézeten, hogy a tanítványság a helytelen vagy káros viselkedési 
formák és szokások kiigazítását jelenti, ha mégoly fontosak is ezek a változások. A 
tanítványság fogalmának teljes körű értelmezése mindaddig hiányos marad, amíg 
nem terjed ki Jézus követésének szenvedélyes vágyára, ill. ennek természetfeletti 
eredményeként még arra, hogy másokat is Krisztushoz akarjunk elvezetni.

Amint Ellen White ékesen megfogalmazta: „Amikor Jézushoz jön valaki, az a 
vágy ébred a szívében, hogy másokkal is tudassa, milyen becses barátot talált Jézus-
ban; ilyen megmentő és megszentelő igazság nem maradhat elrejtve a szívben. Ha 
Krisztus igazságát öltöttük fel, és az Ő lelkének öröme tölt be bennünket, lehetetlen, 
hogy azt elhallgassuk. Ha Isten jóságát láttuk és éreztük, másoknak is beszélnünk 
kell erről… Legfőbb vágyunk lesz Krisztus nyomdokait követni” (Jézushoz vezető út. 
Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely. 58. o.). 

Ezért foglalkozunk tehát ezzel a témával a mostani negyedévben. 

Dan Solis egy béresként dolgozó bevándorló unokájaként az Egyesült Államokban, 
Texasban született. Az Andrews Egyetemen és a Református Teológiai Szeminárium-
ban szerzett diplomát. Az egyházban lelkészi, területi osztályvezetői és főiskolai taná-
ri szolgálatot is ellátott. Felesége Cindy tanítónő. Három felnőtt gyermekük szintén az 
Urat szolgálja Washingtonban, Kaliforniában és Tennessee-ben. 
 Clifford R. Goldstein

szerkesztő

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

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

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

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

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

Zarkáné Teremy Krisztina
a magyar változat szerkesztője
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december 28–január 3.1. tanulmány

Tanítványok és a Szentírás

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 5:17-39; 12:3-8; Lukács 4:1-12; 24:13-32; 
Apostolok cselekedetei 1:16-20

„Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az 
örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot” (Jn 5:39, új prot. ford.). 

Az angol Terry Herbert egy ócskapiacon vásárolt fémdetektorral egy farmer 
földjén elásott, arannyal borított, angolszász fegyverzetre és ezüst műtárgyak-
ra bukkant. Becslések szerint a lelet pénzbeli értéke meghaladta az 5 millió 
amerikai dollárt. 

Mint amikor valaki kincset keres a talajban por, kövek és szemét között, ne-
künk is vigyáznunk kell, nehogy bármi megakadályozza, hogy rátaláljunk az 
igazi kincsre, Jézus Krisztusra. Az örökkévaló kincs után kutatva a farizeusok 
és a szadduceusok egyaránt „beleásták” magukat az ősi szent iratokba. Saj-
nálatos módon azonban alapvetően félreértelmezték a kincs helyét mutató 
térképet, a Szentírást, így nem is találták meg a legfontosabbat, Jézust.

A tanítvánnyá tétel módszertárába Jézus kimondottan és burkoltan is beépí-
tette a Szentírást. A szó legigazibb értelmében vett „kincskeresés” a prófétai 
írásokban gyökerezett, amelyek egyaránt Jézusra mutattak, így ha valaki nem 
találja meg Őt, célt téveszt. Ez tehát azt jelenti, hogy miközben tanítvánnyá 
akarjuk tenni az embereket, minden igyekezetünknek végeredményben Jé-
zusról kell szólnia és arról, amit értünk tett. 

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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december 29. vasárnap

JÉZUS ÉS A BIBLIA

Mivel Jézus a hívők példaképe, a Szentírás iránti elkötelezettségére nem elég 
csupán futó pillantást vetnünk.

Hogyan viszonyult Krisztus a Bibliához? Mire következtethetünk ezzel kap-
csolatban Lk 4:1-12 és 16-21 verseiből?

A Krisztus pusztai megkísértéséről szóló beszámoló azt mutatja, hogy Jézus 
minden sátáni próbálkozást és közeledést a Szentírást idézve utasított vissza. 
Nem valószínű, hogy a pusztában eltöltött negyven nap alatt hozzáférhetett 
volna az Írás tekercseihez. Ez egyértelműen arra enged következtetni, hogy 
fejből idézte a Biblia jelentős részét. A pusztában Mózes írásaiból idézett, más 
alkalmakkor azonban a héber Szentírás egyéb részeiből merített (Mt 21:42; 
22:44). Világos, hogy Krisztus alaposan ismerte az Írást.

Megfigyelhetjük: Krisztus többnek tartotta a Szentírást pusztán a kísértések 
legyőzéséhez és az egyéni életszentség eléréséhez kellő eszköznél. Egyértelmű 
volt számára, hogy az Írás az Ő személyére mutat rá. Lk 4:16-30 szakasza 
szerint a zsinagógában Ézsaiás könyvéből olvasott fel, majd kijelentette: a szö-
veg éppen arra világít rá, hogy Isten felkente Őt a foglyok felszabadítására, 
a szabadulás hirdetésére. Jézus tisztában volt vele, hogy messiási próféciát 
teljesít be. Következésképp nemcsak azt értette, hogy a Biblia rá mutat, hanem 
a beszédeiben már szolgálata korai szakaszában Ő is önmagára mutatott az 
Igéből. 

Fontos ismerni a Bibliát, ez azonban önmagában még nem elég. A legna-
gyobb teológusok némelyike nem is volt hívő keresztény. Tehát meg kell 
kérdeznünk magunktól: Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy a Biblia 
kutatása és olvasása nyomán jobban megismerjük Jézust és azt, amit 
értünk tett? Hogyan formálhatja át az életünket a Biblia tanulmányozása?   

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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 december 30. hétfő

A SZENTÍRÁS TEKINTÉLYE

A következő igehelyek értelmében hogyan tekintett Jézus a Bibliára?  
Mt 5:17-20; 12:3-8; 15:3-11; Lk 24:44; Jn 10:34-37; 17:14-19

Amikor Jézus vitába szállt a vallási vezetőkkel, nem elvont filozófiára hagyat-
kozott, még csak nem is a saját tekintélyére, hanem a Szentírás tanítására; 
annak alapzatára építette érveit, amikor az igazat akarta megkülönböztetni a 
hamistól. Ha ellenfelei a szavai tanbeli tisztaságát kérdőjelezték meg, az Ige 
konkrét szakaszaira irányította a figyelmüket. Gyakorlati kérdésekről szólva 
Jézus az Istentől jövő kinyilatkoztatásra terelte a hallgatói figyelmét. Tisztá-
ban volt azzal, hogy Istentől rendelt küldetése azt beteljesíteni, amit a régmúlt 
prófétái megjövendöltek.

Krisztus nagy becsben tartotta a Szentírást, valóban értette. Hasonlítsuk ezt 
ahhoz a jellemző hozzáálláshoz, ami még a magukat keresztényeknek vallók 
között is gyakran megfigyelhető! Egész felekezetek jutottak el oda, hogy a Bib-
liát érdekes, azonban nem megbízható történelmi iratnak tartják. Mindent – a 
hatnapos teremtést, a kivonulást, sőt még Jézus testben való feltámadását is 
(nem beszélve a valóságos második adventről) – megkérdőjeleznek vagy egye-
nesen a legendák szintjére helyeznek. 

Világos, hogy mi minden következik ebből a tanítványsággal kapcsolatban. 
Ugyan miért akarná bárki is az életét olyan ügynek szentelni, ami csupán 
legendán alapszik? A valóságos problémák alatt roskadozó embernek igazi 
Megváltóra van szüksége. Máskülönben fényét vesztett kinccsé válik az evan-
gélium, vagy egy hasonlattal élve, olyan lesz, mint egy műanyag érme, amit 
aranyutánzattal futtattak be. Távolról nézve talán megtévesztő lehet, de ha 
valaki közelebbről szemügyre veszi, eldobja, mert műanyag. Csak az a bizton-
ságos út, ha Krisztus példáját követve magasra emeljük, tiszteljük a Bibliát és 
betartjuk szavát!

A halál ugyebár nem mítosz. Nem is csak jelkép, hanem az egyik legször-
nyűbb valóság, amivel mind szembe találjuk magunkat magunkat. 
Milyen következményekhez vezet minden olyan felfogás, ami szerint 
csupán szimbólum értékű vagy legenda az olyan bibliai tanítás, mint pl. 
Jézus feltámadása vagy második adventje? Miért olyan fontos, hogy sem 
egyénileg, sem közösségi szinten ne lépjünk ebbe a sátáni csapdába? 
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december 31. kedd

JÉZUS NYILVÁNOS SZOLGÁLATA

Jézus különféle helyzetekben, így a nyilvánosság előtt is felkeltette az embe-
rek érdeklődését. Prédikációiban valóban kiemelt helyet kapott a Szentírás. 
Igehirdetéseit és a hallgatóság előtt elmondott beszédeit át- meg átszőtték az 
idézetek és az igei utalások.

Olvassuk el Mt 5:17-39 szakaszát! Hogyan használta fel Krisztus a Szent-
írást a nyilvános szolgálatában? 

Krisztus földi tartózkodása idején az izraeliták általánosságban véve kifejezet-
ten törvényeskedő módon viszonyultak a Szentíráshoz. Az Írásban keresték a 
szabályokat és az etikai iránymutatást. Úgy képzelték, hogy becsületes élettel 
kell megdolgozni az örök boldogság élvezetéért. Jézus azonban felbolygatta 
törvényeskedő nézeteiket, és a külső kényszer alapján működő rendszer he-
lyébe a szívbéli hit vallását állította. 

A szív átalakulásában gyökerezik az a vallás, amelynek központjában Krisz-
tus áll, és erkölcsös viselkedéshez vezet. Furcsa módon a farizeusok némelyi-
ke az erkölcsi tökéletesség elérésére való törekvés nagy igyekezetében megfe-
ledkezett arról, hogy élő kapcsolatot teremtsen Istennel. Jézus néven nevezte 
az efféle hiányosságokat, amelyek gyógyítására azt ajánlotta hallgatóinak, 
hogy fogadják el Őt Megváltójuknak és Mesterüknek. Ha Jézus lesz a belülről 
irányító erő, az nem leszállítja a viselkedési normákat, inkább felemeli. Elég 
a hegyi beszédet elolvasni, ha meg akarunk győződni arról, hogy mennyivel 
magasabb a Jézus által hirdetett erkölcsi szint.

„A csodálkozó embertömegnek különös és szokatlan volt ez a beszéd. Ez a 
tanítás épp az ellenkezője volt annak, amit eddig a papoktól és a rabbiktól 
hallottak. Semmit sem találtak benne, ami büszkeségüknek hízelegne, vagy 
ami becsvágyó reményüket táplálná. Ez az új tanító mégis olyan hatalommal 
rendelkezik, amely őket lebilincseli. Az isteni szeretet jó illata úgy árad ki 
egyéniségéből, mint az illat a virágból… Mindnyájan ösztönszerűen érezték, 
hogy olvas lelkük titkaiban, de mégis gyengéd részvéttel közeledik feléjük” 
(Ellen G. White: Krisztus követése. [Gondolatok a hegyi beszédről.] Budapest, 
1987, H. N. Adventista Egyház. 13. o.).

Jóval könnyebb törvényeskedővé, bírálgatóvá, ítélkezővé válni, mint 
gondolnánk! Mit tehetünk, nehogy mi is ilyen csapdába essünk?



SZEMÉLYES TALÁLKOZÁSOK

Bőven találunk példát Krisztus nyilvános szolgálatára, ám éppen annyira lenyű-
gözőek voltak személyes találkozásai úgy az átlagemberekkel, mint a társada-
lom elitjéhez tartozókkal. E történetek révén sajátos bepillantást nyerünk abba, 
hogy Krisztus szolgálatában mennyire központi helye volt a Szentírásnak. 

Milyen szerepet játszik a Szentírás Lk 10:25-28, 24:13-32 és Jn 13:18-20 
leírásaiban? Mi volt Jézus szándéka, amikor pontosan ezeket a verseket 
idézte? Mi lett az eredménye annak, hogy egy-egy kis csoport figyelmét az 
Írásra fordította?

Jézus újból és újból idézi a Szentírást a tanítványságra való felszólítással 
összefüggésben. Ez világosan utal arra, hogy tekintélye és hitelessége nem 
csupán sajátos vonzerején, hanem a Szentíráson nyugodott. Különösképpen 
kitűnik ez abból is, ahogyan idézte a Szentírást az Emmaus felé vezető úton, 
a két férfival beszélgetve, akiket szintén lehetséges tanítványainak tekintett. 

„Krisztus Mózes könyvétől, a bibliai történet alfájától kezdve megmagyaráz-
ta nekik mindazokat a helyeket a Szentírásból, amelyek Reá vonatkoznak. 
Ha azonnal megismertette volna magát velük, akkor a szívük megelégedett 
volna és örömük teljességében nem éheztek volna semmi többre. Az volt a 
szükséges azonban számukra, hogy megértsék az ótestamentumi próféciák és 
előképek Krisztus mellett való tanúbizonyságtételeit. Ezekre kellett hitüknek 
felépülnie. Krisztus nem vitt véghez csodákat, hogy meggyőzze őket. Azt te-
kintette első feladatának, hogy megmagyarázza nekik az Írásokat. Eddig úgy 
tekintettek halálára, mint ami összetörte, megsemmisítette minden reménysé-
güket. Krisztus most megmutatta nekik a próféták könyveiből, hogy éppen ez 
volt a legerősebb kézzelfogható bizonyíték hitük számára.

Miközben a tanítványokat oktatta, Jézus rámutatott az Ótestamentumnak 
mint küldetése tanúbizonyságának a fontosságára” (Ellen G. White: Jézus éle-
te. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 702-703. o.). 

Gondolkodjunk még tovább Lk 24:32 versén, főként azon a kifejezésen, 
hogy „gerjedezett a szívünk”! Mit jelent ez? Mikor fordult elő utoljára, 
hogy a mi szívünk is „gerjedezett” egy bibliai igazság miatt? Ha már hosz-
szabb idő telt el azóta, talán azért lehet így, mert „kihűlt” a szívünk? Mit 
tehetünk, amennyiben ez a helyzet?

10

január 1.szerda
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január 2. csütörtök

A KÖVETKEZŐ NEMZEDÉK

Amint tehát láttuk, Jézus nagy hangsúlyt helyez a Bibliára. Soha egyetlen bib-
liai ige tekintélyét, igazságát és hitelességét nem kérdőjelezte meg. Viszont az 
évszázadok során – mint ahogy ma is – sokan éppen ezt tették/teszik. 

Mit tudhatunk meg Mt 12:15-21, Mk 1:1-3, ApCsel 1:16-20, 3:22-24 és Róm 
10:10 verseiből arról, hogyan tekintettek a legelső keresztények a Szentírás-
ra? Milyen tanulságot szűrhetünk le magunknak abból, ahogyan a Bibliá-
hoz viszonyultak?

Az őskeresztény írók továbbra is a Szentírásból igazolták a názáreti Jézus mes-
siásvoltát. Lényegében azt mondták el ezzel, hogy a kereszténység elválasztha-
tatlanul kapcsolódik Isten önkinyilatkoztatásához, amit a héber Szentírásban 
adott.

Jézus is hivatkozott e szent iratokra, majd pedig tanítványai is ugyanezt tet-
ték. Fontosnak tartották a Krisztus mellett szóló tapasztalatokra, csodákra és 
egyéb bizonyságokra való utalásokat, viszont semmi nem vitatta magának a 
Szentírásnak az elsődleges bizonyságát.

Krisztus legelső követői az egyház küldetését, napi gyakorlatát és lelki fegyel-
mét illetően a Szentírás útmutatását keresték. Minimális szerepet kapott az 
emberi spekuláció és a találgatás, a Szentírás volt a legfontosabb. Az egyházi 
zsinatokon imádkozva vették fontolóra Isten kinyilatkoztatását (lásd Az apos-
tolok cselekedetei 15. fejezete). Az őskeresztény egyház életének minden részét 
érintette a Szentírás. 

Balgaság volna tehát, ha mi a végidőben másként viszonyulnánk a Bibliához!

Hogyan tanulhatjuk meg mindannyian, hogy a Bibliáé legyen a közpon-
ti hely a hitünkben, méghozzá amint Jézusra mutat? Gyakorlati szem-
pontból mit tehetünk, hogy a Biblia valóban meghatározza az életmó-
dunkat és az embertársainkhoz való viszonyulásunkat?
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január 3.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó. „Biblia-
tanítás és tanulmányozás” c. fejezet, 188-191. o.; Jézus élete. Budapest, 1989, 
Advent Kiadó. „Útban Emmaus felé a feltámadottal” c. fejezet, 701-706. o.; Az 
apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó. „Thesszalonika” c. 
fejezet, 147-153. o.

„Szolgálatában Krisztus megnyitotta tanítványai értelmét e próféciákra… 
Péter Krisztusról szóló prédikációiban bizonyítékait az Ótestamentumból 
vette. István ugyanezt az utat követte. Szolgálatában Pál is az Írásokhoz fo-
lyamodott, melyek megjövendölték Krisztus születését, szenvedését, halálát, 
feltámadását és mennybemenetelét. Mózes és a próféták ihletett bizonyítékai 
alapján világosan igazolta a názáreti Jézus azonosságát a Messiással, és meg-
magyarázta, hogy Krisztus hangja szólt Ádám óta a pátriárkák és próféták 
által” (Ellen G. White: Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent 
Kiadó. 147. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Hogyan lehet a Szentírás valóban része a napi rutinunknak? Hogyan 
használhatjuk fel a Bibliát a bizonyságtevésben? 

2. Miért hangsúlyozta Jézus, hogy a csodáknál és az egyéni meggyőző 
erőnél fontosabb az Írás magyarázata? Mi lesz a következménye 
annak, ha mondjuk a zene, az egészségügyi üzenet, a társadalomban 
végzett tevékenység vagy bármi más foglalja el a hitünkben a Biblia 
helyét? 

3. Mennyire kell a Szentírásra hagyatkozni a mai keresztényeknek? 
Gyülekezetünk életében mennyire kap vezető szerepet a Szentírás, 
amikor döntünk a fontossági sorrend, a források felhasználása vagy a 
misszió iránti hűség kérdéseiben?

4. A Biblia írói sosem vonták kétségbe más igeszakaszok hitelességét. 
Miért olyan fontos ez nekünk ma, amikor még az Ige kutatói közül is 
sokan azt tartják legfőbb feladatuknak, hogy minden szinten megkér-
dőjelezzék a Szentírás igazságát?  
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KRISZTUSBAN MARADNI

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig 
őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cseleked-
hettek” (Jn 15:5).

„Sokan úgy gondolják, hogy a munka bizonyos részét egyedül kell el-
végezniük. A bűnbocsánat tekintetében Krisztusra bízták magukat, ám 
most már a saját erejükből igyekeznek az igaz életre. Csakhogy minden 
ilyen erőfeszítés szükségszerűen kudarcba fullad. Jézus ezt mondta: 
’nálam nélkül semmit sem cselekedhettek’ (Jn 15:5). A kegyelemben való 
növekedésünk, az örömünk, a hasznosságunk mind attól függ, hogy 
Krisztusban maradunk-e. Akkor fejlődünk a kegyelemben, ha kapcsolat-
ban állunk vele naponta, óránként – ha benne maradunk. Ő nemcsak a 
hitünk kezdete, hanem Ő is teszi teljessé azt. Krisztus először, utoljára 
és mindvégig. Velünk kell lennie, nemcsak az utunk kezdetén és végén, 
hanem minden egyes lépésénél. Dávid így fogalmazott: ’Az Úrra néztem 
szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök’ (Zsolt 16:8). Azt 
kérdezed: ’Hogyan maradjak Krisztusban?’ Úgy, ahogy először elfogad-
tad. ’Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok 
Őbenne’ (Kol 2:6)… Átadtad magad Istennek, hogy teljesen az Övé légy, 
szolgáld és engedelmeskedj neki; elfogadtad Krisztust mint Megváltódat. 
Saját magad nem szerezhetsz engesztelést a bűneidért, nem változtatha-
tod meg a szívedet sem, de amikor átadtad az életed Istennek, elhitted, 
hogy Krisztusért Ő mindezt megteszi. Hit által Krisztusé leszel, és hit által 
fel kell nőnöd benne, úgy, hogy adsz is és kapsz is. Mindenedet át kell 
adnod – a szívedet, az akaratodat, a szolgálatodat – add át magad neki 
és teljesítsd minden kérését! És mindent el is kell fogadnod – Krisztust, 
az összes áldás teljességét, hogy Ő lakjon a szívedben, erőd, igazságod és 
örök segítőd legyen –, erőt adjon az engedelmességhez…

Gyengeséged Krisztus erejéhez kapcsolódik, tudatlanságod a bölcsessé-
géhez, törékenységed töretlen hatalmához. Ezért tehát ne magadra tekints, 
ne engedd a gondolataidat önmagadnál időzni, hanem nézz Krisztusra! 
Az Ő szeretetéről, jellemének szépségéről és tökéletességéről gondolkodj! 
Az önmegtagadó Krisztus, az alázatos Krisztus, a tiszta és szent Krisztus, 
Krisztus, akinek szeretete páratlan – Ő legyen elmélkedésed tárgya! Az em-
ber úgy alakul át Krisztus képére, ha szereti, ha követi a példáját, ha mara-
déktalanul rá hagyatkozik” (Ellen G. White: God’s Amazing Grace. 292. o.). 
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január 4–10.

Tanítványok képzése 
hasonlatokkal

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 12:1-7; Ézsaiás 28:24-28; 
Máté 7:24-27; 13:1-30; Lukács 20:9-19

„Mindezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül sem-
mit sem szóla nékik, hogy beteljék amit a próféta szólott, mondván: Megnyi-
tom az én számat példázatokra; és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve 
valának” (Mt 13:34-35). 

A keresztény hit értelmes és logikus. Az elmét pallérozni kell, persze egyedül 
az ésszel nem fejezhető ki az ember bonyolult személyisége a maga teljességé-
ben. Az értelmes és logikus működésre programozott robotoktól eltérően az 
ember képes szeretni, érezni, fájdalmat tapasztalni, sírni, törődni másokkal, 
nevetni, sőt még a képzelőerejét is használni. Jézus tehát az örök igazságokat 
olyan keretbe foglalta, amely túlmegy a puszta értelmen. A hétköznapi élet 
konkrét képeire hivatkozva közelítette meg az embereket, ott, ahol éppen vol-
tak. Képei és hasonlatai által a példázatai mély igazságait gyerekek és felnőt-
tek egyaránt megértik. 

A Mester művészi fokon elmondott történeteiből hallgatósága meg tudta ra-
gadni az olyan összetett fogalmakat is, mint a megigazulás, az igazság és a 
megszentelődés. Vagyis a hétköznapi kifejezésekkel élve nehezen leírható fo-
galmakat meg lehet tanítani jelképek és hasonlatok használatával. 

2. tanulmány

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

ÓSZÖVETSÉGI PÉLDÁK

Hogyan tágítják a fogalmainkat 2Sám 12:1-7, Ézs 28:24-28, Jer 13:12-14 
és Ez 15:1-7 példázatai, ill. hasonlatai azzal kapcsolatban, ahogyan Isten 
viszonyul az emberiséghez? A próféták mely hasonlatai jelennek meg Krisz-
tus példabeszédeiben is? 

Nátán azért mond egy történetet, hogy látogatásának valódi okát leplezze. Vé-
gül Dávid azonosítja magát a vétkessel, így valójában önmagára mondja ki az 
ítéletet. Ezzel a költői eszközzel (a példázattal) élve Nátánnak sikerült elérnie 
a kívánt hatást, viszont ha más úton közelít, azt a király nyílt szembefordulás-
nak vette volna, amiért talán ki is végeztette volna.

Ézsaiás költői nyelven megfogalmazott története a földművelés köréből me-
rít, kora hallgatósága számára ismert képekkel. Évszázadokkal később Jézus 
is hasonló körülményeket vázolt fel. Ézsaiás példabeszéde azt tanítja, hogy 
Isten kegyelme a büntetés idején is végtelen. A zsidókhoz írt levél 12. fejezete 
szintén azt fejezi ki, hogy Isten büntetése nem a bosszú fegyvere, inkább hely-
reigazító eszköz. Az Úr által megengedett büntetést a megmentés célja hajtja, 
bűnbánatra, ébredésre és reformációra késztet. Viszont minél erősebb volt a 
makacsság és a lázadás, annál szigorúbb büntetés következett. 

Jeremiás példázata rettenetes képet fest az ítéletről. Amikor az emberek aka-
dályozzák Isten megváltó célját, az Úr végül rájuk engedi az általuk választott 
következményeket. Krisztus is mondott példázatokat az ítéletről, Ezékiel pe-
dig más jelképpel fejezett ki hasonló természetű üzenetet. 

Miért lehet különösen jól közvetíteni az igazságot történetbe ágyazva? 
Melyek a kedvenc történeteid és miért? Beszélgessünk erről szombaton 
a csoportban!

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

A BÖLCSESSÉG KIFEJEZÉSE AZ ÉPÍTKEZÉS HASONLATÁVAL

Mivel gazdagítja Mt 7:24-27 szakasza a keresztény tanítványság fogalomkö-
rét? Vajon miért használta fel Jézus ezt a példát, amikor egy fontos igazsá-
got akart megtanítani? 

A modern társadalmak természetesnek veszik, hogy az emberek tudnak írni-
olvasni, pedig ma is léteznek írást nem használó társadalmak. Az ókori világ-
ban az írásbeli műveltség inkább kivételnek, mint normának számított. Az 
uralkodó rétegek, az írástudók ismereteik révén tettek szert hatalomra. Jézus 
úgy foglalta keretbe üzeneteit, hogy az írástudatlan közemberek is megérthes-
sék (nyilván az írástudó hallgatók számára is világosak voltak szavai).

A Gutenberg találmányát, a nyomdagépet megelőző időkben csak kézzel írtak, 
ami kifejezetten időigényes folyamat volt. Viszonylag kevesen engedhették meg 
maguknak, hogy a kézzel írt könyvekhez hasonló drága portékákat vásárolja-
nak. Ezért az információ közlésének megszokott módja a szóbeli kommuniká-
ció volt, legendákat, példázatokat és egyéb történeteket adtak tovább.

Isten az egész emberiségnek üdvösséget kínál. Meg kellene lepődnünk azon, 
hogy Krisztus a gondolatok közlésének olyan formáit választotta, amelyekkel 
a legtöbb embert elérheti? A megváltás gondolatának „pénzneme” a szájha-
gyomány lett, amit nemzedékről nemzedékre adtak át, egyszerű történetek 
formájában. 

Milyen tanulságot szűrhetünk le Lk 14:27-33 történeteiből? Hogyan világít-
ják meg Jézusnak ezek a hasonlatai a tanítványságról alkotott fogalmunkat?

Az építkezéshez fontos előkészülni. Jóval a tényleges munka megkezdése előtt 
összeszámolják a hozzávetőleges költségeket. A tanítványságra is fel kell ké-
szülni. Jézus csodálatos módon adott enni az embereknek, látványosan meg-
gyógyította a betegeket és nagy, nyilvános sikereket aratott. Mindebből leendő 
tanítványai arra következtethettek volna, hogy könnyű követni a Mestert. Jé-
zus azonban ösztönözte hallgatóit, hogy a teljes képet nézzék. Az önfeláldo-
zás, a szenvedés, a megaláztatás és az elutasítás számottevő ár. Ismét figyel-
jünk fel rá, hogy Jézus metaforikus nyelvezettel fejezte ki gondolatait, amikor 
pedig egyszerűen csak fel is sorolhatta volna az akadályokat, nehézségeket, 
amelyekbe tanítványai belefuthatnak!
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január 7. kedd

HASONLATOK A FÖLDMŰVELÉS KÖRÉBŐL 

Hogyan tanította Jézus a hallgatóit a tanítványsággal kapcsolatban  
Mt 13:1-30 szakaszában? Milyen tanulságokat találnak a mai keresztények 
hasonlataiban?

A magvető példázata ismert. Jézus hallgatói számára érthető volt a földmű-
velő társadalomban szokványos történeti keret. Nyilvánvaló a kapcsolat a 
tanítványsággal. Lényegében Jézus arra szólította a köré gyűlteket, hogy mér-
legeljék, milyen tanítványok valójában. Nem egyenként szólította meg őket, 
hanem példázatokban beszélve kérte, hogy tartsanak önvizsgálatot. Lelkük 
tükrébe nézve elemezhetik, hogy mennyire anyagiasak, kitartóak, mennyire 
köti őket a világ és milyen mértékben képesek megalkuvás nélkül választani 
a tanítványok életformáját.

Ugyanakkor a tanítványok szerint az ítélet (kárhoztatás) nem a saját kezük-
ben, hanem a Mesterében van. Az emberi megítélés, ismeret nem teljes, csak 
részleges. Egyedül Isten ért mindent tökéletesen. Jézus arra is figyelmeztet, 
hogy Sátán behatol a soraink közé. A tanítványok nem bízhatják rá teljesen 
magukat olyanok megítélésére (véleményére), akik hívőknek mondják ma-
gukat, mert búza helyett akár konkolyok is lehetnek. A búza és a konkoly az 
aratás idejéig együtt növekszik. 

„Krisztus példázataiban ugyanaz az elv látható, mint ami földi küldetésében 
megmutatkozott. Magára vette természetünket, és közöttünk élt, hogy megis-
merhessük isteni jellemét és életét. Az Istenség az emberben tárulkozott fel, a 
láthatatlan dicsőség látható emberi alakban jelent meg. Az ember megismer-
kedhetett az ismeretlennel azáltal, amit már ismert. A mennyei dolgok földiek 
útján tárultak fel” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. 
Adventista Egyház. 9. o.). 

A magvető példázatában Jézus említette a „gazdagság csalárdságát”. Mit 
értett ezen? Hogyan tévesztheti meg a gazdagság még azokat is, akiknek 
nincs részük benne? 
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január 8.szerda

A FORRADALMÁR HÁBORÚJA

Krisztus szolgálata forradalmi volt, csakhogy a Mester nem a megszokott fegy-
verekkel küzdött. Eszközei összehasonlíthatatlanul nagyobb erővel hatottak a 
kardoknál vagy késeknél. A gonosszal vívott harcában a gyakorta példázatok-
ban és hasonlatokban elhangzó, életeket átformáló szavai bizonyultak nem 
titkolt fegyvereinek.

Krisztus manőverei és stratégiái számos vezetőt készületlenül találtak. Muní-
ciójuk kevésnek bizonyult, amikor korlátozni akarták a tömegekre gyakorolt 
erős hatását. Jézus több példázatában is fellépett a vezetők ellen. Jól látták, 
hogy alaposan gyengíti a befolyásukat, ha Krisztus üzenete valóban behatol 
az emberek szívébe. 

Milyen gondolat domborodik ki Mt 21:28-32, Lk 14:16-24 és 20:9-19 verse-
iben? A példázatok általában egy bizonyos hallgatóságnak szóltak, mégis 
milyen elvek vonatkoznak ma ránk is?

„A szőlőskertről szóló példázat nemcsak a zsidó népre vonatkozik. Számunk-
ra is van benne tanulság. Isten korunkban is nagyszerű kiváltságokban és 
áldásokban részesíti egyházát, és elvárja, hogy a kapott kiváltságok és áldások 
arányában teremjünk gyümölcsöt” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Buda-
pest, 1983, H. N. Adventista Egyház. 201. o.).

Nem kérdés, hogy sok áldást köszönhetünk az Úrnak: Krisztus a vérén vál-
tott meg, saját igazsága érdeméért (nem a miénkért!) üdvösséget ígér, az örök 
élet bizonyosságát adja és felajánlja a Szentlelket – annyi mindenről gondos-
kodott! Mégis könnyű elfeledkezni mindarról, amit kaptunk, vagy teljesen 
természetesnek venni, vagy akár le is szólni, semmibe venni. A példázatbeli 
szőlőművesekhez hasonlóan talán észre sem vesszük, hogy tetteink mit fejez-
nek ki. A munkások számára az ítélet napján nem jelentett mentséget tudat-
lanságuk, mint ahogyan bennünket sem ment fel, ha nem vagyunk tisztában 
a helyzettel. 

Milyen gyakran ítéltük meg tévesen a saját lelkiállapotunkat? Mit tanul-
hatunk ebből, hogy a jövőben kerüljük a hasonló hibákat?
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január 9. csütörtök

KRISZTUS KÖLTŐI ESZKÖZTÁRÁNAK HAGYATÉKA

A Bibliában a Krisztus szolgálatának lezárulását követő beszámolókból mint-
ha eltűnt volna a példabeszédek műfaja. Mi magyarázza e jelenséget? Az Új-
szövetség fennmaradó részének túlnyomó többségét Pál írásai teszik ki. Az 
Újszövetség könyvei közül tizennégyet Pálnak tulajdonítanak, Az apostolok 
cselekedetei történelmi beszámolóinak pedig közel fele szinte kizárólag Pál 
apostol körül forog. Pál nem úgy használta a történeteket, mint Jézus, viszont 
az ő írásaiban is jelentős szerephez jutottak a metaforák, a hasonlatok és 
egyéb irodalmi formák (lásd Róm 7:1-6; 1Kor 3:10-15; 2Kor 5:1-10). Az apos-
tol nem mondott történeteket, beszédei mégsem voltak unalmasak vagy szín-
telenek. Nyilvánvaló a stílusbeli különbség Krisztus és Pál beszédei között, de 
mindkettőre jellemző a kifejezésbeli kreativitás. 

Más újszövetségi iratok kissé nagyobb hasonlóságot mutatnak Krisztus pél-
dázataival. Jézus testvére, Jakab így kezdett egy tanító jellegű elbeszélésbe: 
„ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú…” (Jak 2:2). Ám sem 
Krisztus testvére, sem a többi tanítvány nem élt a történetek eszközével olyan 
széles körben, mint a Mester. Hasonlatokat és szimbólumokat viszont gya-
korta alkalmaztak: „…mert elmúlik, mint a fű virága” (Jak 1:10); „…ímé a hajók 
is…” (Jak 3:4). Péter látomását (Az apostolok cselekedetei 10. fejezet) szintén 
szimbolikusan kell érteni. A jelenések könyvének számottevő részét jelképes 
értelmű elbeszélések alkotják. „Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a 
földre, kergetni kezdé az asszonyt” (Jel 12:13).

Válasszunk ki egy párat a következő igeszakaszokból, majd mutassunk rá 
bennük a metaforákra! Milyen gondolatokat fejeznek ki e versek? Milyen ké-
peket használtak az írók üzenetük közvetítésére? ApCsel 10:9-16; Jak 3:3-12; 
Jel 12:7-17; 18:9-20; 19:11-16

Minden kifejezési forma esetében ugyanaz az elv figyelhető meg: a metaforák, 
a hasonlatok, a példázatok, az allegóriák vagy egyéb szemléletes költői esz-
közök használatával a megértést segítjük. Krisztus és tanítványai a hallgatóik 
tapasztalataira építve olyan példákat és hasonlatokat alkalmaztak, amelyek 
az igazság felfogását segítették elő. Éppen ezért nekünk sem kell félni hasonló 
eszközök alkalmazásától, amikor helyénvaló. 
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január 10.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház. 
„Példázatokban mondottam néktek” c. fejezet, 9-14. o.

„Jézus érdeklődést akart ébreszteni. Fel akarta rázni a közönyöseket, és szí-
vükbe vésni az igazságot. A példabeszéd népszerű tanítási mód volt. Nemcsak 
a zsidók értékelték és figyelték, hanem más népek is…

Krisztus olyan igazságokat tárt fel, amelyek elfogadására az emberek nem 
voltak felkészülve. Sőt még megértésükre sem. Ezért tanította őket példáza-
tokban. Tanításai, amelyeket összekapcsolt az életből, a gyakorlatból és a ter-
mészetből vett képekkel, lekötötte figyelmüket és érintette szívüket. Később, 
ha ránéztek azokra a dolgokra, amelyekkel tanításait szemléltette, visszaemlé-
keztek a mennyei Tanító szavaira…

Jézus minden szívhez utat keresett. A sokféle példázattal nemcsak különböző 
oldalról mutatta be az igaságot, hanem különböző életfelfogású hallgatóira is 
hatást gyakorolt” (i. m. 11-12. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. A csoportban beszélgessünk a vasárnapi kérdésre adott válaszunkról! 
Mit tanulhatunk egymás történeteiből? 

2. Jézus a hallgatói számára ismert dolgokból merítette képeit és hason-
latait. Mi mit tudunk felhasználni a lelki természetű kérdések kifeje-
zésére? 

3. Jézus metaforái főként a földműveléssel kapcsolatos helyzetekre utal-
tak, de az őskeresztények túlnyomó többsége városokban élt. Pál vagy 
a többi újszövetségi író szavaiban mi utal a városi körülményekre? 

4. Vegyük sorra a jó történet elemeit! Mire valók, mit érhetünk el velük? 
Hogyan tanulhatjuk meg felhasználni az efféle eszközöket a bizony-
ságtevésünkben?

5. Milyen történetet mondott el Jézus Lk 16:19-31 szakaszában? Milyen 
tanulságot találunk itt a lelki üzenet átadása közben használható 
képzeletbeli történettel kapcsolatban? 
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
SORSOK

A sorsok útján
virágok nyílnak,
a sorsok útján
könnyek hullnak.
A sorsok útján
kacagás csendül,
a sorsok útján
a lélek megrendül.
A sorsok útján
megfárad a szív,
míg egyszer meghallja,
hogy Valaki hív!
Megérzi, Valaki átölel,
és ott maradsz, mindent leteszel.
A sorsodat, úgy, ahogy van,
bánattal, könnyel elhagyottan
lábához teszed Annak,
ki régen, régen
érted nyúlt át a mindenségen,
s a sorsod a kezébe belehullt...
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január 11–17.

A tanítványság és az ima

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; 
János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7

„De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédökre hisz-
nek majd énbennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, 
Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a 
világ, hogy te küldtél engem” (Jn 17:20-21). 

Bármit teszünk a lélekmentésért, akármilyen missziós programot készítünk, 
akkor is nagyon fontos komolyan imádkozni azokért, akikkel megpróbálunk 
kapcsolatot felvenni. Az imának központi szerepe van a tanítványokat kép-
ző keresztény életében. Hatalmas változások tanúi lehetnénk, ha az állandó, 
buzgó ima központi helyet kapna a módszereinkben, miközben tanítvánnyá 
akarjuk tenni az embereket, meg is tartva őket!

„A munkások ragadják meg Isten ígéreteit: ’kérjetek és megkapjátok.’ Mondjá-
tok: ’Ígéreted szerint kérem, hadd térjen meg ez az ember Jézus Krisztushoz!’ 
Kérjetek meg másokat is, hogy imádkozzanak azokért, akikért munkálkod-
tok! Említsétek meg őket a gyülekezet előtt, hogy a tagok is imádkozzanak ér-
tük… Mindig másokat válasszatok ki, naponta kérve az Úr vezetését, mindent 
elé tárva buzgó imádságban és isteni bölcsességgel munkálkodva” (Ellen G. 
White: Medical Ministry.  244-245. o.).

3. tanulmány

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

AZ IDŐ PRÓBÁJÁT KIÁLLÓ KÖNYÖRÜLET 

Gyakorta megesik, hogy ima közben jobbára csak magunkra összpontosí-
tunk. A hívők Isten elé tárják kívánságlistájukat, és remélik, hogy megkapják, 
amit kérnek. Az Ige bátorít, hogy kéréseinkkel forduljunk az Úrhoz, az indí-
tékaink viszont nem mindig tiszták. Végtére is, vajon nem romlott, gonosz az 
ember szíve, nem vezethet félre? Nem fordulhat elő, hogy imáink időnként 
bensőnk bűnös állapotát tükrözik?

A közbenjáró imádság viszont valaki másnak a szükségleteire összpontosít, 
ami valószínűtleníti az önző motivációt. A történelem során a közbenjáró 
imádságok voltak a legnemesebb lelki beszélgetések. Az Istennel folytatott 
párbeszédekben önzetlenség, együttérzés és mások java iránti őszinte vágy 
mutatkozott meg, méghozzá az öndicsőítés foltja nélkül.

Mi nyomta Dániel próféta szívét, amikor a Dán 9:2-19 szakaszában lejegy-
zett imádságot elmondta? Milyen szerepe van a bűnvallásnak az imában? 
Az idős prófétát nem hajthatta önérdek Jeruzsálem felépítése kapcsán, ak-
kor mi késztette imára? 

Hetven év telt el azóta, hogy Jeremiás elmondta azt a próféciát, amiről Dániel 
gondolkodott. Annyi esztendő múltával a jeruzsálemi barátai már valószínű-
leg nem éltek. A helyreállítás folytán nem szerezhette volna vissza elvesztett 
javait sem. Imádságában semmi nem utal arra, hogy önző szándékok vezették 
volna. A régmúlt idők e prófétája kimondottan a fogságban élő zsidó nép jö-
vője és Isten hírneve miatt esedezett az Úrhoz. A kéréseit hosszas bűnvallás 
előzte meg. Dániel ebben a részben magát is az engedetlen nép közé sorolta, 
nem akart ártatlannak tűnni. Kész volt felelősséget vállalni, miközben elsőd-
legesen mások javát szolgálva könyörgött a város helyreállításáért. 

Gondolkodjunk el a saját imaéletünkről! Mi mindenért imádkozunk, 
milyen célból, kinek az érdekében? Mennyire mutatkozik meg az imánk-
ban, hogy „meghaltunk az énnek”? Hogyan tanulhatunk meg kevésbé 
önző módon imádkozni, vagyis hogyan lehetnek kevésbé önzőek az 
imáink, még az önmagunkért mondottak is?

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

IDŐT FORDÍTANI AZ IMÁDKOZÁSRA

Gondoljuk végig, hogy mi is az imádság valójában! A halált érdemlő bűnös 
ember képes azonnal közvetlen kapcsolatot létesíteni a világegyetem Terem-
tőjével, a szent Istennel. 

Amikor Krisztus személyében Isten emberi testet öltött, elfogadta az embe-
ri lét korlátait, Ő is szükségét érezte az imának. Még ha nem is ugyanolyan 
helyzetben állt az Atya előtt, mint mi, bűnösök, emberként szintén látta az 
imádság fontosságát. 

Mi jellemezte Jézus személyes imaéletét (Mt 14:22-23; 26:36; Mk 1:35-37; 
Lk 5:15-16; 6:12-13)? Írjuk le, hogy milyen körülmények között imádko-
zott! Milyen tanulságokat vonhatunk le imádságainak részleteiből, mint pl. 
a gyakoriságából, a helyszíneiből és az idejéből?

Krisztus valóban példát adott arra, hogy milyen is az az imaélet, aminek fon-
tosságát tanítványai lelkére kötötte. Imádkozott reggel, este, prédikáció után, 
prédikáció előtt, amikor csak lehetett. Kertekben, hegyeken, magányos he-
lyeken, ahol semmi nem terelte el a figyelmét – Jézus mindenütt imádkozott. 
Az Atyától való térbeli elválasztottsága miatt ima által, lelkileg kapcsolódott 
hozzá. Krisztusban az ima lelki artériáján át áramlott az éltető lelki vér. Vajon 
mai követői, akiket bűnös hajlamok gyengítenek, világi gondok fojtogatnak, 
kudarcok keserítenek, megelégedhetnének kevesebb imával, mint Ő?

„Az ima azt jelenti, hogy szívünket feltárjuk Istennek, mint egy barátnak. Nem 
mintha szükséges lenne, hogy elmondjuk Istennek, kik vagyunk, mit aka-
runk, hanem hogy ily módon Istent a szívünkbe fogadhassuk. Az ima nem 
Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel őhozzá” (Ellen G. White: 
Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely. 69. o.).

Hogyan értsük a Mk 11:22-26, Lk 11:13 és Jn 14:12-14 verseiben megfo-
galmazott ígéreteket? Tapasztaltuk már, amiről Jézus ezeken a helyeken 
beszélt? Ha igen, hogyan? És hogyan tanultuk meg elfogadni azt, ha a 
dolgok nem úgy alakultak, ahogy imánkban kértük, ahogy reméltük? 
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január 14. kedd

IDŐTÁLLÓ TANÍTÁS

Az imádság titokzatos módon köti a halandó embert a végtelen Teremtőhöz; 
az ima lelki kötőanyag. A mennyei Atyához kapcsolódva a hívők képesek felül-
emelkedni földi természetükön és bűnös hajlamaikon. Ez az átalakulás elvá-
laszt a világtól. Ha Sátánnak sikerül az imádságot az önzés korlátai közé vissza-
szorítania, képes lesz gátat szabni életet átformáló lehetőségének, és mi erősen 
veszélyeztethetjük magunkat, bizonyságtételünket pedig akadályozhatjuk. 

Mit tanítanak Mt 6:7-8, 7:7-11 és 18:19-20 versei az imádságról? 

Az őszinte hívő abban bízik, hogy Isten képes betartani ígéreteit. Soha senki 
nem kért még olyat, amitől Isten megijedt volna. Hatalma végtelen, ereje párat-
lan. Isten népe az Úrba vetett bizalommal közeledik a menny kapuihoz, hogy Ő 
majd azt adja, ami számunkra a legjobb, még ha most nem is értjük igazán. A 
hit nemcsak akkor késztet bizalomra, amikor minden világos. Az igaz hit akkor 
is bízik Istenben, amikor nem lesz meg az az eredmény, amit akarunk vagy 
várunk (lásd Zsid 11:1-7). Ameddig az ember szolgálja az Urat, ameddig hitben 
jár, kétségkívül bíznia kell Istenben még akkor is, ha a dolgok szemlátomást 
nem úgy alakulnak, ahogy remélte, vagy ahogy imájában kérte. Ám még a Biblia 
felületes olvasásakor is kitűnik, hogy akkor sem maradunk magunkra! 

Milyen tanítás rejlik Mt 6:9-15 és 26:39 verseiben? 

A bizalom nem tévesztendő össze az elbizakodottsággal vagy a pökhendiség-
gel. Bátran járulhatunk Isten királyi székéhez, de ez nem jelenti azt, hogy bár-
milyen előjogra hivatkozhatnánk. A hívő viselkedését szükségszerűen a bátor-
ság és az alázat jellemzi. Krisztus a Gecsemáné-kertben világosan elmondta, 
mit szeretne, imáját mégis így fejezte be: „Ne az én akaratom, hanem a tiéd 
legyen meg!” Az Isten előtt való teljes meghajlás mellett az alázat másik mu-
tatója a megbocsátó lelkület. Annyiszor részesültünk már a megbocsátásban, 
viszonyuljunk hát mi is így másokhoz!

Haragszunk valakire, nehéznek találjuk a megbocsátást? Vigyük Isten 
elé a helyzetet imában! Imádkozzunk önmagunkért, hogy megtanuljunk 
megbocsátani! Imádkozzunk a másik emberért is! Vajon mi történik 
majd idővel?
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január 15.szerda

ÖRÖK IRGALOM

Krisztus volt a tökéletesség megtestesítője, azaz Isten benne nyilatkoztatta ki 
tökéletességét. Tehát lehet valakiben nagyobb könyörület, mint Krisztusban? 
Vágyott volna valaki is Jézusnál erősebben arra, hogy csillapítsa az emberek 
fájdalmát? Feltesszük hát a kérdést: hogyan kapcsolódott Krisztus irgalma és 
közbenjárása a tanítványság kérdéséhez? 

Olvassuk el Lk 22:31-32 és Jn 17:6-26 verseit! Hogyan befolyásolta Jézus 
közbenjáró imádságát az, hogy azonosította magát az emberiséggel? Krisz-
tus közbenjáró imáinak mi a fő célja? 

Jézus azért tudott hathatóan közbenjárni tanítványai érdekében, mert aktív 
részese volt az életüknek, valóban megértette őket és szíve mélyéről a javukat 
akarta. Az eredményes közbenjáráshoz ma sem elég ennél kevesebb. A XXI. 
századi hívő, aki tanítványokat akar képezni, félretesz minden olyan időrabló 
elfoglaltságot, ami akadályozná kapcsolatát a vesztükbe tartó emberekkel. A 
pénzkeresést, a hírnév megalapozását, sőt a tanulásban való élenjárást is alá 
kell rendelni a még fontosabb célnak, az elveszettek üdvének. Ez igen fontos 
igazság, ami azonban könnyen kikerül a látókörünkből, mert gyakorta meg-
esik, hogy az élet hétköznapi forgataga teljesen leköti a figyelmünket. 

Jézus szakított időt arra, hogy része legyen tanítványai életének. Meglátogatta 
őket otthonukban, megismerkedett a rokonaikkal, a szabadidejét a társasá-
gukban töltötte el és velük együtt dolgozott. Nem kerülte el a figyelmét semmi 
fontos dolog, ami az életükben történt. A tanítványok képzéséhez ma is több-
re van szükség annál, hogy szórólapokat osztunk ki vagy megtámadhatatlan 
érveket sorolunk fel a bibliai igazságok mellett. A tanítványságra vezetésnek 
ma is alapfeltétele a közbenjáró imádság, hogy együttérzéssel imádkozzunk 
azért, ami a másikat aggasztja, őszintén, mélyen vágyva szenvedése enyhíté-
sére. 

Még ha kissé régiesnek hangzik is, van igazság abban a gondolatban, hogy 
„Az embereket kevésbé érdekli, amit tudsz, amíg meg nem tudják, hogy meny-
nyire törődsz velük.”
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január 16. csütörtök

AZ ÖRÖK IRGALOM MINTÁJÁRA

A példa követése a legnagyobb dicséret. Krisztus első tanítványai igyekeztek 
úgy imádkozni, mint a Mester. Természetes, hogy könyörögtek a biztonságu-
kért, a napi szükségleteikért és a lelki vezetésért. Tanítványként élve a közben-
járó imádság fontos része lett mindennapjaiknak. 

Milyen szerepe volt az imának az őskeresztény egyházban? Milyen konkrét 
helyzetekért imádkoztak a hívők? Mit tanulhatunk ezekből a példákból? 
Lásd ApCsel 1:13-14; 1Tim 2:1-4; Jak 5:13-16; 1Pt 4:7; 1Jn 5:16; Júd 20-22!

Az őskeresztény egyház horgonya az állandó imádság volt. Amikor Pál misz-
szióútra indult, imával bocsátották el (ApCsel 13:3; 14:23). A búcsúzkodá-
suknak is részét képezte a közös ima (ApCsel 20:36; 21:5). Gyakran mondtak 
közbenjáró imákat. Könyörögtek az állami vezetőkért, a hittestvéreikért és 
általában véve mindenkiért. Pál imádkozott Publiusnak, Málta elöljárójának 
az édesapjáért, aki vérhasban szenvedett. A haldokló István a gyilkosaiért is 
imádkozott. Nem lehet eléggé kiemelni, hogy mennyire központi szerepe volt 
az imának az első hívők életében! A Szentírás szerint azért kedves Istennek az 
imádság, mert Ő minden ember üdvösségére vágyik és az igazság terjedését 
akarja látni. Az ősegyház gyors növekedést tapasztalt az imádságok hatására, 
amelyekhez társult az apostoli tanítás, a lelkes igehirdetés, a csodák és jelek, 
valamint a szeretettel jellemezhető közösség. A kereszténység az üldözés he-
vessége dacára is az egész birodalmat áthatotta. Az emberek ezerszám fogad-
ták el az evangéliumot. A császári palotától kezdve a legeldugottabb helyekig, 
mindenütt élő világosságként ragyogott a hívők átalakult élete.

Mennyi időt szentelünk a közbenjáró imádságra? Gondolkozzunk el a 
válaszunkról! Vagy talán még jobb lenne azt megkérdezni, hogy mennyi-
vel több időt kellene közbenjáró imádságra fordítanunk? 
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január 17.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Aki csupán imádkozik, de nem cselekszik, az csakhamar felhagy az imával 
is, vagy pedig imája külső formasággá válik. Mihelyt kivonják az emberek ma-
gukat a társadalmi élet és a keresztényt terhelő kötelezettségek teljesítése, va-
lamint a kereszthordás alól, mihelyt megszűnnek a legkomolyabban fáradoz-
ni Urukért és Mesterükért, aki értük dolgozott, bármily hűséges munkások 
voltak is, elveszítik imacéljaikat, és semmi sem készteti őket áhítatra. Imájuk 
egyéni és önző lesz. Nem tudnak többé az emberiség szükségleteiért, Isten 
országának épüléséért és a munkához szükséges erőért imádkozni” (Ellen G. 
White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely. 75. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Miért akadályozza az egyház fejlődését a közbenjáró imádság hiánya? 
Vagy más oldalról: Hogyan segíti a tanítványok képzésének folyama-
tát az aktív közbenjáró ima? Mi mindennek van kulcsszerepe a köz-
benjáró imádságban? Honnan tudhatjuk, hogy miért kell közbenjár-
ni? 

2. Az otthon magányában elmondott imádságon túl még mit tehetnek a 
hívők azokért, akikért imádkoznak? Hogyan építhető ki kapcsolat 
azokkal a szomszédokkal, rokonokkal és munkatársakkal, akikért 
imádkozunk? Miért fontos kitartó erőfeszítéseket tenni azért, hogy a 
barátságot is ápoljuk azokkal, akikért imádkozunk?

3. Milyen lépéseket kell megtenni a XXI. században élő keresztények-
nek, hogy az imaéletük dinamikus legyen? Mi a kapcsolat a tanítvá-
nyok képzésének eredményessége és aközött, hogy az ima által 
tapasztaljuk Isten természetfeletti erejét? Az ima hatására megváltoz-
hat azoknak az élete, akikért imádkozunk, mielőtt a mi életünk átala-
kulna? Hogyan módosulhat imánk tárgya, ha szívből vágyunk az 
elveszettek üdvösségére? Miként hat az egyéni életszentség és az ima 
az eredményességünkre az igazság bemutatása közben? 

4. Konkrétan mi mindent tehetünk, hogy erősítsük a kapcsolatot azok-
kal, akik még nem fogadták el Krisztust? Hogyan érhetik el a keresz-
tények, hogy túljussanak a felszínes kapcsolaton a környezetükben 
élőkkel, és így megtudják, miért kell imádkozniuk?
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
KÉRDÉSEINKRE

(Dienes Ottó festménye alá)

Kérdéseinkre nincs válasz uram?
Hol hallgat?
Hol lapít
a kifürkészhetetlen,
a színek hangulata mögé
bújt reménység?

A szomszéd szobában
a festményen
hallgatózik a kehely,
s a kenyérben rejtőzködő
Isten
térdére hajtja fejét.
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január 18–24.

Gyermekek tanítása

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:6-7; Zsoltár 127:3-5; Máté 18:1-6, 
10-14; Márk 10:13-16; Lukács 2:40-52

„És mondának néki: Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig monda nékik: 
Hallom. Sohasem olvastátok-é: A gyermekek és csecsemők szája által szereztél 
dicsőséget” (Mt 21:16)? 

Miközben lelkesen prédikálunk a világnak és minden nép tagjai között igyek-
szünk tanítvánnyá tenni az embereket, nem szabad megfeledkeznünk egy ha-
talmas csoportról, a gyerekekről!

A kereszténység körében végzett, a gyerekekkel és a fiatalokkal foglalkozó ta-
nulmányok sok mindenben eltérnek egymástól, viszont felekezetközi különb-
ség nélkül egy dolog mindenütt kitűnik: a keresztények többsége viszonylag 
fiatal korban kötelezi el magát Krisztus mellett. A megtérés kisebb arányú 
a népesség idősebb rétegeiben. Ezt a tényt sok gyülekezetünk szemlátomást 
figyelmen kívül hagyja az evangelizációs tervezés idején, ugyanis forrásaik 
túlnyomó többségét a felnőtt lakosság elérésére fordítja. Krisztus legelső ta-
nítványainál is azt látjuk, hogy nem tartották fontosnak a gyermekek között 
végzett szolgálatot. Jézus fellépett az ilyen hozzáállás ellen, és teret engedett a 
gyerekeknek, sőt, elsődlegességet biztosított nekik.

Éppen ezért nekünk is ezt kell tennünk!

4. tanulmány

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

A HÉBER GYERMEKEK JOBB HELYZETE

A héber gyerekek a környező országokban élő ókori népek gyermekeihez ké-
pest különösen jó bánásmódban részesültek. Számos kultúrában bevett szo-
kás volt a gyermekáldozat, az istenek kegye elnyerésének eszközeként. Más-
különben az értéküket gyakran annak alapján határozták meg, hogy milyen 
gazdasági hasznuk lehet a társadalomban. A felnőttek világával való kapcso-
latukat a munkavégzésük hozama, nem pedig belső, valódi értékük határoz-
ta meg. Fájdalmas kijelenteni, de az ilyen hozzáállásnak több eleme a mai 
világban is fellelhető, kiváltképp az anyagi haszon vonatkozásában. Méltán 
közeleg már a harag napja!

Izráel hitehagyása természetesen hatott arra is, ahogyan a társadalom a gyere-
kekhez viszonyult. Manassét az indította saját fiai feláldozására, hogy kacér-
kodott a boszorkánysággal és más népek kultuszaival (2Krón 33:6). Persze 
Manassé uralkodási ideje kivételnek számított, nem ez volt az általános. A jobb 
lelkületű vezetés idején az izraeliták nagy becsben tartották gyermekeiket. 

5Móz 6:6-7, Zsolt 127:3-5, 128:3-6 és Jer 7:31 versei szerint hogyan tekint 
Isten a gyermekekre? A Szentírás helyes értelmezése hogyan befolyásolja a 
gyerekekhez való viszonyunkat? 

A tanítás, az elsőszülöttségi jog és számos egyéb, a társadalomban bevett gya-
korlat mutatja, hogy az ókori héber kultúra mennyire értékelte a gyerekeket. 
Nem meglepő, hogy Krisztus még tovább javította, új dimenzióba emelte hely-
zetüket, ami a környező népekhez viszonyítva amúgy is kedvezőnek számí-
tott. Soha nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ők is emberek, Krisztus 
pedig kortól függetlenül minden emberért meghalt.

Felfoghatatlan, hogy vannak olyan gonosz, romlott, aljas emberek, akik 
bántalmazzák a gyerekeket, akár idegeneket, akár a sajátjukat. Mi mit 
tehetünk azért, hogy a köreinken belül a lehető legjobban szeressük, 
védelmezzük és viseljük gondját a kicsiknek?

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

JÉZUS GYERMEKKORA

Ha Jézus felnőttként, a gyermekkort kihagyva érkezik a földre, kérdéses le-
hetett volna, hogy jól viszonyul a gyerekekhez, azonban úgy nőtt fel, ahogy a 
gyerekeknek kell, a fejlődés és felnőtté válás folyamatában egyetlen szakaszt 
sem kihagyva. Megérti a tinédzserek kísértéseit. Tapasztalta a gyermekkor 
védtelenségét és bizonytalanságait. Krisztus is találkozott olyan nehézségek-
kel, amilyenekkel minden gyerek szembe találja magát a saját viszonyai kö-
zött. Abban is a Megváltó emberi természetének valósága mutatkozott meg, 
méghozzá jelentős módon, hogy volt gyermekkora. 

Mit tanít Lk 2:40-52 szakasza Jézus gyermekkoráról? 

„A zsidóknál a tizenkettedik életév volt a választóvonal a gyermekkor és az 
ifjúkor között. Amikor egy héber fiú betöltötte ezt az életkort, a törvény fiának 
és Isten fiának nevezték. Különleges lehetőségeket kapott a vallásos oktatás-
ra, és elvárták tőle, hogy részt vegyen a szent ünnepeken és szertartásokon. 
Ennek a szokásnak megfelelően látogatott el a gyermek-Jézus húsvétkor Jeru-
zsálembe” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 55. o.). 

Az idézett bibliaszövegek szerint Jézus bölcsességre tett szert. Isten kegyelme 
áradt rá. Már akkor is mély igeismeretről, bölcsességről tett bizonyságot, ami-
kor kisfiúként elment a páskaünnepre a templomba. A rabbikat kifejezetten 
lenyűgözte kérdéseivel és feleleteivel. 

Isten valószínűleg felhasznált számos gyermekkori tapasztalatot is arra, hogy 
formálja Jézus kedves, hibátlan jellemét. Neveltetésének alapjához bizonyára 
hozzájárult a szerető szülők odafigyelése, az ácsmesterség elsajátításával járó 
fegyelem, a Szentírás rendszeres tanulmányozása, valamint kapcsolata Názá-
ret lakóival. Más szóval, Jézus különleges gyermek volt, de Ő is volt gyermek, 
mint ahogy mi mindannyian.

„A gyermek-Jézus nem járt a zsinagóga-iskolákba. Édesanyja volt első 
földi tanítója. Az ő ajkáról és a prófétai tekercsekből tanult a mennyei 
dolgokról. Most, anyja ölében pontosan azokat a szavakat hallotta, ame-
lyeket Ő maga mondott Mózes által Izraelnek” (i. m. 49. o.). Vezessük még 
tovább ezt a különös gondolatot, beszéljük meg, hogy mi minden követke-
zik belőle! Mit tudhatunk meg így Krisztus emberi természetéről? 
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január 21. kedd

GYERMEKEK MEGGYÓGYÍTÁSA

Olvassuk el Mt 9:18-26, Mk 7:24-30, Lk 9:37-43 és Jn 4:46-54 verseit! Kinek 
a gyermekeit gyógyította meg, ill. támasztotta fel Jézus? Körülményeikben 
mi volt hasonló? Milyen különbségeket lehet találni? Milyen tanulságokat 
fedezünk fel ezekben a leírásokban, amelyek ma a segítségünkre lehetnek? 

E történetek feltűnő hasonlósága az, hogy kétségbeesett szülők keresték fel 
Jézust, gyermekük számára segítséget kérve. Ugyan melyik szülő ne érezné át 
a helyzetüket? Ki az, aki szülőként nem érzett fájdalmat, kínt, félelmet vagy 
kétségbeesett rémületet, amikor gyermeke súlyosan megbetegedett vagy talán 
a halál szélére került? Aki már átélt ilyesmit, ezt a helyzetet tartja a legször-
nyűbbnek. 

Noha Jézus nem volt apa, emberként átérezte a szülők helyzetét és meggyó-
gyította a gyerekeket. Mindegyik esetben megtörtént a gyógyulás. Senkit nem 
utasított el. Ez világosan bemutatta nemcsak a szülők, de a gyermekek iránti 
szeretetét is. 

Természetesen ez elvezet egy sereg más kérdéshez, olyan esetekkel kapcsolat-
ban, amikor imádkozó és könyörgő szülők fordulnak Jézushoz, gyermekeik 
azonban nem gyógyulnak meg. Talán nincs is szomorúbb annál, mint amikor 
gyermekeket kell eltemetni. A halált jobban el tudjuk fogadni az idősebbek 
esetében. Az ember szíve még inkább belesajdul, ha megfordul a „rend”, és 
szülők gyászolják halott gyermekeiket. Ilyen temetéseken szinte minden apá-
ban és anyában felmerül a kérdés: „És ha most én állnék ott?”

Éppen olyan fájdalmas a tényleges halál miatti gyász, mint az, ha a lelki ha-
nyatlást kell végignézni. Hány és hány szülő gyötrődik, mert gyermeke a ká-
bítószer, a pornográfia hálójába keveredett vagy tizenévesen minden iránt 
elveszítette az érdeklődését! Ám a szenvedések közben meg kell tanulnunk 
bízni az Úrban, a jóságában és a szeretetében, még akkor is, ha nem olyan 
jól végződnek a dolgok, mint a fentebb felsorolt bibliai történetekben! Ellen 
G. White, a próféta két gyermekét temette el. A földi élet kegyetlen, Istenünk 
azonban a szeretet Istene, és fontos, hogy ebbe az igazságba kapaszkodjunk, 
történjék bármi!
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szerda január 22.

SZIGORÚ FIGYELMEZTETÉS

Elemezzük Mt 11:25-26, 18:1-6 és 10-14 verseit! Mit tanulhatunk ezekből 
a történetekből, nemcsak a gyerekekkel kapcsolatban, hanem általában a 
hitről? Gondolkodjunk el arról is, hogy milyen komoly volt Jézus intése! 
Miért remegtetőek a szavai? 

Országáról beszélve Jézus gyakran utalt a gyerekek jellegzetes lelki tisztaságá-
ra. A gyermeki őszinteség, alázat, ráhagyatkozás és ártatlanság jól bemutatja 
a keresztény élet lényegét. Hitéletünkben ilyen egyszerűségre és bizalomra 
törekedjünk! 

A tanítványok képzése során ma még egy dolgot meg kell tanulnunk: nem kell 
a gyerekeknek soha leszokni a gyermeki ráhagyatkozásról! A megfelelő tanítás 
mellett felnőttkorban is megőrizhetjük ártatlan bizakodásunkat. Miközben a 
kicsik egyre érettebbé válnak és felnőnek, hozzánk hasonlóan természetes 
módon megkérdőjeleznek dolgokat, lesznek küzdelmeik és kételyeik, olyan 
kérdéseik, amelyekre nem találnak feleletet. A gyermeki hit azonban sosem 
válik divatjamúlttá! A szülőknek vagy általában a felnőtteknek mindent meg 
kell tenni, hogy megalapozzuk bennük Isten és az isteni szeretet ismeretét! 
Ennek pedig az a legjobb módja, ha az életünkkel, a kedvességünkkel, a jósá-
gunkkal és a törődésünkkel mutatjuk be ezt a szeretetet. Prédikálhatunk és 
beszélhetünk, amennyit csak akarunk, végeredményben azonban a gyerekek 
esetében is az a tanítvánnyá tétel legjobb módja, mint a felnőtteknél, ha az 
életünkben Isten szeretete mutatkozik meg.

Viszont vérfagyasztó, rettenetes még a gondolata is annak, hogy a gyerekek 
ellen elkövetett bűncselekmények miatt, kiváltképp, ha egyházi rendezvények 
égisze alatt történik ilyesmi, egyszer és mindenkorra megrendülhet kicsinyek, 
fiatalok bizalma az egyházban, sőt gyakran az egyház Istenében is! Bizonyá-
ra iszonyatos haragra számíthat, aki ezen a téren bármi rosszat művel vagy 
védelmébe veszi az elkövetőt! Krisztus és üzenete hitet, bizalmat ébreszt. Ho-
gyan is merészelhetne egy emberi szervezet visszaélni a gyermeki bizalommal 
akár csak úgy, hogy nem őrködik elég éberen?

Mit tesz a gyülekezetünk nemcsak a gyerekek neveléséért, hanem azért is, 
hogy minden szempontból a legnagyobb védelmet biztosítsa a kisebbek-
nek? Mit értett Jézus azon, hogy „az ő angyalaik a mennyekben mindenkor 
látják az én mennyei Atyám orcáját” (Mt 18:10)? Miért kell remegve gondol-
nia erre azoknak, akik bármilyen módon is bántják a gyerekeket?
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csütörtökjanuár 23.

„ENGEDJÉTEK HOZZÁM JŐNI A GYERMEKEKET” 

Krisztus magához fogadta a gyerekeket. Hogyan segítette ezzel, hogy elfo-
gadják Őt (Mk 10:13-16)? Hogyan értsük a tanítványainak szóló feddését? 
Mi a tanulság ebből a történetből? Hogyan kell tehát a gyerekekhez viszo-
nyulni?

Krisztus tanítványai kétségkívül jót akartak, de nem volt igazuk. Úgy gondol-
ták, hogy Jézus értékes idejét védik; biztosítani akarták, hogy a „fontosabb” 
dolgokra is maradjon ereje. Mennyire félreértették, amit a Mester tőlük várt! 

Képzeljük el, amint a szigorú felnőttek megpróbálják elzavarni a gyerekeket, 
de a szerető, gondoskodó Jézus átkarolja őket! Nem csoda, hogy szaladtak 
hozzá! Remek példa ez a történet arra, hogyan kell a gyerekekkel bánni azok-
nak, akik állítólag tanítványokat akarnak vezetni Krisztushoz!

„Jézus az eléhozott gyermekekben kegyelmének örököseit, országának polgá-
rait látta – férfiakat és nőket –, akik közül egyesek mártíromságot vállalnak 
majd érte. Tudta, hogy ezek a gyermekek hallgatnak rá, jóval készségesebben 
fogadják el Megmentőjüknek, mint sok világias bölcs, keményszívű felnőtt. 
Tanításkor leereszkedett hozzájuk. A menny Uralkodója nem tartotta méltó-
ságán alulinak, hogy kérdéseikre válaszoljon, s fontos tanításait gyermeki fel-
fogóképességük szintjére egyszerűsítse. Elültette agyukba az igazság magvait, 
melyek majd évek múltán kikelnek, s az örök életre teremnek gyümölcsöket” 
(Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 432. o.). 

Gyakran találkozhatunk felnőttekkel, akik rengeteg fájdalmat, küzdel-
met éltek át a gyerekkorukban történtek miatt. Ezek szerint tehát miért 
olyan fontos gyengédséggel, óvatosan, imádkozva és szeretettel bánni a 
gyerekekkel? 



36

január 24.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „Jézus megáldja 
a gyermekeket” c. fejezet, 431-435. o.; „A templom ismételt megtisztítása” c. 
fejezetből 497. o.; Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó. „Bib-
liatanítás és tanulmányozás” c. fejezetből 184-185. o. 

„Ma is igaz, hogy a gyerekek a legfogékonyabbak az evangélium tanításai 
iránt, szívük megnyílik az isteni befolyás előtt, s elég erős a kapott leckék 
megőrzésére. A kisgyermekek keresztényekké válhatnak, és koruknak megfe-
lelő tapasztalatokra tehetnek szert. Lelki nevelést kell nekik nyújtani, a szü-
lőknek mindent meg kell tenniük, hogy jellemük Krisztus hasonlatosságára 
formálódjék. 

Az apák és anyák az Úr családjának fiatalabb tagjaiként tekintsék gyermeke-
iket, akiknek nevelését a menny rájuk bízta. Amit mi tanulunk Krisztustól, 
azt tovább kell adnunk gyermekeinknek. Ahogyan zsenge elméjük felfogása 
tágul, apránként tárjuk fel nekik a mennyei igazságok szépségét” (Ellen G. 
White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 432-433. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Mi lehet a magyarázata annak, hogy sokan inkább fiatalabb koruk-

ban fogadják el Krisztust, nem idősebben? Némelyek szerint azért, 
mert a gyerekek túlságosan naivak, nem tudnak még eleget ahhoz, 
hogy átlássák: butaság, amit tesznek. Ám az is lehet, hogy még nem 
merevítette meg őket annyira a cinizmus és a kétkedés, mint sok fel-
nőttet! Vagyis ártatlanságuk és nyitottságuk miatt a Szentlélek jobban 
tud hatni rájuk. Beszélgessünk még erről!

2. Mit tehetnek ma a gyülekezetek azért, hogy mind inkább úgy fordul-
janak a gyerekekhez, mint Krisztus? Mit tehet minden egyes tag azért, 
hogy barátságosabb legyen azokkal a fiatalokkal is, akik szélsőséges 
divatirányzatokkal, szokatlan zenei ízléssel, sőt néha meghökkentő 
viselkedéssel kísérleteznek? Hogyan lehetne a gyülekezet energiku-
sabb, hogy vonzó legyen a fiatalok számára? 

3. A gyakorlatban mivel készülhetnek fel a tagok, hogy segítségére legye-
nek az érdeklődő fiataloknak, akik szeretnének megkeresztelkedni, 
átadni az életüket Krisztusnak? 

4. Beszéljünk még azokról a gyermeki tulajdonságokról, amelyek miatt 
mondta ezt Jézus: „ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a 
kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába” 
(Mt 18:3)! Mit jelent ez? És mit nem jelent?
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TÚRMEZEI ERZSÉBET:
„ISTEN SZERETET”

A mandulaszemű kislány rámmosolygott,
mondjam magyarul: Isten szeretet!
Elmondtam, s ő minden magyar szót
külön ízlelgetett.

Aztán a maga távoli nyelvén
ő is elmondta ugyanezt nekem,
s találkoztunk Isten szeretetében,
mint csodálatos, boldog szigeten.

Idegen országban jártunk,
hazánktól távol mind a ketten,
de egy testvérré váltunk
akkor egy szeretetben.

Emlékét messzeség el nem mosta.
Küldöm most, mint üzenetet.
Vigye feléje imádságposta
határokon át: Isten szeretet! 
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január 25–31.

A betegek tanítvánnyá tétele

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 53:4; Máté 8:17; Márk 2:1-12; 
János 11:37-44; Filippi 4:4-9; 1János 3:20-22

„És nagy sokaság megy vala hozzá, vivén magukkal sántákat, vakokat, né-
mákat, csonkákat és sok egyebeket, és odahelyezék őket a Jézus lábai elé; és 
meggyógyítá őket, úgy hogy a sokaság álmélkodik vala, látván, hogy a némák 
beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak: és dicsőíték 
Izráel Istenét” (Mt 15:30-31). 

„Szolgálata során Jézus több időt szentelt gyógyításra, mint prédikálásra. Cso-
dái tanúsították szavainak igaz voltát: nem azért jött, hogy romboljon, hanem 
hogy mentsen. Ahol csak járt, könyörületességének híre megelőzte. Amerre 
elhaladt, egészségüknek örvendeztek és új képességeiket próbálgatták azok, 
akiken könyörült. Tömegek gyűltek köréjük, hogy tőlük hallják meg, mit cse-
lekedett az Úr. Sokak számára az Ő hangja volt az a hang, amit életükben 
először hallottak, az Ő neve az első szó, amit kiejtettek, az Ő arca az első 
arc, amire tekintetük ráesett. Hogyne szeretnék Jézust és hirdetnék dicséretét! 
Amint áthaladt a városokon, olyan volt Ő, mint az élet folyója, amely életet 
és örömet áraszt” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, 
Advent Kiadó. 14. o.).

5. tanulmány

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

A GYÓGYÍTÓ MESSIÁS

Hogyan értsük Ézs 53:4, Mt 8:17 és Jn 9:1-3 verseit? Milyen kérdéseket vet-
nek fel az idézett szövegek? Minek a reménységével találkozunk bennük? 

Az ókori világban a betegséget a bűnös tettek következményének tartották. 
(Sőt még ma is néha eltűnődünk azon, talán csak néhány pillanatra, hogy 
nem valamilyen bűn büntetéseként jelentkezik-e vagy a mi betegségünk, vagy 
a hozzátartozóinké.) Jób könyvében a barátok szerint a pátriárka titkos bűnei 
okozták bajait, beleértve betegségét is. Arra a következtetésre jutottak, hogy 
vétkei miatt jutott ilyen szomorú sorsra. Krisztus tanítványai is úgy gondol-
ták, hogy a vakság büntetés valakinek a bűnei miatt. Ezzel arra céloztak, hogy 
a betegséget nem diagnosztizálni vagy gyógyítani kell, hanem engesztelést 
kell érte szerezni. Máté utal Ézsaiás messiási próféciájára, és kijelenti, hogy 
Krisztus beteljesítette a jövendölést, mert gyógyulás található nála. A külön-
féle pogány tradíciókban tiszteltek gyógyító istenségeket, ám egyikről sem 
tartották azt, hogy magukra vennék az emberek gyengeségeit. Ézsaiás olyan 
Szabadítóról jövendölt, aki betegségeinket és bűnösségünket elveszi. Más 
ókori hagyományok szerint a király számára rendeltek helyettesítő áldozatot. 
Feláldoztak helyette valaki mást, hogy a király ellen hozott isteni döntésnek 
eleget tegyenek, vagyis a gonoszságért járó büntetést egy másik emberre ru-
házták át. Viszont sehol nem létezett olyan tradíció, ami szerint a király halt 
volna meg az alattvalói helyett. Pedig éppen ezt mondta ki Ézsaiás, amit Máté 
is megerősített. A menny Királya szenved az emberek betegsége miatt.

Jézus a küldetésének ismerte el, hogy szabadulást hirdessen és meggyógyítsa 
a „töredelmes szívűeket” (Lk 4:17-19). Sokakat vonzott szeretetének és jellemé-
nek erejével. Mások azért követték, mert csodálták érthető beszédeit. Voltak 
olyanok is, akiket azzal nyert meg tanítványainak, ahogyan a gyengékkel, a 
szegényekkel bánt. És szintén sokan követték azért, mert megérintette és meg-
gyógyította összetört életüket. 

Mindannyiunknak kellett már töréseket elszenvedni. Hogyan tehetjük 
Jézus tanítványaivá az embereket azzal, ha együtt érzünk velük a bajban 
– amire saját szenvedéseink felkészíthetnek?

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

TESTI GYÓGYÍTÁS

Mit tanulhatunk a betegség és a bűn kapcsolatáról Mk 2:1-12 szakaszát 
elolvasva? Milyen tanulságot nem szabad a történetből levonni?

A bibliai tanítástól eltérően az ógörög filozófia egymástól különállóként te-
kintett az ember lelki (a lélek) és fizikai (a test) dimenziójára. A görögök kö-
zül sokan nem tartották fontosnak a testet, de hitük szerint az ember lelke 
halhatatlan. Úgy gondolták, hogy mivel a test halandó, idővel az enyészeté 
lesz, kevésbé értékes, mint a halhatatlan lélek. 

Platón az egyik leghíresebb ókori műben a halál küszöbén álló tanítójáról, 
Szókratészről írva hosszasan, ékesen ecseteli a test romlott, gonosz voltát, 
miután rátér arra, hogy a halál után a halhatatlan lélek végre szabadon teheti 
mindazt, amiben teste addig akadályozta.

A Biblia tanítása természetesen ezzel homlokegyenest ellenkező. Az emberi 
testet Isten „csodálatosan” teremtette (Zsolt 139:14), és nincs a testtől függet-
len lélek. A test, a szellem és a lélek az ember személyiségének vagy létének 
csupán különböző jellegeit, oldalait jelenti, nem pedig egymástól elkülönít-
hető alkotóelemeit. Ezek szerint tehát ami hat a testre, az hat a szellemre és 
a lélekre is, az ember egymással összefüggő oldalaira. Ezért amikor Krisztus 
gyógyított, nemcsak a ráktól vagy a szívbetegségtől szabadította meg a bete-
get, hanem átformálta az egész embert, fizikai, szellemi és lelki valóját. 

Jézus nemcsak a testet gyógyította meg, hanem mindig az egész embert. Ez-
zel a teljes körű megközelítéssel azt fejezte ki, hogy a testi és a lelki egészség 
elválaszthatatlan egymástól. Akit Jézus fizikailag meggyógyított, az lelkileg is 
átalakult. Ez is volt az igazi célja. Hiszen mi értelme meggyógyítani valakit, 
aki azután úgyis meghal, sőt az idők végén örök kárhozatra jut? 

Igaz, betegség bekövetkezhet bűnös, rossz szokások egyenes következ-
ményeként, de gyakran még kisbabák is megbetegszenek, aminek pedig 
csak az az oka, hogy mindannyian a bűnbe süllyedt világ áldozatai 
vagyunk. Miért nem szabad elfeledkeznünk erről a szomorú tényről, 
miközben segíteni igyekszünk a betegeknek vagy a szeretteik betegsége 
miatt gyötrődőknek?
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január 28. kedd

A TEST ÉS A LÉLEK GYÓGYÍTÁSA

A test gyógyításával és az elmeállapot helyreállításával is szerzett Jézus tanítvá-
nyokat. Az elé került betegek közül többet fizikai betegség és lelki baj is gyötört. 
Jézusnak sosem a testi gyógyítás volt a végső célja. Mindig arra törekedett, hogy 
tanítványává tegye az embereket. A gyógyítással húsz, ötven vagy akár hetvenöt 
évvel is meghosszabbíthatta, jobbá tehette a betegek életét. Aki viszont a tanít-
ványává lett, annak örök életet kínált, amit a társaságában tölthet el!

Lk 8:26-39 szakaszában a gonosz lelkektől megszabadított gadarénus férfi 
könyörgött Jézusnak, hogy vele mehessen. Krisztus azonban meghagyta neki, 
hogy a családja és a város lakói között hirdesse az evangéliumot. Csoda foly-
tán szabadult meg, ezért nagy erővel tehetett bizonyságot Jézusról. 

Tanulmányozzuk Mt 6:19-34, 2Kor 4:7-10, Fil 4:4-9, 1Pt 5:7 és 1Jn 3:20-22 
verseit! Hogyan csillapíthatja ezeknek a verseknek az üzenete a lelki beteg-
ség több fajtáját, amelyek mögött sokszor a félelem, a bűntudat és a szégyen 
húzódik meg? 

Előfordul, hogy a testi betegséget valamilyen lelki hatás váltja ki. Az orvos-
tudomány széles körben foglalkozik a test és a lélek kapcsolatával. A félelem 
vezethet gyomorpanaszokhoz, az aggodalom álmatlanságot okozhat. A harag 
hozzájárulhat szívbetegségek kialakulásához. A mentálhigiéné elveinek taní-
tása közben rá kell világítanunk az Istenbe vetett bizalom fontosságára. Ezzel 
természetes módon vezethetjük rá az embereket, hogy fogadják el Istent és 
igazi tanítványai legyenek.  

„Minden napnak megvan a maga terhe, gondja és fáradsága; és milyen elő-
szeretettel beszélünk ezekről! Hány hiábavaló gond hatol a szívünkbe, hány-
szor beszélünk gondjaink terhéről, mintha nem volna szeretetteljes, irgalmas 
Megváltónk, aki mindig kész a kérésünket meghallgatni, és minden időben, 
minden nyomorunkban segítségünkre jönni” (Ellen G. White: Jézushoz vezető 
út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely. 90. o.). 

Ha az ember valóban az Úrral jár, az még nem feltétlenül garantálja, 
hogy egészséges lesz. Ettől függetlenül vitathatatlan, hogy még a testre 
is jó hatása van az Úr ismeretéből származó lelki békének. Mit tehetünk 
a gyakorlatban azért, hogy a mai részben tárgyalt elveket a saját életünk-
ben is alkalmazzuk, főleg, ha hajlunk az aggodalmaskodásra?
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január 29.szerda

„A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET”

Most még a halálé az utolsó szó világunkban. Viszont minek a reményével 
találkozunk a következő versekben? Mk 5:21-43; Lk 7:11-17; Jn 11:37-44

A politikusoknak, a szórakoztatóiparban dolgozóknak és a sportolóknak fel-
tétlenül produkálni kell valamit, ha azt akarják, hogy legyenek rajongóik, kö-
vetőik. A politikusok meggyőző erejű retorikát, hatalmas ígéreteket vetnek be. 
A művészek érzelmeket fejeznek ki és ébresztenek a képességeikkel, a közön-
ség azonosulni tud velük. A sportolók tömegeket nyűgöznek le ügyességük-
kel. A nézők irigykedve figyelik őket, miközben arra gondolnak, hogy bárcsak 
ők is képesek lennének hasonlókra! És Jézus mit adhat? A munkanélküliség 
arányának csökkentését? Magasabb fizetést? Káprázatos labdajátékot? Elké-
pesztő hangterjedelmet? Olyan előadást, amitől könny szökik a szemünkbe? 
Nem, Jézus olyasmit kínál, amit a világon senki más nem adhat meg: örök 
életet egy egészen új világban. Mi az, ami ehhez fogható volna? 

Gyakorlatilag az emberi értelem megsértése, amit bizonyos televíziós reklám-
cégek művelnek: termékeiket elképesztően jónak mutatják be, túl jónak ahhoz, 
hogy hihető legyen. Jézus pedig mintha még rajtuk is túltenne, amikor az élet 
legnagyobb üzletét kínálja fel: örök életet, ingyen, ráadásul posta- és csomago-
lási költség nélkül! A kétkedők leszólják rendkívüli ajánlatát. A versenytársak 
igyekeznek olcsó utánzatokkal előrukkolni (Sátán találmánya, a halhatatlan lé-
lek fogalma). A lehetséges vevők óvatosan nézelődnek, hogy utánajárjanak az 
állítások megbízhatóságának. Ezért aztán Jézus három bemutatót tart, hogy cá-
folja a hitetlenek állításait, leleplezze az utánzatokat és megnyugtassa az őszin-
te keresőket. Jairus lánya, az özvegyasszony fia, majd Lázár bizonyítja, hogy 
a fantasztikus ajánlat valóban igaz. Most még a betegségeké és a baleseteké a 
főszerep, csakhogy végül győz az örök élet. Egyelőre nem gyógyul meg min-
denki, akiért imádkozunk, de aki csak elfogadja Jézust Megváltójának, annak 
garantált az örök élete. Így van ez velünk is. Tudjuk, hogy sokszor elmarad az 
áhított gyógyulás. Sokan éveken át szenvednek fájdalmas betegségek miatt, míg 
elfogy az erejük és nem gyógyulnak meg, inkább súlyosbodik az állapotuk. Má-
sok belehalnak a betegségbe, pedig megkenik őket olajjal és imádkoznak értük. 
Nem találunk választ arra, hogy egyes esetekben miért történik meg a gyógy-
ulás, máskor pedig miért nem. Ám még a csodás gyógyításnál is sokkal jobb, 
amit Jézus ígér: feltámadás az örök életre. Akkor kerül sor rá, amikor az idők 
végén Jézus visszajön, és „a magasságos egeknek szentei veszik majd az országot, 
és bírják az országot örökké és örökkön örökké” (Dán 7:18).
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január 30. csütörtök

A GYÓGYÍTÓ KRISZTUS

A mai keresztények hogyan vélekedjenek az újszövetségi egyház gyógyító 
szolgálatáról? Lásd ApCsel 3:1-19; 5:12-16; 9:36-42; 20:7-10; 1Kor 12:7-9, 
28-31; Jak 5:13-16!

Az I. században a tanítványok szemtanúi lehettek, amint valóra vált Krisz-
tus ígérete: „Nagyobbakat látsz majd ezeknél” (Jn 1:51; vö. 5:20; 14:12). Csoda 
folytán gyógyulások és feltámadások történtek, ezek kísérték az őskeresztény 
egyház kiemelkedő tanítványainak, Péternek és Pálnak a szolgálatát. Az ilyen 
események jelentős szerepet játszottak az egyház kezdeti növekedésében. Az 
örök Isten jelenlétét a csodás gyógyítások jelezték, és ez a vallási vezetők ez-
reit vette rá, hogy elfogadják Krisztust, a „nyájaik” pedig általában követték 
őket.

Megesett, hogy az új tanítványok félreértették Isten tervét. Simon pénzen 
akarta megvásárolni a „csodatévő erőt”, ami önző szándékát mutatta (ApCsel 
8:9-25). A legtöbben azonban felmérték: a csodák annak jeleként történtek, 
hogy Isten ott volt közöttük. Hatalmának ezek a megnyilatkozásai bizonyítot-
ták Isten létezését és azt, hogy méltó az imádatra. 

Jézus felment a mennybe, de tanítványai szolgálata révén a tömegek továbbra 
is követték. A tanítványok folytatták a Mester által elindított küldetést. Ők 
teljesítették be azt a képet, amit Krisztus felvázolt. 

Egyértelmű, hogy az egészség kérdése állandó téma volt, és Krisztus egyházá-
ban folyamatos a gyógyítás szolgálata. A gyógyítás a lelki ajándékok felsoro-
lásában is szerepel, és a Szentírásban feljegyezték azokat az útmutatásokat, 
amelyeket követve szolgáltak Isten gyógyító kegyelmével a betegségekben 
szenvedőknek. Ezeknek az ajándékoknak az áldásait Krisztus második ad-
ventjéig élvezhetik a hívők, a későbbiekben viszont Urunk jelenléte miatt 
már szükségtelenné válnak. Az egyháztörténelem pontosan feljegyzi, hogy a 
különböző korszakokban az egészségügyi szolgálatra szenteltek hívőket. Az 
emberi szenvedés enyhítése fontos ösztönző volt. Mások azonban a gyógyítást 
a teljes evangélium megismerése felé vezető első lépésnek tekintették.
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január 31.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Mt 8:1-19; 12:15-23; Mk 6:5-7, 54-56; 7:31-37; 8:22-26; Lk 13:10-17; 14:1-6; 
18:35-43; Jn 6:1-2; Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, 
Advent Kiadó. „Példaképünk” c. fejezetből 13-15. o.; „A lélek gyógyítása” c. 
fejezetből 44-50. o.

„A gutaütött Krisztusban megtalálta mind lelkének, mind testének gyógyulá-
sát. Lelkileg kellett meggyógyulnia, mielőtt értékelni tudta testi egészségét.  
A gutaütött testének meggyógyítása előtt lelkiismeretén kellett könnyíteni, és 
lelkét a bűntől megtisztítani. Ezt a leckét nem szabad figyelmen kívül hagy-
nunk. A fizikai betegségtől szenvedők ezrei sóvárognak ma – a gutaütötthöz 
hasonlóan – erre az üzenetre: ’Megbocsáttattak a te bűneid’. Betegségük oka 
a bűnteher a maga nyugtalanságával és kielégítetlen vágyaival. Csak akkor 
könnyebbülhetnek meg, ha a lélek Orvosához fordulnak. Az a békesség, amit 
csakis Ő adhat, megeleveníti lelküket és meggyógyítja testüket…

A gutaütött családjában nagy volt az öröm, amikor a meggyógyult visszatért 
hozzájuk, könnyedén cipelve ágyát, amelyen röviddel azelőtt óvatosan vitték 
el közülük… Boldog hálaadás szállt fel ebből a házból és Isten megdicsőült 
Fia által, aki visszaadta a reményvesztett reménységét és a porba sújtott erejét. 
Ez az ember és az egész család kész volt életét adni Jézusért” (i. m. 46-47. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. A gyógyítás szolgálatai hogyan tudják a különben elzárkózó emberek 

szívét és gondolatait nyitottá tenni az evangélium befogadására? 
Hogyan óvhatják meg magukat a keresztények attól a tévedéstől, hogy 
a gyógyítást tekintsék a végcélnak? 

2. Hogyan vehetnek részt a gyógyítás szolgálatában azok a gyülekezetek, 
amelyek környezetében nem működnek adventista kórházak, klini-
kák? A gyógyítás szolgálatát végző keresztények mit tehetnek azért, 
nehogy összekeverjék őket az ún. „hit-gyógyítókkal”?

3. Mit mondunk azoknak a lehetséges leendő tanítványoknak, akik a 
gyógyításról olvasnak a Bibliában, ezért gyógyulást keresve eljönnek 
a gyülekezetünkbe, a kórházainkba, de nem lesznek jobban? Magunk 
számára milyen válaszokat találunk, amikor igyekszünk megérteni az 
ilyen helyzeteket? Milyen feleleteket találunk a Bibliában, amelyek 
segíthetnek ilyenkor? 
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
ÖSSZEHAJTOGATVA

Tízéves lehettem, 
amikor az olvadó hó lesodorta
házunk tetejének elülső részét
hatalmas robajjal, s apám dunnájára 
hullott a vakolat, a hólé.
Megrémültem, annyira féltem,
hogy rám szakad a ház, az ég.
Azokban a napokban jó akartam lenni
az Isten előtt, szófogadó, rendes gyerek.
Ugrottam a kérésre, esténként
összehajtogattam a ruháimat,

most, negyven évvel később,
meghalt anyám. Lesodorta,
földbe tiporta az átokverte örökség.
Elolvadt a szemünk előtt,
nem nagy robajjal, csendben költözött,
s féltő szerelmének vakolata ráomlott
szívemre, fejemre, csontjaimra,

s ruháim hajtogatom tovább,
engem hajtogat az Isten,
míg el nem olvadok én is.
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február 1–7.

Az „átlagember” tanítvánnyá 
tétele

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 
12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 

„Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont és Andrást, annak test-
vérét, amint a tengerbe hálót vetének; mert halászok valának. És monda nékik 
Jézus: Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halásszatok. És 
azonnal elhagyván az ő hálóikat, követék őt” (Mk 1:16-18). 

Krisztus halála mutatta be igazán, hogy minden ember bűnös és nagy szüksé-
ge van Isten kegyelmére. A kereszt fényében leomlanak a nemzetiségi, politi-
kai, gazdasági és társadalmi elválasztó falak. Előfordul azonban a lélekmentés 
során, hogy megfeledkezünk erről a fontos igazságról, és kifejezetten azokat 
próbáljuk megnyerni, akik a világ szemében „tiszteletreméltónak” vagy „nagy-
nak” számítanak.

Jézussal azonban más volt a helyzet. Ő tisztán látta a világi nagyság és tisztelet 
értelmetlenségét és ürességét. Valójában sok esetben éppen a „legsikereseb-
bek” – a kedvező pozícióban lévő farizeusok, a tehetős szadduceusok, a római 
arisztokrácia tagjai – okozták neki a legtöbb gondot. Viszont az „átlagembe-
rek”, az ácsok, a halászok, a földművesek, a háziasszonyok, a pásztorok, a 
katonák és a szolgák általában sietve köré gyűltek és örömmel fogadták.   

6. tanulmány

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

SZERÉNY KEZDET

Milyen társadalmi csoporthoz tartozó családba született Jézus? Mit tudha-
tunk meg erről 3Móz 12:8, Mk 6:2-4 és Lk 2:21-28 verseit olvasva? Hogyan 
hatott ez a közeg a szolgálatára? 

Már József és Mária megtisztulásért vitt áldozata is mutatja, hogy viszony-
lag szegényebbek voltak. 3Móz 12:8 versében találjuk azt a mózesi előírást, 
aminek értelmében az ilyen alkalmakra előírt bárányáldozat helyett a szegé-
nyebbek számára volt más lehetőség is. Ők a szerény körülményeikre való 
tekintettel galambot is vihettek. Így tehát már kezdettől fogva  úgy áll előttünk 
Jézus – mivel jászolban született és a szülők galambot áldoztak –, mint aki 
szegények, „átlagemberek” családjában vette magára az emberi természetet. 
Valójában a régészeti leletek is arra utalnak, hogy viszonylag szegény és je-
lentéktelen városka volt Názáret, ahol Jézus a gyerekkorát töltötte. Ha mégoly 
tisztességes foglalkozás is az ácsmesterség, bizonyára nem került révén a tár-
sadalom „elitje” közé. 

„Jézus szülei szegények voltak, és fáradságos napi munkával keresték kenye-
rüket. A gyermek jól ismerte a szegénységet, az önmegtagadást és a nélkülö-
zést. Ezek a tapasztalatok védelmet jelentettek számára. Tevékeny életében 
nem voltak haszontalan percek, amelyek rést nyitottak volna a kísértésnek. 
Nem voltak céltalan órák sem, amikor rossz társaságba kerülhetett volna. 
Amennyire csak lehetett, elzárta a kísértő útját. Sem nyereség vagy élvezet, 
sem dicséret vagy bírálat nem vehette rá arra, hogy rosszat tegyen. Bölcs volt, 
hogy felismerje a gonoszt, és erős, hogy ellenálljon neki” (Ellen G. White: 
Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 51. o.). 

A mindenség Teremtője (Jn 1:1-3) emberré lett, nemcsak emberi testben, 
kisgyermekként lépett közénk, ami már önmagában elég megdöbbentő 
lenne, hanem ráadásul egy viszonylag szegény családba született. 
Hogyan fogadjuk ezt a különös gondolatot? Mi az egyetlen módja, ahogy 
erre válaszolhatunk? 

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

ÁTFORMÁLJA AZ „ÁTLAGOST”

Hogyan használta fel Jézus az egyszerű, hétköznapi vágyakat és szükségle-
teket arra, hogy tanítványokat szerezzen, majd átformálja az emberek életét 
(Mt 15:32-39; Jn 2:1-11)?

Az „átlagembereknek” vannak természetes fizikai, érzelmi és társadalmi ter-
mészetű vágyaik. Igénylik a fizikai táplálékot, azt, hogy az életüknek legyen 
valami jelentősége és barátokra is vágynak. Jézus tisztában volt ezekkel az 
igényekkel, és igyekezett olyan helyzetbe kerülni, hogy az egyetemes vágyak 
ismeretében fel tudja venni a kapcsolatot az emberekkel. 

Akár a vizet változtatta musttá, akár halászembereket tett igehirdetőkké  
(Mk 1:16-18), specialitása volt, hogy az átlagosból különlegest hozott elő.  
A szolgálatát figyelők gyakran kérdeztek rá a „képesítésére” (Mk 6:3). Firtat-
ták, hogy miért nincs, amit felmutathat. A különlegességeket keresték, miköz-
ben a szemük átsiklott azon, amit közönségesnek tartottak, és ez magában 
hordozta az örök veszteség lehetőségét.

Jézus azért kereste meg gyakran az átlagembereket, mert nem az önteltség 
jellemezte őket, hajlandóak voltak teljes egészében Istentől várni a sikert. 
Akiket egészen lenyűgöznek a saját talentumaik, akik saját képességeik és 
eredményeik bűvkörében tetszelegnek, gyakran nem érzik szükségét, hogy 
önmaguknál nagyobb hatalomhoz forduljanak. Végzetes tévedés! Krisztus 
kortársai közül sokan iskolázottak voltak, magas társadalmi pozícióba kerül-
tek vagy hatalmas vagyonra tettek szert, a nevük mégis réges-régen feledésbe 
merült. Ám ma is beszélnek hétköznapi emberekről, földművesekről, halá-
szokról, ácsokról, pásztorokról, fazekasokról, háziasszonyokról, szolgákról, 
akik Krisztus tanúi lettek.

Mind hajlamosak vagyunk rá, hogy felnézzünk a különösen sikeres és 
igen gazdag emberekre, nem igaz? Mennyire ismerjük fel ezt a tulajdon-
ságot magunkban? Ugyanakkor mit tegyünk, nehogy megfeledkezzünk 
arról, hogy függetlenül a társadalmi helyzettől, hírnévtől vagy anyagi 
körülményektől, minden ember egyformán értékes?
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február 4. kedd

A HALÁSZEMBER ELHÍVÁSA, AKI NEM VOLT HIBÁTLAN

Az Újszövetségben Péter az egyik legnagyobb hatású tanítványként emelkedik 
ki. Olyan ember lett belőle, akinek a befolyása az egész emberi történelemben a 
legjelentősebbek közé tartozott. Nem véletlenül mondjuk, hogy Jézus az „át-
lagost” különlegessé tette!

Olvassuk el az alábbi igehelyeket! Ezek szerint tehát hogyan tudott Péter 
gyökeresen megváltozni, annak ellenére, hogy óriási hibái voltak? 

Lk 5:1-11: Mivel fejezte ki Péter ebben a részben, hogy érezte: szüksége van 
Jézusra? Miért olyan fontos a saját életünkben is erősíteni ezt az érzést?

Mt 16:13-17: Mit árulnak el ezek a versek Péterről és a Szentlélek előtti 
nyitottságról? 

Mt 26:75: Mit olvasunk itt, ami szintén bepillantást enged Péter szívébe, ill. 
megmutatja, hogyan tudta Isten felhasználni? 

Jézus kétségkívül sok időt töltött Péterrel, aki így számos meghatározó tapasz-
talatot szerezhetett az Úrral. Péter csak egy átlagos halászember volt, még-
hozzá számos gyengeséggel, de a Jézus társaságában töltött idő során mélyen 
megtért, perszer még utána is követett el hatalmas hibákat, mint amikor há-
romszor is megtagadta Jézust – amire Ő előre figyelmeztette. 

Amint Péter kezdte megérteni, ki is Jézus valójában, azonnal meglátta, elis-
merte a saját hibáit. Jézus ezért tudott türelemmel és kitartóan változtatni 
tanítványa jellemén, ami távolról sem volt hibátlan, és olyan emberré tette, 
akit szintén felhasznált a történelem menetének megváltoztatásában.

Miért kell vigyáznunk, nehogy elítéljünk egyeseket, mintha őket képte-
lenség lenne „megváltani”? Miért könnyű ebbe a hibába esni? 
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február 5.szerda

A MENNY ÉRTÉKELÉSE

Egy evangelizátorról mesélik, hogy fennhangon hirdette (talán dicsekedett 
vele), hogy milyen kiváló, elit hallgatóság jár a szemináriumaira. (Remélhető-
leg az „átlagemberek” részvételének is hasonlóképpen örült.)

Krisztus előtt azonban nem létezett rang szerinti megkülönböztetés. Senki 
nem „átlagos”, mindenki kivételes, egyedi. Nem meglepő, hogy hétköznapi 
képeivel és egyenes beszédével Jézus elérte a tömegeket. Magatartásával nem 
érzékeltette, hogy bárki is kívül kerülne érdeklődése körén. Jézus mai tanít-
ványai is nagyon vigyázzanak, nehogy bárkiben azt az érzést keltsék, hogy a 
misszió szempontjából egyeseket jobban értékelnek, mint másokat!  

Mit tanulhatunk a következő versekből minden egyes ember értékéről: Mt 
6:25-30; Lk 12:6-7; 13:1-5? Persze könnyű mondani, hogy mi is ezt valljuk. 
Mégis hogyan fordulhat elő, hogy érzéseinkben teret engedünk a személy-
válogatásnak, amit pedig a kereszt egyetemességének örökre el kellett vol-
na távolítania belőlünk is?

A piacon kapható legolcsóbb madár a veréb volt, egy párért egy asszariont 
kellett fizetni, ami a legkisebb értékű rézpénz volt. A mennyben még a közön-
séges, jelentéktelen kis verebecskékről sem feledkeznek meg.

Mennyivel inkább igaz ez az emberekre nézve, akikért Krisztus meghalt! 
Krisztus értünk halt meg, nem a madarakért. A kereszt bizonyítja, méghozzá 
felfoghatatlan módon, hogy Isten milyen „végtelen nagy értéket” lát minden 
egyes emberben (amint Ellen White is sokat utalt rá), a pozíciójától függetle-
nül. A pozíció csupán emberi fogalom; sokszor olyan értékek és tulajdonsá-
gok talaján áll, amelyek nem értelmezhetőek a mennyben, vagy pedig hom-
lokegyenest ellenkeznek a mennyei elvekkel. 

Ellen White azt írta, hogy „Krisztus egyetlen emberért is meghalt volna, 
hogy halálával biztosítsa számára az örök életet” (Testimonies for the 
Church. 8. köt. 73. o.). Egyetlen ember! Gondolkodjunk azon, hogy mi 
minden következik ebből a fontos kijelentésből! Hogyan kell ennek befo-
lyásolnia nemcsak a másokról, hanem a magunkról alkotott képünket is? 



51

február 6. csütörtök

OSZTÁLYOK NÉLKÜLI TÁRSADALOM

Az őskereszténységnek talán az volt a legvonzóbb tulajdonsága, hogy nem 
tettek különbséget a társadalmi osztályok között. Az evangélium súlya alatt le-
omlottak a válaszfalak. A hétköznapi ember Krisztus által győzött. Krisztus az 
átlagembert különlegessé tette. Ácsok, adószedők, kőfaragók, királynők, szol-
gálók, papok, görögök, rómaiak, férfiak, nők, gazdagok és nélkülözők, mind 
egyenlőnek számítottak Krisztus által, a kegyelem országában. Valójában a 
keresztény közösségnek „osztályok nélküli társadalommá” kellett volna válni. 

Az alábbi igehelyek mit tanítanak az ember egyenlőségéről? Tekintettel a 
kor kulturális hátterére, valamint magukra a Biblia íróira, vajon miért nem 
lehetett nekik egyszerű megragadni ezt a meghatározó gondolatot? 

Gal 3:28-29

Jak 2:1-9

1Pt 1:17; 2:9

1Jn 3:16-19

Az első keresztények hogyan alkalmazták az egyetemes elfogadás elvét a 
gyakorlatban (ApCsel 2:43-47; 4:32-37)? Isten szereti az egyszerű, hét-
köznapi embereket. Hogyan járult hozzá ez a gondolat az őskeresztény 
egyház robbanásszerű fejlődéséhez? Ugyanakkor magunktól is meg kell 
kérdezni: Mennyire vagyunk képesek ezeket az elveket alkalmazni úgy 
egyénileg, mint közösségi szinten, miközben igyekszünk tenni a vilá-
gért? Miféle dolgok gátolják, hogy ezen a téren jobban teljesítsünk? 
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február 7.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó. „Az élet 
műve” c. fejezetből, 267-268. o.; Evangelizálás. Budapest, 2007, Advent Iro-
dalmi Műhely. Felfedezések Alapítvány. „Munka a középosztályért” c. fejezet, 
368-370. o.

„Az evangélium befejező munkájában hatalmas területet kell elfoglalni, ezért a 
munka elvégzése érdekében nagy segítségre van szükség a nép köreiből, job-
ban, mint valaha. A Mester elhívja az ifjabbakat és idősebbeket is a mezőről, 
a szőlőskertből, a műhelyekből, és elküldi őket, hogy közöljék üzenetét. So-
kan közülük csak kevéssé képzettek, azonban Krisztus olyan képességeket lát 
bennük, amelyek érdemesítik őket szándékának végrehajtására. Ha szívüket 
adják munkájukba és továbbra is tanulók maradnak, akkor alkalmassá teszi 
őket az Érette való munkálkodásra” (Ellen G. White: Előtted az élet. Nevelés. 
Budapest, 1992, Advent Kiadó. 267-268. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Miért tudott Jézus annyi tanítványt szerezni az átlagemberek közül?  

A gazdagok és a társadalom vezetői miért nem fogadták éppen olyan 
készségesen az üzenetét? Egyszerű neveltetése hogyan segíthetett 
abban, hogy a hétköznapi emberek nyitottan fogadják? Mennyiben 
változtatott volna a köznép Jézushoz való viszonyulásán, ha fejede-
lemként vagy hatalmas földbirtokosként jelenik meg?

2. Olvassuk el együtt 1Kor 1:26-29 verseit a csoportban! Melyek a sza-
kasz fő pontjai? Pál így írt: „a világ erőtleneit választotta ki magának az 
Isten, hogy megszégyenítse az erőseket”. Mit jelent ez? Hogyan mutat rá 
ez az igeszakasz világunk elferdült, kitekeredett értékrendjére? Mit 
tehetünk, nehogy mi magunk is a világ hatása alá kerüljünk ezen a 
téren? 

3. Mit tehetünk, hogy a Bibliát kutató csoportjaink az egyszerű emberek 
számára vonzóbbak, érthetőbbek legyenek? Ennek érdekében milyen 
bibliafordítást kellene használnunk? Miért fontos gyakorlati kérdé-
sekre koncentrálni, nem pedig elméleti dolgokra, ha szenvedő és 
segítségre szoruló embereknek akarunk segíteni? 
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AZ ELPATTANT HÚR

Gyakran nézünk szembe látszólag teljesíthetetlen feladattal. De ha jól 
használjuk képességeinket, az eredmény nem marad el. 

Paganini, a világhírű hegedűművész egyszer épp közönség előtt ját-
szott, amikor zseniális játéka közben elpattant egy húr a hangszerén.

Folytatta a játékot, de egy újabb húr szakadt el. Két húron folytatta 
a muzsikát. Aztán a harmadik is elpattant. A mesterhegedűs egyetlen 
húron játszott tovább rendületlenül, és olyan hihetetlen virtuozitással 
fejezte be a mű előadását, hogy a közönség őrjöngő tapsban tört ki. 

Paganini csupán ember volt, a mi mesterhegedűsünk Isten. Lehet, hogy 
mi magunk nem látszunk túl hasznosnak, tompán szólunk, nehéz han-
gokat kicsalni belőlünk, és csupán egyetlen húrunk maradt, mégis ha 
életünk hangszerét neki szenteljük, mennyei dicsőségre visz bennün-
ket virtuóz érintése és hatalma.

Norman B. Harrison
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február 8–14.

Jézus és a társadalom 
kivetettjei

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:9-13; 21:28-32; Márk 5:1-20; 
János 4:5-32; 8:1-11 

„Otthagyá azért az asszony a vedrét, és elméne a városba, és monda az embe-
reknek: Jertek, lássatok egy embert, aki megmonda nékem mindent, amit csele-
kedtem. Nem ez-é a Krisztus” (Jn 4:28-29). 

Egy fiatal nő, akinek a körülményei elképesztően szomorúak, iszonyatosak 
(15 éves korára már két gyereke született házasságon kívül), éppen előzetes 
letartóztatásban várta a tárgyalást. Meggyilkolta a szociális munkást, aki azért 
kereste fel, hogy elvegye tőle a kisbabáját – az egyetlen emberi lényt, aki iránt 
bármi szeretetet érzett. 

Anya, apa, férj, rokon vagy barát nélkül, egyedül nézett a fenyegető jövő elé. 
Egy lelkész látogatásai nyomán azonban az addig teljes reménytelenségben 
lévő fiatal megértette, hogy minden hibája ellenére, a helyzet szörnyűsége 
dacára is, függetlenül attól, ami rá vár, Krisztus szereti és megbocsát neki. 
Bárhogy is tekintett rá a társadalom, végre megismerte Isten örök szeretetét. 
A társadalom kivetettjeként is értelmet, célt talált az Úrban, akinek a szeretete 
és elfogadása felette áll minden társadalmi normának és szokásnak, még az 
ún. „jóknak” is.

7. tanulmány

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

EGÉSZEN LENN

Minden társadalomban van bizonyos hierarchia. Általában a gazdag, művelt 
emberek jutnak a legmagasabbra. A jó, erkölcsös állampolgárok, az „átlag-
emberek” többnyire a társadalmi ranglétra közepén helyezkednek el. Az alsó 
részeket foglalják el azok, akik lecsúsztak: a prostituáltak, a drogfüggők, a bű-
nözők, a hajléktalanok és társaik. Krisztus idejében ebbe a csoportba sorolták 
még a leprásokat és a vámszedőket is.

Hogyan viszonyult Krisztus a társadalom kivetettjeihez (Mt 21:28-32;  
Lk 15:1-10)?

Mi emeli a társadalom kivetettjeit az önigazultak elé? Mit ismertek fel, akik a 
legmélyebbre csúsztak le, amit az előkelőségek gyakran figyelmen kívül hagy-
tak? Miért volt Jézus szemlátomást sikeresebb a legalsóbb néprétegek köré-
ben, mint a csúcson lévőknél?

A büszke, öntelt és önnön igazságában tetszelgő vezető rétegeknél még mindig 
könnyebb volt elérni a társadalom kivetettjeit, pedig őket megkeményítette a 
bűnös örömök élvezete, és másoktól elszigetelte a maguk alkotta, durva külső 
megjelenésük. A perifériára szorultak többnyire színlelt vagánysága mögött 
sokszor az önmagát értéktelennek tartó emberre jellemző érzelmi üresség hú-
zódik meg. Az ilyen gondokkal küzdők, főleg a tinédzserek, gyakran nyíltan 
lázadnak, hogy belső bizonytalanságuk érzését enyhítendő, kétségbeesetten 
próbálják meghatározni, kik is valójában. Identitásukat pedig szándékosan 
éppen annak az akaratával vagy kívánságával szemben akarják meghatároz-
ni, aki számukra a tekitélyt/hatalamat képviseli (sok esetben a szülők). Jézus 
nem pazarolta erejét arra, hogy tovább rontson a már éppen eléggé megcsap-
pant önértékelésükön. Inkább megújította bennük azt az érzést, hogy igenis 
értékes az életük. Ezt az alapot pedig úgy tudta megteremteni, hogy követ-
kezetesen szeretettel, elfogadóan fordult a társadalomból kirekesztettek felé, 
akiknek a szívét gyakran meglágyította az őszinte, szívélyes fogadtatás, ami-
ben Krisztustól részesültek. 

Hogyan viszonyulsz azokhoz, akiket a társadalom kirekeszt? Légy őszinte: 
sok esetben nem tölt el bizonyos fokú felsőbbrendűségi érzés? Beszéljük 
meg, hogy mi minden következik ebből!

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

TETTENÉRVE

Mit tudhatunk meg Jn 8:1-11 verseiből arról, hogyan viszonyult Jézus a tár-
sadalom kivetettjeihez?

Miután Jézus lelkileg felfrissült az Olajfák hegyén, visszatért a templomhoz. Tö-
megek gyűltek köré. Éppen tanított, amikor a farizeusok egy házasságtörésen 
kapott asszonyt rángattak elé. Kérdőre fogták Jézust Mózes törvényét illetően, 
aminek értelmében a házasságtörésért halálbüntetés járt. Jézus átlátta, hogy 
nem őszinte a kérdésfelvetés. A vezetők Őt akarták csapdába csalni, nem az 
igazságot tudakolták. A zsidó bíróságoknak már nem állt jogában halálos ítéle-
tet kiszabni. Ám a vezetők úgy okoskodtak, hogy ha Krisztus nyilvánosan fellép 
az asszony megkövezése ellen, csökkenne a népszerűsége a hazafias érzelmű 
követői körében. Másrészt viszont, ha Ő is egyetért a kivégzéssel, vádolhatnák 
a római hatalommal való szembeszegüléssel. Ez a szerencsétlen, bűnös nő a 
vezetők politikai ármánykodásának a csapdájába esett. Nem hallott még Jézus 
szolgálatáról, így fogalma sem lehetett arról, hogy milyen könyörületes. A hely-
zet iróniája, hogy Jézus látszólag egyetért a halálos ítélettel, csakhogy előbb el-
mondja a felejthetetlen mondatot: „Aki közületek nem bűnös…”

Szavai taroltak. Bűntelen embereknek lehetne joga irgalmatlanul végrehajtani 
az ítéletet, a bűnösöknek azonban bizonyos értelemben kötelező kegyelmet 
gyakorolni. Jézust kivéve egyetlen bűntelen ember sem volt ott. Így hát a val-
lási vezetők szép csendben elszéledtek, a társadalom kivetettje pedig, ha még-
oly vétkes is volt, kegyelmet kapott.   

„Jézus jelleme a tökéletes igazság szépségében ragyog fel ezzel a tettel: meg-
bocsátott ennek a nőnek és jobb életre bátorította. Nem enyhíti a bűnt, nem 
csökkenti a bűnösség érzetét, nem elítélni, hanem megmenteni akar. A világ 
csak lenézni és megvetni tudta ezt a tévelygő asszonyt, Jézus azonban a vigasz 
és remény szavait szólja. A Bűntelen Lény szánja a bűnös gyöngeségét, segítő 
kezét nyújtja neki. Míg a képmutató farizeusok megbélyegzik, Jézus megpa-
rancsolja neki: ’Eredj el és többé ne vétkezzél!’ (Jn 8:11)” (Ellen G. White: Jézus 
élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 390. o.). 

Ellen G. White ugyan közöl további részleteket a cselszövésről, amiben 
felhasználták ezt a nőt, ő azonban mégiscsak házasságtörő volt, akit 
tetten is értek, és ezen a tényen a vezetők fondorkodása mit sem változ-
tat. Mégis megbocsátott neki Jézus? Hogyan tanulhatunk meg még a 
bűnösöknek is megkegyelmezni, de nem mentegetve a bűnt?



57

február 11. kedd

KÉTSÉGBEEJTŐ HELYZETBEN

Olvassuk el Mk 5:1-20 szakaszát! Hasonlítsuk össze a történetben szerep-
lő embernek a helyzetét a mai hajléktalanokéval vagy az elmebetegekével! 
Milyen hasonlóságokat és különbségeket találunk? Hogyan viszonyul a mo-
dern társadalom a mentális problémáktól szenvedőkhöz? Mi a magyaráza-
ta annak, hogy Krisztus meghagyja neki: beszéljen a szabadulásáról, pedig 
másokat következetesen titoktartásra szólított? 

Nehéz ma elképzelni, hogy valaki ilyen iszonytató helyzetben legyen, ráadá-
sul egy temetőben kelljen élnie. Némelyek szerint egyszerűen háborodott el-
méjű volt, a Biblia azonban mást ír. (Mégis, mi magyarázná azt, ami a disznó-
csordával történt?)

Ennek a történetnek a lényege számunkra ma az, hogy egyetlen embert sem 
lehet leírni, figyelmen kívül hagyni, bármilyen zavarodott is legyen, akár meg-
szállottság, akár elmebetegség, akár kábítószerek vagy bármi más okozza is 
a szenvedését. Bizonyos esetekben szakavatott segítségre van szükség, amit 
lehetőség szerint biztosítani kell. 

Keresztényként nem feledkezhetünk meg arról, hogy Krisztus mindenkiért 
meghalt. Azokat is megilleti az irgalom, a tisztelet és a kedvesség, akiken mi 
nem tudunk segíteni. Végtére is, honnan vennénk a bátorságot ahhoz, hogy 
bárkit is reménytelen esetnek nevezzünk, akin már Isten hatalma sem segít-
het? A mi szemszögünkből nézve lehet szörnyű a kép, Isten azonban minden 
egyes emberben végtelen értéket lát. A kereszt nélkül mindannyiunk helyzete 
reménytelen lenne, és jól tesszük, ha ezt észben tartjuk, amikor zavarodott, 
sérült emberekkel találkozunk!

Gondoljunk olyanokra, akik valóban nehéz helyzetben vannak, akár 
elmeállapotukat tekintve, akár lelkileg, akár fizikailag vagy bármi más 
szempontból! Próbáljunk meg olyan szemmel tekinteni rájuk, mint 
ahogy a végtelenül szerető Isten teszi! Mivel segíthetünk nekik az imán 
túl, Isten szeretetét érzékeltetve? 
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február 12.szerda

A SAMARITÁNUS ASSZONY

Jn 4:5-32 szakaszának tanulmányozása után válaszoljunk az alábbi kérdé-
sekre!

1. Milyen társadalmi szokást hágott át Jézus? Mi késztette rá? Mit mond-
hatunk ennek fényében a „társadalmi szokásokról”? Mennyire kell te-
kintettel lennünk ilyesmire, amikor bizonyságot teszünk? Milyen bevett 
szokások nehezíthetik, hogy másoknak is beszéljünk az evangéliumról? 

2. Hogyan fejezte ki Jézus, hogy nem volt titok előtte a nő bűnös életmód-
ja? Mit tanulhatunk módszeréből? 

3. Mennyire kötötte a tanítványokat az előítélet? Mit tudunk meg erről a 
történetből? Ismét meg kell kérdeznünk magunktól, hogy milyen szem-
pontból vagyunk mi is vétkesek ebben?

4. Az asszonyt nyilvánvalóan lenyűgözte, hogy Jézus mindent tudott róla. 
Amikor azonban a város lakóival beszélt, mi fejezte ki, hogy mégis vol-
tak kérdései Jézus kilétét illetően? Miért van szükség tehát nagy türe-
lemre, amikor másokat is a tanítványság útjára akarunk vezetni?
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február 13. csütörtök

VÁMSZEDŐK ÉS BŰNÖSÖK

Elképzelni sem tudjuk, milyen lenne a világ, ha nem tört volna be a bűn!  
A természet szépsége még évezredek múltán is Isten fenségéről, hatalmáról és 
jóságáról árulkodik. A bűntől elhomályosult elménkkel nehéz képet alkotni 
arról, hogy milyen lenne az emberiség, hogyan alakulnának az emberi kap-
csolatok, ha világunk bűntelen lenne. Biztosra vehetjük, hogy nem léteznének 
a társadalmakat átható előítéletek, sem társadalmi különbségek, kulturális és 
nemzetiségi választóvonalak.

Szomorú kimondani, de elképzelhetetlen, hogy Krisztus visszatérése előtt 
leomlanának ezek a válaszfalak. Ellenkezőleg! Amint a világ állapota egyre 
romlik, az elválasztó tényezők is folyamatosan merevednek. Keresztényként 
azonban minden tőlünk telhetőt meg kell tenni azért, hogy felülemelkedjünk 
ezeken a válaszfalakon, amelyek annyi fájdalmat, szenvedést és bánatot okoz-
nak a földön, különösen azoknak, akiket a társadalom a leginkább elutasít!

Olvassuk el Mt 9:9-13 verseit! Hogyan mutatkozik meg itt az igazi keresz-
ténység lényege, nemcsak Jézus szavaiban, hanem a tetteiben is? Figyeljük 
meg különösen azt, amit az Ószövetségből idézve mondott: „Mert szeretetet 
kívánok én és nem áldozatot” (Hós 6:6). Különösen ilyen összefüggésben 
miért kell annyira vigyáznunk, nehogy bennünk is olyan lelkület nyilvánul-
jon meg, mint amit Jézus itt erősen elítél? Hiszen bizonyos fokig mindenkit 
befolyásol a társadalom, hatnak ránk is az előítéletek, a válaszfalak. 

„A farizeusok figyelték, amint Krisztus együtt eszik a vámszedőkkel és bűnö-
sökkel. Nyugodt és higgadt volt, kedves, udvarias, barátságos. Nem tehettek 
mást, csodálattal figyelték az eléjük táruló képet, de mivel annyira más volt, 
mint ahogy ők viselkedtek, nem bírták elviselni a látványt. A fennhéjázó fari-
zeusok önmagukat magasztalták, azokat pedig leszólták, akiknek nem jutott 
annyi kiváltság és világosság, mint nekik. Gyűlölték és megvetették a vámsze-
dőket és a bűnösöket. Isten szemében azonban az ő bűnük volt a nagyobb. 
Mennyei világosság ragyogta be az útjukat, mutatva, hogy ’ez az út, ezen jár-
jatok’ (Ézs 30:21), ám ők gorombán visszautasították az ajándékot” (Ellen G. 
White megjegyzése, The SDA Bible Commentary. 5. köt. 1088. o.). 
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február 14.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „Jákób kútjánál” 
c. fejezet, 144-154. o.; „’Hallgass, némulj el!’” c. fejezet, 276-283. o.; „Cselve-
tések között” c. fejezetből 387-389. o.; A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 
1998, Advent Kiadó. „Segíts a megkísértetteknek!” c. fejezetből 107-112. o.; 
„Munkálkodás az iszákosokért” c. fejezet, 113-121. o.; „Munkanélküliek és 
hajléktalanok megsegítése” c. fejezet, 122-134. o.

„Csak azokat nem támogatta soha, akik gőgösen távol tartva magukat lenéz-
tek másokat… Éreztessük a bűnbe esett emberekkel, hogy számukra sincs 
még túl késő emberhez méltóan élni! Krisztus megtisztelte az embert bizal-
mával, és ezzel irántuk való megbecsülését fejezte ki. Még a legmélyebbre süly-
lyedt embereket is tisztelettel kezelte. Krisztusnak mindig fájt, amikor ellen-
ségeskedéssel, romlottsággal és erkölcstelenséggel találta magát szemben, de 
soha egyetlen szóval sem fejezte ki, hogy ez sérti érzékenységét, vagy bántja 
finom ízlését. Bármilyen gonosz szokással, súlyos előítélettel vagy eluralkodó 
szenvedéllyel találkozott, mindezt szánakozó gyengédséggel fogadta. Lelke 
érintése nyomán minden embert a miénkhez hasonló kísértésekkel és pró-
bákkal küzdő testvérünknek tekintünk, akik sokszor elbuknak és igyekeznek 
újra talpra állni, megértésre és segítségre vágyva harcolnak a csüggedtséggel 
és nehézségekkel. Ne csüggesszük és ne utasítsuk el őket, hanem ébresszünk 
reményt a szívükben” (i. m. 108-109. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Min kellene változtatni a magatartásunkon ahhoz, hogy a társadalom 

perifériájára szorultaknak jobban tudjunk bizonyságot tenni? Milyen 
bevett egyházi szokások módosítására lenne szükség, ha eredménye-
sek akarunk lenni? A mai keresztények milyen elvárásokkal dolgozza-
nak a legkeményebbnek, legnehezebbnek tartott emberek eléréséért?  

2. Hogyan tudta Jézus egyrészt nem mentegetni a bűnt, másrészt nem 
elítélni a bűnöst? Hogyan volt képes bátorságot önteni a társadalom 
kivetettjeibe, hogy segítsen nekik az örvényből kikeveredni? Hogyan 
biztosította bizalmáról őket? A lecsúszott emberek általában bizal-
matlanok voltak a vallási vezetőkkel. Krisztusnak mégis hogyan sike-
rült elérni, hogy kényelmesen érezzék magukat a társaságában?

3. Milyen elválasztó falak meredeznek a gyülekezetünk és a társadalom 
perifériájára kerültek között? Hogyan lehet ledönteni ezeket a fala-
kat? 
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ÁTLÁTNI A PISZKON

Alapvetően fontos, hogy képesek legyünk átlátni a „piszkon”, és észrevegyük 
a szépséget és jóságot azokban, akiket szolgálunk. Ha az Úr szemével tekin-
tünk rájuk, képesek vagyunk erre. Ezt láthatjuk a következő példában is, 
amelyben a szerező arra emlékszik vissza, amikor édesanyja az Appalache-
hegységben szegény sorsú gyerekeket tanított.

Kérlek, ne higgyétek, hogy hős vagyok! Én is éppen olyan nehezen alkal-
mazkodtam a helyzethez, mint bárki más. Mi több, majdnem feladtam és 
hazamentem. Nehéz volt a rongyok és a szagok mögött meglátni az embe-
reket – akik között vannak remek elmék, csodálatos lelkek, szerethetőek, 
büszkék, érzékenyek – és megszeretni őket, igazán megszeretni.

Olyan ez, mint a kertészkedés. Ha az ember kidobja a retket, mert sáros, 
sosem fedezi fel, milyen finom! 

Catherine Marshall

„Halljátok meg, szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-é ki e világ 
szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amelyet 
azoknak ígért, akik őt szeretik” (Jak 2:5)?
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február 15–21.

Gazdagok és híresek

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 13:5-6; 5Mózes 8:17-18; Máté 19:16-26; 
Márk 4:18-19; Lukács 19:1-10; János 3:1-15 

„Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek 
eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal” (1Tim 6:10). 

„Az emberek elköltik a pénzt, amivel nem rendelkeznek, olyasmire, amire 
nincs szükségük, hogy elnyerjék azok tetszését, akiket nem szeretnek” – szok-
ták mondani. 

Vitatkozhatunk arról, hogy mennyi ebben az igazság. Az már viszont vitatha-
tatlan, hogy az anyagiak mindannyiunkra nagy hatással lehetnek. Az ember 
pénzügyi szokásai árulkodnak az értékrendjéről, ezért mondhatjuk, hogy a 
pénz valójában lelki természetű dolog. Nem is csoda, hogy annyit foglalkozik 
vele a Biblia.

A vagyonhoz gyakran hírnév is társul. Filmsztárok, kiemelkedő sportolók, 
vezető politikusok gyakran mindkettővel rendelkeznek. A híres embereknek 
nagy a befolyása, ami a hatalom egy formája. Jézust viszont nem nyűgözte le 
senkinek a vagyona, sem a hatalma. A gazdag és híres embereket éppen azért 
akarta elérni, mint bárki mást: kívánta, hogy pénzért nem kapható kincs bir-
tokába jussanak.

8. tanulmány

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

GAZDAGON MEGÁLDOTT

Bűnös emberként hajlamosak vagyunk az irigységre, különösen a nálunk te-
hetősebbek irigylésére (attól függetlenül, hogy mennyi a vagyonunk). A Biblia 
azonban nem szólja le feltétlenül sem a vagyont, sem a gazdagokat. Amint az 
életben annyi más dolog esetében is megfigyelhető, nem magával a gazdagság-
gal van a probléma, hanem azzal, ahogyan viszonyulunk hozzá.

Milyen tanácsot ad a Szentírás a gazdagságra vonatkozóan (1Móz 13:5-6; 
41:41-43; 5Móz 8:17-18; Jób 1:1-3; Dán 4:28-31)? Miért volt olyan fontos 
Izráel számára, hogy ne feledjék, honnan jönnek az áldások? 

Nem kérdés, hogy Ábrahám, József, Márdokeus, Eszter, Ezékiás, Jósiás és 
Josafát gazdagok, ugyanakkor lelki beállítottságúak is voltak. Nabukodono-
zor példája viszont arra a veszélyre mutat rá, hogy mi történik, ha a vagyon 
lesz az ember bálványa – ami bárkivel könnyen előfordulhat. Amikor az óko-
ri Izráel elismerte, hogy Isten jóságának köszönhetik a gazdagságot, abból 
lelki és anyagi áldások is következtek. Az Igében komoly figyelmeztetéseket 
is kaptak, hogy ne feledkezzenek el az áldások forrásáról (ami tanulságos 
számunkra is!). 

Röviden tehát, a gazdagság önmagában nem tekinthető a lelki szegénység 
vagy közömbösség mutatójának. Mindig voltak a jómódúak között komoly, 
istenfélő, de aljas, gonosz emberek is. Az itt a lényeg, hogy ne legyünk a pénz-
vágy megszállottai, ugyanakkor ne is vessük meg a vagyonosokat. Nekik is 
szükségük van a megváltásra, mint mindenki másnak. 

Hogyan viszonyulunk a tehetősebbekhez? Az irigység könnyen felüti a 
fejét. Hogyan tanulhatunk meg megszabadulni az efféle érzésektől, és a 
gazdagokban is meglátni az embereket, akiknek szüksége van a megvál-
tásra, Jézus megismerésére?

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

ÉJJELI TALÁLKOZÓ 

Jézus nem jött zavarba, ha vagyonos, előkelő helyzetben lévő, híres embe-
rekkel találkozott. Nem tekintett sértődötten a társadalom elitjére, de nem is 
hajbókolt előttük. A Megváltó tudatában volt, hogy az anyagi jólét nem adhat 
az embernek békességet, belső megelégedettséget, jó kapcsolatokat vagy ko-
moly célokat. A leggazdagabb mágnás könnyen lehet magányosabb, üresebb 
és dühösebb, mint a legegyszerűbb, legszegényebb és legszerényebb keresz-
tény hívő.

Elemezzük Jézus és Nikodémus találkozásának történetét (Jn 3:1-15)! Mely 
események ébreszthettek érdeklődést Nikodémusban Jézus üzenete iránt 
(nézzük át Jn 2:13-25 szakaszát!). Mi a jelentősége a sötétségnek? Mi volt 
Krisztus szavainak a lényege? 

Nikodémus tanúja volt annak, amikor Isten ereje és hatalma megnyilatkozott 
Jézus által, ezért akart találkozni vele, de csak titokban. Jézus elzárkózhatott 
volna tőle azért, mert csak titkos körülmények között mert közeledni. Ő azon-
ban senkit nem akart veszni hagyni, így kész volt elfogadni ezt a lehetőséget 
is, ha ezzel Nikodémust akár csak egy lépéssel is közelebb viheti Isten or-
szágához. A farizeus szegénysége lelki, nem anyagi természetű volt. Még ha 
bővelkedett is a világi javakban és előkelő helyet foglalt is el a társadalomban, 
lelkileg bizony éhezett. Nikodémus ösztönösen lázadt még a feltételezés ellen 
is, hogy egy hozzá hasonló, intelligens izraelitának megtérésre volna szüksé-
ge. Jézus azonban töretlenül erről beszélt, elé tárva az ítélet és a megváltás 
közötti, örökre szóló választás szükségességét. A megbélyegzéstől és a gúny-
tól tartva Nikodémus visszautasította Krisztus hívó szavát. Úgy tűnt, hogy a 
találkozó eredménytelen maradt. A lelki mag azonban el lett vetve, és lassan 
kezdett kicsírázni a farizeus szívének talajában. 

„Az Úr mennybemenetele után, amikor a tanítványok szétszóródtak az üldö-
zések miatt, Nikodémus bátran színre lépett. Vagyonát a zsenge egyház tá-
mogatására fordította, amelyről a zsidók azt hitték, hogy Krisztus halálával 
eltűnik. A veszély idején ő, aki korábban olyan óvatos és elővigyázatos volt, 
sziklaszilárddá vált, erősítette a tanítványok hitét, és rendelkezésre bocsátotta 
javait az evangéliumi munka elősegítése érdekében. Akik előzőleg tisztelettel 
hajoltak meg előtte, most csúfolták és üldözték. Evilági javak tekintetében el-
szegényedett, de az a hite nem fogyatkozott el, ami a Jézussal folytatott éjjeli 
tanácskozásból serkent” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent 
Kiadó. 138-139. o.). 



65

február 18. kedd

GAZDAG ÉS ROSSZHÍRŰ

Nem minden gazdag embert övez tisztelet. Sokan egyenes úton, kemény mun-
kával, szorgalommal tesznek szert vagyonra, Isten áldását élvezve, mások vi-
szont kifejezetten becstelenül. Sőt ami még rosszabb, vannak, akik legális, 
csakhogy erkölcstelen módon jutnak pénzhez (tudjuk, hogy nem minden üt-
közik törvénybe, ami azért még erkölcstelen!).

Hasonlítsuk össze Mt 9:10-13, Lk 5:27-32 és 19:1-10 verseit! Milyen moti-
váció húzódott meg az írástudók és a farizeusok bíráló szavai mögött? Mit 
tanulhatunk Jézus válaszából a kegyelemről? 

Jerikó, ahol Zákeus lakott, jelentős kereskedelmi központ volt, Heródes is 
építtetett egy palotát a városban. Földrajzi elhelyezkedése miatt vámszedő 
állomásként szolgált. Zákeus a körzet fővámszedőjeként könnyűszerrel meg-
szedhette magát legálisan, a történetből azonban arra következtethetünk, hogy 
a kapzsiságtól hajtva átlépte a törvényesség határait. Az elszánt patrióták még 
a tisztességes vámszedőket is megvetették, mivel a római elnyomás kiszolgá-
lóit látták bennük, de a Zákeushoz hasonló becsteleneket kifejezetten utál-
ták. Máté (Lévi) hasonló tisztet töltött be Kapernaumban, Heródes Antipas 
fennhatósága alatt. Az emberek lényegében a római elnyomás eszközeit látták 
bennük, ezért árulónak, mi több, rabló árulónak tekintették őket. 

Krisztust azonban ez nem tántorította el. Dacolva a társadalmi előítélettel 
együtt evett velük, a papok és az átlagemberek erős kritikáját kiváltva. És mi-
vel Jézus hajlandó volt szóba állni velük, ezek a megvetett emberek végül elfo-
gadták az evangéliumot, sőt Máté nemcsak a tizenkét tanítvány egyike, hanem 
az egyik evangélium írója is lett!

Nagyon óvatosnak kell tehát lennünk, hogy lelki értelemben hogyan ítéljük 
meg az embereket! Még ha nem minden bűn egyforma súlyú is, és a társada-
lom szemében bizonyos dolgok valóban rosszabbnak számítanak (méghozzá 
okkal), Isten előtt mindannyian egyformán állunk: szükségünk van Krisztus 
igazságára. 

Gondoljunk néhány ismert, de megvetett (és talán méltán megvetett) 
emberre! Képzeljük el, mi lenne, ha alkalmunk adódna bizonyságot 
tenni nekik! Volna hozzá kedvünk? Mit mondanánk? 
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február 19.szerda

ARANYBORÍTÁSÚ ÜZENET

Elemezzük a következő igeszakaszokat: Mk 4:18-19; Lk 1:51-53; 6:22-25; 
12:16-21; 16:13! Milyen gyakorlati tanácsokat találunk e versekben? Milyen 
lelki figyelmeztetést fogalmaznak meg? Hogyan tehetjük a gazdagokat ta-
nítvánnyá a Szentírást felhasználva? 

Mondják, hogy nem mi birtokoljuk a dolgainkat, hanem a dolgaink birtokol-
nak bennünket. Milyen könnyen rabul ejtik az embert az anyagi javak! Ezért 
is óvott Jézus a „gazdagság csalárdságától”.

Gondoljuk csak végig, milyen könnyen megtörténhet, hogy lelki fontossági 
sorrendünket elhomályosítja a pénz vagy a pénzszerzés! Ezt észben kell tarta-
ni, miközben azokhoz közeledünk, akiket a vagyon talán már elvakított. 

Ugyanakkor rá kell ébrednünk a valóságra. Némelyek úgy élnek, mintha az 
utolsó ítélet idején csak egy kérdésre kellene felelniük: Mennyi pénzt kerestél?

Krisztus helyreállítja felborult fontossági sorrendünket. Nem tiltja a javak szer-
zését, csakhogy a megfelelő helyen kell kezelni mindent. Az anyagi javak Isten 
eszközei, amelyekkel az a cél, hogy az emberiség áldását szolgálják. Akkor vál-
nak áldássá, ha közösen részesülhetünk belőlük, és nem csupán önmagának 
gyűjt az ember. A felhalmozott kincsek átoknak bizonyulnak.

Az a veszély fenyegeti az anyagias természetű embereket, legyenek akár gazda-
gok, akár szegények, hogy múlandó örömökért áldozzák fel örök jólétüket. Az 
örökké tartó boldogságot elillanó szeszélyük tárgyaira cserélik fel, amelyek 
szétfoszlanak vagy idejétmúlttá válnak. Az ember vagy Istent, vagy a pénzt 
szolgálja, mindkettőt nem lehet! Szegényeknek és gazdagoknak egyaránt szól 
a figyelmeztetés: „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, 
lelkében pedig kárt vall” (Mk 8:36)?

Szívlelje meg minden hívő az anyagiasság veszélye elleni figyelmeztetést, 
nemcsak önmaga miatt, hanem a misszió szempontjából is! Végtére is, 
hogyan óvhatnánk a gazdagokat a pénzzel járó lelki veszélyektől, ha mi 
magunk is a vagyonszerzés csapdájába esünk?



67

február 20. csütörtök

KEMÉNY FELTÉTELEK

Milyen lelki veszélyekre mutat rá Mt 19:16-26 szakasza? Hogyan lehetné-
nek a hasznára a hívők a ma „gazdag ifjainak”?

Különféle jogosítványokkal, képesítésekkel rendelkezett, bővelkedett az anyagi 
javakban, erkölcsösségéhez kétely nem fért, ráadásul határtalan volt az öntu-
data is. A fiatal tanítványjelölt lelkesen tudakolta a Mestertől az üdvösség re-
ceptjét. Vajon Krisztusnak ezt hízelgőnek kellett volna tartania? „Végre sikerül 
megtérítenünk a felsőbb osztályba tartozókat!” Nyilvánvaló volt, hogy a Mes-
ter gondolkodását nem fertőzte meg ilyesmi. Az pedig igencsak elszomorította 
volna, ha az ifjú kérdező elismerést várt volna. A Tízparancsolatot Krisztus az 
engedelmesség minimális szintjének nevezte. A gazdag ifjú talán elismeréssel 
gondolt önmagára, saját megítélése szerint sikeresen vette az első akadályt. 
Krisztus azonban más alkalommal arra szólított, hogy követői igazsága múlja 
felül a vallási vezetőkét. Vajon most hajlandó lesz leszállítani a szintet ennek a 
jelentkezőnek a kedvéért? Júdást ez kitörő örömmel töltötte volna el. Mindenkit 
elöntött volna a boldogság, aki a kapcsolatok javításán munkálkodott. Képzeld 
csak el, mennyire más képet mutat rólunk, ha tehetős támogatók csatlakoznak so-
rainkhoz! A lelki hiányosságok felett azonban nem lehet szemet hunyni, és nem 
is szabad kisebbnek feltüntetni azok jelentőségét, mert szent a jézusi küldetés. 
A megalkuvás nem tűrhető el. Le kell mondani minden önző kényeztetésről. 
Krisztus felvázolta a háromlépcsős folyamatot: Add el a vagyonodat, gondoskodj 
a szegényekről, kövess engem! Lelki veszélyeket rejtett ez a terület. E lehetséges 
tanítvány fiatal kora ellenére jelentős vagyont mondhatott magáénak. Pompás 
házak, gyönyörű szőlőskertek, gazdagon termő mezők, divatos ruhatár, ékszer-
gyűjtemény, szolgák, nyájak, talán gyors, kényelmes hintók – felvillanhattak 
előtte e képek. Isten viszont nem engedett a feltételekből. Az ár csökkentése 
kérdésében sem alkunak, sem tárgyalásnak nem volt helye. Feladni mindent 
Jézusért, a világi nagyságot odaadni a mennyei kincsért. 

„Hányan közeledtek már Krisztushoz, készen arra, hogy érdekeiket az Övével 
egyesítsék, és mint a gazdag ifjú, szívük mélyéről vágytak az örök életre! Amikor 
azonban szembesültek ennek az árával, amikor azt hallották, hogy el kell hagy-
niuk mindent, házakat, földeket, feleséget, gyermekeket, sőt még az életük sem 
lehet drága, akkor megszomorodva elmentek. Meg akarják szerezni a menny kin-
cseit és az Isten életéhez fogható életet, ám földi kincseikről nem hajlandóak le-
mondani. Nem akarnak mindent feláldozni az élet koronájának megszerzéséért” 
(Ellen G. White cikke, The Advent Review and Sabbath Herald. 1898. április 19.).
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február 21.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „Nikodémus” c. fe-
jezet, 131-139. o.; „Lévi-Máté” c. fejezet, 220-228. o.; „Egy fogyatkozásod van” c. 
fejezet, 436-440. o.; „Zákeus” c. fejezet, 464-467. o.; A Nagy Orvos lábnyomán. 
Budapest, 1998, Advent Kiadó. „Szolgálat a gazdagokért” c. fejezet, 142-147. o.

„Sok szó hangzott már el a mellőzött szegények iránti kötelességünkről. De 
nem kellene a gazdagoknak is némi figyelmet szentelnünk? Sokan remény-
telennek tartják őket, és nem sokat tesznek azok szemének felnyitása érde-
kében, akik a világi dicsőség csillogásától elvakítva és elkábítva kihagyják 
számításukból az örökkévalóságot. Gazdag emberek ezrei szállnak sírba anél-
kül, hogy az intő üzenetet megismerték volna. De bármennyire közömbösnek 
tűnjenek is, a gazdagok között is sokan nagy terheket hordoznak a lelkükben. 
’Aki szereti a pénzt, nem elégszik meg a pénzzel; sem a jövedelemmel az, aki szere-
ti a vagyont.’ Aki ezt mondaná a színaranynak: ’Reménységemet aranyba vetet-
tem’ az ’megtagadta… volna az Istent odafönt.’ ’Senki sem válthatja meg magát, 
nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy 
végképp le kell tennie róla’ (Préd 5:9, új prot. ford.; Jób 31:24, 28, új prot. ford.; 
Zsolt 49:8-9, új prot. ford.).

Gazdagság és világi dicsőség nem elégítheti ki a lelket. Sok gazdag ember vá-
gyik valamilyen mennyei bizonyosságra, valamilyen lelki reménységre. Sokan 
vágynak valamire, ami véget vetne céltalan életük egyhangúságának. Hivatali 
életükben sokan vágynak olyasvalamire, amijük nincs. Közülük kevesen jár-
nak templomba, mert úgy érzik, hogy abból nem sok hasznuk van. A tanítás, 
amit ott hallanak, nem érinti meg a szívüket. Nem kellene-e őket személyesen 
megszólítanunk” (i. m. 142-143. o.)?

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Megtérésük után a nagy vagyonnal rendelkezőknek fontos szerep jutott 

az őskeresztény mozgalom fenntartásában. Kevés kivétellel a tehetős 
hívőkre jellemző volt az áldozatkész adakozás. Isten országát a társada-
lom minden rétegéhez tartozó, őszinte szívű emberek alkotják. A keresz-
tényeknek nem kell félni a gazdagoktól, de nem is kell áhítattal tekinte-
ni rájuk; megilletődöttség nélkül hirdessék nekik Isten kijelentéseit, 
hogy ők is üdvösségre juthassanak. Gyakorlati szempontból milyen 
változtatásokra lenne szükség a gyülekezetben, hogy a tehetősebb embe-
rek is szívesebben részt vegyenek istentiszteleteinken (természetesen 
teológiai és elvi kérdésekben nem tehetünk engedményeket)? 
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REMÉNYIK SÁNDOR:
MINDEGY

Ha ezt a szót, e kurta szót
Ki tudnám egyszer ejteni
Egyszerűen, hangsúlytalanul,
Ahogy ágról zúzmara pereg,
Ahogy az esőcsepp a mélybe hull…
Ha tudnám egyszer ezt kiejteni
Vigaszt nem várón, visszhangtalanul.
Ha tudnám egyszer ezt úgy ejteni,
Hogy nem kellene mögé rejteni
Fájó lemondást, keserű dacot,
Titkolt reményt, elfojtott haragot.
Ha úgy ejthetném, hangsúlytalanul,
Ahogy ágról zúzmara pereg,
Ahogy az esőcsepp a mélybe hull.

Akkor én derült volnék, mint az ég,
És nyugodt, mint a halottaknak arca
Az ünnepi ravatalos szobában,
És rendületlen, mint az Alpesek,
S erős, mint az Isten a magasságban.
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február 22–28.

A hatalmon lévők 
tanítvánnyá tétele

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 8:5-13; 26:57-68; 27:11-14; Márk 2:23-28; 
Apostolok cselekedetei 4:1-12; Róma 13:1-7 

„És az Isten igéje növekedék; és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeru-
zsálemben; és a papok közül is nagy sokan követék a hitet” (ApCsel 6:7). 

„A tanítványok még nem rendelkeztek a mártírok bátorságával és állhatatos-
ságával, szükségük volt erre a kegyelemre. Azután teljesedett be a Megváltó 
ígérete. Amikor Péter és János bizonyságot tett a Magas Tanács előtt, az embe-
rek ’csodálkoznak vala; meg is ismerék őket, hogy a Jézussal voltak vala’ (ApCsel 
4:13). Istvánról íratott meg, hogy ’szemeiket reá vetvén a tanácsban ülők mind-
nyájan, olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyalnak orcáját.’ Az emberek 
’nem állhattak ellene a bölcsességnek és a Léleknek, mely által szólt’ (ApCsel 
6:15, 10). S Pál, amikor saját megpróbáltatásairól ír a császári udvarban, ezt 
mondja: ’Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan 
elhagytak… De az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy teljesen bevé-
gezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam 
az oroszlán szájából’ (2Tim 4:16-17)” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 
1989, Advent Kiadó. 293. o.).

9. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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február 23. vasárnap

A VEZETŐK TISZTELETE

Az évszázadok során az emberek folyamatosan küszködtek a kormányzat sze-
repének és feladatának megértésével, és azzal, hogyan is kell az állampolgá-
roknak viszonyulni a hatalomhoz. Mi jogosítja fel a vezetőket az uralkodásra? 
Mi a legjobb kormányzati forma? A nép mindenképpen engedelmességgel 
tartozik a vezetőknek? Ha nem, miért nem? Ez csak néhány a seregnyi kérdés 
közül, amelyekkel a mai napig küzdünk. 

Milyen fontos üzenetet találunk Róm 13:1-7 verseiben? Hogyan lehet vi-
szont visszaélni ezekkel a bibliaszövegekkel és az általuk tanított gondo-
latokkal? Milyen példákat találni a történelemben arra, amikor éppen ez 
fordult elő? Hogyan tanulhatunk a múlt hibáiból közösségi szinten, akár 
a saját életünkre, akár általánosságban véve a kereszténység történelmére 
gondolunk? 

Krisztus korában a Római Birodalmat az elnyomás és a brutalitás jellemezte. 
A római légiók rettegésben tartották és leigázták a civilizált népeket, erőszak-
kal tagolva be őket a birodalomba. Emberek százezreit fosztották meg minde-
nüktől, vetették börtönbe vagy gyilkolták meg. A bábkormányok valószínű-
leg még Rómánál is kegyetlenebbül léptek fel. Érdekes módon Jézus mégsem 
szólított a római uralom elleni lázadásra, sőt még az adó visszatartására sem 
bátorított (lásd Lk 20:25). Egyetlen tettét, ami a polgári engedetlenség körébe 
sorolható – amikor felborította a pénzváltók asztalait – a papok hivatali visz-
szaélése miatti felháborodása váltotta ki, nem a rómaiak ellen lépett fel. 

„Isten népe az emberi kormányzatot Istentől eredő rendtartásként fogadja el, 
és azt tanítja, hogy a jogos fennhatósága alatt szent kötelességünk az engedel-
messég. Amikor azonban az államhatalom előírásai ütköznek Isten kívánal-
maival, Isten szavát kell elfogadni minden emberi törvény felett. Nem tolható 
háttérbe az ’Így szól az Úr’ felszólítás azért, mert ’Ezt mondja az egyház’, vagy 
’Ezt mondja az állam.’ Krisztus koronáját a földi hatalmasságok fejdísze fölé 
kell emelni” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 6. köt. 402. o.).

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

„SOHASEM OLVASTÁTOK…?”

Jézusnak bőven akadt dolga a vallási vezetőkkel, akik a kor legnagyobb hata-
lommal és befolyással rendelkező emberei közé tartoztak, de sajnálatos mó-
don sokan közülük leplezetlen ellenségességgel viszonyultak hozzá. 

Ennek ellenére minden találkozásuk alkalmával Jézus őket is igyekezett meg-
menteni. Nem kereste az alkalmat a vitatkozásra, mert minden ember üdvét 
kívánta, igaz volt ez még azokra a nagyhatalmú, befolyásos vezetőkre nézve 
is, akik végül halálra ítélték. 

Miként mutatkozik meg Mt 12:1-16, Mk 2:23-28 és 3:1-6 szakaszaiban, 
hogy Jézus még akkor is megpróbált a szívükre hatni, amikor nyílt ellen-
ségeskedéssel léptek fel ellene? Mit mondott, mit tett, aminek meg kellett 
volna lágyítania a szívüket, ha nem keményítik meg magukat annyira? 

Érdekes, amikor ezekkel az emberekkel volt dolga, Jézus a Szentírásra és né-
pük szent történelmére hivatkozott, aminek hatnia kellett volna a vallási ve-
zetőkre. Közös területre, olyan dolgokra utalt, amelyeket egyaránt fontosnak 
tartottak. Amikor például arról beszélt, hogy a könyörületesség fontosabb a 
szertartásnál, a Bibliából idézett. Így próbálta rávezetni a vezetőket a törvény 
mélyebb értelmének felismerésére, hiszen váltig hangoztatták, hogy hőn sze-
retik, nagy tiszteletben tartják a törvényt. 

Jézus a tisztesség és a jóindulat legelemibb szabályára hivatkozott, ami vita-
partnerei számára is érthető kellett volna, hogy legyen, amikor a szombati 
gyógyítás kapcsán a verembe esett állat kihúzásáról beszélt. Csakhogy a Jé-
zussal szembeni keserűségük, gyűlöletük még ezt is elködösítette. 

Végezetül pedig a csodáknak kellett volna hangosan szólni a befolyásos veze-
tőkhöz, hogy meglássák, milyen rendkívüli Ember jött közéjük. 

Könnyű visszanézve értetlenkedni e férfiak vakságán és keménységén. 
Viszont hogyan győződhetünk meg arról, hogy amikor mi magunk 
ragaszkodunk valamihez, amiből semmiképpen nem akarunk engedni, 
akkor ezzel nem zárjuk-e el magunkat az Istentől jövő újabb világosság-
tól? Miért könnyebb beleesni ebbe a hibába, mint gondolnánk? 
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február 25. kedd

A SZÁZADOS

Igaz, Krisztusnak a hatalmon lévőkkel való találkozói közül több is keserűen 
végződött, azért voltak figyelemre méltó kivételek is, mint pl. Nikodémus ese-
te. Hasonlóan eredményes volt Jézus találkozása egy római századossal.

Mit tanulhatunk Mt 8:5-13 és Lk 7:1-10 szakaszait elolvasva a nagyhatalmú 
embereknek való bizonyságtételről?

Amikor a százados értesült Jézus közeledtéről, több barátját elküldte, akik 
közvetítésével le akarta beszélni arról, hogy odamenjen hozzá. Mély tisztelet-
tel tekintett a zsidók istentiszteletére, Jézus lelkiségére, és magát méltatlannak 
érezte arra, hogy a Mester személyesen keresse fel. Majd éppen mielőtt Jézus 
odaért hozzá, ő maga indult elébe. Elmagyarázta a helyzetet, és kifejtette, hogy 
hiszi, a szolgája Jézus szavára is meggyógyulhat. Katonai tapasztalatai révén 
volt fogalma a hatalomról. Ő maga is engedelmeskedett a parancsnokának, a 
századába tartozó katonák pedig neki engedelmeskedtek. Különös, hogy ez 
a hatalommal, befolyással bíró férfi (ráadásul római!) ilyen mély hitről tett 
bizonyságot, miközben a lelki téren hatalmas előnnyel rendelkezők közül so-
kan elvetették Jézust!

Hasznos, ha őszintén megvizsgáljuk magunkat ezen a téren! Kérdőre kell von-
nunk önmagunkat, hogy vajon nem váltunk-e önelégültté, és az élő hit gya-
korlása helyett nem csak beszélünk-e a helyes tantételekről! Ugye megesik, 
hogy időnként mélyebb hittel nyilatkoznak meg új hívők, akiknek kevesebb 
az ismerete, mint akik keresztényként nőttek fel? Vajon a lelki téren meglévő 
előnyünk miatt nem érezzük úgy, hogy nincs szükségünk másra, mindenre 
képesek vagyunk egyedül is? Előfordult, hogy a lelki természetű alkalmak 
mellett vakon mentünk el? Amennyiben ez lenne a helyzet, Krisztus jelenti a 
megoldást. Mindannyian szerezhetünk a századoséhoz hasonló tapasztalatot. 
Ez a történet bátorításul szolgál azok számára, akik a hatalmon lévők között 
hirdetik az evangéliumot. Hány „százados” lehet a XXI. században? Az ő hitük 
erősítse és inspirálja a miénket is!

Az önzetlen, az önnön kívánságáról lemondó szolgálatnak olyan ereje 
van, ami minden rendű és rangú ember szívére képes hatni. Vajon meg-
mutatkoznak ilyen tulajdonságok az életünkben és a bizonyságtételünk-
ben? Ha igen, melyek azok? 
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február 26.szerda

AZ ÍTÉLET NAPJA

Olvassuk el Mt 26:57-68, 27:11-14, Lk 23:1-12, Jn 18:19-23, 31-40 és 19:8-12 
verseit! Mit tanulhatunk abból, ahogy Jézus viszonyult a hatalmon lévőkhöz? 

Jézus földi életének utolsó eseményei során a követői bepillantást nyernek abba, 
hogy milyen fájdalmas lehet a megingathatatlan hűség ára. Elfogatásától kezdve 
egészen a keresztig Krisztus bizonyságot tesz az ország legnagyobb hatalmas-
ságai, az uralkodó, a kormányzó, a papok előtt. Külön-külön tanulmányozza a 
világi hatalomtól megittasult embereket. Látszólag a kezükben van. A katonák 
ide-oda rángatják az ő csarnokaik, tanácskozásaik, palotáik, tárgyalótermeik 
között, miközben fogalmuk sincs róla, hogy valójában az egész világ az Övé.  
A Krisztusra kimondott ítéletük végül majd a saját fejükre hull vissza.  

Krisztus arra törekedett, hogy tanítványaivá tegye az embereket, a dolgok 
időnként azonban a kívánságától nagyban eltérően alakultak. Milyen boldog 
lett volna, ha Pilátus, Kajafás, Heródes és mások szívből megtérnek és meg-
bánják bűneiket! Ők azonban keményen ellenálltak a belőle áradó hatásnak, 
érzéketlenül haladtak el az üdvösségre szólító utolsó felhívás mellett. 

A XXI. században is világosan kell látni Krisztus követőinek: miközben bi-
zonyságot tesznek, hogy a Mester tanítványaivá tegyék az embereket, az ered-
mény látszólag sokszor igencsak más, mint amit szeretnének vagy amiért 
imádkoznak. Erőfeszítéseik nem járnak mindig mérhető sikerrel. Ez ne kese-
rítse el őket, de ne is nyomja el a további bizonyságtevést! Az őszinte tanítvány 
Krisztushoz hasonlóan haláláig hűséges, nemcsak a csalódásig! A döntésre 
hívás nyomán válik el egymástól a búza és a pelyva. A búzát örömmel gyűjtik 
be, a pelyvát siratják, így folytatódik az aratás.

Noha látszólag sikertelen maradt Krisztus bizonyságtétele a hatalmasságok 
előtt, mégis történt valami különleges: nemcsak a tanítványok száma sokszo-
rozódott meg, hanem „a papok közül is nagy sokan követék a hitet” (ApCsel 
6:7). Isten tudja egyedül, hogy e papok közül hányan voltak ott, és hallgatták, 
figyelték Jézust a végső óráiban!
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február 27. csütörtök

ROBBANÁSSZERŰ NÖVEKEDÉS

Krisztus legelső tanítványai energikusan terjesztették az evangéliumot az 
egész civilizált világon. Magánházak, zsinagógák, arénák, ítélőszékek és ki-
rályi paloták váltak Isten országa hirdetésének platformjaivá. Jézus azonban 
megjövendölte, hogy sokakat letartóztatnak, törvényszék elé idéznek, a feje-
delmek ellenségesen figyelik majd a tanítványok szavait (Mt 10:16-20). Szo-
morú, hogy azok fogadták el Krisztust a legnehezebben, akik teleszívták ma-
gukat a földi hatalommal.

Olvassunk el ApCsel 4:1-12, 13:5-12, 50, 23:1-6, 25:23–26:28 szakaszaiból 
annyit, amennyit csak tudunk! Még ha úgy is képzelnénk, hogy egyszer csak, 
hirtelen rengetegen megtértek, mégsem ez történt. Ez a káprázatos eredmény 
a mélyben meghúzódó körülmények nyomán vált láthatóvá. Az aratást meg-
előzi a magvetés. Krisztus hűségesen hirdette az evangéliumot. A misszioná-
riusok Júdea egész területén elmondták bizonyságukat. Az első megtérők is 
nyilván segítettek továbbvinni az üzenetet. Amikor szavait igazolva Krisztus 
legyőzte a halált, az óvatos várakozók ezerszám csatlakoztak Isten országához. 
Addig csak titokban követték, szívükben elfogadták hívó szavát. Társadalmi 
tényezők, a munkahely biztosításának vágya és a családi nyomás hátráltatta, 
hogy nyílt választ adjanak. Krisztus feltámadása azonban félresöpörte a gátat 
és döntésre kényszerítette az embereket. 

A későbbiekben azután Pál apostol került a képbe. Az ő bizonyságtételét sem 
fogadták mindenütt egyformán. Előfordult, hogy előkelő férfiak és asszonyok 
váltak az üldözőivé, és elérték, hogy kiutasítsák a városukból. Megkövezték, 
megkorbácsolták, börtönbe vetették, számtalan módon bántalmazták – gyak-
ran a hatalmon lévők uszító szavainak a hatására. Az emberek Krisztus-elle-
nes érzelmeinek alapját sokszor politikai indítékok képezték. Félix helytar-
tó azért vetette börtönbe Pált, hogy kibékítse az apostol vallási ellentáborát. 
Utódja, Festus tisztességesebb volt, de hiányzott belőle a kellő politikai aka-
raterő ahhoz, hogy szabadon bocsássa Pált. Egy hivatalos látogatás során 
Agrippa király és a húga, Bernicé (a Heródes dinasztiából) is meghallgatta 
Pált. Sajnos azonban ők is elutasították az üdvösségre hívó szót, minként az 
őseik. Krisztus XXI. századi követőit szintén ilyen kitartásnak kell jellemez-
nie, még ha elutasítás vagy akár üldözés előtt is állnának.

Mit tehetnek, akik világi és vallási hatalmasságok előtt tesznek bizonyságot, 
hogy ne csüggedjenek el a gyakori elutasítás miatt? Amikor Krisztus követői 
nagyhatalmú emberekért munkálkodnak, még kire hat az üzenetük? 
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február 28.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „A százados” c. 
fejezetből, 259-262. o.; „Jézus Annás és Kajafás előtt” c. fejezet, 602-618. o.; 
„Pilátus palotájának udvarán” c. fejezet, 628-648. o.; A Nagy Orvos lábnyomán. 
Budapest, 1998, Advent Kiadó. „Szolgálat a gazdagokért” c. fejezet, 142-147. 
o.; Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó. „Majdnem 
ráveszel engem…” c. fejezet, 285-288. o.

„Nem alkalmi, átmeneti kapcsolat az, ami által a gazdag, világot szerető és 
imádó embereket Krisztushoz lehet vonzani. Sokszor ezeket a személyeket a 
legnehezebb megközelíteni. Misszionáriusi lelkülettel feltöltött embereknek 
– azoknak, akik nem lankadnak és nem csüggednek – személyesen kell erő-
feszítéseket tenni értük.

Egyesek különösen alkalmasak a felsőbb társadalmi osztályokért való szol-
gálatra” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent 
Kiadó. 145. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Mások is odafigyeltek, amikor Jézus a hatalmasok előtt tett bizonysá-

got. Közülük némelyek befolyásos helyzetben voltak, mások nem. Ám 
Nikodémushoz és arimathiai Józsefhez hasonlóan fokozatosan sokan 
csatlakoztak a hithez a tanult papok közül. Azok közül is többen hitre 
jutottak, akik tanúi voltak Krisztus és a vallási vezetők vitáinak. A 
vulkáni tevékenység általában a hegy gyomrában, rejtve zajlik, szem-
mel nem látható az intenzitása. Speciális műszerek kellenek ahhoz, 
hogy pontosan mérjék a vulkán működését. Hasonlóképpen Jézus 
földi szolgálata idején mozgalmának robbanásszerű ereje is rejtve 
maradt. Feltámadása után azonban Isten országa kitört, amire bizo-
nyítékul szolgált a megtérők hatalmas száma – még a befolyásos 
emberek között is! A hűséggel végzett magvetés gazdag termést 
hozott. Mennyire fontos tehát, hogy ne csüggedjünk el, amikor 
bizonyságtevésünk látszólag nem jár olyan eredménnyel, mint szeret-
nénk, főként a társadalmi elit körében? 

2. Az iménti idézetben Ellen G. White arról írt, hogy némelyek különö-
sen alkalmasak a befolyásos emberekkel való kapcsolatteremtésre az 
evangélium érdekében. Mely tényezők, képességek jöhetnek itt számí-
tásba? Ugyanakkor miért kell vigyáznunk, nehogy korlátozzuk azo-
kat, akiket mi nem tartunk alkalmasnak?  
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ÜRÖGDI FERENC:
AZ ÉN KERESZTYÉNSÉGEM

Cégéres bűnt ma sem követtem én el, 
az utam mégsem vitt ma sem Feléd,
hiába volt a küszködés magammal,
rossz szolga voltam és hűtlen cseléd.

Ezernyi alkalom suhant el
s nem tudtam szólni szent Igéd szavát,
s azon, amit csak elmondottam,
megütközött ellenség és barát.

Nem gyűlöltem és nem átkozódtam,
de nem tudtam szeretni sem ma én.
Mint máskor is: bölcsen közömbös voltam.
Szegényes érdem és gyanús erény!

És még sem az fáj, hogy ma ez a summa,
hisz jő az éj, a nyugtató szünet.
Félek, Uram, hogy holnap, ha megérem –
ismét csak így viszem tovább ügyed.
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március 1–7.

Tanítvánnyá tenni a népeket

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 56:6-8; Máté 11:20-24; János 12:20-32; 
Apostolok cselekedetei 1:7-8; Róma 15:12 

„…házam imádság házának hivatik minden népek számára” (Ézs 56:7). 

Krisztusnak eleve az volt a terve, hogy üzenete mindenhol, minden ember-
hez elérjen. Az evangélium egyetemesen vonatkozik mindenkire, és hamar 
el is jutott az egész világra. Komoly próba volt a tanítványoknak, hogy ezt 
elfogadják. Az is jól mutatja, milyen nagy kihívást jelentett ez a számukra, 
ahogyan először reagáltak arra, amikor Krisztus a samaritánus asszonnyal 
beszélgetett. Úgy vélték, hogy a Messiás, Jézus csupán a zsidó próféciákat és 
reményeket jött beteljesíteni. Valahogy félreértették vagy tévesen magyarázták 
a próféták írásait, különösen Ézsaiásét, akinek az üzenetében minden nép 
szerepelt. A Világ Reménye, Jézus nem korlátozhatta magát egyetlen csoport 
körein belülre. Valóban a zsidók közül támadt az üdvösség, de Isten minden-
kinek felkínálja! Krisztus követőinek felül kell emelkedni a népeket elválasztó 
falakon, az országok közötti konfliktusokon, a nyelvi különbségeken és egyéb 
nehézségeken, hiszen maga Jézus fektette le a nemzetközi evangelizáció alap-
ját.  

Hetednapi adventistaként ezt különösen jól látjuk Jel 14:6 felhívásában: „És 
láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, 
hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ága-
zatnak, és nyelvnek és népnek”.

10. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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március 2. vasárnap

MEGJÖVENDÖLTÉK A PRÓFÉTÁK 

A régi próféták megjövendölték, hogy nem zsidó származású (pogány) népek 
is elfogadják a Szentírásra épülő hitet. A pogány istenségeket, kultuszt és ön-
pusztító életformát Jahve hite és a neki való teljes átadás váltja fel. Izráel ellen-
ségei özönlenek Jeruzsálembe, bebocsátásért könyörögve, a lelki ismeretekre 
szomjasan. Izráel azt a feladatot kapta, hogy a környező népeknek közvetítse 
Isten egyetemes meghívását. 

Sajnos azonban földi szempontok miatt Izráel missziós törekvései félresik-
lottak. Önelégültségük betemette a nagyszerű látomást. Krisztus érkezésével 
azonban újból a felszínre került a kép, legalábbis némelyek előtt. 

Mit tanítanak Ézs 56:6-8, Jón 3:7-10, 4:1 és Mik 4:1-2 versei a misszió egye-
temességéről? Mennyire fogták ezt fel az izraeliták?

Izráelnek kellett volna a világ világosságaként ragyognia. Az izraeliták előnyös 
helyzetét látva a pogány népeknek kérdezősködniük kellett volna a zsidók 
monoteista (egyistenhívő) hitéről, aminek következtében sokan megtértek 
volna az igaz Isten imádatára. 

Sajnos azonban általánosságban véve nem így alakultak a dolgok. Izráel any-
nyira csak önmagára figyelt, hogy megfeledkezett létezésének mélyebb céljá-
ról, sőt gyakorta Istenről is, pedig annyi mindent kaptak az Úrtól!

A mai keresztények helyzete hasonló. Vajon hajlandóak lesznek áldozatot hoz-
va adakozni az evangélium terjesztésére, vagy pedig csak magukra gondol-
nak, megfeledkezve létük mélyebb céljáról? Könnyebb beleesni ebbe a csap-
dába, mint gondolnánk!

„Az Úr nevében szálljon fel dicséretünk és hálánk az idegen országokban vég-
zett munka eredményéért!

Tévedhetetlen parancsnokunk még mindig így szól hozzánk: ’Haladjatok to-
vább! Új területekre is lépjetek be! Emeljétek fel a zászlót minden országban! 
»Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltá-
madt« (Ézs 60:1).’

Ez legyen a jelszónk: Előre, egyre csak előre! Isten angyalai előttünk járnak, 
hogy készítsék az utat. A távoli országokért való felelősségünket nem tehet-
jük le, amíg az egész föld nem fénylik az Úr dicsőségétől” (Ellen G. White: 
Testimonies for the Church. 6. köt. 28-29. o.). 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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JAJ NEKED!

Milyen fontos üzenet hangzik Mt 11:20-24, Lk 4:25-30, 17:11-19 és Jn 10:16 
verseiből? Hogyan alkalmazhatjuk ezeket a gondolatokat önmagunkra, a 
mi korunkban, a saját viszonyaink között? Milyen elv mutatkozik meg itt, 
amire nagyon oda kell figyelnünk? 

Krisztus azt akarta, hogy saját népe, akik annyi előnyben részesültek, végre 
felébredjenek és felismerjék, mire is hívta el őket, milyen célt adott nekik. 
Rá akarta döbbenteni őket, hogy még a kiválasztott nép sem születik bele az 
üdvösségbe; nem örökíthető át génekkel és nem is szerezhető meg születé-
si jogokkal. Mindenkinek tudatosan kell dönteni arról, hogy elfogadja-e, és 
azok is meghozhatták ezt a döntést, sőt meg is hozták, akik Izráel körein kívül 
voltak. 

Az edzők gyakran a rivális iskolákhoz vagy klubokhoz hasonlítják verseny-
zőiket, hogy ösztönözzék őket. „Ha ti is olyan keményen, erősen, kitartóan 
gyakorolnátok, mint ők, biztosan győznétek!” Nyilván bátorítani akarják csa-
patukat, erősítik a vágyaikat, nem letörik.

Jézus szintén azt akarta, hogy a saját népe is élvezze az üdvösség teljessé-
gét úgy, ahogyan mások, akik nem Izráelhez tartoztak, már megismerték azt. 
Szavai megbotránkoztattak némelyeket, mert olyasmiről beszélt, amit hallani 
sem akartak, pedig ezeket a gondolatokat már ismerniük, érteniük kellett vol-
na. 

Való igaz, hogy egyesek lelki téren is előnyökkel rendelkeznek, amit mások 
nem mondhatnak el magukról. Az előnyös helyzetben lévőknek azonban vilá-
gosan kell látniuk: mindent Istentől kaptak ajándékba, méghozzá azért, hogy 
az Ő dicsőségére használják fel, ne a magukéra!

Mi a helyzet velünk? Mennyi mindent kapott egyházunk Istentől?! Miért 
kell először is felismernünk ezeket az áldásokat, majd pedig alázattal 
meglátni a velük járó felelősségeket/kötelességeket?   
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„LÁTNI AKARJUK A JÉZUST”  

Hogyan mutatkozik meg az evangélium egyetemessége Jn 12:20-32 szaka-
szában? 

Jeruzsálemben szélsebesen terjedtek a hírek. Nem sokkal korábban került sor 
Krisztus dicsőséges bevonulására, a hozsánna kiáltásait azonban csakhamar 
felváltották a kérdések. Mi következik ezek után? Vajon királlyá fogják koro-
názni Jézust?

A páskaünnepre gyülekező tömegben görögök is voltak, akik megszólították 
Fülöpöt: „Uram, látni akarjuk a Jézust” (Jn 12:21). Látni akarták Jézust, talál-
kozni szerettek volna vele, tanulni akartak tőle. Milyen jól mutatja ez is, hogy 
Krisztus és üzenete minden embernek szól! És milyen szomorú, hogy akiknek 
elsőként kellett volna közeledni hozzá, azok alig várták, hogy megszabadul-
janak tőle! 

A görögök valószínűleg azért fordultak az összes tanítvány közül éppen Fü-
löphöz, mert az ő neve görög volt. Fülöp a kulturális olvasztótégelynek számí-
tó halászvárosból, Betshaidából származott, így valószínűleg beszélte a nyel-
vüket. A szöveg arra látszik utalni, hogy Jézus nem volt éppen ott, talán egy, a 
zsidók számára fenntartott helyen vett részt az istentiszteleten.

Majd pedig amikor Jézus ismét csatlakozott a tanítványaihoz meg a görög ér-
deklődőkhöz, beszédbe is elegyedett velük. „Aki nékem szolgál…” mondta, és 
ebbe beleértett férfiakat, nőket, zsidókat, görögöket, bárkit, aki követni akar-
ta. Mindenkinek tisztában kell lenni azzal, hogy Jézus követésének ára van!

Milyen árra kell számítanunk? Hogyan érthetjük meg, mit jelent ez? Lásd 
Jn 12:25!

Amikor az idegenek még mindig ott voltak, a mennydörgés hangján nyilat-
koztatta ki a Menny az ítéletet és a győzelmet megerősítő üzenetet. Jézus meg-
magyarázta, hogy nem neki volt szüksége erre a jelenségre, hanem az embe-
reknek, a zsidóknak és a görögöknek. Isten így erősítette a hitüket. Krisztus 
kijelentette, hogy a világ minden népéért vállalja a halált.
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A VÁLASZFALAK LEDÖNTÉSE

Olvassuk el Lk 10:27-37, Jn 7:35 és 8:48 verseit! Hogyan világítanak rá ezek 
a részek is arra, hogy a keresztények között nincs helye területi, nemzeti-
ségi, sem semmiféle más szempontú válaszfalnak? Minden nép tagjainak 
Jézus tanítványaivá kell válni.

A vallási vezetők közül némelyek határtalan megvetéssel viseltettek Jézus 
iránt. Milyen ironikus, hogy éppen azok harcoltak a legádázabbul ellene, 
akiknek elsőként kellett volna elfogadni Jézust és az üzenetét! Izráel papjai 
szidalmazták az Isten Fiát, miközben mások, akik nem tartoztak a népükhöz, 
Messiásként fogadták. Komoly, kijózanító tanulság ez azok számára, akik ön-
magukat lelkileg kiváltságosnak tekintik (és talán joggal)!

Amikor Krisztusra valami elítélő bélyeget akartak sütni, nem egyszerűen az 
ördögtől valónak mondták, hanem még tetézni akarták a sértést azzal, hogy 
samaritánusnak nevezték. Csúfolták, mert a görögöknek is bizonyságot tett. 
Kimutatták, hogy valójában mennyire lenézik az idegen néphez tartozókat, a 
más hitet vallókat. Izráel vezetői számára felfoghatatlan volt, hogy Jézus haj-
landó tanítani a görögöket is. Jézus viszont azt hangsúlyozta, hogy a jellem 
fontosabb a nemzetiségi hovatartozásnál.

Milyen érdekes, hogy Jézus egy samaritánus ember igaz történetével akarta 
hallgatóit megtanítani egy fontos lelki tanulságra: Mit jelent valóban betöl-
teni Isten törtvényét? Minden bizonnyal a lévitákra vonatkozó törvények és 
a tisztátalanná válás kérdésének elferdült értelmezése miatt lehetett az, hogy 
a vallási vezetők egyszerűen elmentek a sebesült ember mellett. A lenézett 
samaritánus férfi viszont az előítélettel dacolva, lelkiismeretesen megállt és 
megmentette egy idegen ember életét. Jó, ha pirulásra késztet ez mindenkit, 
aki pusztán azért vet meg, szidalmaz egy szükséget szenvedőt, mert más nem-
zetiségi, társadalmi vagy kulturális csoportba tartozik!

Mikor fordult elő utoljára, hogy nem segítettünk egy rászorulónak? 
Mivel indokoltuk meg a döntésünket? Most visszatekintve vajon mit 
tennénk másként? 
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A NAGY MISSZIÓPARANCS

Olvassuk el Mt 28:19-20, Jn 11:52-53, ApCsel 1:7-8 és Róm 15:12 verseit! 
Mi a központi üzenete ezeknek a részeknek? Hogyan kapcsolódik ez A jele-
nések könyve 14. fejezetének hármas angyali üzenetéhez? 

Addig nem lesz teljes Isten végső munkája, amíg a hármas angyali üzenetben 
(Jelenések 14. fejezet) hirdetett örökkévaló evangélium felül nem emelkedik 
minden faji, etnikai, nemzeti, földrajzi határon. Igaz, a Szentírás hallgat a 
pontos időmeghatározásról, de egybehangzóan állítja, hogy az evangélium 
körbejárja az egész földet. Isten diadala és az üzenet terjedése biztos.

Próféciák jövendölik meg, hogy a népek elfogadják az üzenetet. Ez biztosan 
megtörténik, de ki az, aki felajánlja magát Isten kegyelmi csatornájaként? Ki 
csatlakozik Krisztushoz, hogy ledöntse az evangélium előrehaladását aka-
dályozó faji, nemzetiségi és nyelvi gátakat? Ki fogja kiüríteni a pénztárcáját? 
Ki kész feláldozni földi kényelmét és családi kapcsolatait, hogy előrevigye a 
menny ügyét? Mindannyiunknak szembesülnünk kell ezekkel a kérdésekkel. 
Mit teszünk, hogy másoknak is – bárhol, bárkinek – eljuttassuk az üzenetet? 
Sajnálatos módon vannak hívők, akik engedik, hogy faji, kulturális előítéletek 
és sátáni ihletésű társadalmi korlátok eltántorítsák őket az energikus evan-
géliumhirdetéstől, miközben világszerte a hittestvéreik az életüket is készek 
feláldozni az örömüzenet terjesztéséért!

„A misszióban elért sikerünk egyenes arányban volt önmegtagadásunk és 
önfeláldozó erőfeszítéseink mértékével. Egyedül Isten képes felmérni az el-
végzett munkát, mialatt az evangéliumi üzenetet világos, egyenes sorokban 
hirdették. Új területekre léptek be és nagy erővel folyt a munka. Elvetették az 
igazság magvait, fény vetült sok ember gondolkodására, ami által jobb képet 
láttak Istenről és pontosabban mérhették fel, hogy milyen jellemet kell kiala-
kítaniuk. Ezrek jutottak el a Jézusban való igazság megismerésére, ezreket ha-
tott át a szeretet által munkálkodó és a lelket megtisztító hit” (Ellen G. White: 
Testimonies for the Church. 6. köt. 28. o.). 
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 
„A nagy megbízás” c. fejezet, 17-22. o; „Pünkösd” c. fejezet, 23-30. o.; Jézus 
élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „Az irgalmas samaritánus” c. fejezet,  
420-425. o.; „A külső udvarban” c. fejezet, 525-530. o.

„Egy samaritánus odaért az úton, ahol a szerencsétlen feküdt, s amikor meg-
látta, könyörületre indult iránta. Nem érdekelte, pogány-e vagy zsidó az ide-
gen…

Ezzel megszületett az örök válasz a kérdésre: ’Ki az én felebarátom’ (Lk 10:29)? 
Krisztus megmutatta, hogy a felebarát nemcsak gyülekezeti vagy hittestvért 
jelent. Nincs köze faji, színbeli vagy osztálykülönbségekhez. Mindenki feleba-
rátunk, akinek segítségünkre van szüksége. Felebarátunk minden lélek, akit 
az ellenség megsebesített és összetört. Mindenki felebarátunk, aki Isten tulaj-
dona” (i. m. 423-424. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Mennyire érezzük felelősségünknek a nagy misszióparancs támogatá-

sát? Az egyházunk világmissziójára szánt adományaink mit árulnak 
el erről? Miért nem elég pusztán a pénzbeli segítség? A gyülekezetünk 
állagmegőrzésére fordított összegből mennyit lehetne átirányítani a 
más kultúrák között végzett evangelizációra? 

2. „Nem szabad azt éreznünk, hogy az evangéliumi munka elsősorban a 
lelkészektől függ. Isten minden embernek adott feladatot országával 
kapcsolatban. Aki Krisztus nevét vallja, annak lelkesen, önzetlenül 
kell munkálkodnia, készen arra, hogy megvédje az igazság elveit. 
Minden embernek aktív részt kell vállalnia Isten műve előbbre vitelé-
ben. Bármire hívott is el Krisztus, keresztényként végeznünk kell a 
munkánkat, hogy megismerje Őt a világ. Misszionáriusoknak kell 
lennünk, fő célunk pedig az legyen, hogy lelkeket nyerjünk meg 
Krisztusnak” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 6. köt. 427. 
o.). A csoportban beszélgessünk ezeknek a gondolatoknak a jelenté-
séről! Még mit tudnánk tenni annak a munkának a végzéséért, amire 
Isten elhívott? 

3. Beszélgessünk arról, amit Jézus mondott Jn 12:25 versében! Mit 
jelent, hogy az ember „gyűlöli a maga életét e világon”?
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TÚRMEZEI ERZSÉBET:
MINT A FOLYAM
                A Dunán

Mint ez az ősi mély vizű folyam
hordozza őszi-arannyal szegett
partjai között a nagy fehér hajót,
és tükrözi a tiszta kék eget,
– csorduló szívvel csendben figyelem –
úgy hordoz engem is a kegyelem.

És mint a tarka partok futnak ott,
mert fut a víz és nem ismer határt:
siet a tenger hűs öle felé…
mint anya várja, kéklő karja tárt…
csorduló szívvel csendben figyelem:
hazavisz engem is a kegyelem.
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A lelki vezetők 
tanítvánnyá tétele

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 57:15; Jeremiás 50:31; 
Lukács 6:12-16, 20-49; János 16:7-14; Apostolok cselekedeti 1 

„És lőn azokban a napokban, kiméne a hegyre imádkozni, és az éjszakát az 
Istenhez való imádkozásban tölté el. És mikor megvirrada, előszólítá az ő ta-
nítványait, és kiválaszta azok közül tizenkettőt, akiket apostoloknak is neveze” 
(Lk 6:12-13). 

Jézus aktívan gyűjtötte a tanítványokat, persze tisztán látta, hogy földi tartóz-
kodása rövid. Ezért aztán sok időt fordított a képzésükre, hogy távozása után 
ők folytassák a munkát. Ő volt a Mester, aki tanította és képezte követőit. 
A tanítás és a képzés nyilván összefügg egymással, de a tanítás általában az 
ismeretek átadását jelenti, míg a képzés a gyakorlattal és a fegyelmezéssel tör-
ténő felkészítésre vagy formálásra utal.

A vezetésre való felkészüléshez a tanítványoknak feltétlenül szükségük volt 
ismeretek szerzésére, mégis a lelki fejlődés bizonyult a legfontosabbnak. Ta-
pasztalatokat kellett gyűjteniük Isten dolgaival, a hittel, a nehézségekkel, a 
megszentelődéssel, az önfeláldozó lelkülettel kapcsolatban, emellett fontos 
volt elsajátítaniuk a tantételek és a teológia ismeretét is. Csupán az elméleti 
tudás nem készíthette fel őket eléggé arra, hogy majd képesek legyenek meg-
birkózni a rájuk váró kemény kihívásokkal. Jézus azonban mindkettőt meg-
adta nekik. 

11. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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A VEZETÉS ITT KEZDŐDIK

Krisztus földi útja viszonylag rövid volt, ezért elengedhetetlennek tekintette 
kiképezni azokat, akik majd újabb tanítványokat nevelnek. Kiket válasszon 
ki? Hányan legyenek a kiválasztottak? Bizonyára százszámra voltak tanítvá-
nyai. Mindenkinek részt kell vennie egy tömeges képzésben? Krisztus tudta, 
hogy a vezetőket kis csoportokban lehet a legeredményesebben kinevelni, 
nem előadásokkal, nagy tömegben. Legelső végzős osztályába csak meghatá-
rozott számban kerülhettek be tanítványok. 

Mit tett Jézus, mielőtt kiválasztotta a tanítványait, és miért volt ez olyan 
fontos (Lk 6:12-16)?

A jó választáshoz különös bölcsességre volt szükség, Jézus tehát imában kérte 
ezt mennyei Atyjától. A tanítványok képzésének XXI. századi folyamatában is 
imádságnak kell megelőznie a vezetőjelöltek kiválasztását. Krisztus nyilván 
hitte, hogy kitartó imára van szükség a kellő bölcsesség elnyeréséhez, akkor 
mennyivel fontosabb a mai keresztényeknek isteni bölcsességért folyamodni, 
miközben a nagy misszióparancs teljesítésének vezetésére választanak ki em-
bereket!

Jézus a kiválasztott tizenkettőt apostoloknak nevezte. Ők lettek megbízott 
képviselői, akiket lelki tekintéllyel ruházott fel. A tanítványok szélesebb kö-
rében nem keltett irigységet vagy rossz érzést ez a felszentelés vagy megbízás. 
A későbbiekben Jézus egy nagyobb csoportot is megbízott: a hetvenkét ta-
nítványt, sőt talán még másokat is, akikről a Szentírás feljegyzése nem tesz 
említést. A tizenkét apostolt tartották a Jézussal legszorosabb kapcsolatban 
lévőknek, az ő vállukra nehezedtek a legsúlyosabb felelősségek, éppen ezért 
nekik volt szükségük a legalaposabb, leghosszabb képzésre, a legmélyebb 
elköteleződésre. Ez az elrendezés világosan sejteti az őskeresztények között 
meglévő tudatos szervezeti felépítést. A szervezeten belül Krisztus saját maga 
biztosította a vezetők lelki képzését, olyan képességekkel és ismerettel készít-
ve fel őket, amelyeket a rájuk bízott feladat megkövetelt. 

Gondoljuk végig, mennyi minden következik abból, hogy Jézus sok időt 
szentelt az imára! Ebből kiindulva mit mondhatunk a saját imaéletünk-
ről? Hogyan hat ránk az imádság? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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TUDÁS ÉS TAPASZTALAT, 1. RÉSZ

Jézus üzenetének nélkülözhetetlen része volt az információ. Egyedül az is-
meretanyag nem képes átformálni, de minden átalakulásnak alkotó eleme az 
információ. Önmagukban az elvekben nem rejlik változást kiváltó erő, hanem 
az emberi szívben munkálkodó isteni Lélek biztosítja azt, ami a megtéréshez 
szükséges, és ez mással nem helyettesíthető. 

Az elméleti ismeret hatása a kereszténység megértése és megélése szem-
pontjából önmagában korlátozott. Mit mond Jézus Jn 16:7-14 szakaszában, 
ami éppen erre világít rá?

A bibliaismeret Isten Szentlelkével együtt képezi azt a lelki együttest, ami át-
formálja úgy az egyént, mint a közösségeket. Aki tanítványokat képez, mind-
kettőre törekednie kell, hittel és tanulással.

A kereszténység nagy becsben tartja az értelmet, a gondolkodást és a képzele-
tet. Az ismeretek fontosságát egyaránt bizonyítja, hogy az egész Szentírásban 
megtalálhatók az ésszerű, mély gondolatok, a judaizmus körein belül hatal-
mas tisztelet övezte a tanítókat, valamint az írnokok különleges figyelmet 
szenteltek az ősi iratok megőrzésének.

A keresztény hit nem irracionális, nem az értelemtől elrugaszkodott vallás. 
Azonban a kereszténység bizonyos köreiben az érzelem, az érzés és a tapasz-
talat fontosságát az ismeret fölé helyezik. Aki így gondolkodik, azt hangoz-
tatja, hogy valójában nem is annyira lényeges, ki mit hisz, mert egyedül a ta-
pasztalat számít. Az engedelmességet és az igazsághoz való ragaszkodást nem 
tartja különösen fontosnak, inkább az érzelmet és a túlfűtött vallási rajongást 
nevezi az őszinte lelkiség mércéjének. 

A Szentírás puszta léte is az ellen szól, hogy a tapasztalat értelmet kizáró bű-
völetébe kellene esnünk. Tudás nélkül a tapasztalat olyan, mint az irányítatla-
nul haladó, nagy hatóerejű rakéta, viszont a tudás tapasztalat nélkül élettelen 
és többnyire törvényeskedő lesz. Az igazi keresztény vezetők felmérték, hogy 
szükséges mindkét részt erősíteni nemcsak önmagukban, hanem az általuk a 
tanítványság útjára vezetettek között is.

Gondolatban vegyük sorra, hogy hány nyomós ok támasztja alá hitün-
ket! Ugyanakkor milyen szerepe van a tapasztalatoknak? Miért van 
szükségünk ismeretre és tapasztalatra egyaránt? 
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március 11. kedd

TUDÁS ÉS TAPASZTALAT, 2. RÉSZ

Olvassuk el Lk 6:20-49 szakaszát! Hogyan jelenik meg az ismeret és a ta-
pasztalat is ebben a részben? E két elem hogyan kapcsolódik össze, azt bi-
zonyítva, hogy mindkettőre szükség van, nemcsak az egyéni hitéletünkben, 
hanem a tanítványok képzése során is? 

A lelki átalakuláshoz elengedhetetlenül szükséges a Szentírás ismerete. Krisz-
tust Mesternek, Tanítónak tartották. Életeket átformáló ismereteket közölt 
falak nélküli tantermekben, amelyeket vízpartok, hegyek és Isten teremtett vi-
lágának egyéb csodái határoltak. A Szentlélek felébresztette az emberek addig 
elnyomott lelkiismeretét, hogy el tudják fogadni a hallott igazságot. A tanít-
vánnyá válás folyamata nem lehet teljes tapasztalat nélkül, de a tapasztalatot 
a tudásnak kell irányítania.

Aki tanítványokat akar képezni a XXI. században, annak alaposan meg kell 
ismernie a Szentírást, a hiteles lelki tudás forrását. Az is éppen ilyen fontos, 
hogy közölje a tantételeket és a tanításokat, függetlenül attól, mennyire lesz 
népszerű vagy mennyire kényelmes ez a számára. Isten azt várja el a tapasz-
talt hívőktől, hogy ne tartsanak vissza semmit, türelmesen vezessék a hitben 
újszülötteket, amíg egyre jobban, mélyebben megértik és értékelik a keresz-
ténység csodálatos, életet átformáló igazságát, főképpen a hármas angyali 
üzenet jelenvaló igazságát. 

Mit mond Jézus Lk 6:39 versében, amit észben kell tartania mindenkinek, 
aki igyekszik tanítványokat vezetni az Úrhoz? Hogyan lehetünk biztosak 
abban, hogy nem olyanok vagyunk, mint amitől Jézus óvott? 

Összefoglalva tehát: mindazoknak, akik tanítványokat akarnak képez-
ni, a tudás a tapasztalattal együtt adja a legnagyobb erőt, mégpedig 
akkor, ha e kettő összefonódásából önzetlen szeretet fakad. 
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március 12.szerda

AZ ELSŐ KERESZTÉNY VEZETŐK

Kifejezetten érdekes és fontos, hogy amikor Jézus vezetőket választott, a sze-
rényebb, kevésbé művelt emberek közül válogatott. Nem a Szanhedrin tu-
dósait és szónokait jelölte ki. A Mester elment önigazult tanítók mellett, és 
inkább alázatos, tanulatlan férfiakat hívott el arra, hogy hirdessék a világot 
megmozgató igazságot. Az volt a szándéka, hogy ezeket az embereket képezi 
ki egyháza vezetőivé, megtanítja őket, majd pedig az ő feladatuk lesz másokat 
kiképezni és az evangéliumi üzenettel elküldeni. „Hogy munkájuk eredmé-
nyes legyen, a Szentlélek erejét kapták. Nem emberi hatalommal vagy bölcses-
séggel kellett az evangéliumot hirdetniük, hanem Isten ereje által” (Ellen G. 
White: Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 12. o.).

Miért éppen a tanítványokat választotta ki Krisztus az egyház vezetésére, 
nem pedig azokat, akikről sokan azt gondolhatták, hogy rendelkeznek a 
vezetéshez szükséges adottságokkal? Mit tudunk meg erről a következő ige-
helyeket olvasva? Ézs 57:15; Jer 50:31; Zof 2:3; Mt 11:29

Persze vigyázzunk, nehogy téves következtetésre jussunk azzal kapcsolatban, 
hogy Jézus miért éppen őket választotta! Nem volt ellene a művelt, tanult 
embereknek. Már gyermekkorában benne is nagy tudás mutatkozott meg  
(Lk 2:46-47). Itt csupán arról van szó, hogy sokszor a legtanultabb, leggazda-
gabb, legnagyobb hatalommal bíró emberek nem hajlandóak olyan alázatra, 
aminek meg kell lenni kiváltképp a vezetőkben, ha az Úr fel akarja használ-
ni őket. Természetesen nem mindig ez a helyzet. Az Úr valóban felhasznált 
művelt, befolyásos embereket is (gondoljunk csak Nikodémusra, arimathiai 
Józsefre; lásd még ApCsel 6:7). Viszont gyakran a kiváltságosak hajlamosak 
elzárkózni a Szentlélek vezetése elől. 

Milyen tulajdonságokról olvashatunk 1Kor 9:19 és Fil 2:3 versében? 
Miért olyan fontos, hogy nemcsak a vezetőket, hanem minden keresz-
tényt jellemezzenek e tulajdonságok? Hogyan tehetünk szert ilyen jel-
lemzőkre?
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március 13. csütörtök

AMIT JÉZUS HÁTRAHAGYOTT

A következő nemzedékek tanúskodnak a korábbi erőfeszítések eredményes-
ségéről. Amikor a fáradozások tartós eredményhez vezetnek, fontos tanul-
mányozni a teljesítmények mögött meghúzódó elveket, majd pedig újból 
alkalmazni kell azokat. Jelentős eredménnyel járt a tanítványok képzésének 
krisztusi módszere? Természetesen igen! Megváltoztatta a világot. Valójában 
egyikünk sem olvasná a Bibliatanulmányokat kétezer év múltán, ha Krisztus 
nem sikerrel végzi az első egyházi vezetők képzését.  

Szükség van Isten által elhívott vezetőkre. Mire mutat rá Az apostolok cse-
lekedetei 1. fejezete az őskeresztény egyház kialakulásának idejéből ezzel 
kapcsolatban (lásd 22. vers)? Mit vonatkoztathatunk magunkra ebből, 
amikor a megfelelő vezetőket keressük?

Jézus megalapította országát és bemutatta azokat az elveket, amelyek fenn-
tartják folyamatos növekedését. Olyanokat választott ki, hogy úttörőinkül a 
sötétségtől a napfelkeltéig előttünk járjanak az úton, akiknek gyengeségét 
az Ő erejének árnyéka takarta el, mivel e vezetők egészen rábízták magukat. 
A vallási vezetők kevésre értékelték őket, és valóban voltak is műveltségbe-
li hiányosságaik, ám a belőlük sugárzó fény elhomályosította a farizeusokat 
azokon a területeken, amelyek igazán számítottak: a becsületes tisztaság, az 
alázat, az Istenre hagyatkozás és a hitelesség kérdésében. Különösen fontos, 
bármilyen pozíciót is töltsünk be az egyházban, hogy mindannyiunkban meg-
legyenek ezek a jellemzők! Majd idővel magasan képzett és előkelőbb társa-
dalmi osztályokba tartozók is csatlakoztak az egyházhoz. 

„Az apostolok Krisztus képviselőiként döntő benyomást tettek a világra. Az a 
tény, hogy alázatos emberek voltak, nem csökkentette befolyásukat, sőt növel-
te azt, mert ezáltal a hallgatók elméjét önmagukról Krisztusra irányították, aki 
bár láthatatlan volt, mégis velük munkálkodott. Az apostolok csodálatos taní-
tása, a bátorítás és a hit szavai mindenkit meggyőztek arról, hogy nem saját 
erejükkel, hanem az Üdvözítő hatalmával munkálkodnak” (Ellen G. White: 
Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 15. o.).  

Milyen tulajdonságokat keresünk az egyházi vezetőkben? Miért? Mi az a 
három dolog, amit mindenképpen látni akarunk bennük? Beszélgessünk 
erről szombaton a csoportban!
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március 14.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „A Hegyibeszéd” 
c. fejezet, 244-258. o.; „Az első evangélisták” c. fejezet, 288-297. o.; „Az utolsó 
út Galileából” c. fejezetből 412-419. o.; Az apostolok története. 4. kiad. Buda-
pest, 2001, Advent Kiadó. „A tizenkét tanítvány kiképzése” c. fejezet, 12-16. o.;  
„A nagy megbízás” c. fejezet, 17-22. o.; „A hét diakónus” c. fejezet, 59-65. o.

„Krisztus munkájának minden területén lelkek ébredtek rá szükségükre, 
éhezték és szomjúhozták az igazságot. Eljött az ideje, hogy elküldje szerete-
tének hírét ezekhez a vágyakozó szívekhez. Mindenkinél a tanítványoknak 
kellett képviselniük Őt. A hívők így majd Isten által kijelölt tanítóknak tekin-
tik őket, s amikor a Megváltó elvétetik tőlük, nem maradnak vezetők nélkül. 

Első útjukon a tanítványoknak csak oda kellett menniük, ahol Jézus már járt 
előttük, és kapcsolatokat teremtett. A legegyszerűbb módon készültek föl az 
utazásra. Semmit sem tehettek, ami elfordíthatta elméjüket a nagy munká-
tól, vagy bármilyen módon ellenkezést válthatott ki, s elzárta volna a további 
munka lehetőségét” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Ki-
adó. 290. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. A csoportban beszélgessünk még a csütörtöki utolsó kérdésről! Mit 

tanulhatunk egymás válaszaiból?
2. Miért jó példa arra az ApCsel 6:1-6 verseiben megemlített helyzet, 

hogy az egyházban bizony nagy szükség van jó vezetőkre? 
3. Foglalkozzunk még azzal a gondolattal, hogy a keresztény életben 

egyensúlyban kell lennie a tapasztalatnak az ismerettel! Elképzelhető, 
hogy az egyes emberek esetében más egyensúly szükséges? Ha igen, 
akkor hogyan tanulhatjuk meg figyelembe venni e különbségeket, 
miközben Krisztus tanítványaivá akarjuk tenni az embereket? Hogyan 
világít rá a következő ige az ismeret és a tapasztalat közötti különb-
ségre? „Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcses-
séget keresnek” (1Kor 1:22).
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
ÖT SEB

Napjaink meg vannak számlálva.
Az életünk mint hulló falevél.
Álmaink is mind elmúlnak egyszer,
fáradt kezünkbe belehull a dér.

Fájó szívvel nézzük megtett utunk
elszalasztott mulasztásait.
Küldjük szívünk legmélyebb zugából
a fájdalom feltört könnyeit.

Mert semmi se ismételhető meg.
Tűnő életünket a múlt pora lepi;
titkos vágyunk: ha visszamehetnénk
mindent, mindent elölről kezdeni.

Uram! A kezed fognám szüntelen.
Veled járnám az utaimat,
mert már tudom, a csapdák sűrűje
elrontotta élet-utamat.

Most, hogy őszült fejjel borulok Elődbe,
irgalmadért könyörgök szüntelen.
Üres kezem nyújtom feléd sírva,
eléd hozva elrontott életem.

– Fiad keresztjére tekintek zokogva:
öt sebében van a kegyelem!
S ha van bocsánat sok-sok bűneimre:
az Ő halála az én életem.
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március 15–21.

Az aratás és az aratók

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; 
János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 

„Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legye-
tek nékem tanítványaim” (Jn 15:8). 

E heti tanulmányunk több szempontból is az előző lecke folytatása. Krisztus 
azért jelölte ki a lelki vezetőket, hogy hirdessék Isten országát. A keresztények 
mai felkészülésében is a Jézus által alkalmazott elveket és módszereket kell 
lelki alapként megtartani.

Más szóval, a modern vezetőképző elméletek nem vehetik át a Krisztus által 
lefektetett alap helyét. Amikor a felfokozott érzelmek vagy a népszerű dolgok 
kerülnek előtérbe, nem pedig a lelki fejlődés, akkor az eredmény üres és lelki-
leg meddő lesz. A misszió mindig akadozni fog, amikor a hittérítés kiszorítja a 
bűnbánatot, a megtérést és a lelki átalakulást. A katasztrófával kacérkodik, aki 
csak arra képezi a vezetőket, hogy a lelki küzdelemre való felkészítés helyett 
tagtoborzó kampányokat, meghökkentő média showműsorokat és népsze-
rűsítő rendezvényeket tartsanak. Az igazi evangelizációnak és a tanítványok 
képzésének a középpontjában az áll, hogy 1) elismerjük saját bűnösségünket; 
2) őszintén megbánjuk bűneinket; 3) fenntartás nélkül átadjuk magunkat Is-
tennek; 4) ellenállhatatlan késztetést érezzünk az Úr üzenetének hirdetésére. 

12. tanulmány

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

KOLDUSOK KENYERE

Amint távozásának ideje közelgett, Krisztus egyre nagyobb figyelmet fordí-
tott tanítványaira. Önzetlenül szolgálta és szíve mélyéről szerette őket. Nem 
akarta magukra hagyni őket. Neki ugyan vissza kellett térnie a mennybe, de 
a Szentlélek kapta azt a feladatot, hogy olyan meghitt lelki közösséget bizto-
sítson a tanítványoknak, amilyet addig Jézus társaságában élveztek. Annyira 
fontos Krisztus tanítása a Szentlélek munkájáról, hogy János több fejezetet 
is szentelt megőrzésére az evangéliumában. A Lélek munkájának egyik meg-
határozó jellemzője, hogy Krisztusról tesz bizonyságot, de nem segítség nél-
kül. Krisztus tanítványainak – a Lélek kíséretében – szintén beszélniük kell 
a Mester szolgálatáról. Isten megtehette volna, hogy az angyalokra bízza az 
evangélium hirdetését, az emberek részvétele nélkül. Ő mégis a bűnös, téve-
dő, sokszor kiszámíthatatlan embereket választotta ki erre a szent hivatásra. 

Mit tanítanak a következő igehelyek arról, hogyan működik együtt Isten 
az emberrel a lélekmentés során? Jn 1:40-46; 4:28-30; 15:26-27; 19:35-36

Népiesen szólva úgy is mondhatnánk: az evangelizálás azt jelenti, hogy „kol-
dus mondja koldusnak, hol talál kenyeret.” András ezen a téren valóban re-
mekelt. A testvérének, Péternek az írásai idővel bekerültek a Szentírásba, szol-
gálatáról beszámolt Az apostolok cselekedetei, Krisztus pedig bevonta a három 
hozzá legközelebb álló tanítványa közé. Ilyen megtiszteltetés soha nem érte 
Andrást, viszont az Ige feljegyzi, hogyan követte a Mester egyszerű tanácsát 
abban, ahogy odavezette hozzá az embereket. 

Hány kiválasztott embernek, kiemelkedő evangelizátornak, egyházi vezető-
nek mutatták be Krisztust olyan hűséges tanítványok, akiknek a neve – embe-
rileg szólva – már régen feledésbe merült! Talán ők maguk nem emelkedtek 
ki a tömegből, de képzeljük csak el, mennyivel gyengébb lenne Isten műve a 
hűséges bizonyságtevésük nélkül! Krisztus úgy készítette fel a tanítványokat 
nagyobb feladatokra, hogy először kisebb dolgokat bízott rájuk, olyanokat, 
amelyeket könnyen elvégezhettek. A samaritánus asszony, Fülöp és András 
története jó példa arra, hogy milyen ereje van az egyszerű bizonyságtételnek 
és a szívből jövő meghívásnak. Isten mindannyiunkat arra szólít, hogy hason-
lóan cselekedjünk. 

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

JÉZUS KITARTÁSRA SZÓLÍTOTT

Olvassuk el Lk 24:47-53, ApCsel 1:6-8 és 16:6-10 verseit! Miért kellett várni 
a Szentlélekre? Mi volt a Lélek szerepe az őskeresztény egyház evangelizá-
ciójában? Milyen bátorítást találnak a mai hívők abban, ahogyan Pál viszo-
nyult a csüggesztő körülményekhez? Mi a tanulság ezekben a részekben a 
türelemmel és Isten időzítésének a kivárásával kapcsolatban?

 

Jézus a beszédeivel és saját példájával tanította türelemre a tanítványait.  
Ő maga is kitartott, amikor fanatizmussal, tudatlansággal, félreértéssel és 
nyílt ellenségeskedéssel, összeesküvéssel került szembe. Kitartása abban gyö-
kerezett, hogy teljes egészében ráhagyatkozott a Szentlélekre. Világosan látta, 
hogy súlyosan veszélyezteti országának terjedését, ha tanítványai nem bízzák 
rá magukat éppen úgy Istenre. Másik oldalról nézve, ha ezt a leckét már kez-
detben elsajátítják, jövőbeli szolgálatukkal elérik a mennyei célokat. Éppen 
ezért hagyta meg nekik búcsúzóul, hogy „várjatok!”

Krisztus azt szeretné, hogy a mai tanítványok is mesterfokon elsajátítsák ezt 
a leckét. Ha jó szándékú, de túlságosan magabiztos keresztények nem haj-
landóak türelmesen várni a Lélek vezetésére, lejárathatják saját magukat, de 
Isten országát is.

Pál apostol nagyratörő terveket szőtt arról, hogy Bithiniába megy, de még ő, 
a nyakas Pál is figyelmesen hallgatott az isteni vezetésre, és nem állt ellen a 
Lélek késztetésének, hanem elfogadta azt. Készségesen fogadta a Lélek uta-
sítását, hogy inkább Macedóniába menjen. Ottani munkáját számos csoda 
kísérte. Ha Pál makacsul ragaszkodik a saját terveihez, azzal jelentősen hát-
ráltatta volna az európai missziót.

Mivel csillapítható le sóvárgó lelkünk, hogy képesek legyünk türelme-
sen várni a Lélek késztetésére? Milyen konkrét lépések által válhatnak a 
mai hívők türelmesebbé? Mit árul el az Istennel való kapcsolatunkról, 
ha tudunk türelmesen, imádkozva bízni benne?
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március 18. kedd

HATALOM 

Hasonlítsuk össze a következő igeszakaszokat! Mt 16:14-19; 18:17-20; 
28:18-20; Mk 6:7-13; Jn 20:21-23 Ezek szerint tehát milyen hatalommal 
rendelkeztek Jézus tanítványai? Mit jelent ez számunkra ma? 

„Péter az egyház alapját képező igazságot fejezte ki, s Jézus most megtisztelte 
őt mint a hívők egész testületének képviselőjét. Ezt mondta: ’Néked adom a 
mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve 
lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen’ (Mt 16:19). 

A ’mennyek országának kulcsai’ Krisztus szavai. A Szentírás minden szava az 
Övé, tehát mindegyik idetartozik. E szavaknak hatalmukban áll kinyitni és 
bezárni a mennyet. Kijelentik a feltételeket, melyek alapján az emberek elfo-
gadtatnak vagy elvettetnek. Ezért az Isten Igéjét hirdetők munkája vagy élet 
illata az életre, vagy halál illata a halálra. Erre a küldetésre örök következmé-
nyek terhe nehezedik” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent 
Kiadó. 349. o.). 

Az Atya elküldte Jézust, Ő pedig elküldi tanítványait. Az Atya a Lélek által 
isteni erővel ruházta fel Krisztust. A Lélek által Jézus a tanítványait is isteni 
erőben részesíti, méghozzá földi feladataikkal arányosan. Krisztus egyetlen 
követőjének sem kell attól tartania, hogy bármivel is megrövidítené őket. 
Megad nekik minden képességet, talentumot, készséget és erőt, amire csak 
szükségük van. 

A vezetők időnként nem ismernek fel fontos elveket ezzel kapcsolatban. Ami-
kor nem ruházzák fel a munkást a feladatával arányban lévő jogkörrel, előre 
megjósolható a kudarc. Gyakran a vezetők bizonytalansága mutatkozik meg 
abban, hogy mindent ők akarnak irányítani, elnyomva mások gondolatait, 
Istentől kapott kreativitását és személyiségét. Így elerőtlenítve az elnyomott 
tanítvány nem lehet eredményes. Ez a hozzáállás olyan, mintha a karmester 
akarna a zenekar összes hangszerén egyszerre játszani, ahelyett, hogy a szim-
fóniát vezényelné. 

Jézus példája ezen a téren is különösen sokatmondó. Ha valakinek, hát neki 
valóban jogában állt volna korlátozni a felhatalmazást és megszabni, hogy 
mások hogyan viselkedjenek. Ő mégis feljogosította tanítványait, hatalmat 
adott nekik, megbízta őket, hogy akkor is végezzék a munkát, amikor nincs 
velük, amikor csupán korábbi tanításaival és saját példájával tudott hatni rá-
juk. Így küldte ki őket, hogy szolgáljanak az embereknek és a tanúi legyenek.
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ARATÓ MUNKÁSOK

„Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el 
voltak gyötörve és szétszóródva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor mon-
da az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért 
az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába” (Mt 9:36-38). 
Milyen fontos tanulságot kell megszívlelnünk e verseket olvasva, ha az előt-
tünk álló feladatra gondolunk?

Bőséges lett a lelki termés, csakhogy kevés volt az aratómunkás. Az emberek 
szívének talaját már előkészítették, a lelki magot elvetették, és ki is csírázott. 
Bőven kapott nedvességet, napfényt, ami elképesztő növekedést indított el. A 
beérett aratnivaló az aratásra várt, de hol voltak a munkások? Jézus egyszerű, 
könnyen érthető, képies kifejezésekkel igyekezett lelkesíteni a hallgatóit, még-
hozzá úgy, hogy lelkesedésük ragadós legyen. 

Előfordul, hogy a keresztények féltékenyen őrzik a hívők közösségét, túlsá-
gosan kapaszkodnak egymásba, és így vakon mennek el a világi érdeklődők 
mellett, akik már be is értek az aratásra. Ezek a hívők, talán fel sem mér-
ve, hogy Isten számon kéri rajtuk az elveszett lelkeket, elfoglalják magukat 
különböző gyülekezeti tevékenységekkel, polgári kötelességekkel, az épület 
karbantartásával és egyéb hasznos dolgokkal, az egyház jelen állapotának 
megőrzése érdekében. Kétségkívül jó dolgokkal foglalkoznak. Jó szándékú 
tagok időnként megkérdőjelezik az evangelizáció értékét, vagy efféle gondo-
latokat fogalmaznak meg: „Lelkész testvér! Persze, kell az evangelizáció, de 
nem lenne szükségünk különböző programokra azok számára is, akik már a 
gyülekezetben vannak?”

Érthető a kérdés, bár hozzátehetjük: „Ugyan mikor panaszkodott Jézus ar-
ról, hogy kevés a tartósítószer a magokhoz?” Inkább „több aratómunkásért” 
imádkozott. 

Hogyan találhatjuk meg a helyes egyensúlyt, hogy eleget tegyünk a gyü-
lekezeti tagok igényeinek, de ne hanyagoljuk el az evangelizációt sem?
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MEGTALÁLNI AZ ELVESZETTET

Jézus azt közvetítette a tanítványainak a tanításaival és saját példájával, hogy 
csak lépjenek kapcsolatba a bűnösökkel, még a kirívó bűnöket elkövetőkkel 
is, mint amilyenek a paráznák és a vámszedők voltak. Különben hogyan tud-
nák az egész világot tanítványaivá tenni? Beszédeiben általában nagy figyel-
met fordított a bűnösökre, akiket „elveszettekként” jellemzett. Ez is mutatja 
Krisztus könyörületességét. Mondhatta volna azt is, hogy „lázadók” (valóban 
azok voltak) vagy „züllöttek”, mégis inkább „elveszetteknek” nevezte őket.

Az elveszett szó nem hordoz olyan negatív jelentéstartalmat, mint az imént 
említett másik két kifejezés. Ahelyett, hogy szigorúan bírálnánk a megbotlott, 
elesett bűnösöket, inkább kövessük mi is Krisztus példáját! Jóindulatú meg-
határozás az, hogy elveszett, mert arra helyezi a felelősséget, aki megtalálja 
azt, ami elveszett. A sértő megjegyzések elűzik az elveszetteket. A semleges 
nyelvezet elfogadást közvetít, és a kapcsolat kialakításának lehetőségét. Ezért 
nemcsak arra kell vigyáznunk, mit mondunk, hanem még arra is, hogy mit 
gondolunk, ugyanis gondolataink nagyban hatnak arra, ahogy másokhoz vi-
szonyulunk. 

Az evangéliumokban Jézus többször is biztatja a hívőket, hogy keressék azt, 
ami elveszett. Azt akarja, hogy szeressük az elveszetteket, keressük a kapcso-
latot velük, bármilyenek is legyenek, bárhogyan éljenek. 

„A szolgálat, amelyet Isten kedvel, ez: ’hogy megnyisd a gonoszságnak bilincse-
it, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy 
minden igát széttépjetek… és tested előtt el ne rejtsd magadat’ (Ézs 58:6-7). Ha 
felismered, hogy bűnös vagy, és tudod, hogy téged is csak mennyei Atyád sze-
retete mentett meg, akkor mélységesen szánod a bűnben szenvedőket. Többé 
nem leszel irigy és gáncsoskodó a bűnbánat láttán. Amikor az önzés jege le-
olvad szívedről, éppúgy fogsz érezni, mint Isten; osztozol az elveszettek meg-
mentésén érzett örömében” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 
1983, H. N. Adventista Egyház. 140-141. o.). 

Mi a lényege a Lukács evangéliuma 15. fejezetében található példázatok-
nak? Hogyan tekint Isten az elveszett emberekre? Milyen felelősséggel 
tartozunk értük?
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „Ki a nagyobb?” c. 
fejezetből 368-373. o.; „Az utolsó út Galileából” c. fejezetből 412-419. o.; Az 
apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó. „A tizenkét tanít-
vány kiképzése” c. fejezet, 12-16. o.; „A nagy megbízás” c. fejezet, 17-22. o.; 
„Pünkösd” c. fejezet, 23-30. o.; „A Lélek adománya” c. fejezet, 31-37. o. 

„A tanítványok érezték lelki szükségletüket és szent kenetért kiáltottak az Úr-
hoz, mely alkalmassá teszi őket a lélekmentési munkára. Nemcsak a maguk 
számára kértek áldást. Rájuk nehezedett a lélekmentés terhe. Megértették, 
hogy az evangéliumot el kell vinniük az egész világnak és igényelték a Krisz-
tus által ígért erőt” (i. m. 24. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Krisztus módszeréből milyen elveket alkalmazhatunk mi is, miköz-

ben tanítványokat akarunk képezni? Képzeljük el, hogyan történne ez 
a gyülekezetben!

2) A csütörtöki részben érintettük a szavak jelentőségét. Gondolatban 
vegyük sorra, hogy adventistaként milyen kifejezésekkel élünk gyak-
ran! Mi értjük ezeket a szavakat, de vajon mit érthetnek azok, akik 
számára nem ismerős a jelentésük? Miért kellene jobban megválogat-
nunk a szavainkat, leginkább a missziómunkában? 

3) „Koldus mondja koldusnak, hol talál kenyeret.” Miért olyan találó ez 
a kifejezés a bizonyságtevéssel és a misszióval kapcsolatban? Miért jó, 
ha nem felejtjük el ezt a képet, sem a jelentését?

4) Mi a helyzet a gyülekezetünkkel? A figyelem főként önmagunkra, a 
saját igényeinkre vagy a misszióra összpontosul? Hogyan segíti a gyü-
lekezetet az, ha a bizonyságtevésre koncentrálunk? Vagy másképpen 
fogalmazva: Ha a gyülekezetünk többet tenne a misszióért, lehet, hogy 
kevésbé koncentrálna belső dolgokra? A missziómunka hogyan segít-
heti a gondok megoldását is?  
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
CSAK TIZENKETTŐ

Ha valaha, most nagyon kellene,
hogy a megszentelő Lélek ereje
át meg átjárja a világot,
hozzon jóságot, békét, boldogságot.

Olyan nyomorult lett az ember.
Nem mer vallani bátran, hittel
Terólad, teremtő Isten,
Ki vagy ott fenn és vagy itt lenn!

Régen, egykor a tanítványok
egy ígéretre nagyon vártak.
És jött az ígéret nagy csodája,
a mennyei Lélek égő lángja.

A bezárt ajtók kitárultak,
megnyíltak világszéles utak,
és áradt a Lélek drága lángja,
és jön ma is ahhoz, aki várja.

Ha ma is egy akarattal tudnánk kérni,
nincs az a hatalom, mi le tudná győzni
a hívők imájának erejét,
csak hittel kellene fogni egymás kezét.

– Akkor csak tizenkettő volt, aki várt,
csak tizenkettő volt, aki kért.
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A tanítványság ára

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 21:15; Máté 18:8-9; Lukács 12:49-53; 
János 14:1-3; 1Korinthus 9:24-27; Zsidók 11:32–12:4

„Tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azonképpen a vi-
gasztalásban is” (2Kor 1:7). 

A történelem folyamán névtelen milliók készségesen feláldozták az életüket 
Krisztusért. Sokakat bebörtönöztek, megkínoztak vagy kivégeztek. Milliók 
inkább vállalták, hogy elveszítik az állásukat, gúny tárgyává válnak, elszenve-
dik, hogy a családjuk kitagadja őket vagy elviselik az egyházi üldözést is, de 
nem fordulnak el Krisztustól. Egyedül Isten tudja, mennyi szenvedést álltak 
ki hűséges gyermekei! 

Pál természetesen figyelmeztetett: „De mindazok is, akik kegyesen akarnak 
élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak” (2Tim 3:12). Péter pedig kijelentet-
te: „Mert arra hivattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát 
hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek” (1Pt 2:21). 

A „jómódot” hirdető prédikátorok ígéretei ellenére a hívők nem tekinthetik 
automatikusan megkapható kellékeknek a luxusautókat vagy a nagy nyeresé-
get. Ám abban biztosak lehetünk, hogy bármi is legyen tanítványságunk ára, 
a végső jutalom fényében mindenképpen elenyészőnek érezzük majd!

13. tanulmány

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok
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A KÖLTSÉGVETÉS ELSŐDLEGES FELADAT

Hogyan értsük Mt 10:37, Lk 12:49-53 és 14:25-26 verseinek kemény szava-
it? Miről beszélt Jézus?

A televíziós hírmagyarázók ma bizonyára nagy botrányt kavartak volna e sza-
vak körül. „Az ünnepelt vallási vezető, a názáreti Jézus ma délutáni beszédé-
ben a családon belüli gyűlölködésre buzdított. Az elemzők éppen összehason-
lítják mostani kijelentéseit a korábban kiadott közleményeivel, amelyekben a 
felebarátok, sőt az ellenségek szeretetére is szólított. Jól értesült kommentáto-
rok azt kérdezik, hogy vajon ez a legutóbbi kijelentés nem jelent-e elmozdu-
lást az irányelvek terén. Más, meg nem erősített források szerint Jézus azt kéri 
az emberektől, hogy adják el mindenüket, a befolyt összeget pedig mozgalma 
támogatására fordítsák. Az újabb fejleményeket folyamatosan közöljük. Ma-
radjanak velünk!” 

A Biblia figyelmes tanulmányozása, valamint a gyűlölni szó használata segít 
megérteni, hogy mire is gondolt Jézus. 5Móz 21:15 versében a mózesi törvény 
olyan esetre tér ki, amikor egy férfinak több felesége van. A Károli-féle fordítás 
ezt írja a feleségekről: „mind a szeretett, mind a gyűlölt”. A katolikus fordítás 
más kifejezést használ: „akit szeret, meg az is, akit nem kedvel”, a gyűlöl helyett 
tehát nem kedvel szerepel. A Tanakh (zsidó Biblia), valamint más fordítások 
is a nem szeret vagy nem kedvel kifejezésekkel fordítják a kérdéses héber szót. 
Ebben az összefüggésben a gyűlölni azt jelölheti, hogy kevésbé szeretni. Ezzel 
párhuzamos Mt 10:37 verse is, ami alátámasztja e feltevést. 

Egyszerű, amit Jézus mond, mégis mély értelmű következtetésekhez vezet. 
Amikor a család lesz az első, Krisztus pedig csak másodsorba kerül, Ő le-
mond az uralomról. Az ember nem szolgálhat több urat. Krisztus mindig is a 
szilárd családi kötelékek ápolását támogatta, de a kapcsolatoknak az ad erőt, 
ha az alap megingathatatlan. Az alapot pedig az képezi, hogy teljes szívvel, 
mindennél jobban szeretjük Istent, Őt szeretjük elsősorban. Isten nem tűr 
el semmilyen akadályt, korlátot, és helytelenít mindent, ami eltereli róla a 
figyelmünket. A tanítványságnak elengedhetetlen feltétele, hogy megadjuk a 
legnagyobb árat: a Krisztus iránti osztatlan hűséget.

Hogyan helyezhetjük a hétköznapi életünkben Krisztust minden más 
elé, beleértve a családunkat is? Mit jelent az, hogy Krisztus legyen az 
első? Milyen következményekkel járhat ez? 

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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A KERESZTÜNK HORDOZÁSA

„És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanít-
ványom” (Lk 14:27). 

Tanítványnak lenni azt jelenti, hogy elfogadjuk Krisztust Megváltónknak és 
Urunknak. Jézus követésével együtt jár, hogy készen állunk olyan szenvedé-
seket elviselni, mint Ő. Éppen ezért őszintén kell bemutatni az üzenetünket. 
Feltétlenül tanítanunk kell a hit általi megigazulásnak, a Krisztusban nyert 
bűnbocsánatnak, Jézus közeli visszatérésének, a menny páratlan csodáinak 
és Isten ingyen kegyelmének nagyszerű igazságait.

Viszont aki a maga teljességében akarja hirdetni Isten üzenetét, nem hallgat-
hat a kereszt hordozásáról sem. Sajnos a hívők között vannak, akik tévesen 
úgy gondolják, hogy az már törvényeskedés, ha tettekre szólító üzenetet hir-
detünk. „Isten kegyelme mindent megadott – hangoztatják büszkén –, és az 
embernek mást nem kell tenni, csak azt, hogy elfogadja.” Jézus azonban nem 
ért egyet ezzel. 

Olvassuk el Mt 16:21-25, Lk 21:12-19, Jn 15:17-20 és 16:1-2 verseit! Mi a 
tanulság tehát Jézus követésének az árát illetően? 

A keresztség előtt mindenkinek meg kell értenie, hogy Krisztus kinek-kinek 
adott valamilyen keresztet, ami nélkül nem lehet a tanítványa. Vajon ez zavarná 
a megtérés örömét? Ha alaptalanul azt ígérnénk, hogy gondtalan lesz az élet, 
nagyobb lenne az örömük? A megtérés felszabadítja a hívőt a bűn terhe alól, de 
nem a tanítványsággal járó felelősségek alól. Minden hívőnek tisztában kell len-
nie azzal, amikor Krisztus nevét felveszi és döntését a keresztséggel nyilvánossá 
teszi, hogy ára van annak, ha Krisztus tanítványa lesz. Ugyan mi olyat adhat a 
világ, ami miatt nem érné meg elfogadni Krisztus ajánlatát? Semmit!

Mikor éreztük utoljára, hogy a keresztünket cipeljük? Milyen érzés ez? 
Mit tanultunk belőle, ami segíthet másoknak is, akik hasonló helyzetek-
kel küzdenek? 
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ÖNFEGYELEM 

Elemezzük a következő igeszakaszokat! Lk 14:31-33; 1Kor 9:24-27; Zsid 
12:1-4; 2Pt 1:5-11 E versek alapján tehát milyen a tanítványok élete? Ho-
gyan tapasztaltuk mi magunk a Bibliában olvasottak valóságát? 

A tanítványság árának részét képezi az önfegyelem. A képzeletet, minden 
késztetést, ambíciót és vágyat alá kell vetni Krisztusnak. Teljes egészében 
Krisztus rendelkezésére kell bocsátani a javainkat, mindazt, ami megfogható 
és ami láthatatlan, minden talentumot, képességet, minden értéket. Amit nem 
rendelünk alá neki, az bálvánnyá válhat, sőt elkerülhetetlenül azzá is válik, és 
megvan a veszélye, hogy tévútra visz. 

Krisztus valóban felkínálja a jellemhibáink legyőzéséhez szükséges erőt. 
Szentlelke irányítása alá kerülhet minden hajlamunk az étvágy, az érzelmek 
és az értelem terén is. 

Figyeljük meg az egyik mai szövegben Pál példáját, amit a sportéletből vett! Az 
atléták nem arra törekszenek, hogy lassabban fussanak, alacsonyabbat ugor-
janak vagy rövidebbet dobjanak. A hívőknek sem szabad hátranézni! Főleg 
azért nem, mert ennek a „versenynek” a tétje örök érvényű, szemben azzal a 
díjjal, amit a futó nyerhet el szorgalmas erőfeszítésével és kitartó edzésével.  

„A versenyfutók minden élvezettől tartózkodtak, szigorú és állandó fegyelem 
által edzették izmuk erejét és állóképességét, hogy amikor a verseny napja el-
jön, erejüket a legkeményebb próbára tehessék. Mennyivel fontosabb, hogy a 
keresztény, akinek örök érdeke forog kockán, étvágyát és szenvedélyét a józan 
ész és Isten akarata alá rendelje! Sohase engedje meg, hogy mulatozás, fény-
űzés vagy kényelem megzavarja figyelmét. Minden szokását és szenvedélyét 
helyezze szigorú fegyelmezés alá! Az Isten Igéje által megvilágított és Lelke 
által vezetett értelme irányítsa életét” (Ellen G. White: Az apostolok története. 
4. kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 205. o.)!
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március 26.szerda

AZ ÁRAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A vállalatok költség-haszon elemzéssel vizsgálják a különböző tervjavaslatok 
megvalósíthatóságát. Megvannak-e az egyes tervekben azok az összetevők, 
amelyek a befektetés megtérüléséhez kellenek? Több lesz majd a haszon, mint 
amennyit befektettek? A másik gyakori mérce a tartósság. Tartós hozammal 
kecsegtet az ajánlat? 

A tanítványság jutalmáról is fogalmat alkothatunk, ha összevetjük az árakat. 
Az árba beletartozhat érzelmi fájdalom, társadalmi elutasítás, fizikai kínzás, 
anyagi nélkülözés, bebörtönzés vagy akár halál. Aki vállalja, hogy Krisztus 
tanítványa lesz, először jól mérje fel, hogy milyen befektetésre lesz szükség. 

Milyen ára lehet annak, ha Krisztus tanítványai akarunk lenni? Mit tudunk 
meg erről a következő verseket olvasva? Mt 18:8-9; Lk 6:35; Fil 2:3

Mit tudhatunk meg a következő versekből a tanítványság előnyeiről?  
Lk 18:28-30; Jn 14:1-3; Jel 22:1-5

Vitathatatlan, hogy talán nagy árat kell fizetni azért, ha az ember követni akar-
ja Jézust, talán a legtöbbet, amit bárki adhat. Meg kellene kérdőjeleznünk hi-
tünk és elkötelezettségünk valódiságát, ha nem kellett sokat – talán mindent 
– odaadnunk azért, hogy Krisztus követői legyünk.

Egy dolog azonban biztos: ebben az életben csak ideig-óráig tart minden nye-
reség, minden teljesítmény, mindaz, amit magunknak megszerzünk. Nem 
lesz tartós, eltűnik, méghozzá örökre. 

Amit viszont Jézusban nyerünk – örök életet az újjáteremtett égen és új földön –,  
annak az értéke mindannál több, amit ez a világ valaha nyújthat.

Gondoljunk a világ örömeire, gyönyöreire és jó dolgaira! Mit számít 
mindez a Krisztussal tölthető örök élethez képest? Hogyan tanulhatjuk 
meg mindig a szemünk előtt tartani ezt az összehasonlítást? Miért fon-
tos ezt megtenni?
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március 27. csütörtök

„BECSESEBB FELTÁMADÁS”

Mit mond Zsid 11:32–12:4 szakasza a tanítványság áráról és jutalmáról? 

Elementáris erejű gondolattal találkozunk ebben a részben, főként a követ-
kező versben: „Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat; mások 
kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban 
részesüljenek” (Zsid 11:35). 

Bizonyos értelemben egy dologra vezethető vissza, ha az ember tanítvány lesz, 
ill. másokat is a tanítványság útjára akar vezetni. Ez pedig nem más, mint a 
„becsesebb feltámadás”. Azért követjük Krisztust, mert azt az ígéretet kaptuk, 
az a reménységünk, hogy egy új világban, új életre vált meg, amelyben nem 
lesz bűn, szenvedés vagy halál. És mivel ezt a reménységet, ezt az ígéretet 
nyertük, amit Jézus élete, halála, feltámadása és főpapi szolgálata tett biztos-
sá, másoknak is meg akarjuk mutatni ezt a reménységet, ezt az ígéretet. Az 
idők végén, mielőtt a nagy küzdelem véget ér (ha Krisztus második adventje 
idején már nem élünk), akkor vagy az első feltámadás, vagy pedig a gonoszok 
között a második feltámadás vár ránk. Biztosan tudjuk, hogy melyik lesz a 
jobb feltámadás. Ugyan mi más számít igazán, mint az, hogy ne csupán ré-
szesei legyünk a jobb feltámadásnak, hanem minden tőlünk telhető módon 
igyekezzünk másokat is odavezetni?!

Megérett az aratnivaló. Milliók várják, hogy valaki elhívja őket Jézus tanítvá-
nyainak. Nem egyszerűen abban az áldásban van részünk, hogy ismerhetjük 
az evangéliumot, hanem a „jelenvaló igazság” – Jelenések 14. fejezetének hár-
mas angyali üzenete, Isten utolsó figyelmeztetése – összefüggésében ismer-
hetjük azt.

Mit kezdünk ezzel az igazsággal, amit annyira szeretünk? Tehát azt kérdez-
zük, hogy hol vannak az aratók? Hol vannak azok, akik a veszélyeket is vál-
lalva hajlandóak Krisztus oldalára állni? Kész vagy elfogadni Isten hívását, 
hogy ne csak egyszerűen a tanítványa légy, hanem másokat is a tanítványaivá 
tegyél, bármi legyen az ára?

Gondolkozzunk még az első és a második feltámadásról! Tekintettel a 
fentebb vázolt lehetőségekre, ugyan mi lenne fontosabb annál, hogy a 
„becsesebb feltámadás” részesei legyünk és másokat is ahhoz segítsünk? 
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március 28.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, „Távoli tarto-
mányokban” c. fejezetből 146. o.; „Bérea és Athén” c. fejezetből 160-161. o.

„Istentől az égből tűz száll alá. A föld feltöredezik. Előkerülnek a föld mélyébe 
rejtett fegyverek. Emésztő lángokat lövell minden tátongó szakadék. Még a 
sziklák is tüzet fognak. Eljött a nap, amely lángol, mint a kemence. A roppant 
nagy forróságtól az elemek megolvadnak. A föld is megolvad, és ami rajta 
van, megég (Mal 4:1; 2Pt 3:10). A föld felszíne olyan, mint a megolvadt anyag 
– roppant nagy bugyborékoló tűztenger. Ütött a gonoszok megítélésének és 
végpusztulásának órája – »bosszúállás napja ez az Úrnak, a megfizetés eszten-
deje Sionnak ügyéért« (Ézs 34:8). 

A gonoszok a földön kapják meg büntetésüket (Péld 11:31). »Pozdorjá«-vá 
lesznek, »és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura« (Mal 
4:1). Egyesek egy pillanat alatt pusztulnak el; mások hosszú napokig szen-
vednek. »Cselekedeteik szerint« kapják büntetésüket” (Ellen G. White: A nagy 
küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 597. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Dietrich Bonhoeffer, aki keresztény hite miatt halt meg, híres könyvet 

írt A tanítványság ára címmel (The Cost of Discipleship. New York, 
1963, Collier Books). Az alábbiakban néhány idézetet közlünk a 
könyvből. Hogyan illenek Bonhoeffer gondolatai ahhoz, amivel a 
héten foglalkoztunk? 

2. „A régi életet magunk mögött hagyjuk és egészen átadjuk Istennek.  
A tanítványt viszonylagos biztonságából az abszolút bizonytalanság-
ba rángatják ki (ami valójában a Jézussal való közösség abszolút 
biztonsága és védelme)…” (62-63. o.). 

3. „Ha követni akarjuk Jézust, bizonyos lépéseket feltétlenül meg kell 
tennünk. Az első lépés, ami az elhívást követi, elvágja a tanítványt 
korábbi életétől” (66-67. o.). 

4. „Minden keresztény kap valamilyen keresztet. Az az első krisztusi 
szenvedés, amit minden embernek tapasztalnia kell, hogy elszakad a 
világ szeretetétől… Amikor Krisztus elhív valakit, arra hívja, hogy 
jöjjön és haljon meg” (99. o.).  
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ISTENI ELRENDELÉS

„Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve tibennetek, 
és ti is őbenne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelmé-
ből” (2Thessz 1:12). 

„Sokan akarnak növekedni a kegyelemben. Imádkoznak is ezért és 
meglepi őket, hogy imáikra nem kapnak feleletet. A Mester rájuk bízott 
valamilyen munkát, amitől fejlődhetnek… Az a kérdés, hogy töreksze-
nek-e azoknak a megmentésére, akikért Krisztus meghalt? Az adja a lel-
ki fejlődést, ha továbbadjuk az Istentől kapott világosságot. A legjobb 
gondolatainkat kell elővenni, aktívan kell a jót tenni, és csak jót, úgy a 
családban, mint a gyülekezetben és a szomszédságban. 

Ahelyett, hogy a kegyelemben való növekedésünk mértékén aggód-
nánk, egyszerűen végezzünk el minden feladatot, ami elénk kerül, 
a szívünkön hordozzuk az emberek gondjainak a terhét, minden el-
képzelhető módon igyekezzünk menteni az elveszetteket! Legyünk 
kedvesek, udvariasak, együtt érzőek! Alázattal beszéljünk az áldott 
reménységről! Beszéljünk Jézus szeretetéről, jóságáról, kegyelméről és 
igazságáról, és ne azon aggodalmaskodjunk, hogy vajon eléggé fejlő-
dünk-e! A növények sem a tudatos erőfeszítés hatására növekszenek… 
Nem aggódnak folyton a növekedésük miatt, csak egyszerűen fejlőd-
nek Isten felügyelete alatt. 

Ha készen állunk Isten szolgálatára szentelni szívünket és elménket, 
ha végezzük az Istentől kapott munkát, ha Jézus lábnyomában járunk, 
szívünk szent hárfaként dicséretet és hálát mond Isten Bárányának, aki 
elveszi a világ bűneit…

Az Úr Jézus az erősségünk és boldogságunk, a nagy forrás, ahonnan 
az ember mindig erőt meríthet. Miközben róla tanulunk, vele beszél-
getünk, egyre jobban látni fogjuk Őt; miközben kegyelmében részesü-
lünk és áldásait elvesszük, már lesz, amivel másoknak is segíthetünk. 
Hálával tudunk beszélni az embereknek az ingyen kapott áldásokról. 
Mialatt tehát kapunk és adunk is, növekszünk a kegyelemben” (Ellen 
G. White: God’s Amazing Grace. 306. o.).  
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2014. január

„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni…” (Zsid 11:6)

   1. Sz. Mt 22:37 Szeresd az Urat!
   2. Cs. Jób 32:8 Isten lehelete
   3. P. 5Móz 1:29-30 Ne félj!
   4.    Sz. Ez 36:26-27 Új szív, új lélek

 Naplemente: Budapest: 16:05 Debrecen: 15:53

   5.    V. 1Kor 12:4-6 Lelki ajándékok
   6.    H.  Zsolt 118:24-25 Az Úr által rendelt nap
   7.    K.  JSir 3:22-23 Az Úr kegyelméből élünk
   8.    Sz. Fil 4:6-7 Istentől jövő békesség
   9.    Cs. Zsolt 18:29-30 Sötétséget beragyog
10.  P. 4Móz 15:38-40 Emlékeztető jelek
11.  Sz. 2Kor 4:18 A láthatatlanra nézni

 Naplemente: Budapest: 16:13 Debrecen: 16:01

12.  V. Gal 5:13 Szabadon
13.  H. Péld 8:17 Isten szeretete
14.  K. Lk 15:20 A várakozó atya 
15.  Sz. Mt 14:29 Péter a vízen jár
16.  Cs. Zsid 1:14 Angyalok szolgálata
17.  P. Ef 1:5 Isten a gyermekévé fogad
18.  Sz. Ézs 26:3 A hívő békessége

 Naplemente:  Budapest: 16:22 Debrecen: 16:10

19.  V. Zsolt 139:23-24 Vizsgálj meg, Uram!
20.  H.  Zsolt 116:1-2 Kéréseinket meghallgatja
21.  K. Zsid 10:35 Kételkedés nélkül
22.  Sz. Péld 31:30 Amit fontos tudni
23.  Cs. Zsolt 51:12 Isten adhat tiszta szívet 
24.  P. Zsolt 34:5 Megmentett az Úr
25.  Sz.   Préd 9:12 A rendelkezésünkre álló idő

 Naplemente:  Budapest: 16:33 Debrecen: 16:20

26.  V. Zsolt 50:15 Kérhetjük Isten segítségét 
27.  H.  Jób 42:5 Személyes tapasztalat
28.  K. Zsolt 5:12 A hívők öröme
29.  Sz. Ézs 53:7 Isten Báránya
30.  Cs. Zsolt 40:5-6 A boldog ember
31.  P.     Zsolt 144:12 Fiak, lányok

Reggeli dicséret
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2014. február

„…békességetek legyen énbennem” (Jn 16:33)

   1.    Sz. Ézs 65:24 Isten meghallgat
 Naplemente:  Budapest: 16:43 Debrecen: 16:31

   2.    V. Ézs 12:2 Szabadító Isten
   3.    H.  Jn 17:15-16 Őrizd meg őket!
   4.    K.  Zsolt 34:4-5 Magasztaljuk az Urat!
   5.    Sz. Zsolt 91:14-15 Ígéret a hűségeseknek
   6.    Cs. 1Jn 4:16-18 Nincs félelem a szeretetben 
   7.    P. Péld 3:5-6 Istenben bízz, ne magadban! 
   8.    Sz. Zsolt 139:15-16 Már születésünk előtt ismert

 Naplemente: Budapest: 16:54 Debrecen: 16:42

   9.    V. Zsolt 103:13-14 Könyörülő Atya
10.  H.  Zsolt 5:4 Reggel az Úrnál
11.  K.  Mk 11:24 Hittel kérni
12.  Sz. Péld 17:22 Gyógyító vidámság
13.  Cs. Jak 1:17 Isten ajándékai
14.  P. Péld 17:17 Az igaz barát
15.  Sz. Fil 2:5-7 Krisztusi indulat

 Naplemente: Budapest: 17:05 Debrecen: 16:53

16.  V.  Jn 13:34-35 Új parancsolat
17.  H.  Tit 2:1-3 Hogyan éljünk?
18.  K.  Péld 7:4 Bölcsesség, értelem
19.  Sz. 1Pt 2:21 Szenvedni Krisztusért
20.  Cs. Mt 11:28-30 Krisztus igája
21.  P.  ApCsel 26:16 Pál elhívása
22.  Sz. 2Kor 1:20 Isten teljesített ígéretei

 Naplemente:  Budapest: 17:16 Debrecen: 17:04

23.  V. Fil 4:19 Isten gondoskodik
24.  H.  Jn 8:32 Az igazság szabaddá tesz
25.  K. Ézs 11:1-2 A Messiás ígérete
26.  Sz. 1Thessz 5:18 Hálaadás
27.  Cs. Ézs 41:10 Ne félj!
28.  P.     Lk 11:9 Kérjetek!

Reggeli dicséret
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2013. március

„…aki a szeretetben marad, az Istenben marad…” (1Jn 4:16)

   1.   Sz.  Zsolt 139:17-18 Isten gondolatainak szépsége
 Naplemente: Budapest: 17:27 Debrecen: 17:14

   2.   V. Jel 22:4 Szemtől szemben Istennel
   3.   H. Zsolt 144:9 Új ének Istennek
   4.   K.  Péld 18:10 Erős torony
   5.   Sz. Ézs 43:4 Isten szeretete
   6.   Cs. 1Móz 1:27-31 A teremtés
   7.   P. Zsolt 30:2 Magasztallak, Uram!
   8.   Sz. 2Kor 12:9 Erő, erőtlenség

 Naplemente: Budapest: 17:37 Debrecen: 17:25
   9.    V. Hós 11:8 Kegyelmes Isten
10.  H. 1Jn 4:7-8 Istentől van a szeretet
11.  K. 1Jn 3:1 Isten gyermekei lehetünk
12.  Sz. Mt 10:29-31 Még a verebekre is figyel 
13.  Cs. Mt 25:40 Jézusnak tett szolgálat
14.  P. Kol 2:12-13 A keresztség 
15.  Sz. Ézs 25:7-8 Az Úr ígérete

 Naplemente: Budapest: 17:47 Debrecen: 17:35
16.  V. Zsolt 27:110 Taníts, Uram!
17.  H.  Mt 6:26 A madarakat is eltartja
18.  K.  1Pt 5:7 Istenhez fordulni gondjainkkal
19.  Sz.   1Pt 3:8-9 Szeretet a gyakorlatban
20.  Cs. Róm 2:14-15 A szívbe írt törvény
21.  P. Róm 2:4 Isten jóságának a hatása
22.  Sz. Jn 14:1-3 Jézus ígérete

 Naplemente: Budapest: 17:58 Debrecen: 17:45
23.  V. Mt 6:14 Megbocsátás
24.  H.  Zsolt 8:4-9 Az ember helye a világban
25.  K.  Mt 6:3-4 Az adakozás helyes módja
26.  Sz. 1Thessz 4:16-17 Feltámadás, elragadtatás
27.  Cs.   Jn 13:3-5 Jézus megmosta a tanítványok lábát
28.  P.  Zsolt 116:13 Isten segítségét kérni
29.  Sz. 1Jn 3:18 Valósággal szeretni

 Naplemente: Budapest: 18:07 Debrecen: 17:55
30.  V. 1Jn 3:14 Szeretet és élet
31.  H.    Fil 2:13 Isten munkája bennünk

Reggeli dicséret


