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Amikor leszáll az égből az Úr

Az 1950-es években a Nobel-díjas Samuel Beckett, ír drámaíró Godot-ra várva 
című híres művében két szerencsétlen csavargóról ír, akik az út mellett várják, 
hogy eljöjjön Godot és megmentse őket az értelmetlen, fájdalmas, üres élettől.

„Godot a neve?” – kérdezi Estragon.
„Azt hiszem” – feleli Vlagyimir. 
Vlagyimir és Estragon álldogál, és közben, míg Godot érkezésének egyre 

fogy a reménye, az emberi szenvedés, ballépések, helyben járás, sántikálás, 
bicegés, toporzékolás folyama halad el mellettük. Életuntan, de nem annyira 
az élet fájdalma, mint értelmetlensége miatt, a változatosság kedvéért próbál-
nak jót tenni – segítenek felállni egy elesett, vak embernek.

„Gyere, csináljunk valamit!” – javasolja Vlagyimir. „Egy pillanat alatt el-
tűnik minden, és megint magunkra maradunk itt, a semmi közepén.” Ám 
amikor Vlagyimir odanyúl, elesik, és nem tud felállni.  

A Godot érzekésére vonatkozó további ígéretek ellenére is annyira nyo-
morúságosnak érzik az életet, hogy elhatározzák: felkötik magukat. Kötelük 
nem lévén, Estragon kihúzza nadrágjából a gumit, a nadrág persze a boká-
jára csúszik. Hogy kipróbálják a gumi erejét, jól meghúzzák – a gumi elsza-
kad, a két férfi csaknem elesik. Ekkor elhatározzák, hogy erősebb kötél után 
néznek és később újból próbálkoznak. 

„Inkább holnap akasszuk fel magunkat – mondja Vlagyimir –, hacsak 
közben meg nem jön Godot!”

„És ha megjön?” – kérdezi Estragon.
„Akkor megmenekülünk.”
Ám a titokzatos Godot nem érkezik meg, így a két férfi sem menekül meg. 
Mennyire más az a kép, amit a Biblia tár elénk az életről! Beckett drámájá-

nak szereplőihez hasonlóan a thesszalonikai hívők is szembesültek az élet fe-
szültségeivel, terheivel, küzdelmeivel, sőt még üldözést is kellett szenvedniük. 
Más szóval, az életükben – csakúgy, mint a miénkben is – voltak nehéz pilla-
natok. Milyen könnyen belesüppedhettek volna a hiábavalóság, a céltalanság, 
az értelmetlenség érzésébe vagy a pesszimizmusba, amit Beckett akart kifejez-
ni írásában! A thesszalonikai hívőknek azonban biztos reménységük volt, ami-
nek Krisztus tette képezte alapját. Ez a remény mutat előre a legnagyszerűbb 
ígéretre, a második adventre (amit Beckett szintén gúnyolt). Még ha Pál meg 
is rótta a thesszalonikai hívőket, még ha voltak is gyülekezetükben bizonyos 
magatartásbeli és teológiai problémák (ugye ismerős a helyzet?), nekik írta 
az apostol – mint ahogy nekünk is – az ihletett Ige néhány legnagyszerűbb, 
leginkább felemelő és legbiztatóbb üzenetét.
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„Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll 
az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban; azután mi, 
akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr 
elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annakokáért vigasz-
taljátok egymást e beszédekkel” (1Thessz 4:16-18).

Az ebben a negyedévben tanulmányozott levelek által bepillanthatunk egy 
őskeresztény – méghozzá nagyvárosi – gyülekezet életébe. Láthatjuk, milyen 
küzdelmekkel, nehézségekkel kellett szembenézniük, amelyek közé tartoztak a 
Krisztus visszajövetelének késlekedéséből fakadó problémák is! Az is különösen iz-
galmas, hogy noha a thesszalonikai hívők egészen eltérő körülmények között 
éltek, mint mi, Pál hozzájuk intézett szavai éppen azokat az elveket tükrözik, 
ugyanazokkal a kérdésekkel és problémákkal foglalkoznak, amelyekkel mi is 
szemben találjuk magunkat várakozás közben. Mi persze nem holmi titokza-
tos Godot-ra várunk, hanem az Úr Jézusra, aki kereszthalálával adta biztosíté-
kát annak, hogy a második adventkor visszatér, teljes dicsőségében.

Jon Paulien a kaliforniai Loma Linda Egyetem Teológiai Tanszékének dékánja. 

Clifford R. Goldstein
szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

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

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

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

Zarkáné Teremy Krisztina
a magyar változat szerkesztője
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június 30–július 6.1. tanulmány

Az evangélium eljut 
Thesszalonikába

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 9:1-7; 53; Jeremiás 23:1-6; 
Apostolok cselekedetei 16:9-40; 17:1-4, 12; Róma 1:16

„Ugyanezért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván 
az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek 
beszédét, hanem mint Isten beszédét (amint hogy valósággal az is), amely 
munkálkodik is tibennetek, akik hisztek” (1Thessz 2:13).

KULCSGONDOLAT: A Szentírásba vetett hit alapján bízhatunk Isten ígé-
reteiben.

A fiatal lelkész a szabadban ült egy ifjú hölggyel, aki nemrégiben keresztel-
kedett meg. Nagy meglepetésére a nő kijelentette: „Újból meg kell keresztel-
kednem.”

A lelkész a miértet tudakolta, amire ez volt a felelet: „A másik lelkésznek még 
nem mondtam el mindent a múltamról.”

Ezzel egy hosszú beszélgetés kezdődött a Krisztusban nyerhető megbocsá-
tásról, amit a fiatal nő mohó készséggel fogadott. Majd amikor a lelkész a 
közös ima végére ért, hirtelen eleredt az eső, és mindketten bőrig áztak. A nő 
ragyogó szemmel mondta: „Most keresztelkedtem meg újból!”

A kegyelmes Isten gyakran ad efféle jeleket, mint ez a váratlan eső. Így bizto-
sítja a hívőket arról, hogy valóban kapcsolatban állnak vele. Ám bizalmunk 
még szilárdabban megalapozódik, ha az Ige tiszta tanításában gyökerezik. 
Ebben a tanulmányban látni fogjuk, hogy a thesszalonikai új hívőknek a 
prófécia jelentett szilárd bizonyosságot. 
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július 1. vasárnap

AZ IGE HIRDETŐINEK MEGPRÓBÁLTATÁSAI

Vajon miért fogadták elutasítóan az evangéliumot Filippi lakosai  
(ApCsel 16:9-40)? Milyen komoly tényező váltotta ezt ki belőlük, amitől 
nekünk is óvakodnunk kell? Még hogyan jelentkezhet ilyesmi a keresz-
tények életében is? 

Az evangélium jó hír Istennek Krisztus által végbevitt hatalmas tetteiről;  
elvezet a bűnbocsánathoz, az elfogadáshoz és az átalakuláshoz (Róm  
1:16-17). A bűn következtében az egész világ kárhozat alá esett, de Jézus 
halála és feltámadása révén a világ új lehetőséget nyert az örök életre – amit 
Isten eredetileg tervezett az emberiség számára. Az Úr úgy vitte végbe e je-
lentős tettét, hogy még bűnösök voltunk (Róm 5:8). A megváltás munkáját 
nem mi végeztük el, hanem Jézus; mi semmit nem adhatunk hozzá. Viszont 
az evangélium csakis akkor válik valósággá az életünkben, amikor nemcsak 
a bűneink kárhoztatását fogadjuk el belőle, hanem azt is, hogy Isten megbo-
csátja azokat Jézus által. 

Mivel tehát az evangélium nagyszerű hír, ráadásul ingyen lehet a miénk, va-
jon miért akarná bárki is elutasítani vagy küzdeni ellene? A válasz egyszerű: 
az evangélium elfogadása arra szólítja az embert, hogy ne önmagában vagy 
olyan világi dolgokban bízzon, mint a pénz, a hatalom vagy az egyéni vonz- 
erő. A pénz, az emberi kapcsolatok vagy a hatalom mind lehet jó, alávetve 
Isten akaratának és útjának. Ám aki az efféle hétköznapi dolgokba kapasz-
kodik, ezekkel akarván pótolni az evangélium bizonyosságát, fenyegetőnek 
érzi mind az evangéliumot, mind annak hirdetőit. 

1Thessz 2:1-2 versei szerint Pál és Silás fájdalmak között érkezett 
Thesszalonikába, testükön a Filippiben elszenvedett erős ütlegelések és a 
fogság nyomaival, a vágásokkal és a horzsolásokkal (ApCsel 16:22-24). Ám 
Isten nagy hatalmának jelei láttán (ApCsel 16:26, 30, 36) felbátorodtak. Fáj-
dalmaik ellenére félelem nélkül léptek be a thesszalonikai zsinagógába, és 
ismét a Messiásról beszéltek, aki megváltoztatta az életüket, és azt a külde-
tést bízta rájuk, hogy olyan helyeken hirdessék az evangéliumot, ahol azelőtt 
még nem hallottak róla. 

A világ mely dolgai távolíthatnak el az Úrtól, ha nem vigyázunk? Miért 
olyan fontos tehát állandóan figyelni a keresztre és annak jelentőségé-
re, főként amikor a legerősebbnek tűnik a világ csábítása?
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 július 2. hétfő

PÁL PRÉDIKÁCIÓS STRATÉGIÁJA

Mit tudhatunk meg ApCsel 17:1-3 verseiből Pál thesszalonikai prédikálá-
sának helyszínéről, idejéről és módjáról?

Noha Pál legkorábbi írásai közé tartozik 1Thesszalonika, az apostol teológiája 
és missziós stratégiája már egészen kialakult, mire megérkezett a városba. Pál 
missziós stratégiájában az volt az első lépés, hogy szombaton elment a helyi 
zsinagógába. Ez természetesen adódott; ott könnyen kapcsolatba léphetett 
sok zsidó hívővel. Persze ebben nem csupán missziós stratégiát figyelhetünk 
meg. Szombatonként Pál akkor is mindenképpen alkalmat keresett volna az 
imádságra és az istentiszteletre, ha sem zsidókat, sem zsinagógát nem talál a 
környéken (lásd ApCsel 16:13). Abban az időben nem volt szokatlan, hogy a 
zsinagógában szólásra kérték fel a látogatókat, főként, ha Jeruzsálemből jöt-
tek, mint Pál és Silás. A gyülekezet kíváncsian várta a zsidók életével kapcso-
latos híreket, hogy mi a helyzet másutt. Bizonyára érdekelte őket az is, hogy 
vajon látogatóik felfedeztek-e új gondolatokat a Szentírás tanulmányozása 
közben. Tehát Pál terve természetesen illeszkedett a zsinagóga környezetébe. 
Stratégiájának második lépése az volt, hogy közvetlenül kora Szentírásából, az 
Ószövetségből prédikált. Olyan témával kezdte, ami az akkori zsidóság szá-
mára szintén rendkívül érdekfeszítőnek tűnt – a Messiással (a görög „Krisz-
tus” kifejezés a héber „Messiás” megfelelője, lásd ApCsel 17:3). Az Ószövetség 
igéivel Pál bemutatta, hogy a Messiásnak először szenvednie kellett, és csak 
azután nyeri el azt a dicsőséget, ami olyan jól ismert volt a zsidók számára. 
Más szóval, küldetésének népszerű, dicsőséges oldala csupán egy része a 
képnek. Amikor a Messiás először megjelent, szenvedő szolgaként kellett el-
jönnie, nem győztes királyként. Harmadsorban pedig, miután Pál egészen új 
képet festett a Messiásról hallgatói gondolataiban, beszédét Jézus történetével 
folytatta. Elmagyarázta, hogyan illeszkedik Jézus élete a bibliai prófécia mene-
tébe, amit a hallgatói előtt felvázolt. Beszédébe kétségkívül belefoglalt törté-
neteket saját korábbi kételyeiről, ellenállásáról, majd pedig meggyőző erővel 
szólt a dicsőséges Krisztussal való személyes találkozásáról is. Lukács szerint  
(Lk 24:25-27, 44-46) Pál igehirdetési stratégiája megegyezett azzal, amit Jézus 
is követett tanítványai között a feltámadása után. 

Figyeljük meg, Pál úgy akart szólni hallgatóihoz, hogy megértsék; arra 
utalt, amit ismertek. Miért fontos ez a módszer? Gondoljunk azokra, 
akiknek szeretnénk az evangéliumról beszélni! Hogyan tanulhatunk 
meg onnan indulni, ahol ők vannak, nem pedig onnan, ahol mi tartunk? 
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július 3. kedd

KÉTFÉLE NÉZET A MESSIÁSRÓL 

Az Ószövetség olvasói a legrégebbi időktől fogva eltérő szempontú meg-
közelítési módokat ismertek fel a messiási próféciákban. E próféciák két 
fő irányvonalát nevezte meg a legtöbb zsidó és őskeresztény kutató. Egyes 
szakaszok a királyként érkező Messiásra mutatnak: a győzedelmes Király, 
aki igazságot hoz a népnek, Izráel uralmát kiterjesztve az egész földre. Más 
szövegek pedig arra utalnak, hogy a Messiás szenvedő szolga lesz, akit meg-
aláznak és elutasítanak. Sokan beleestek abba a hibába, hogy nem ismerték 
fel: e szövegek mind ugyanarra a Személyre mutatnak, csak munkájának 
más részeire, időszakára.

Olvassuk el Ézs 9:1-7; 53:1-6; Jer 23:1-6; Zak 9:9 verseit! Vegyük számba 
az eljövendő Szabadító ezekben felsorolt jellemzőit! Milyen „ellentétes” 
képek jelennek meg a megjelölt versekben?

E szakaszok sokakat gondolkodóba ejthettek a Messiás eljövetele előtt.  
A királyként érkező Messiásra utaló szövegek általában nem sejtetik szenve-
dését vagy megaláztatását. A Szenvedő Szolgára vonatkozó részek pedig jel-
lemzően úgy mutatják be a Messiást, mint akinek csekély a hatalma, a világi 
tekintélye. Jézus korában a zsidóság abban látta e probléma feloldását, hogy 
a Szenvedő Szolga az egész népet és szenvedését szimbolizálta a fogság és 
az idegen fennhatóság idején. A Messiásra vonatkozó képből az ilyen témájú 
verseket kivéve sokan csak győztesként, királyként várták a Messiást. Vára-
kozásuk szerint az eljövendő Király lerázza az elnyomókat és visszaállítja 
Izráelt méltó helyére a nemzetek között. 

A Szenvedő Szolgára utaló igehelyek eltávolításával természetesen az a fő 
probléma, hogy valóban léteznek olyan fontos ószövetségi részek, amelyek-
ben a Messiás e két fő jellemzője keveredik. Ugyanazt a Személyt mutatják 
be. Első látásra talán nem annyira világos, hogy az említett jellemzők egyide-
jűleg értendők vagy egymást követően. 

Amint ApCsel 17:2-3 verseiben is láthatjuk, Pál végigvezette a thesszalonikai 
zsidókat az Ószövetség Messiásra vonatkozó igehelyein, és együtt mutatta 
be jelentőségüket. 

Izráel népe az ókorban nem látott tiszta képet a Messiás első eljövete-
léről. Ma a második adventtel kapcsolatban találkozhatunk eltérő 
nézetekkel. Mennyire fontos tehát törekedni a Biblia helyes megérté-
sére? A tanbeli tévedés miért okozhat rendkívül sok gondot?
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SZENVEDÉS, MAJD DICSŐSÉG

Jézus is tanulmányozta az Ószövetséget, és Pállal egybehangzóan kijelentette: 
„Avagy nem ezeket kellett-é szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsősé-
gébe” (Lk 24:26)? Ez a vers annak a szónak a fordítására írja, hogy „kellett”, 
amit ApCsel 17:3-ban így olvashatunk: „szükség volt”. Itt Pál arra utal, hogy a 
Messiásnak szenvednie kellett. Jézus és Pál világosan látta, hogy a dicsőséget 
megelőző szenvedés már jóval a bekövetkezés előtt benne foglaltatott a pró-
féciákban. A kérdés tehát az, hogy milyen ószövetségi alapon jutottak erre a 
következtetésre? Valószínűleg megfigyelték, hogy az Ószövetség legtöbb je-
lentős személyének élete dicsőséges korszaka előtt hosszabb ideig szenvednie 
kellett. József nagyjából tizenhárom évet töltött börtönben, és csak utána lett 
Egyiptom miniszterelnöke. Mózes negyven évig birkákat legeltetett a pusztá-
ban, mielőtt az Egyiptomból való kivonulás erős vezetőjévé vált. Dávid hosszú 
éveken át bujdosott, részint idegen földön, és csak később emelkedett királyi 
rangra. Dániel hadifogoly volt, halálos ítéletet is kimondtak rá, mielőtt Babilon 
miniszterelnöke lett. Istennek ezek az ószövetségi szolgái előképei a Messi-
ásnak, aki hajlandó volt előbb szenvedni, megaláztatni, és csak azután emel-
tetett fel méltó, királyi tisztébe. A keresztény hit e szegletköve az Újszövetség 
által leggyakrabban idézett ószövetségi szakaszban található: Ézsaiás könyve 
53. fejezetében. Ézsaiás szerint a Szenvedő Szolga utált, megvetett, fájdalmak 
ismerője volt (2-4. versek). Bűneinkért megölték mint áldozati bárányt (5-7. 
versek), az Úr akarata szerint (8-10. versek). Ám „lelke szenvedése” (11. vers) 
után sokakat megigazít és elnyeri hatalmas örökségét (12. vers).

Az Újszövetség írói számára Ézsaiás könyve 53. fejezete jelentette a kulcsot 
a Messiás szerepének megértéséhez. Pál valószínűleg ebből az igeszakasz-
ból prédikált Thesszalonikában. Ézsaiás könyve 53. fejezete szerint első ad-
ventjekor a Messiás nem királyként, hatalommal jelenik meg. Saját népe 
közül is sokan elutasítják. Elvettetése azonban csak előzménye a zsidók 
váradalmában meglévő dicsőséges Messiás érkezésének. Mindebből Pál 
be tudta mutatni, hogy valóban Jézus az a Messiás, akit megismert, akit az 
Ószövetség megjövendölt. 

Imádkozva olvassuk el Ézsaiás könyve 53. fejezetét! Gondoljunk arra, 
hogy ez a rész az Úrról, Teremtőnkről szól. Azért szenvedte el a fejezet-
ben foglaltakat, hogy személyesen nekünk örök életünk lehessen! 
Annak fényében tehát, amit ez az igazság elárul Isten jelleméről, miért 
kell Krisztusnak elfoglalnia az első, a legfontosabb helyet az életünkben?

10

július 4.szerda



www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Biblia-tanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok

11

július 5. csütörtök

AZ EGYHÁZ SZÜLETÉSE

ApCsel 17:1-4, 12 versei szerint mely társadalmi csoportok tagjai alkot-
ták a thesszalonikai gyülekezet magvát?

Pál missziós stratégiájához tartozott, hogy „zsidónak először meg görögnek” 
(Róm 1:16) hirdette az igét. Szolgálata során rendszerint a zsidóknak adott 
először alkalmat arra, hogy meghallgassák és elfogadják az evangéliumot.  
A Biblia tényként közli: Pál korában valóban sokan elfogadták közülük, hogy 
Jézus a Messiás. A későbbiekben azonban, ahogy elszakadtak a hittől és az 
egyházon belül kezdetét vette a törvénytől, legfőképpen a szombattól való el-
fordulás, egyre nehezebbé és nehezebbé vált a zsidók számára Messiásként 
elfogadni Jézust. Elvégre hogyan is hatálytalaníthatná a Messiás a törvényt, 
kiváltképp a szombatot? Amint az Igéből kiderül, sok thesszalonikai zsidót 
meggyőzött Pál érvelése, ahogy Jézus történetével összekapcsolva mutatta be 
a messiási szövegeket. Közéjük tartozott Aristárkhus, aki később Pál munka-
társa, majd egy ideig fogolytársa is lett (lásd Kol 4:10-11; ApCsel 20:4). A másik 
Jáson, aki nyilván elég jómódú volt ahhoz, hogy házába fogadja a gyülekezetet, 
amikor már nem tűrték meg őket a zsinagógában. Ő tehette le az óvadéknak 
legalább egy részét, nehogy Pált letartóztassák (lásd ApCsel 17:4-9).

„Az istenfélő görögök” (ApCsel 17:4) – általában azokat a pogányokat értik e 
kifejezés alatt, akik megszerették a judaizmust, el is jártak a zsinagógába, de 
formálisan nem tértek át a zsidó hitre. Pál korában ez széles körben megfi-
gyelhető jelenség volt. Ez a csoport Pál számára természetes hidat jelentett 
azokhoz a pogányokhoz, akik egyáltalán nem ismerték sem a judaizmust, 
sem az Ószövetséget. Legelőször a thesszalonikai gyülekezet jellemzően zsidó 
származású, tehetős emberekből állt, amit ApCsel 17:12 érzékeltet, megemlít-
ve, hogy „előkelő” görögök is hívőkké lettek. Ám egyértelműen kiderül, hogy 
1Thesszalonika megírása idejére a gyülekezetet főként pogány származású hí-
vők alkották (1Thessz 1:9), méghozzá mesteremberek (1Thessz 4:11).

Ez az evangélium egyetemességét mutatja – minden rendű és rangú, minden 
fajhoz tartozó embernek szól. Nem számít, hogy szegény vagy gazdag, görög 
vagy zsidó, mert Krisztus az egész világért meghalt. Ezért szól a Hetednapi 
Adventista Egyház üzenete is az egész világnak (Jel 14:6) – nincs kivétel sem 
faji, nemzeti hovatartozás, sem társadalmi, vagyoni helyzet alapján. Állandóan 
szem előtt kell tartani ezt az elvet! Nem szabad elszigetelődnünk, csak önma-
gunkkal foglalkoznunk, a már meglévőt őrizgetni ahelyett, hogy igyekeznénk 
kilépni a talán csak tudat alatt meghatározott kényelmi zónánkból!
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július 6.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Pál napjaitól jelen ideig Szentlelke által hívja Isten mind a zsidókat, mind 
a pogányokat. ’Isten nem személyválogató’ – jelentette ki Pál. Az apostol úgy 
tekintette magát, mint ’aki köteles mind a görögöknek, mind a barbároknak’, 
valamint a zsidóknak is. Azonban sohasem tévesztette szem elől a zsidók 
másokkal szembeni határozott előnyét, mert ’…Isten rájuk bízta igéit’ (Róm 
3:2). Kijelentette, az evangélium Isten ereje ’minden hívőnek üdvösségére, el-
sőként zsidónak, de görögnek is…’” (Ellen G. White: Az apostolok története. 4. 
kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 250. o.).

„Pál a thesszalonikaiaknak mondott prédikációjában utalt a Messiásra vo-
natkozó ótestamentumi próféciákra… Mózes és a próféták ihletett bizonyíté-
kai alapján világosan igazolta a názáreti Jézus azonosságát a Messiással, és 
megmagyarázta, hogy Krisztus hangja szólt Ádám óta a pátriárkák és prófé-
ták által” (i. m. 147. o.). 

„Isten elvárja, hogy az evangélium hirdetésének utolsó idejében, amikor az 
emberiség eddig elhanyagolt rétegét külön figyelmezteti, hírnökei különösen 
buzgólkodjanak a világ minden részében megtalálható zsidók érdekében… 
Miközben felismerik az evangélium korának Krisztusát az ótestamentumi 
írások lapjain, és megértik, hogy az Újtestamentum mily világosan magya-
rázza az Ótestamentumot, szunnyadó képességeik felébrednek és elfogadják 
Krisztust mint a világ Megváltóját. Sokan hitben elfogadják Krisztust Meg-
váltójuknak” (i. m. 250-251. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Pál az Ószövetség messiási próféciáinak talaján állva közelítette 

meg kora zsidóságát. Mennyire lehet ez a megközelítési mód hasz-
nos a mai zsidók között, főként a nem hívők között, akik talán nem 
is ismerik az ószövetségi próféciákat? 

2) Hogyan mutathatjuk be a bibliai próféciákat úgy, hogy könnyebben 
érthető legyen barátaink és szomszédaink számára? Hogyan köze-
ledjünk azokhoz, akik nem fogadják el a Biblia tekintélyét? 

ÖSSZEFOGLALÁS: A negyedév első tanulmányában számos lényeges kér-
désről szó esett. Leginkább azonban azt kell magunkkal vinnünk, hogy 
mennyire fontos Isten Igéje életünk, küldetésünk, bizonyságtételünk szem-
pontjából. Szilárdan meg kell alapozódnunk a Bibliában, az általa tanított 
igazságokban, nemcsak magunk miatt, hanem azért is, hogy a lehető leg-
eredményesebben tudjunk beszélni hitünkről.
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ISTEN MOSOLYA

„Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást” 
(Péld 10:22).

„Semmi nem lehet igazán a hasznunkra Isten áldása nélkül. Amit Isten 
megáld, az áldott. Ezért ’jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az 
ő gazdagsága’ (Zsolt 37:16). Többet ér a kevés Isten áldásával, tovább is 
tart. Isten kegyelme által a kevés sokáig elég. Ha Isten országa ügyének 
szolgálatára szenteljük magunkat, az Úrnak gondja lesz a mi dolgainkra!

Az Úr áldást adott az egyszerű mezei virágokban, a kellemes illatokban. 
Szépséggel festett meg minden apró virágszálat, hiszen Ő a Mester, a 
Művész. Aki megteremtette a természet csodáit, még sokkal többet tesz 
lelkünkért. Szereti a szépet, tehát kegyelmével kívánja díszíteni jelle-
münket. Szeretné, ha beszédünk olyan kellemes illatot árasztana, mint 
a mező virágai. Fizikai szükségleteinkről naponta gondoskodik áldása-
ival…

Igazi áldásban csak az részesül, akinek legfőbb törekvése a lelket tápláló 
és örökre szóló áldások elnyerése. Megváltónk így szól hozzánk: ’keres-
sétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak 
néktek’ (Mt 6:33). Isten valóban törődik velünk, még a múló áldásaival 
is. Mennyei Atyánk tekintete nem siklik át földi javunk felett, tudja, hogy 
ezekre szükségünk van… Amikor Isten mosolya kíséri erőfeszítéseinket, 
az többet ér minden földi jövedelemnél…

Frissen kell tartanunk minden szabadítás, áldás emlékét, amit Isten né- 
pének adott a múltban a további és még gazdagabb, bőségesebb áldások 
zálogaként! Áldásainak – melyek elnyerése kiváltságunk – nincs határa” 
(Ellen G. White: Our Father Cares. 101-102. o.).
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július 7–13.

Kapcsolatok ápolása

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 17:5-9, 
10-15, 16-34; 1Korinthus 1:18–2:2; 1Thesszalonika 2:17–3:10

„Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája? 
Avagy nem azok lesztek-é ti is a mi Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövete-
lekor? Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk” (1Thessz 2:19-20).

KULCSGONDOLAT: Az igazi evangelizáció közben olyan kapcsolatok 
szövődnek, amelyek kiállják az idő próbáját és az örökkévalóságon át 
tartanak.

Pál háromhetes evangelizációt tartott Thesszalonikában. Nagy érdeklődést 
váltott ki a sorozat, csakhogy közben felszította a helyi vallási vezetők és 
bizonyos közönséges elemek, mondhatni gengszterek ellenállását. Végül a 
városi tanács kiutasította Pált, sőt azt is meg akarták akadályozni, hogy visz-
szatérhessen. 

Ez a tanulmány az azt követő idővel foglalkozik, amikor Pál az evangéliumot 
hirdette Thesszalonikában. Egy ilyen tapasztalat után könnyen megtehet-
te volna az apostol, hogy csak az ellenállásra és a különböző nehézségek-
re gondol, ő elsősorban mégis azokra a kapcsolatokra figyelt, amelyeket a 
thesszalonikai új, keresztény közösség tagjaival alakított ki. 

Mélyen elszomorította, hogy nem tölthetett több időt az ottani hívőkkel. 
Tudta, hogy mivel ilyen rövid idő után kellett távoznia, az új keresztények 
védtelenebbek a csalódásokkal és ártalmas hatásokkal szemben. Szemé-
lyesen nem lehetett közöttük, ezért a Szentlélek levelek írására késztette, 
amelyek megtalálhatók az Újszövetségben: Pál apostol első és második levele a 
thesszalonikaiakhoz címmel.

2. tanulmány
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július 8. vasárnap

ELLENÁLLÁS THESSZALONIKÁBAN

ApCsel 17:5-9 szakasza szerint főleg mi váltotta ki az ellenállást Pál 
üzenetével szemben? Milyen kijelentésekkel akarták ellenfelei a városi 
elöljárókat is érdekeltté tenni az esetben? Hogyan fogadták ezt a város 
vezetői?

Amikor valaki új tanításokat hirdet, fellelkesítve az embereket, egyéb vallá-
si csoportok vezetőiben és tanítóiban féltékenység ütheti fel a fejét. Immár 
mások felé irányul a figyelem, aminek középpontjában addig ők álltak. Ez 
ésszerűtlen viselkedést is kiválthat belőlük, amikor megpróbálják csökken-
teni az új tanító befolyását. A római történész, Suetonius szerint röviddel 
Az apostolok cselekedetei 17. fejezetében lejegyzett események előtt a római 
zsidóság véleménye megoszlott a Suetonius által „Chrestusnak” nevezett 
személy megítélésében. E név azt sejteti, hogy a rómaiak félreértették a zsidó 
Messiás – azaz görögül: Krisztus – fogalmát. Nyilván az történt, hogy valaki 
az evangéliumot prédikálta, ami felbolydította a római zsidó közösséget. 

A római hatóság számára a Messiásról folytatott vita olybá tűnt, mintha új 
uralkodót készültek volna ültetni Róma trónjára (lásd ApCsel 17:7). Valószí-
nűleg ezért száműzött minden zsidót a fővárosból a császár (ApCsel 18:2).  
A száműzöttek közül többen Thesszalonikában telepedtek le, vagy átutaztak 
a városon, így az események híre oda is eljutott. Mivel az evangélium egészen 
felfordította a római zsidóság világát, a thesszalonikai vallási vezetők elszán-
tan igyekeztek megakadályozni, hogy náluk is hasonló helyzet alakuljon ki.

Thesszalonika városát öt-hattagú, „polgármesterekből” álló városi tanács ve-
zette, amelyben testületi döntéseket hoztak. Ez a rendszer lehetőséget biztosí-
tott arra, hogy jelentős függetlenséget élvezzenek Rómától, amit nem szívesen 
adtak volna fel. Tehát a város vezetőinek magatartása ezt az esetet illetően iga-
zán figyelemreméltó volt az adott körülmények között. A nem sokkal korábbi, 
római eseményekkel való hasonlóságok miatt az új keresztényekre akár még 
súlyos testi fenyítést is kiszabhattak volna. A város vezetői azonban elfogulat-
lanul döntöttek (szemben az ApCsel 16:22-40 szakaszában leírt esettel). Az új 
keresztényektől tekintélyes összeget kértek biztosítékként, hogy Pál nem lesz 
további háborgás okozója, majd mindenkit elengedtek. 

Az irigység és a féltékenység egészen tönkreteheti az embert. Mit 
tanulhatunk Jézus életéből és tanításaiból, aminek segítségével 
legyőzhetjük e pusztító érzéseket?
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július 9.hétfő

A BÉREAI TÖRTÉNET

Üldözés különféle okokból támadhat. Általában az azok ellen elhangzó rossz-
indulatú megjegyzések váltják ki, akik nem követtek el rosszat, de az is előfor-
dulhat, hogy a hívők provokálják ki helytelen viselkedésükkel (1Pt 3:13-16; 
4:12-16). A thesszalonikai zavargásokat nagy valószínűség szerint nemcsak 
Pál ellenfeleinek féltékenysége szította, hanem az új hívők helytelen tettei is 
rontottak a helyzeten. A két thesszalonikai levélből kitűnik, hogy Pált mélysé-
gesen aggasztotta az, ahogy az új gyülekezet néhány tagja a nyilvánosság előtt 
viselkedett. Pál felszólította a thesszalonikai keresztényeket, hogy csendesen 
éljenek, jól viseljék magukat pogány szomszédaik között (1Thessz 4:11-12). 
Figyelmeztette a rendetleneket (1Thessz 5:14), sőt, kifejezetten utasította a ta-
gokat, hogy tartsák magukat távol a rendetlenkedőktől (2Thessz 3:6-7). Azt is 
megjegyezte, hogy tudomására jutott: a gyülekezet egyes tagjai nemcsak ren-
detlenek, lusták, de „nyughatatlankodnak” is (2Thessz 3:11). Tehát a tagok né-
melyike a gyülekezetben okozott feszültségen túl a társadalom szélesebb köré-
ben is zavart keltett. A rosszindulat váltotta ki az üldözést Thesszalonikában, 
ám magaviseletük miatt az új hívők is elmarasztalhatók voltak. 

Mennyiben különbözött Pál béreai tapasztalata a thesszalonikaitól (lásd 
ApCsel 17:10-15)? Milyen tanulságot szűrhetünk le ebből?

A béreai hívők lelkesedése nagyobb volt, mind többet igyekeztek megtudni 
Istenről, jobban és jobban meg akarták ismerni a Bibliát. Nyitottan fogadták 
a hallottakat, ugyanakkor az apostolok tanítását összevetették azzal, amit az 
Ószövetséget olvasva megismertek. 

Ez példaértékű számunkra is. Lehetünk nyitottak az új gondolatokra, de 
a hallottakat mindig ellenőrizni kell a bibliai tanítások alapján. Sok dolgot 
meg kell jegyeznünk, ám sokat el is kell felejtenünk! Közben óvakodjunk a 
tévedésektől is, mivel azok eltérítenek az igazságtól! 

Noha a thesszalonikai bajkeverők hamarosan megjelentek a béreai környe-
zetben is, az ottani zsidók nem zárkóztak el az új üzenettől: „sokan hivének 
azért őközülük” (ApCsel 17:12). Célszerűnek tartották, hogy Pál továbbmen-
jen Athénba, de Silás és Timóteus ottmaradhatott Béreában, az új hívők bá-
torítására, erősítésére.

Mely esetekben járt el egyértelműen rosszul a keresztény gyülekezet? 
Mit tanulhatunk ezekből a hibákból? Szombaton beszélgessünk erről 
a csoportban!
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július 10. kedd

LÁTOGATÁS ATHÉNBAN

ApCsel 17:14-16 szerint Silás és Timóteus Béreában maradt, Pált pedig 
Athénba kísérték. Az apostol meghagyta kísérőinek, hogy Silás és Timóteus 
Athénban csatlakozzon hozzá. Arról azonban nem olvasunk, hogy ez meg 
is történt volna. Viszont 1Thessz 3:1-2 verseiből megtudjuk, hogy Athénból 
Pál visszaküldte Timóteust Thesszalonikába. Ez tehát arra utal, hogy Timóte-
us valóban csatlakozott ott az apostolhoz, legalább egy rövid időre. 

ApCsel 17:2-3 verseiben a zsidókhoz szólva Pál először is az Ószövetség-
ből beszélt a Messiásról. Mivel kezdte az athéni pogány filozófusoknak 
mondott beszédét (ApCsel 17:16-34)? Mit tanulhatunk a különböző meg-
közelítési módokból?

Athénba érve Pál nem ment fel egyszerűen az Areopágusra, hogy ott elegyed-
jen szóba a filozófusokkal. Először elidőzött egy darabig, körbejárta a várost, 
mindent megfigyelt. Felvette a kapcsolatot az Athénban élő zsidókkal és a zsi-
nagógát látogató görögökkel. Szokásos módján tárta eléjük az evangéliumot 
(lásd ApCsel 17:2-3), emellett meg akart ismerkedni a város fő kultúrájával 
is. Minden missziómunka első lépése az, hogy megfigyeljük és megismerjük 
azoknak a hitét és világnézetét, akikkel fel akarjuk venni a kapcsolatot. 

Pál Athén piacterén is elidőzött (ami az Areopágus alatt, onnan látótávolság-
ra volt), készen bárkivel beszélgetni, aki szóba állt vele. Eközben felkeltette 
több epikureus és sztoikus filozófus kíváncsiságát, akik meghívták, hogy 
szóljon hozzájuk az efféle viták megszokott helyszínén. Az athéni intelligen-
ciához intézett beszédét a helybéliek városára és vallására vonatkozó meg-
figyeléseivel kezdte. Teológiai szempontból a teremtéstől indult el, hiszen 
ez a téma mindkét fél számára érdekes volt. A zsinagógában mondottakkal 
ellentétben az Areopáguson nem a Szentírásból érvelt, hanem olyan írások-
ból, amelyeket hallgatói jól ismerhettek (ApCsel 17:27-28 verseiben görög 
írókat idéz). Ám amikor átlépte hallgatói intellektuális komfortzónáját, a fi-
lozófusok hirtelen lezárták a vitát. Néhányan azonban tovább folytatták a 
beszélgetést Pállal, és hitre is jutottak. 

Mennyire ismerjük a körülöttünk élők világnézetét és hitét? Miért 
fontos némi ismerettel rendelkezni, ha valóban szeretnénk bizonysá-
got tenni?  
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július 11.szerda

ÉRKEZÉS KORINTHUSBA

ApCsel 18:1-18 szakaszában két fő találkozási pontot is találunk a világi tör-
ténelemmel. Az első, hogy Claudius császár uralkodása alatt száműzték Ró-
mából a zsidókat (ApCsel 18:2). Biblián kívüli források ennek az idejét Kr. 
u. 49-re teszik. A másik ilyen metszéspont Gallio helytartó említése (ApCsel 
18:12). Korinthusban egyéves időszakra szólt a helytartók megbízatása, a 
feliratokból és egyéb adatokból származó információk szerint Gallio hivatali 
ideje pontosan Kr. u. 50-51-re esett. Több kritikus teológus kétségbe vonja 
Az apostolok cselekedetei történeti hitelességét, pedig számos ilyen közbeve-
tett megjegyzés támasztja alá történelmi pontosságát. Thesszalonikából tör-
tént kiutasításuk után Timóteus bizonyára Pállal és Silással utazott Béreába 
(ApCsel 17:10, 14-15), majd rövid időre ismét találkozott az apostollal 
Athénban, ahonnan Pál visszaküldte Thesszalonikába (1Thessz 3:1-2); oda 
Silással ment (ApCsel 18:5), azután pedig Korinthusba utazott Pállal talál-
kozni. Pál bizonyára Korinthusból írta 1Thesszalonikát, nem sokkal Timóte-
us érkezése után. Tudta, hogy milyen gondolatok foglalkoztatták az embere-
ket Akhájában, aminek a területén volt Korinthus (1Thessz 1:7-8). Ebben a 
levélben válaszolt a Timóteustól hallott hírekre (1Thessz 3:5-6).

Mi volt Pál üzenetének lényege 1Kor 1:18–2:2 szakaszában? Mit tudha-
tunk meg ezekből a versekből az apostol missziós stratégiájáról, amit 
Athénban és Korinthusban követett? 

Pál bizonyára nem volt elégedett az athéni filozófusokkal folytatott beszélgeté-
se eredményével, mert eldöntötte, hogy Korinthusban még egyértelműbben 
szól a görögökhöz. Ez nem ellentétes azzal a nézettel, hogy „ott kell találkoz-
ni az emberekkel, ahol vannak”, mert levelében kifejezetten az ilyen megkö-
zelítést javasolja (1Kor 9:19-23). Athénban és Korinthusban is azt mutatta 
be, hogy az emberek adott helyzetében történő megközelítése nem elvont 
tudomány. Fontos állandóan tanulni és módszereinket a tanultakhoz igazí-
tani. Pál nem egyformán dolgozott minden városban. Nagyon is érzékenyen 
figyelte a változó időket, kultúrákat, körülményeket. 

Olvassuk el ismét a mai igeszakaszokat! Milyen tekintetben időszerű 
e részek fő üzenete ma, amikor a világ „bölcsessége” oly gyakran ütkö-
zik a kereszt „bolondságával”?
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július 12. csütörtök

PÁL KITÁRJA SZÍVÉT

Olvassuk el 1Thessz 2:17–3:10 szakaszát! Mennyire kötődött Pál ezek-
hez a hittestvéreihez? Milyen volt a kapcsolata velük? Mit tudhatunk meg 
az adott részből e kérdésekről? Hogyan viszonyuljunk azokhoz, akiknek 
szolgálunk? Mit tanulhatunk erről Páltól?

Mélyreható gondolkodásmódja és időnként konfrontálódó hangvétele miatt 
(lásd pl. Gal 1:6-7; 3:1-4; 4:9-11) néha úgy tűnhet, hogy Pál az érzelmek és 
a személyes kapcsolatok terén elutasító volt. Ám ez a kedves betoldás más 
képet mutat. Szoros kapcsolatokat ápoló evangelizátor volt, aki a nagy misz-
szióparancs értelmében különös hangsúlyt fektetett a tanítványok képzésére 
(Mt 28:19-20).

Az imént idézett szakaszban Pál nyíltan ír érzéseiről. Hiányoztak neki a 
thesszalonikai hívők, amit ez a szófordulat is érzékeltetett: „nagy kívánság-
gal”. Jézus visszajövetelekor szolgálata bizonyságaiként akarta az Úr elé ál-
lítani a thesszalonikaiakat. Nem elégedett meg egyszerűen azzal, hogy majd 
az idők végén üdvösségre jut; vágyott annak bizonyítékára, hogy élete való-
ban sokakat segített Isten országa felé. 

Amikor Pál már „nem tűrhette tovább” a thesszalonikaiak hiányát, elküldte 
egy közös barátjukat hogylétük felől tudakozódni. Attól tartott, hogy Sátán 
valahogy eltéríti őket meggyőződésüktől. Roppant nagy megnyugvást jelen-
tett neki, amikor Timóteus beszámolt arról, hogy erősen állnak a hitben.

1Thessz 3:6 verse érdekes célzást tesz a mélyebb összefüggésekre. Timó-
teus beszámolóját hallva Pál örömmel értesült arról, hogy a hívők jó véle-
ménnyel vannak róla, és éppen annyira szeretnének találkozni vele, mint 
amennyire Pál kívánja látni őket. Az apostol hirtelen kényszerült távozni 
Thesszalonikából, és mintha nem lett volna biztos abban, hogyan is véleked-
tek róla távollétében. Sokat jelentett neki, hogy a hűségükről hallott. Önér-
tékelését Pál talán bizonyos fokig összekötötte küldetése sikerével. Végtére 
ő is ember volt. 

Timótheous beszámolója óriási örömet jelentett Pál számára, miközben Is-
tenhez imádkozott, ám akkori öröme nem csillapította erős vágyát, hogy 
személyesen is láthassa őket, folytathassa felkészítésüket a keresztény életre. 
Mivel erre nem volt lehetősége, maga helyett először elküldte Timóteust, és 
levelek útján is tartotta a kapcsolatot a thesszalonikaiakkal. Ezek a levelei is 
az Újszövetség részeivé váltak. 
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július 13.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Ha megaláznánk magunkat Isten előtt és kedvesek, udvariasak, gyengédek és 
könyörületesek (a szerző kiemelése) lennénk, százan térnének meg az igaz-
sághoz ott, ahol most csak egy valaki. Ám megtérésünket hangoztatva még 
mindig az én nagy csomagjait hurcoljuk magunkkal, túl drágának tartva ah-
hoz, hogy lemondjunk róluk. Kiváltságunk, hogy ezeket a terheket Krisztus 
lábához tegyük, helyettük pedig felvegyük Krisztus jellemét, hasonlatossá-
gát. A Megváltó várja, hogy ezt megtegyük” (Ellen G. White: Testimonies for 
the Church. 9. köt. 189-190. o.). „Jézus egész tanítói működése alatt állandó-
an a tanítványok elé tárta azt a tényt, hogy egyek kell legyenek vele munká-
jában, mely megszabadítja a világot a bűn rabszolgaságából… Minden tény-
kedésével a személyes munkára nevelte őket, mely számuk növekedésével 
bővül, míg végül eljut a föld legszélső határáig” (Ellen G. White: Az apostolok 
története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 21. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Beszéljük meg a hétfői rész utolsó kérdésére adott válaszainkat! 

Hogyan kerülhetjük el az új hívők hibáit? Vagy talán bizonyos ese-
tekben mi is éppen úgy teszünk, mint ők?

2) Az iménti idézet szerint az „én” gátolja az eredményesebb misszió-
munkát és a bűnösök megtérését. Miképpen mutatkozik meg 
„énünk” az életünkben? Hogyan tanulhatjuk meg, mit jelent „meg-
halni az énnek”? 

3) A nagy misszióparancs (Mt 28:19-20) középpontjában az szerepel, 
hogy „tegyetek tanítványokká”. Beszéljünk tapasztalatainkról azzal 
kapcsolatban, hogy mit jelent tanítványnak lenni, ill. valakit tanít-
vánnyá tenni! Gyülekezetünk mennyire összpontosít a tanítványok 
képzésére? Hogyan javulhatna a helyzet?

4) Hogyan magyarázhatnánk meg valakinek, hogy mit jelent „a 
kereszt bolondsága”? Vajon miért használta Pál ezt a kifejezést? Mit 
árul el a valóságról alkotott képünk korlátoltságáról az, hogy 
sokan a legfontosabb igazságot „bolondságnak” tartják?

ÖSSZEFOGLALÁS: Mindössze három hét alatt igen erős kötődés alakult ki 
Pál és a thesszalonikai új hívők között. Mivel az apostol nem tudott visszatér-
ni hozzájuk, először Timóteust küldte el maga helyett. A Szentlélek ihletésé-
re két levélben is kitárta előttük a szívét. Az evangélium igazi hirdetése nem 
állhat meg a keresztény hitelvek egyszerű elfogadtatásánál. A keresztény hit 
hat az ember fizikai, lelki és érzelmi életére is.
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
A KIÁLTÁS

A kiáltás a koponyahegyről,
a Teremtésig visszhangzik;
mintha annak része lenne,
s valaki kihajol belőlem,
megigazítja hófehér köntösét,
egészen a vállamtól
a bokámig.
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július 14–20.

Thesszalonika Pál korában

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: János 3:3-8; 11:48-50; 1Korinthus 9:19-27; 
16:19; 1János 2:15-17

„Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek 
szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem” (1Kor 9:19).

KULCSGONDOLAT: Az ókori Thesszalonika viszonyainak rövid tanul-
mányozása is sejteti, hogy ebben a városban Pál egészen egyedi és alapo-
san megtervezett módon hirdette az evangéliumot.

Ebben a tanulmányban főként arra összpontosítjuk a figyelmet, amit a tör-
ténelem, az irodalom és a régészet által megtudhatunk Thesszalonika váro- 
sáról. 

Ez az anyag két okból is fontos. Először is bepillantást enged abba, hogyan 
értette Pál szavait eredeti hallgatósága és olvasótábora. Közben megvilágítja 
a leírtak értelmét, valamint azt, hogyan hatott ez az üzenet akkor a gyüleke-
zetre és a társadalomra. 

Másodszor pedig, minél jobban megismerjük a thesszalonikaiak elgondo-
lásait és hitét, annál jobban értjük, hogy mi volt az, amire Pál válaszolt. Az 
evangélium hirdetése miatt az apostolnak bizonyára ki kellett igazítania té-
ves nézeteket. Ez a tanulmány tehát nem kizárólag a Bibliára összpontosítja 
a figyelmet, de alapot képez ahhoz, ahogyan a negyedév további részében a 
két thesszalonikai levél bibliai könyveit olvasni fogjuk. 

3. tanulmány



23www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Biblia-tanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok

július 15. vasárnap

A RÓMAIAK ÉRKEZÉSE THESSZALONIKÁBA

Miként hatott a rómaiak thesszalonikai jelenléte a Kr. u. I. századi Pa-
lesztinában, Jeruzsálemben a Jézus szolgálatát illető politikai és vallási 
döntésekre (lásd Jn 11:48-50)? Gondoljuk végig ezt az érvelést! Milyen 
ijesztő módon tűnhetett érthetőnek a logikájuk?

A görög városállamok közötti háborúk miatt a thesszalonikaiak Kr. e. 168-ban 
behívták a rómaiakat, hogy terjesszék ki fennhatóságukat a városra és védjék 
meg a környékbeli ellenségtől. A rómaiak jutalomként, hogy a thesszalonikaiak 
a háborúban „jó oldalra” álltak, több-kevesebb önrendelkezést biztosítottak 
nekik. Thesszalonika a birodalmon belül szabad városi rangot kapott, ami azt 
jelentette, hogy lényegében ők dönthettek belső kérdéseikről, sorsukról. Eb-
ből következően a lakosság tehetősebb, befolyásosabb rétegei nagyjából úgy 
élhettek, mint azelőtt, így Pál korában is Róma és a császár pártján álltak. Az át-
lagemberek és főleg a mesteremberek számára azonban korántsem volt kelle-
mes az élet. Thesszalonikában a római fennhatóságnak három fő kedvezőtlen 
hatása volt. Az első, hogy a rómaiak érkezése felborította az addigi gazdasági 
életet. A régió és a város piacai megsínylették a háborút és a kormányváltást.  
A visszaesés jobban sújtotta a szegényebb rétegeket, mint a vagyonosabbakat. 
A negatív hatás idővel azután mérséklődött. Másrészt, noha Thesszalonika 
autonómiája nagyjából megmaradt, a politikai gyengülést igencsak megérez-
ték lakói. Bizonyos vezetők helyét idegenek foglalták el, akik egy távoli város 
(Róma) elkötelezett hívei voltak, nem pedig Thesszalonikáé. Még a legember-
ségesebb idegen megszállás sem marad sokáig népszerű. Harmadsorban pe-
dig meg kell említeni a megszállással elkerülhetetlenül együtt járó gyarmati 
kizsákmányolást. A rómaiak megkövetelték a tartományoktól, hogy megha-
tározott mennyiségű adót szolgáltassanak be. A termények, az ásványok és 
különféle helyi termékek bizonyos százalékát hajóval kellett Rómába külde-
ni a birodalom szükségleteinek fedezésére. Noha Thesszalonika előnyösebb 
helyzetben volt Jeruzsálemnél, a helyi közösségek számára így is kikerülhe-
tetlen, jelentős terhet jelentett a római uralom és megszállás. A nyomás pedig 
kimondottan a szegényebb, dolgozó rétegekre nehezedett. Az évtizedek mú-
lásával a város lakosságának ez a része egyre elkeseredettebb lett és a helyzet 
változásában reménykedett. 

Miként hat az egyház működésére az ország általános, politikai, gaz-
dasági helyzete? Mi mindent tesz gyülekezetünk vagy kellene tennie 
társadalmi megítélése és helyzete javításáért? 
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július 16.hétfő

A POGÁNYOK ELLENÁLLÁSA RÓMÁVAL SZEMBEN

A sok thesszalonikai által érzékelt erőtlenségre a tudósok által Cabirus-
kultusznak nevezett mozgalom jelentette a választ. A kultusz egy Cabirus 
nevű ember köré épült, aki felemelte szavát a jogaiktól megfosztottakért, ám 
végül saját két testvére gyilkolta meg. Királyi jelvényekkel temették el, és a 
kultusz mártír hősként állított neki emléket. 

Az alsóbb néposztályok hite szerint Cabirus csodatévő erővel bírt életében. 
Abban is hittek, hogy időnként csendben visszatért az életbe segíteni az em-
bereken, és egyszer majd visszatér igazságot szolgáltatni az egyszerű em-
bereknek, valamint visszaszerezni a város régi függetlenségét és nagyságát.  
A Cabirus-kultusz a bibliai reménységre emlékeztető reményt nyújtott az el-
nyomottaknak.

Még különösebb a kép, amikor megtudjuk, hogy véráldozatot is követeltek 
Cabirus tiszteletének részeként, mártírhalálának emlékére. A thesszalonikai-
ak beszéltek a „vérében való részesedésről” – ami emlékeztet bizonyos páli 
megfogalmazásra. Így nyertek felszabadulást a bűntudat alól. Ez a kultusz fel-
oldotta az osztályok közötti különbséget is, a társadalom minden rétegének 
tagjaira egyenlőként tekintett.

Azonban egy másik hatás is megfigyelhető. Augustus császár idejében, a 
császárkultusz kezdetén a rómaiak kijelentették, hogy Cabirus már eljött, 
méghozzá a császár személyében. Más szóval az elnyomó hatalom kisajátí-
totta az elnyomottak reménységét. Ettől kezdve a thesszalonikai vallási élet-
ben már nem találtak megnyugvást a szegényebbek. Az átlagember kielégítő 
vallás nélkül maradt. A császárkultusz tehát azt is jelentette innentől fogva, 
hogy ha fellépne a városban egy, az igazi Cabriusra emlékeztető személy, az 
uralkodó osztály azonnal fenyegetést látna benne. 

A rómaiak elfogadták a Cabrius-kultuszt, ennek nyomán olyan lelki űr ma-
radt az emberekben, amit csak az evangélium tölthetett be. Krisztus volt 
az igazi beteljesedése azoknak a váradalmaknak és álmoknak, amelyeket 
Thesszalonika lakói Cabriusra vetítettek ki. Az evangélium már a jelenben is 
belső békét adott, majd a második advent utáni időre a gazdasági és politikai 
állapotok végleges megfordulását ígérte.

Milyen fontos igazságot fejez ki 1Jn 2:15-17 szakasza (vö. Préd 2:2-12)? 
Miként tapasztaltuk már mi magunk is e szavak valóságát?
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július 17. kedd

AZ EVANGÉLIUM KAPCSOLÓDÁSI PONTJA

A tegnap tanultak értelmében könnyen érthető, hogy a város pogány lakossá-
gának nagy része miért fogadta olyan örömmel az evangéliumot, amikor végre 
eljutott Thesszalonikába. Akár hallott már érkezése előtt a Cabrius-kultuszról 
Pál, akár nem, a zsinagógában a Messiásról mondott beszédével mintha éppen 
a helyi pogányság sajátos lelki vágyódását öntötte volna szavakba. Amikor az 
evangélium Thesszalonikába ért, a szegényebb réteg készen állt befogadásá-
ra, amit sokan meg is tettek. Ám hajlottak a szélsőséges magyarázatokra is.  
A Cabrius-kultusz elültette a népben a hatalom elleni lázadás lelkületét, és ta-
lán éppen ebből eredt az a rendetlenkedő magatartás, amit Pál mindkét, nekik 
szóló levelében megemlít (lásd 1Thessz 4:11-12; 5:14; 2Thessz 3:6-7, 11).

Milyen alapvető missziós stratégiát fogalmazott meg Pál 1Kor 9:19-27 
verseiben? Milyen lehetséges veszélyt jelenthet ez a módszer? Hogyan 
tartható kellő egyensúlyban a szakaszban foglalt két elv?

Az evangélium befolyása akkor a legnagyobb, ha a hallgatóság úgy érzi, hogy 
éppen megfelel a szükségleteiknek, reményeiknek és vágyaiknak. A Szent-
lélek valóban hidat építhet az evangélium elfogadása számára, de általában 
a bizonyságtevők odafigyelésére, imádságára és kísérletezésére van szükség 
ahhoz, hogy a hallgatók azt érezzék, az üzenet pontosan nekik szól. A ta-
pasztalat azt is mutatja, hogy az emberek mindig valamilyen változás idején 
a legnyitottabbak az adventi üzenetre. Ilyen változó helyzetet okozhat gaz-
dasági nehézség, politikai küzdelem, háború, esküvő, válás, költözés, esetleg 
az egészség meggyengülése vagy a környezetben bekövetkezett haláleset.  
A thesszalonikaiaknak éppen eléggé kijutott az efféle változásokból, ami 
csak erősítette az evangélium meggyökereződését közöttük. 

Viszont az is megfigyelhető, hogy a változások idején megkeresztelkedők 
nem lesznek elég stabilak, legalábbis eleinte. A legtöbben a megtérésük utá-
ni néhány hónapban fordulnak el a hittől. A thesszalonikai hívőknek szóló 
levelek arról tanúskodnak, hogy a Pál látogatása utáni hónapokban jelentős 
labilitást tapasztaltak a gyülekezetben. 

Mivel segíthetünk azoknak a tagoknak, akik még csak ismerkednek 
Krisztusban való új életükkel? Beszélgessünk valakivel az új vagy fia-
tal tagok közül! Mit tehetnénk, hogy segítsünk neki szilárdan megáll-
ni az Úrban, meggyökereződni? Meglepődünk majd, hogy az ilyen 
szolgálat mennyire megerősít bennünket is! 
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július 18.szerda

PÁL, AZ „UTCAI PRÉDIKÁTOR”

Az I. századi görög-római világban különösen sok filozófus lépett fel, akik 
nyilvános fórumokon igyekeztek hatni egyénekre és csoportokra egyaránt, 
nagyjából úgy, mint ahogy a mai utcai prédikátorok működnek. 

Az ókori filozófusok szerint az ember képes belülről változtatni magán (a 
megtérés egy formája). Remélték, hogy nyilvános szónoklataikkal és magán-
beszélgetéseikkel előidézhetik tanítványaikban a változást. Ezért igyekeztek 
kételyt ébreszteni hallgatóikban addigi szokásaik és gyakorlatuk iránt, hogy 
így nyitottá váljanak az új gondolatokra és a változásra. A végső cél az egyre 
nagyobb önállóság és az erkölcsi fejlődés volt. 

A filozófusoktól elvárták: azzal érdemeljék ki a szólás jogát, hogy előbb a 
saját életükben nyerjék el az erkölcsi szabadságot. „Orvos, gyógyítsd meg 
magad!” – az ókori világban ez bevett elgondolás volt. A filozófusok azzal 
is tisztában voltak, hogy üzenetükön időnként alakítani kell, ha különféle 
gondolkodású emberekhez szólnak, valamint fontos őrizni jellemük és ta-
nításuk tisztaságát. Tehát számos párhuzam vonható e tanítók és Pál mun-
kája között, aki szintén sokfelé megfordult és nyilvános helyeken is tanított 
(ApCsel 17:17; 19:9-10). Viszont két fő különbséget találhatunk Pál és a fi-
lozófusok módszerei között. Először is, az apostol nemcsak nyilvános he-
lyeken tevékenykedett. Arra törekedett, hogy követőit tartós közösségekbe 
fogja össze. Ehhez valamelyest el kellett különülni „a világtól”, és érzelmi 
kötődésnek, mély elköteleződésnek is ki kellett alakulnia a csoportokban. 
Másrészt Pál azt is tanította, hogy a megtérés nem egy bölcs beszéd hatására 
meghozott belső döntés eredménye, hanem Isten természetfeletti munkája, 
ami kívülről hat az emberre (lásd Jn 3:3-8; Gal 4:19; Fil 1:6). Tanítása nem 
csupán filozófia volt, hanem az igazság hirdetése és annak bemutatása, hogy 
milyen hatalmas munkát végez Isten az emberiség megváltásáért. 

A filozófusok működésének árnyoldala az volt, hogy tevékenységükkel a lét-
fenntartás kényelmes módját űzték, sok szélhámos is akadt közöttük, vagy 
szexuálisan használták ki hallgatóikat. Persze voltak valóban tisztességes ta-
nítók is, ám az ókori világban erős kétkedéssel tekintettek a vándortanítókra.
Pál azzal akarta elejét venni a fenntartásoknak, hogy általában nem fogadott 
el támogatást hallgatóságától, hanem kemény, kétkezi munkával tartotta el 
magát. Ez pedig az elszenvedett bántalmazásokkal együtt bizonyította, hogy 
őszintén hitt abban, amiről prédikált, és nem a haszonszerzés reményében 
beszélt. Legmeggyőzőbb prédikációja az élete volt.
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július 19. csütörtök

HÁZI GYÜLEKEZETEK

Olvassuk el Róm 16:5, 1Kor 16:19, Kol 4:15 és Filem 1-2 verseit! Mi a 
közös bennük?

A római korban a lakhelyeknek két fő típusa létezett. Volt a domus, a nagy, 
családi ház, amit egy belső udvar köré építettek. Főként így laktak a tehető-
sebbek. Egy ilyen házban 30-100 ember is összegyűlhetett. A lakások másik 
fő fajtája az insula volt: alul az utcára nyíló műhely vagy bolt, az emeleten pe-
dig lakás. A városi munkásemberek leginkább ilyen házakban éltek. Egy-egy 
ilyen otthonban vagy műhelyben normális körülmények között csak kisebb 
gyülekezet fért el. 

Mindkét lakástípusban egy család két-három generációja élt együtt, de volt 
helye a családi vállalkozás alkalmazottainak, a látogatóknak és még a rab-
szolgáknak is. Ha a családfő megtért, az mindenképpen nagy hatással le-
hetett a ház minden lakójára. Egy városi házi gyülekezet számára az ideális 
hely a település központja közelében lehetett. A lakáshoz tartozó műhely 
vagy üzlet lehetőséget biztosított a munkát kereső mesteremberekkel, keres-
kedőkkel, vásárlókkal és kézművesekkel való találkozásra. Pál missziómun-
kája nagyrészt ilyen közegben történhetett. 

A világ bizonyos részein még ma is házi gyülekezetekben tartanak isten-
tiszteletet, főként ha nincs külön gyülekezetük. Az is előfordul, hogy másra 
nincs engedély, így a házi gyülekezet marad az egyetlen lehetőség.

Mit tudhatunk meg ApCsel 18:1-3 verseiből Pál munkamódszereiről?

Római polgárként és mint az izraelita elit egykori tagja, Pál bizonyára a fel-
sőbb réteghez tartozott. A kétkezi munka végzése bizonyos áldozat lehetett 
számára, viszont így azonosulhatott a munkásemberekkel és sikerült is kap-
csolatot kialakítania velük (lásd 1Kor 9:19-23).

Gyülekezetünk milyen kapcsolatban áll a környezetével? Vajon részét 
képezi a közösségnek, vagy inkább olyan, mint egy erőd, elszigetelve 
magát a világtól, hogy veszélyei ne hathassanak tagjaira? 
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július 20.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A Gondviselés irányította a nemzetek megmozdulásait, az emberi törekvé-
sek és hatások hullámzásait, míg a világ megérett a Szabadító eljövetelére… 
Ebben az időben a pogány vallási rendszerek elveszítették már a népre gya-
korolt befolyásukat. Az embereket fárasztotta az üres pompa, és unták a me-
séket. Olyan vallásra vágyakoztak, amely nyugalmat ad szívüknek… A zsidó 
nemzeten kívül is voltak olyanok, akik isteni tanító megjelenéséről jöven-
döltek. Ezek az emberek kutatták az igazságot, és az ihletés Lelke töltötte be 
őket. Mint csillagok a sötétedő égen, egymás után tűntek fel ezek a tanítók. 
Prófétai szavaik reményt gyújtottak a pogány világ ezreinek szívében” (Ellen 
G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 23-24. o.).

„Amikor Pál először látogatott el Korinthusba, olyan emberek között találta 
magát, akik gyanakodva tekintettek az idegenek indítékaira. A tengerparton 
élő görögök vérbeli kereskedők voltak. Oly rég gyakorolták az üzleti prakti-
kákat, hogy egészen elhitték: a nyereség az istenfélelem bizonysága, és dicsé-
retes a pénzkereset, akár tiszta, akár kétséges módon történik. Pál jól ismerte 
jellemzőiket, és nem akart alkalmat adni nekik arra, hogy azt mondják: csak 
nyereségvágyból hirdette nekik az evangéliumot… El akart hárítani mindent, 
ami félreértéshez vezetett volna, nehogy bármi gyengítse üzenetét” (Ellen G. 
White: Gospel Workers. 234-235. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Vajon mit értett Ellen White azon, hogy „az ihletés Lelke” töltötte 

be a pogány tanítókat? Vajon milyen mértékig munkálkodik Isten a 
kereszténység körein kívül is? Üdvözülhet-e az az ember, aki még 
nem hallotta Jézus nevét? Ha igen, milyen alapon? 

2) Milyen körülmények között lehet egy magánlakás megfelelő hely 
egy gyülekezet számára ma? Vajon mindig az imaház a legjobb 
helyszín a gyülekezet számára? Miért vagy miért nem? 

3) Hogyan tanulhatja meg gyülekezetünk a környezethez igazítani 
missziós erőfeszítéseit? Miért nem szabad megfeledkeznünk arról, 
hogy ami az egyik helyen eredményes, másutt nem biztosan az? 

ÖSSZEFOGLALÁS: Pál missziós tevékenységéről a bibliai beszámo-
ló az ókori Római Birodalom viszonyai között értendő. Látva, hogyan 
birkózott meg az apostol hétköznapi kérdésekkel, megtanulhatjuk, ho-
gyan alkalmazhatjuk jobban azokat az elveket és tanulságokat, amelye-
ket Isten a Szentírásban íratott le. A thesszalonikaiaknak szóló két levelé-
ben Pál zavaros időkben vezette az ókori, városban élő keresztényeket.  
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GOETHE VALLOMÁSA JÉZUSRÓL

„J. W. Goethe (1749-1832), a világirodalom egyik óriása így ismerte 
meg Őt: ’Az életben úgy jelenik meg Jézus, mint valódi filozófus – 
ne botránkozzatok meg ezen a kifejezésen! –, mint egy bölcs, a szó 
legmélyebb értelmében: megáll a maga pontján; megjárja az útját; és 
miközben az alant lévőt magához felemeli, miközben a tudatlanokat, 
szegényeket, a betegeket részesévé teszi bölcsességének, gazdagságá-
nak, erejének, és ezért már-már úgy tűnik, hogy egy szinten van ve-
lünk, aközben más oldalról nem tagadja meg a maga isteni eredetét; 
Istennel egyenlővé meri magát tenni, igen: mert merte magáról kije-
lenteni, hogy Ő Isten. Így ifjúságától fogva csodálatba ejtette környe-
zetét, ennek egy részét megnyerte a maga számára, a másikat pedig 
maga ellen ingerelte.’ Ebből az 1770. április 12-én kelt naplójegyzet-
ből megtudjuk ennek az érdekes gondolatnak a forrását is. Krisztus 
fényében így vall önmagáról Goethe: ’Az vagyok, aki voltam, csakhogy 
Urammal, Istenemmel és az Ő szeretett Fiával, Jézus Krisztussal… 
jobban állok. Ebből következik, hogy valamivel bölcsebb vagyok, és 
megtapasztaltam, hogy mit jelent ez: A bölcsesség kezdete az Úrnak 
félelme’” (Dr. Szigeti Jenő: Letűnt korok, régi titkok. Budapest, 1999, 
Esély Mozaik Kiadó. 357-358. o.).
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július 21–27.

Boldog és hálás

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 
1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15

„Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok 
a mi imádságainkban; szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti 
szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménysé-
geteknek állhatatosságát, az Isten előtt, a mi Atyánk előtt” (1Thessz 1:2-3).

KULCSGONDOLAT: Pál sok jót elmondott a thesszalonikai hívőkről, fő-
ként, amikor első levelét kezdte írni nekik. Érdemes megfigyelni, hogy 
miért dicséri őket. 

Pál az imádság hangsúlyozásával kezdi 1Thesszalonika levelét. Nyomatéko-
san kiemeli, hogy mennyit imádkozik értük, ami már önmagában is érzékel-
teti az ottani gyülekezet iránti mélységes szeretetét, a törődését.

Annak örül, hogy a thesszalonikaiak összességében véve hűségesek marad-
tak. Életük bőséges bizonyítékot szolgáltat a Lélek átalakító munkájára, pe-
dig sok nehézséggel kellett szembenézniük. 

Az apostol az 1. fejezet végén megjegyzi: a thesszalonikai hívők azért váltak 
igazi „adventistákká”, mert nyitottan fogadták őt magát és tanítását. Hívő-
ként nap mint nap annak váradalmában éltek, hogy Jézus eljön a mennyből, 
megszabadítani őket „amaz eljövendő haragtól”. 

E tanulmány által bepillanthatunk abba, hogyan birkóztak meg az új hívők 
az evangélium megismerése után jelentkező nehézségekkel. 

4. tanulmány
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július 22. vasárnap

HÁLAIMA (1THESSZALONIKA 1:1-3)

1Thesszalonika bevezető szavaiban máris érzékelhetjük Pál önzetlenségét. 
Egyértelmű, hogy ő írta a levelet (2:18; 3:5; 5:27), de azonnal megemlíti 
munkatársait, Silvánust és Timóteust is. 

Mi mindenért ad hálát Pál Timóteussal és Silvánussal együtt (1Thessz 
1:1-3)? Mit jelent mindez a gyakorlatban? Azaz, hogyan mutatkoznak 
meg az említett dolgok a hétköznapi életben? Például az életmódban mi-
ként tűnik ki „a ti hitetek munkája”?

Ez a levélkezdet az ókori görög levélírás jellegzetes formáit tükrözi, ám egy 
érdekes különbséggel. A tipikus görög levél bevezetésében szerepel a kegye-
lem, amihez Pál hozzákapcsolja az ismert héber köszöntést: békesség (hébe-
rül shalom). A „kegyelem” és a „békesség” találó módon mutatja be a Jézussal 
szerzett tapasztalat lényegét. 

Mit tudunk Silvánusról? Ki volt ő? A név az arám Silás latin megfelelője.  
A Palesztina területén kívül élő zsidók héber nevük mellé általában felvettek 
görög vagy latin neveket (pl. Saulból így lett Pál). Silás is jeruzsálemi keresz-
tény volt, mint Márk, aki egyik első útitársaként kísérte el az apostolt misz-
sziós útjaira. Pál igyekezett mindent megtenni az egyház egységének megőr-
zéséért, ezért is tartottak vele a jeruzsálemi gyülekezet megbízható vezetői.

Mely szavak szerepelnek 1Korinthus 13. fejezetében és 1Thessz 1:1-3 sza-
kaszában is? Közülük melyiket hangsúlyozza leginkább 1Korinthus 13?

Pál imádságaiban a valóságra összpontosít, nem csupán a lelkiség felszínes 
formájára. A hit komoly fáradozást eredményez, őszinte szeretetből rengeteg 
munka fakad, a reménységhez pedig sok türelem kell. E szavakkal kapcso-
latban a hangsúly nem az elvont elméletekre, hanem a tevékenységre kerül. 
Az Újszövetség különböző helyein a hit, szeretet, remény sorrendje különfé-
leképpen jelenik meg, de a három közül a legfontosabbnak mindig az utolsó 
helyen állót tekintik (lásd 1Kor 13:13). 1Thessz 1:3 versében a sorrend is 
érzékelteti, hogy milyen fontosnak tartja Pál az utolsó idő eseményeit mind-
két levélben. 

Az apostol visszaemlékszik rá, hogyan fogadták az evangéliumot a 
thesszalonikai hívők, és ezért is hálát ad Istennek. Feltehetőleg remélte, 
hogy dicséretei hallatán majd készségesebben fogadják a következőkben 
megfogalmazott aggodalmait is.
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július 23.hétfő

ISTEN KIVÁLASZTÁSA (1THESSZALONIKA 1:4) 

Mit jelent az, hogy Isten kiválasztott (1Thessz 1:4)? Azt, hogy gyakorla-
tilag nincs választásunk? Vagy azt, hogy akit nem választott ki Isten, az 
nem üdvözülhet, még ha szeretne, akkor sem? 

A 4. versben folytatódik az a körmondat, amit Pál még a 2. versben kezdett 
azzal, hogy „Hálát adunk…” Többek között azért ad hálát Istennek, mert 
tudja, hogy Isten kiválasztotta a thesszalonikaiakat. 

Bizonyos keresztények a kiválasztottság gondolatával kapcsolatban túlzásba 
esnek, ami ahhoz vezet, hogy a hívő nem figyel oda életstílusára, magatartásá-
ra. Szerintük az üdvösség Isten választásától függ, nem a miénktől. Ez a tanítás 
olyan gondolatot is kiválthat, hogy Isten csak némelyeket részesít kegyelmé-
ben, vagy aki egyszer üdvösségre jut, az már soha nem dönthet másként. 

Hogyan fejezi ki a Szentírás, hogy az üdvösséget mi magunk választhat-
juk (Józs 24:15; 1Tim 2:4; Jel 3:20)?  

Az ember képtelen lenne a hitre, ha Isten nem vonná magához, ám végső 
soron az Úr engedi, hogy meghozzuk saját döntésünket Őt és értünk vállalt 
tetteit illetően. Kiválasztott minket Krisztusban. Minden embert kiválasztott 
az üdvösségre. Az, hogy egyesek nem üdvözülnek – nem tartanak igényt 
a felkínált üdvösségre –, a saját döntésük következménye, nem Istené. Pál 
is megfogalmazta 1Tim 2:4 versében: Isten „azt akarja, hogy minden ember 
idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.” 

Gondoljunk bele, mit jelent nekünk a tudat, hogy Isten „kiválasztott” 
– azt akarja, hogy üdvözüljünk! Ha pedig elveszünk, akkor ránk 
nézve nem teljesül az emberiség egészére vonatkozó vágya. Milyen 
bátorítást találunk ebben az igazságban? 
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július 24. kedd

BIZONYOSSÁG KRISZTUSBAN (1THESSZALONIKA 1:5)

Hogyan szerezhetünk bizonyosságot arról, hogy Isten elfogad (1Thessz 
1:5)? Mi volt a thesszalonikai hívők életében az a három bizonyság, ami 
jelezte Pálnak, hogy jó a kapcsolatuk Istennel? 

Az 5. versben Pál részletezi, szerinte milyen alapon választotta ki Isten a 
thesszalonikai hívőket (4. vers), majd hálájának további indokait sorolja (2. 
vers). Örömmel gondol az életükben felismerhető bizonyítékokra, amelyek 
alátámasztják, hogy elfogadták Istent, Ő pedig helyeslően tekint rájuk. 

A vers elején Pál örömének ad hangot a thesszalonikai hívők és az Úr kap-
csolatának látható, külső jelei miatt. Amikor az evangéliumot elfogadták, 
nem csupán értelmükkel ismerték el tanításait. Mindennapi életükben meg-
mutatkozott Isten jelenléte és hatalma. A gyülekezet hétköznapjaiban olyan 
dolgok történtek, amelyekre csak az Úr közbelépése lehetett a magyarázat. 
Az emberek választ kaptak imáikra, az életük megváltozott. A cselekedeteik-
ben mutatkozott meg, hogy őszinte, valódi a hitük. 

Honnan tudhatjuk, hogy valóban jelen van-e a Szentlélek az életünkben 
és a gyülekezetünkben (lásd 1Kor 12:1-11; Gal 5:19-23)?

A Lélek „gyümölcse” erős bizonyítéka annak, hogy Isten munkálkodik az 
életünkben. Szeretetet, örömet és békességet csak ideig-óráig lehet tettetni; 
a gyülekezeti élet hétköznapjainak stresszhelyzeteiben végül elkülönül az 
igaz a hamistól. A Szentlélek élő jelenlétében a bűnös ember számára kez-
denek természetessé válni azok a dolgok, amelyek addig nem tűntek ter-
mészetesnek. A keresztények puszta kedvességből, jóságból megteszik azt, 
amiről azelőtt hallani sem akartak. A thesszalonikai hívők életében Pál bősé-
ges bizonyítékát látta annak, hogy megváltoztak a Szentlélek természetfeletti 
munkája nyomán. 

Az apostol szemében az bizonyította leginkább a thesszalonikaiak kiválasz-
tottságát, hogy mély meggyőződés élt bennük, bíztak az evangélium igazsá-
gában és Isten valóban jelen volt az életükben. Noha nem minden esetben 
igazolódik be az ilyen meggyőződés, de a hamisítatlan evangéliummal álta-
lában együtt jár az erős bizonyosság, hogy rendben van az ember kapcsolata 
Istennel.

Van üdvbizonyosságunk? Ha igen, milyen erős? Végeredményben 
mire alapozhatjuk üdvbizonyosságunkat?
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szerda július 25.

PÁL KÖVETŐI (1THESSZALONIKA 1:6-7)

Mi az üzenete 1Thessz 1:6-7 verseinek? Hogyan értsük ezt arra is gondol-
va, hogy csak Krisztus lehet az igazi példaképünk? 

A legtöbb fordításban nem tűnik ki, de a 6. versben Pál azt a mondatot foly-
tatja, amit még a 2. versben kezdett el, és ami a 10. verssel ér véget. E hosszú 
résznek az a fő témája, hogy az apostol felsorolja, mi mindenért fejezi ki háláját 
imájában. A 6-7. versekben újabb két dolgot megemlít. Hálát ad (2. vers) azért, 
hogy (5. vers) a thesszalonikaiak követőivé lettek az apostolnak és munkatár-
sainak, ugyanakkor ők maguk is példaképpé váltak. Gyakran figyelmeztetünk 
rá, hogy veszélyes, ha az ember Krisztuson kívül valaki más követőjévé akar 
válni, és joggal, hiszen időnként még a legkiválóbbak is okoznak csalódást. Vi-
szont kellenek a példaképek is. Alkalmanként szükségünk van egymástól jövő 
útmutatásra, tanácsra és segítségre, hogy átrágjuk magunkat bizonyos kérdé-
seken, átvészeljünk nehezebb időket. Ki nem érezte még, hogy milyen áldás 
egy-egy jó tanács, jó példa!? Ugyanakkor akár tetszik, akár nem, ha vezetők 
leszünk a gyülekezetben, az emberek követni fogják a példánkat. Éppen ezért 
annyira fontos, hogy a tapasztaltabb keresztények éljék is, amit hirdetnek és 
életükkel mutassák be azt, amiről beszélnek. 

Pál azonban még egy pár dologra figyelmezteti olvasóit. Először is, a példa 
követése (6. vers) a megismerés után történik (5. vers). A thesszalonikaiak 
elsősorban Isten Igéjének megismerésére összpontosítottak, majd a Szent-
lélek által közvetlenül alkalmazni is kívánták életükben a megismert igazsá-
gokat. Isten Igéje mindig megbízható. Majd Pál kijelenti, hogy igazi példaké-
pünk az Úr (6. vers). Amit Jézus tett, ill. tenne, sokkal megbízhatóbb példa, 
mint Pál eljárása; az apostol nem dédelgetett hamis ábrándokat önmagával 
vagy jellemével kapcsolatban (1Tim 1:15). Ezzel együtt nagyra értékeli, hogy 
az új keresztények szeretett tanítójukként, mentorukként tekintenek rá, és 
igyekeznek követni a példáját, de nekik is méltó példaképpé kell válniuk. 
A thesszalonikai hívők a szenvedések között is örömet tanúsítottak, és eb-
ben adtak példát. A szenvedés megkeserítheti, de jobbá is teheti az embert. 
Az evangélium és a Szentlélek ereje miatt a thesszalonikai hívők – Pálhoz 
és Siláshoz hasonlóan – szenvedéseik dacára természetfeletti örömre leltek 
(ApCsel 16:22-25).

Milyen példának bizonyulunk a gyülekezetben? Az életünk mely dol-
gai segíthetnek annak, aki hasonlóan cselekszik? Mi az, ami nem 
követendő példa?
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csütörtökjúlius 26.

A HIT TOVÁBBI BIZONYÍTÉKAI (1THESSZALONIKA 1:8-10)

A thesszalonikaiak hitének milyen további bizonyítékait találjuk 1Thessz 
1:8-10 verseiben? 

A 2. versben elkezdett mondat folytatásaként Pál kifejti, hogyan váltak a 
thesszalonikai hívők Macedónia (ahol Thesszalonika volt) és Akhája (ahol 
Korinthus volt) hívőinek példaképeivé. Először is példát adtak az evangéli-
um terjesztésére, méghozzá sikeresen. Tőlük „zendült ki” az Isten Igéje mind-
két tartományba, sőt még távolabbra is. Hitüket is példaértékűnek tartotta 
Pál, mivel igazi nyitottsággal fogadták őt magát és az evangéliumot. Készen 
álltak a tanulásra. Hajlandók voltak gyökeres változásokat hozni az életük-
ben, pl. elvetették bálványaikat és hátat fordítottak bevett vallási gyakorlata-
iknak. 

Az ókori római világban, a jól megépített római úthálózatnak köszönhetően 
viszonylag gyorsan terjedtek a hírek, és sokan is utaztak. Azért mondhatta 
Pál, hogy a thesszalonikaiak hite már „minden helyen” ismertté vált, mert va-
lószínűleg a római és antiókhiai keresztényekkel is beszélt erről. Az is igaz, 
hogy általában szeretünk megfelelni az emberek magas elvárásainak. A dicsé-
retben pedig benne foglaltatik bizonyos elvárás. Amikor Pál olyan lelkesen 
beszélt hitükről, valójában biztatta őket, hogy egyre inkább növekedjenek a 
hitben. Lehetett valami sajátos, különleges a megtérésük módjában. Bálvány-
imádó pogányként két fő akadályon kellett felülkerekedniük. Először is, so-
kan furcsállták azt a történetet, hogy valaki meghalt, majd ismét életre kelt. 
Ráadásul ezt egy furcsa zsidó tanításnak vették. Sok pogány bizonyára nevet-
ségesnek tartotta a keresztény üzenetet, de nem úgy a thesszalonikaiak! Ők 
egészen átrendezték az életüket az evangélium fényében. „A thesszalonikai 
hívők hű misszionáriusok voltak. Szívük buzgalomtól égett Üdvözítőjükért, 
aki megszabadította őket amaz eljövendő harag félelmétől. Krisztus kegyelme 
által életükben csodálatos változás történt, és az általuk szóló Úr szavát erő 
kísérte. Szíveket nyertek meg a bemutatott igazság által, és a hívők száma 
növekedett” (Ellen G. White: Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, 
Advent Kiadó. 169-170. o.).

Olvassuk el újból 1Thessz 1:10 versét! Miről beszélt itt Pál? Mit értett 
az „eljövendő harag” alatt? Hogyan kapcsolódik Jézus feltámadása 
ahhoz, amivel itt az apostol foglalkozik? Miért olyan különösen fon-
tos ez az ígéret minden hitpontunkkal összefüggésben (lásd Dán 
12:2; Jn 11:24-25; 1Kor 15:12-17)?
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július 27.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Szilász és Timóteus megérkezése Macedóniából nagy örömet szerzett Pál-
nak, aki még mindig Korinthusban tartózkodott. Jó híreket hoztak azok 
hitéről és szeretetéről, akik az evangélium hírnökeinek első thesszalonikai 
látogatása alkalmával fogadták el az igazságot. Pál szíve szerető részvéttel 
volt e hívők iránt, akik a megpróbáltatások és hányattatások közepette hűek 
maradtak Istenhez. Vágyott személyes meglátogatásukra, de mivel ez akkor 
lehetetlen volt, levelet írt nekik. A thesszalonikai gyülekezetnek írt e levelé-
ben az apostol hálát ad Istennek a hitben való növekedésük örömhíréért…

’Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk 
rólatok imádságainkban; mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk 
színe előtt hitből eredő munkátokat.’

A thesszalonikai hívők közül sokan elfordultak ’a bálványoktól az Istenhez, 
hogy az élő és igaz Istennek’ szolgáljanak… Az apostol kijelentette, hogy az Úr 
hűséges követésében ’példává is lettek minden hívő számára Macedóniában és 
Akhájában’ (Ellen G. White: Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, 
Advent Kiadó. 169. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Foglalkozzunk még az emberi példakép kérdéskörével! Milyen elő-

nyökkel és hátrányokkal jár, ha példaképet választunk?
2) Pál a levélben többször is hálát ad Istennek a thesszalonikaiakért. 

Milyen szerepet kell vagy kellene kapnia a hálaadásnak istentiszte-
letünkben – úgy egyénileg, mint közösségileg? 

3) Mit találnának a környezetünkben élők, ha keresnék a gyülekezet 
hitének bizonyítékait? Mennyiben lehetne más a kép (vagy kellene 
másnak lennie)?

4) Miért olyan fontos elismerni, értékelni egymást? Ugyanakkor mire 
kell vigyáznunk ezen a téren? 

5) Gondoljuk végig újból, hogy a második advent tanítása szervesen 
kapcsolódik minden hitpontunkhoz! Milyen alapon bízhatunk 
abban, ami ennyire különbözik mindattól, ami a világon valaha 
történt? 

ÖSSZEFOGLALÁS: Pálnak örömére szolgált, hogy hálát adhatott Istennek, 
amiért bőséges bizonyítékait látta a thesszalonikai hívők életében végzett 
munkájának. Azért tudatta velük is imája tartalmát, hogy hitéletük és misszi-
ós tevékenységük további erősítésére ösztönözze őket. 
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GONDOLATOK A SZERETETRŐL

A kötelesség szeretet nélkül
kedvetlenséget támaszt.
A felelősség szeretet nélkül
kíméletlenséggé fajul.
Az igazságosság szeretet nélkül
nem más, mint keménység.
A nevelés szeretet nélkül ellenkezést vált ki.
A bölcsesség szeretet nélkül ravaszságot szül.
A kedvesség szeretet nélkül képmutatás.
A rend szeretet nélkül aprólékosság.
A tapasztalat szeretet nélkül önteltség.
A hatalom szeretet nélkül kevélységet szül.
A birtoklás szeretet nélkül fukarsággá válik.
A hit szeretet nélkül az elkerülhetetlen végzet
hiedelmének szintjére süllyed.
Az élet szeretet nélkül teljesen értelmetlen.

J. Machalse

(Kárpáti Petronella: Szeretetre vágyunk. Budapest, 2008, Advent Iro-
dalmi Műhely – Adventista Teológiai Főiskola. 84. o.)
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július 28–augusztus 3.

Az apostolok példája

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; 
Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 
1Thesszalonika 2:1-12

„Hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az 
evangéliumot, akképpen szólunk; nem úgy, hogy embereknek tessünk hanem 
az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket” (1Thessz 2:4).

KULCSGONDOLAT: A szolgálat igazi mozgatórugóinak bemutatásával 
Pál segít, hogy az evangélium fényében vizsgálhassuk meg saját szívün-
ket és életünket.

Az e heti tanulmány témája eltér az eddigiektől. Pál itt nem a gyülekezetről 
ejt szót (1Thessz 1:2-10), hanem a társaival Thesszalonikában szerzett élmé-
nyeiről számol be (2:1-12). Az előző fejezetben hálát adott Istennek azért, 
mert a thesszalonikai hívők róla vettek példát, majd ők maguk is a hűség 
példaképeivé váltak. 1Thessz 2:1-12 szakaszában még mélyebben foglalko-
zik az apostolok életmódjával, ami miatt igazi példaképpé váltak.

Természetesen számos dolog késztethet tanításra, prédikálásra és szolgálat-
ra, de Pál itt rámutatott a legfontosabbra, arra, hogy ez Istennek tetsző csele-
kedet. Az apostolt nem annyira a gyülekezet számbeli növekedése foglalkoz-
tatta, mint az, hogy Isten kegyelme által fejlődjenek a helyes lelki elvekben. 

Ebben a tanulmányban mélyen bepillanthatunk Pál gondolataiba. Az apos-
tol kitárja szívét; arra késztet, hogy mi is Isten tetszésének elnyerésére tö-
rekedjünk lelki reményeink, vágyaink, indítékaink terén, és másokra is jó 
befolyást árasszunk.

5. tanulmány
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július 29. vasárnap

BÁTORSÁG A SZENVEDÉSEK IDEJÉN 
(1THESSZALONIKA 2:1-2)

Az apostolok cselekedetei 16. fejezetének fényében olvassuk el 1Thessz 
2:1-2 verseit! Milyen kapcsolatot érzékeltet Pál korábbi, Filippiben vég-
zett szolgálata és thesszalonikai fellépése között?

1Thessz 2:1 az 1. fejezet témájára utal. A „magatok tudjátok” megfogalmazás 
emlékeztet az 5. versre, amikor pedig Pál a „tihozzátok való menetelünk” kife-
jezést használja, az a 9. verset juttatja eszünkbe. Tehát az apostol folytatja az 
1. fejezetben elkezdett témákat. Az előző fejezet azzal ért véget, amit „min-
denki” tudott már a thesszalonikai hívőkről. Itt pedig arról ír az apostol, 
amit olvasói megtudhatnak róla, saját hitbéli elkötelezettségéről. 

Pál felidézi, hogy milyen szégyenletesen bántak vele és Silással Filippiben 
az evangélium hirdetése miatt, amire a Filippiből Thesszalonikába vezető 
hosszú úton minden egyes lépés fájdalmasan emlékeztette őket. Szenvedé-
sük külső jelei bizonyára még akkor is látszódtak, amikor Thesszalonikába 
értek. Éppen ezért az apostolok elhatározhatták volna, hogy ott majd kevés-
bé nyíltan hirdetik az evangéliumot. Végtére is, ugyan ki hibáztathatta volna 
őket annak ismeretében, amit éppen átéltek!? Ám a thesszalonikaiak nyitott-
nak, készségesnek mutatkoztak az igazság elfogadására. Valós tapasztalata-
ik talán azt sugallták, hogy „soha többet ne hirdessétek az evangéliumot!” 
Fájdalmaik, szenvedéseik között azonban Isten így erősítette Pált és Silást: 
Legyetek bátrak! Legyetek erősek! Mire ők „kezdtek bátrak lenni” (1Thessz 
2:2, a szerző fordítása), pedig megvolt az esélye az üldözés kiújulásának. 
Éles, látható ellentét volt fizikai állapotuk (az azzal együtt járó minden gyen-
geségük) és az Istentől kapott erő között. Végeredményben az Úr saját di-
csőségére használta fel a külső körülményeket. Az apostolok sebei kettős 
bizonyságot szolgáltattak a thesszalonikaiaknak. Először is azt igazolták, 
hogy Pál és Silás személyes meggyőződésből hirdette az evangéliumot, nem 
haszonszerzés reményében (lásd 1Thessz 2:3-6). Másodszor pedig a hallga-
tóság előtt világossá tették, hogy Isten nagy hatalma kísérte szolgálatukat. 
Nem pusztán emberi szellemi termék volt az evangélium, amit hirdettek – az 
apostolok életében látszott az Úr élő jelenléte (lásd 13. vers).

Mire mutatnánk rá annak bizonyítékaként, hogy Isten megváltoztatta 
az életünket? Mennyire szembetűnő ez mások számára is? Látszik 
egyáltalán? 



40 www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA  • Biblia-tanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok

július 30.hétfő

AZ APOSTOLOK JELLEME (1THESSZALONIKA 2:3)

Mit hangsúlyoz ki Pál apostol saját indítékairól 1Thessz 2:3 versében?

Az ókori világban úgy tartották: három kulcsa van annak, ha valaki változ-
tatni akar az emberek gondolkodásán vagy gyakorlatán. Az érv erősségét 
aszerint ítélték meg, hogy milyen volt a beszélő jelleme (görögül: ethos), 
érvelési módja, logikája (logos), ill. milyen erővel hatottak a szónok szavai 
a hallgatóság érzelmeire, érdekére (pathos). 1Thessz 2:3-6 szakaszában Pál 
az apostolok jellemére irányítja a figyelmet, mint ami fontos eleme volt a 
thesszalonikaiakban gyökeres változásokat előidéző igehirdetésnek. E ver-
sekben Pál szembeállítja magát a filozófusokkal, akik gyakran a személyes 
haszon reményében beszéltek. Három olyan szót is használ a 3. versben, 
amivel a prédikálás vagy a szolgálat helytelen indítékaira utal. 

Az első a „hitetés”, a nem igaz vagy téves tanítás. A szónokot talán olyan gon-
dolat lelkesíti, ami egyszerűen nem állja meg a helyét. Lehet egészen őszinte, 
ám önmagát is becsapja. Azt hiszi, hogy hasznára van másoknak, csakhogy 
téves elképzelések vezetik. A második szó a „tisztátalanság”. Általában von-
zónak tartják, akiről köztudott, hogy bizonyos hatalommal rendelkezik, 
vagy aki gondolatai, tettei miatt vált elismertté. A közszereplőket motiválhat-
ják a hírnevük, ismertségük miatt kínálkozó szexuális természetű alkalmak. 
A harmadik kifejezés az „álnokság”, amit úgy is fordíthatnánk, hogy csalás. 
Ebben az esetben a szónok tisztában van azzal, hogy az általa képviselt gon-
dolat nem állja meg a helyét, téves; tudatosan igyekszik félrevezetni hallgató-
ságát, hogy hasznot húzzon. 

Pál és Silás szavai mögött nem voltak efféle indítékok. Ha ilyesmi hajtotta vol-
na őket, akkor a Filippiben elszenvedett bántalmazás hatására bizonyára fel-
hagynak a prédikálással. Thesszalonikában tanúsított bátorságuk csak annak 
tulajdonítható, hogy Isten ereje késztette őket szólásra. Thesszalonikában az 
evangélium nagy hatása részben az apostolok jellemének volt köszönhető, 
ami beszédükön is átsugárzott (lásd 1Thessz 1:5). A logikus érvelés és az 
érzelmekre ható beszéd kevés lett volna. Szavaikkal jellemük is összhangban 
állt. A mai világban szintén roppant nagy a hitelesség ereje, éppúgy, mint az 
ókorban volt! 

Gondolkozzunk el arról, hogy valójában mi motiválja a tetteinket! 
Indítékaink mennyire tiszták, tévedéstől, csalástól, tisztátalanságtól 
mentesek? Hogyan javíthatnánk rajtuk, ha mégsem a legjobbak lenné-
nek? Lásd még 5Móz 10:16; Zsolt 51:1-12; Fil 4:13!
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július 31. kedd

ISTEN KEDVE SZERINT CSELEKEDNI 
(1THESSZALONIKA 2:4-6)

Milyen ellentét figyelhető meg Pál szolgálatának indítékai és a világi 
motivációk között, amelyeket 1Thessz 2:4-6 szakaszában említett meg? 
Miért nem könnyű mindig meglátni a különbséget? Hogyan csaphatja 
be magát az ember indítékai tisztaságát illetően? Miért fordulhat ez elő 
igen könnyen? 

Az „Istennek tetszés” gondolata (1Thessz 2:4) valamiféle megpróbálást, 
megvizsgálást sejtet. Az apostolok engedték, hogy Isten megvizsgálja életük 
és szándékaik tisztaságát, nehogy evangéliumhirdetésük hatását csorbítsa a 
szavaik és az életük közötti különbség. 

A korabeli filozófusok is írtak az önvizsgálat fontosságáról. Tanításaik sze-
rint állandóan vizsgálnia kell indítékait és szándékait annak, aki hatással 
kíván lenni a világra. Ezt a gondolatot Pál egy lépéssel továbbvitte. Az ön-
vizsgálaton túl Isten vizsgálódásának is tudatában volt. Az Úr igazolta Pál 
prédikációjának és lelki életének összhangját. Végeredményben csakis az Ő 
tetszésének elnyerésére érdemes igyekezni. 

Az emberi élethez szükséges az egészséges önértékelés. Sokan abban kere-
sik saját értéküket, hogy javakat halmoznak fel, eredményeikre vagy mások 
velük kapcsolatban megfogalmazott jó véleményére hivatkoznak. Ám az ön-
értékelésnek e formái mind törékenyek, ideig-óráig tartók. Csak az evangé-
lium révén ismerhetjük meg értékünk igazi és maradandó alapját. Amikor 
valóban megértjük, hogy Krisztus meghalt értünk, akkor kezdünk tudatára 
ébredni saját értékünknek, és ezt már a világon semmi nem ingathatja meg. 

1Thessz 2:5-6 szakaszában még milyen indítékokat fűz az apostol a 3. 
versben megemlített három dologhoz?

A hízelgés az emberek tetszésének elnyeréséhez kapcsolható, és igencsak 
szegényes alapja az evangelizációnak. Pált nem az hajtotta, hogy milyen véle-
ményt alkotnak róla az emberek. Továbbá kizárta a szolgálat másik világi in-
dítékát, a pénzt is. Általában hajlandóak vagyunk fizetni annak, akinek a fá-
radozása hasznunkra van, esetleg megvásárolunk tőle bizonyos termékeket. 
Ez azonban kísértést jelenthet Isten szolgáinak, hogy szem elől tévesszék az 
egyetlen indítékot, ami valóban számít – Isten tetszésének elnyerését. 

Mi az az életünkben, amire Isten örömmel tekint? Miért? Mi nem tet-
szik neki és miért? 
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augusztus 1.szerda

ŐSZINTE TÖRŐDÉS (1THESSZALONIKA 2:7-8)

1Thessz 2:4 verse értelmében az késztette Pált a szolgálatra, hogy Isten 
tetszését akarta elnyerni. A következő versekben még milyen indítékokat 
említ az apostol? Lásd 1Thessz 2:6-8!

A mai világban az emberek a pénzt, a vágyak kielégítését és a hatalmat tekin-
tik a viselkedés elsődleges motivációinak – legalábbis azok, akiket az önér-
dek sarkall. 1Thessz 2:3-6 verseiben Pál különféle kifejezésekkel érzékeltette, 
hogy az ő szolgálatával kapcsolatban szóba sem jöhetnek efféle indítékok. 
A keresztény életében és szolgálatában nincs helye kapzsiságnak, erkölcste-
lenségnek, megtévesztésnek és hízelgésnek. Az apostolokat elsősorban az 
hajtotta, hogy mindent Isten tetszésére akartak tenni. 

A 6. versben Pál megjegyezte, hogy lehettek volna a thesszalonikaiak terhére, 
vagy szó szerint „kihasználhatták volna a rangjukból származó előnyöket.” 
Apostolként, tanítóként elismerést követelhettek volna maguknak. Elvár-
hattak volna anyagi juttatásokat vagy azt, hogy különös tisztelettel övezzék 
őket. Ám Thesszalonikában Pál mindent elutasított, ami rossz fényben tün-
tette volna fel indítékaikat, ami botránykőnek bizonyulhatott volna az új 
hívők előtt. Noha az apostol elsődleges célja az volt, hogy Isten tetszését el-
nyerje, a 7-8. versekben leírja, még mi hajtotta: a thesszalonikaiak iránti nagy 
szeretet. A 8. vers nyelvezete is tükrözi a gazdag érzelmi töltetet. Számára az 
evangélium hirdetése nem csupán kötelesség volt, hanem annál jóval több – 
a szívét, egész lényét beleadta az emberek szolgálatába. 

Az apostolok szeretetteljes fellépése mit váltott ki Macedónia gyüleke-
zeteiben – amelyek közé tartozott a thesszalonikai gyülekezet is (2Kor 
8:1-5)? Mennyire fontos tehát a bizonyságtevők jelleme? 

A hétfői részben szót ejtettünk a meggyőzés három kulcsáról, ahogy az ókor-
ban emlegették: a szónok jelleme (ethos), az érvelés logikája (logos) és az 
érzelmekre vagy az önérdekre gyakorolt hatás (pathos). A 4-6. versekben Pál 
kiemelte, hogy azért találtak követőkre, mert tiszta volt a jellemük. A 7-8. 
versekben a pathosra, az apostolok és a thesszalonikaiak között kialakult 
érzelmi kötődésre hivatkozott. Az evangélium ereje akkor a legnagyobb, ha 
érinti az ember szívét. 

Gondoljunk valakinek a jellemére, aki jó hatást tett ránk lelkileg! 
Pontosan mi fogott meg benne? Hogyan tanulhatjuk meg követni a 
példáját? 
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augusztus 2. csütörtök

„CSAKHOGY SENKIT MEG NE TERHELJÜNK” 
(1THESSZALONIKA 2:9-12)

1Thessz 2:9-10 versei alapján még mivel foglalkozott Pál az evangélium 
hirdetése mellett Thesszalonikában? Miért?

Szó szerint véve óriási túlzás lenne, hogy Pál „éjjel-nappal” munkálkodott. A 
görög szöveg azonban a minőséget fejezi ki, nem a ténylegesen munkavég-
zéssel töltött idő mennyiségét. Másként úgy mondhatnánk, hogy Pál messze 
túlment azon, amit a kötelesség megkívánt, véletlenül sem szeretett volna a 
thesszalonikaiak terhére lenni. Nem akarta, hogy bármi gátolja bizonyság-
tételét. 

Emellett nagyon vigyázott, nehogy viselkedésével megbántsa Istent vagy 
az embereket (lásd Lk 2:52; 1Thessz 2:10). Pál és apostoltársai igyekeztek 
„feddhetetlenül” élni, hogy a figyelem valóban az evangéliumra irányuljon. 

Milyen hasonlattal utalt Pál 1Thessz 2:11-12 verseiben arra, ahogy a 
thesszalonikai hívőkkel bánt (lásd még Lk 11:11-13)? Milyen tanítás rej-
lik ebben?

A jó apa korlátokat szab, bátorít és szeret. Gyermekei egyéni jelleméhez és 
érzelmi állapotához igazítja a nevelés és a fegyelmezés eszközeit. A gyermek-
től és a helyzettől függően vagy bátorít, vagy szigorúan beszél, vagy fegyel-
mezve büntet. 

Pál missziós fellépése az alkalomtól függően eltérő volt. Egyrészt igyekezett 
az emberek sajátos jelleméhez és helyzetéhez igazítani megközelítési módját, 
másrészt igen fontos volt számára a hitelesség is, hogy „kívül-belül” minden 
egyezzen. Hogyan lehet valaki hiteles és őszinte, ugyanakkor „mindenkinek 
minden”?

A kulcs a szeretet, amit Pál a munkája nyomán megtérők iránt érzett. Minden 
tőle telhetőt megtett azért, hogy a hitelesség példája legyen a hívők előtt. 
Viszont annak is tudatában volt, hogy bizonyos dolgokra még nem álltak 
készen (lásd még Jn 16:12). Ezért kétkezi munkát vállalt és a tanításait is a 
hallgatóságához igazította, nehogy szükségtelen akadályokat gördítsen az 
evangélium elfogadásának útjába. Erőteljes tanítás rejlik ebben az önfelál-
dozásról!
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augusztus 3.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Bármilyen magasztos a hitvallása valakinek, de a szíve nincs telve Isten és 
embertársai iránti szeretettel, nem őszinte tanítványa Jézusnak… Még ha 
nagylelkűségről is tesz bizonyságot; még ha minden vagyonát a szegények 
táplálására ajándékozza is, cselekedete nem ajánlja Isten kegyébe, ha nem 
a szeretet az indítéka” (Ellen G. White: Az apostolok története. 4. kiad. Buda-
pest, 2001, Advent Kiadó. 210. o.).

„Pál egyrészt ügyelt arra, hogy a megtérők elé tárja a Szentírás világos tanítá-
sát arról, hogyan kell megfelelően támogatni Isten művét… szolgálata során 
azonban, különböző időszakokban kétkezi munkával tartotta el magát a ci-
vilizáció nagy központjaiban…

Először akkor olvasunk arról, hogy Pál saját keze munkájával tartotta el 
magát, míg az igét hirdette, amikor Thesszalonikában volt [1Thessz 2:6, 9; 
2Thessz 3:8-9]…

Pál nem tartotta elveszettnek az így eltöltött időt… Munkatársait lelki dol-
gokra tanította, valamint példát adott nekik a kitartó munka és az alaposság 
tekintetében is. Gyorsan, ügyesen, szorgalmasan dolgozott, és másokat is 
így tanácsolt: ’lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok’ (Róm 12:11)” 
(Ellen G. White: Gospel Workers. 234-236. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Idézzünk fel egy fájdalmas esetet (fizikai, lelki, érzelmi fájdalmat 

vagy mindet együtt)! Gyakorlatilag hogyan tapasztalhat az ember 
örömet, bátorságot szenvedés közben? Miért könnyebb erről 
beszélni, mint valóban így érezni?

2) Gondoljunk valakire, akinek az élete nem támasztotta alá, hogy való-
ban keresztény volna! Milyen hatást tett ez az ember a hitéletünkre? 

3) Milyen veszélyekkel jár a túlzott érzelmi kötődés azokhoz, akiknek 
az evangéliumról beszélünk? Hogyan tartható megfelelő határok 
között a szoros együttműködés során kialakuló kapcsolat?

ÖSSZEFOGLALÁS: Ebben a szakaszban Pál szívét kitárva vall arról, hogy 
mi ösztönözte a szolgálatra. Az az igazi motiváció, ha szeretnénk, hogy tevé-
kenységünk Istennek tetsző legyen, akár örömmel fogadják azok, akiknek 
éppen szolgálunk, akár nem. Aki eltökélte, hogy Istennek kedves életet akar 
élni, annak szívét nem a pénz, a nemi vágy vagy a hatalom késztető ereje 
hajtja. A szolgálat másik fontos motivációja az elveszettekért érzett, őszinte 
szeretet. E két indítékról egyaránt olvashatunk 1Thessz 2:1-12 szakaszában. 
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A SÁTORKÉSZÍTŐK

„Korinthosban találkozott Pál egy házaspárral, Aquilával és Priscillával, 
akik nemrégen kerültek Rómából Korinthoszba. Aquila zsidó volt, 
’pontuszi származású’, de azt nem tudjuk, hogy Priscilla is zsidó volt-e. 
Több tudós, köztük Sir William Ramsay, úgy gondolja, hogy Priscilla 
római születésű és befolyásos valaki volt. 

A Cselekedetek Könyve azt beszéli el, hogy nemrégen jöttek Rómából, 
’mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából’. Ró-
mai történetírók úgy tudják, hogy a kiűzést azért rendelték el, mert a 
zsidók mindig lázadoztak ’valami agitátor miatt, akit Chrestus-nak hív-
nak’. Csábító az a gondolat, hogy ez lehetett az első utalás Rómában a 
kereszténységre.

Valahol Korinthosz sík területén, talán egy szőlőskert vagy egy fehérre 
meszelt falusi ház belső udvara közelében állt az a ház, ahol Pál, Aquila 
és Priscilla letelepedett, hogy létfenntartásukra a pénzt megkeressék, mi-
vel Pál és Aquila is sátorkészítők voltak. Amikor a nyár az első esőkkel 
végetért, s a tél közeledett, a korinthoszi sátor- és vitorlakészítők még 
jobban el voltak foglalva, úgyhogy alig lehettek képesek eleget tenni a 
kapott megrendeléseknek. Mindkét kikötő tele volt azokkal a hajókkal, 
melyek elől télen a tengerek el voltak zárva; s a hajósok azon igyekeztek, 
hogy ezalatt hajóikat rendbehozassák. Így a lechaeumi és a kenkreai ha-
jófelszerelést szállító kereskedők bőven el tudták látni munkával mind-
azokat, akik csak tudtak szőni vagy varrni. 

A varrás olyan munka, amely mellett gondolkodni és beszélgetni is le-
het. Bizonyára így beszélgettek el Pál és Aquila is Rómáról, miközben 
egymás mellett ülve készítették azokat a vitorlákat, amelyek majd tavasz-
szal a büszke hajókat viszik át a nyugati tengerre…

A szombati előestéken Pál és Aquila bizonyára félrerakta a tűt és fonalat 
és meggyújtotta a Sabbat-gyertyákat, s másnap reggel Pál a zsinagógá-
ban hirdette Krisztus evangéliumát. Majd az új héttel ismét megkezdték 
fárasztó munkájukat” (H. V. Morton: Pál apostol nyomában. Budapest, 
1983, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. 400-401. o.).
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augusztus 4–10.

Örök barátok

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 10:42; 24:9-22; Róma 9:1-5; 
11:1-12, 24-32; 1Thesszalonika 2:13–3:13

„Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi 
Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő 
szenteivel egyetemben” (1Thessz 3:13).

KULCSGONDOLAT: Pál tovább dicséri a thesszalonikai hívők jó tulaj-
donságait. Bátorítást is ad a rájuk váró üldözésekre gondolva.

E szakaszokat olvasva láthatjuk, hogy Pál nem csupán gyülekezeti tagokként 
tekintett a thesszalonikai hívőkre, hanem barátainak is tartotta őket. Mély, 
érzelmi kötődés alakult ki közöttük, és pontosan erre hivatkozva biztosí-
totta őket szeretetéről. Kétségkívül őszinte szavaival ugyanakkor elő akarta 
készíteni a későbbiekben megfogalmazott bírálatok útját is. 

Pál imával kezdte és zárta ezt a szakaszt. Bizonyos értelemben az egész részt 
úgy írta, hogy közben imádkozott. Azt is kérte Istentől, hogy a thesszalonikai 
hívők feddhetetlenek és szentek legyenek (lásd 1Thessz 3:13; 2:19-20) Jézus 
második eljövetelekor. 

Az apostol barátsága a hívők iránt az átlagos barátságoknál mélyebb, a földi 
idő és történelem korlátain is átívelő kötődés volt. Várta, hogy az örökkévaló-
ságot is együtt tölthesse velük. Részben e vágya miatt hangsúlyozta annyira, 
hogy milyen legyen a hitük és a magatartásuk. Szerette a thesszalonikaiakat, 
és azt akarta, hogy felkészüljenek Krisztus visszajövetelére. 

6. tanulmány
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augusztus 5.

JÚDEA PÉLDÁJA (1THESSZALONIKA 2:13-16)

1Thessz 2:13-16 felszínesen olvasva úgy hangzik, mintha az apostol eltérne 
a korábbi témáktól: az Istennek tetsző élet és az új hívőkről való gondosko-
dás kérdéseitől (1Thessz 2:1-12). Ám a 13. versben azzal folytatja, hogy leírja, 
miként fogadták a thesszalonikaiak az apostolokat és az evangéliumot, amit 
ők vittek el a városukba. Majd a 14. versben visszatér a példa követésének 
témájához. A thesszalonikai üldözés a korábban, Júdeában bekövetkezett 
keresztényüldözés mintájára tört ki. Júdeában üldözni kezdték a zsidókból 
lett keresztényeket, Thesszalonikában pedig a pogány és zsidó szomszédok 
nyomorgatták a főként pogányokból lett keresztény hívőket. Itt Pál rámutat, 
hogy a keresztények elleni üldözések egy nagyobb konfliktus részét képezik. 
Krisztus követői számíthatnak az ellenállásra, sőt még a kifejezett üldözésre is. 

1Thessz 2:14-16 szakasza milyen üzenetet hordoz számunkra ma? Mi-
lyen tanítás nem rejlik benne? 

Pál elárulja, mint érzett a zsidók egy csoportja iránt, akik missziós útjain foly-
ton a nyomában jártak, viszályt és ellenállást szítva ellene. A későbbiekben 
akik „igazolni” próbálták a zsidóüldözést, durván elferdítették és kitekerték 
a hasonló bibliai részeket (lásd még Mt 23:29-38). Csakhogy az általánosító 
értelmezés messze túlmegy azon, amiről Pál itt írt, hiszen ő kifejezetten a jú-
deai hatóságokról szólt (1Thessz 2:14 verse ezt a kifejezést fordítja úgy, hogy 
zsidók, ami fordítható még így is: júdeaiak). A hivatalos vezetők a rómaiakkal 
összefogva akarták megöletni Jézust és igyekeztek mindenütt, minden módon 
akadályozni az evangélium hirdetését. Mintha Pál szavai éppen azt visszhan-
goznák, amit Jézus mondott azokról, akik az életére törtek (Mt 23:29-36). Ar-
ról sem feledkezhetünk el, hogy Pál is zsidó származású volt, és még véletle-
nül sem szidalmazott egy egész népcsoportot. Jézus szintén zsidó volt, mint 
az első tanítványok, ők alkották a keresztény egyház legkorábbi magvát. Pál 
úgy gondolkodott, hogy minden zsidó ember, akivel találkozott – mint Silás, 
Barnabás és Timóteus – barátja lehet az örökkévalóságon át (lásd Róm 9:1-5; 
11:1-12, 24-32).

„Krisztus meghalt” a földön minden emberért (Róm 14:15; 1Kor 8:11). A ke-
resztnél élők között tehát nincs helye népcsoportokkal, társadalmi rétegek-
kel szembeni előítéletnek sem!

Könnyű elmarasztalni a kereszténységet, amiért helytelenül bánt 
egész népcsoportokkal, de mi a helyzet személyesen velünk? Mennyi 
faji előítélet bújik meg a saját szívünkben? 
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augusztus 6.hétfő

PÁL REMÉNYSÉGE ÉS ÖRÖME 
(1THESSZALONIKA 2:17-20)

1Thessz 2:17–3:10 tizennégy versében Pál időrendben számol be a 
thesszalonikai hívőktől való elszakadása után történt eseményekről. Az 
egész szakaszon végigfut a barátság témája: levele olvasóit nem csupán egy-
házközsége tagjainak tekinti, hanem igaz barátainak is. A fejezet egészében 
érezhető a mély érzések lüktetése. Pál azt akarta elérni, hogy a gyülekezet 
irántuk érzett szeretete és őszinte törődése fényében olvassa későbbi taná-
csait és feddő szavait (4. és 5. fejezet). Éppen szeretetével szerzett jogot arra, 
hogy tanácsolja őket. A szeretetből fakadó tanács fogadható el a legkönnyeb-
ben. 

Mit mond Pál 1Thessz 2:17-20 szakaszában, ami ma is időszerű szá-
munkra? 

A 17. vers fő igéje („elszakasztatánk”) eredetileg az árvaságot idézi. Amikor 
Pált hirtelen távozásra kényszerítették Thesszalonikából, a barátaitól való el-
szakadás olyan mélyen érintette, mintha a szüleit vesztette volna el. Azért 
kívánt annyira ellátogatni hozzájuk, mert nagyon hiányoztak neki. Bár fizi-
kailag távol voltak egymástól, a szívükben nem. A találkozás késedelméért 
Sátánt okolta. E szavai a bibliaszövegeknek abba a csoportjába tartoznak, 
amelyek a nagy küzdelem valóságát mutatják. 

Pál vágyakozása a thesszalonikai hívők iránt azonban a hétköznapi kapcso-
latoknál mélyebben gyökerezik – a középpontjában az utolsó időkkel kap-
csolatos várakozás áll. Pál már várta, hogy a második advent után „dicseked-
hessen” velük Jézusnak. Ők jelentik Krisztusért végzett szolgálata igazolását, 
végidei örömét és dicsekedését! Pál azt akarta, hogy a végidőben legyen bi-
zonysága a mások életére gyakorolt hatásának. 

E szakasz mindenképpen azt mutatja nekünk is, hogy helyes fontossági sor-
rendet kell tartanunk. Földi létünk csupán „pára” (Jak 4:14), de az örök-
kévalóságra kiható következményekkel járó pára. Pál arra összpontosítja a 
figyelmet, ami örökkévaló, aminek értéke, fontossága maradandó. Végtére 
is, ha igazán belegondolunk, hogy milyen sors vár e világra, a kárhozatba 
tartók megmentésén kívül ugyan mi számít? 

Hogyan kellene minden tettünkkel mások üdvösségére hatni? Kelle- 
mesen elbeszélgethetünk az eszményi állapotról, de vajon miként 
viszonyul az életünk e célhoz? 



49www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Biblia-tanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok

augusztus 7. kedd

TIMÓTEUS LÁTOGATÁSA (1THESSZALONIKA 3:1-5)

Olvassuk el 1Thessz 3:1-5 és Mt 24:9-22 szakaszait! Milyen szélesebb 
összefüggésben tekint Pál a thesszalonikai hívők szenvedéseire és a sa-
játjára is?

Az apostolt annyira nyomasztotta a thesszalonikaiaktól való távolléte, hogy 
elhatározta: megválik Timóteus társaságától Athénben, mert majd tőle első 
kézből származó híreket kaphat helyzetükről. Erősen vágyakozott utánuk, 
ezért inkább elengedte Timóteust, hogy később hallhasson hogylétükről.

Pál maga helyett küldte el Timóteust, éppen ezért mindent meg is tett, hogy 
tekintélyét növelje a gyülekezet előtt. Timóteus a „testvére”, „Isten szolgája”, 
„munkatársa az evangélium hirdetésében”. Némely görög kéziratok egyene-
sen „Isten munkatársának” nevezik Timóteust. Ez már különlegesen nagy 
elismerésnek számítana. Pál tudta: nehéz feladat vár fiatal barátjára, ezért 
minden tőle telhetőt megtett, hogy olyan fogadtatást készítsen elő neki, 
mintha ő maga érkezne hozzájuk. 

A 3-4. versek alapján alkothatunk bizonyos fogalmat arról, hogy mit mon-
dott volna Pál Thesszalonikában, ha ismét odalátogathat. A szavak, amelye-
ket a szenvedésük leírására választott ki, jellemzően a végidőre vonatkozó 
szakaszokban fordulnak elő, mint pl. Mt 24:9-22 verseiben. A szorongattatás 
nem érhet meglepetésként. Mindannyian figyelmeztetést kapunk erre. 

A keresztények szenvedése gondolatainkban felidézi a végidő eseményeit, 
amelyek során Krisztus minden igazi követőjére üldözés vár (lásd Jel 13:14-17). 
Amikor valóban bekövetkezik a szenvedés, a prófécia beteljesedéseként kell 
tekintenünk rá, és nem szabad elkeseredni. A próféciának nem az a célja, hogy 
kielégítse a jövőt illető kíváncsiságunkat; a hétköznapokban utunkba kerülő 
nehézségek között kell szilárd bizonyságot nyújtania. 

Az 5. versben Pál elárulja, hogy még mi késztette Timóteus elküldésére. Attól 
tartott, hogy a thesszalonikaiak elveszítik hitüket a nehézségek miatt, és így 
ottani küldetése hiábavalónak, eredménytelennek bizonyul.

Mi mindent tehetünk meg nap mint nap, hogy lelkileg felkészüljünk 
az elkerülhetetlenül bekövetkező megpróbáltatásokra? 
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augusztus 8.szerda

TIMÓTEUS LÁTOGATÁSÁNAK EREDMÉNYE 
(1THESSZALONIKA 3:6-10)

Pál azért küldte Timóteust Thesszalonikába, hogy bátorítsa az ottani hí-
vőket. Beszámolójának mely részeiből merített azután örömet és bátor-
ságot? Vagyis, mit látott bennük Timóteus, amit Pál annyira jónak tartott 
(1Thessz 3:6-8)?

„Most pedig” – különösen nyomatékosak ezek a szavak a 6. versben. Az apos-
tol nem vesztegette az időt, azonnal leült, hogy írjon a thesszalonikaiaknak. 
Amint meghallgatta Timóteus híreit, rögvest megírta 1Thesszalonika levelét. 

Mit tudhatunk meg Pál imaéletéről 1Thessz 3:9-10 verseiből? Mit vehe-
tünk ebből át mi is? 

Itt nem találunk olyan szavakat, hogy „mindenkor” vagy „szüntelenül” (lásd 
1Thessz 1:2-3). Ez azt sejteti, hogy Pál örömében és hálaadásában volt még 
valami új azon az állandó örömön és hálán túl, amit a thesszlonikaiakért 
mondott imádságai közben érzett. Ez az érzés éppen Timóteus beszámolóját 
hallva töltötte el. 

Mi hiányzott a hitükből (1Thessz 3:10)? A szövegből nem tudjuk meg köz-
vetlenül. Amint később látni fogjuk, Pál inkább gyakorlati, mintsem teológiai 
szempontból aggódott hitük miatt. Azonban a 4. és 5. fejezetekből kitűnik, 
hogy cselekedeteiket összhangba kellett hozniuk hitükkel. Volt bennük sze-
retet és hit, és „erősen álltak az Úrban”, ám a levél későbbi részéből kitűnt, 
hogy egyéb fontos kérdéseket illetően még fejlődniük kellett. 

Miért olyan fontos része az imádság a hitéletünknek? Mennyi időt 
töltünk imádkozással? Válaszunk alapján tehát mennyire vesszük 
komolyan az imát? Imaéletünk hogyan fejleszthető? 
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augusztus 9. csütörtök

PÁL ÚJABB IMÁDSÁGAI (1THESSZALONIKA 3:11-13)

Jézus második adventje erős késztetést jelent a lelki fejlődésre. Isten szá-
mon kéri majd a bántás vagy elnyomás minden egyes tettét, és elismerést, 
jutalmat ad a szeretet és kedvesség minden megnyilvánulásáért (lásd pl. Mt 
10:42). Ez azt jelenti, hogy az életben minden cselekedet számít a dolgok 
végkifejletében, legyen bármilyen csekély. 

Pál számára azonban éppen ennyire fontos az is, ami e heti tanulmányunk-
nak a leghangsúlyosabb része, hogy a második advent elhozza a családok 
és barátok boldog találkozását. Jézus tette révén e kapcsolatok már örökké 
tartanak. A keresztények közötti kapcsolatok „szavatossági ideje” nem jár le, 
az örökkévalóságon át kitart. 

Még mi mindent említett meg Pál Timóteus érkezése után a 
thesszalonikaiakért mondott imájában (1Thessz 3:11-13)?

1Thessz 3:11-13 majdnem úgy hangzik, mint egy istentiszteletet záró áldás. 
Pál természetesen szeretne visszatérni Thesszalonikába és kipótolni minden 
hiányt, ami a gyülekezet hitében mutatkozott (1Thessz 3:10). Persze még ha 
nem is mehet el hozzájuk, fohászkodhat Istenhez azért, hogy Ő késztesse 
és erősítse a hívőket a szeretetben való fejlődésre, de ne csak egymás iránt, 
hanem a szomszédaik és mindazok iránt, akikkel találkoznak. Jézus vissza-
jövetelekor jellemük fontos része lesz ez a szeretet. 

A 13. versben fejtörésre adhat okot Pál kijelentése arról, hogy Jézus eljön 
„minden ő szenteivel”. Az Újszövetség általában emberekre vonatkoztatja a 
szent szót. Viszont alapvetően a második adventre utaló újszövetségi szaka-
szok szerint Jézus nem emberek, hanem angyalok kíséretében tér vissza (Mt 
24:30-31; Mk 8:38; 13:26-27). Tehát kik a szentek ebben a versben?  

Akkor találjuk meg a megoldást e problémára, ha felismerjük, hogy a 13. 
versben Pál Zak 14:5 nyelvezetét vette át és alkalmazta Jézus visszajövetelére. 
Az Ószövetségben a „szent” elsősorban angyalokra értendő (lásd még 5Móz 
33:2; Dán 7:10). Viszont az Újszövetség a szentek szót új jelentéstartalommal 
tölti meg: olyan emberekre vonatkoztatja, akiket Jézus igazzá tesz. 1Thessz 
3:13 versében azonban Pál a szentek szó ószövetségi értelmezéséhez tér visz-
sza, és az Isten színe előtt álló angyalokra utal. Ők kísérik majd a földre 
visszatérő Isten-embert.
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augusztus 10.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Szilász és Timóteus megérkezése Macedóniából nagy örömet szerzett Pál-
nak, aki még mindig Korinthusban tartózkodott. Jó híreket hoztak azok 
hitéről és szeretetéről, akik az evangélium hírnökeinek első thesszalonikai 
látogatása alkalmával fogadták el az igazságot. Pál szíve szerető részvéttel 
volt e hívők iránt, akik a megpróbáltatások és hányattatások közepette hűek 
maradtak Istenhez” (Ellen G. White: Az apostolok története. 4. kiad. Buda-
pest, 2001, Advent Kiadó. 169. o.). 

„Az igazi szeretet, amely a mennyben született, nem önző és nem állhatatlan. 
Nem emberi elismerés függvénye. Aki elfogadja Isten kegyelmét, annak szí-
vében túlárad a szeretet Isten iránt és azok iránt, akikért Krisztus meghalt. 
Nem harcol az elismerésért. Nem azért szeret, mert őt szeretik és kedvében 
járnak. Nem azért szeret másokat, mert elismerik érdemeit, hanem azért, 
mert azok Krisztus megváltottai. Akkor sem gerjed haragra, ha indítékait, 
szavait, tetteit félreértik vagy kiforgatják, hanem megőrzi nyugalmát. Kedves 
és figyelmes. Nem tartja sokra önmagát, de tele van reménységgel. Szüntelen 
bízik Isten irgalmában és szeretetében” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. 
Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház. 62-63. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Ellen White a Krisztus példázatai című könyvben és még számos 

helyen használja azt a kifejezést, hogy „akikért Krisztus meghalt”. 
Mennyire alkalmazhatjuk széles körben ezt a kifejezést? Minden 
emberre vonatkozik a földön, vagy csak azokra, akik hisznek 
Krisztusban? 

2) A gyülekezeti tagok egymás között elhangzó tanácsai és bírálatai 
esetében mennyit nyom a latba, hogy milyen a kapcsolatuk? Mit 
tanulhatunk erről Pál példájából a héten tárgyalt szakaszból? 

3) Nyilvánvaló, hogy Pál nagy szeretettel és törődéssel foglalkozott a 
thesszalonikai hívőkkel, Jézus szeretetét tükrözve. A szeretet meg-
lágyítja az emberek szívét és nyitottá teszi Isten kegyelmének befo-
gadására. Hogyan tanulhatjuk meg még jobban szeretni az embere-
ket? Hogyan tanulhatjuk meg jobban kimutatni a szeretetünket? 

ÖSSZEFOGLALÁS: 1Thessz 2:13–3:13 szakaszában Pál ír a Thesszalonikából 
való kényszerű távozása utáni időről, egészen addig, amíg Timóteus vissza-
tért Korinthusba a gyülekezetre vonatkozó hírekkel. Eseményeket és érzel-
meket is megemlít. Ebben a szakaszban a fő hangsúly arra kerül, hogy mi-
lyen mély a kapcsolat az apostol és a thesszalonikai hívők között. 
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TÚRMEZEI ERZSÉBET:
MÉG A SZÍV IS KEVÉS

Ha megszólalok, ha beszélek, 
sohase hangozzanak 
mit se érő, mit se jelentő,
mit se segítő, üres szavak!
Legyen ott a szívem a szóban!
Egész szívem!

De még a szív is kevés.
Krisztusom, tégy csodát velem!
Szívemben is, 
szavamban is
Te légy jelen!

S akármit teszek, a parányi tettek,
mozdulatok is áldássá lehetnek,
csak semmit ne végezzek sohasem
gépiesen!
Legyen ott minden tettben a szívem!
Egész szívem!

De még a szív is kevés.
Krisztusom, tégy csodát velem!
Szívemben is, 
tettemben is
Te légy jelen!
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augusztus 11–17.

Szent élet

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 39:9; Máté 25:34-46; 24:9-22; 
János 13:34-35; 1Thesszalonika 4:1-12

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

KULCSGONDOLAT: Minden egyéb ajándék mellett Istentől származik a 
nemiség is, mégis lehetséges helytelenül élni vele. 

1Thesszalonika első három fejezete főleg a múltra összpontosította a figyel-
met, viszont a 4-5. fejezetekben Pál már a jövőre tekint. A thesszalonikaiak 
hitében voltak bizonyos hiányosságok (1Thessz 3:10), amelyek orvoslására 
törekedett az apostol. A levéltől csak a folyamat elindítását várta, a többit pe-
dig akkorra hagyta, amikor ismét személyesen találkozhat a thesszalonikai 
hívőkkel. 

1Thessz 4:1 versétől kezdődően Pál az előző három fejezetben megerősített 
baráti viszonyra alapoz. A hétköznapi életre vonatkozó gyakorlati tanácsot 
ad. A héten tárgyalt versekben a legfőbb aggodalomra okot adó (ám koránt-
sem az egyetlen) probléma a nemi élet helytelenségeinek kérdésköre. Pon-
tosan nem tudjuk, mivel váltották ki feddő szavait, de azt egészen nyíltan 
megfogalmazta az apostol, hogy kerülni kell az erkölcstelenséget. Nyelveze-
te kimondottan határozott: figyelmeztet, hogy aki tanácsát elveti, valójában 
nem vele, hanem magával az Úrral száll szembe. Ha meg akarjuk érteni, 
miért szólt Pál által az Úr ilyen határozottan e kérdésben, csak nézzük meg, 
hány és hány ember életében okoztak fájdalmat az efféle tiltott viszonyok!

7. tanulmány
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augusztus 12.

„MINDINKÁBB GYARAPODJATOK” 
(1THESSZALONIKA 4:1-2)

Olvassuk el 1Thessz 3:11-13 és 4:1-18 verseit! Hogyan fejti ki bővebben 
a 4. fejezet a 1Thessz 3:11-13 verseiben megfogalmazott imádság gondo-
latait? Mi a kapcsolat Pál imája és a thesszalonikaiaknak szóló ihletett 
szavak között?

1Thessz 3:11-13 szakaszában, Pál imájában találunk számos kulcsszót, ame-
lyek előrevetítik 1Thessz 4:1-18 tartalmát. Az apostol kéri Istentől, hogy a 
hívők „gyarapodjanak” „szentségben” és „szeretetben”, Jézus második eljö-
vetelének tudatában. E témák mind előremutatnak a 4. fejezet meghatáro-
zott szakaszaira. A mai szakaszban (1Thessz 4:1-2) Pál a „tegyen bőségesekké” 
kifejezést vezeti tovább 3:12 verséből, noha ez a legtöbb modern fordításban 
nem szembetűnő. A modern fordítások az amúgy dicséretes cél érdekében 
törekszenek a lehető legérthetőbb, mai megfogalmazásra, ezzel azonban az 
eredeti szövegben megmutatkozó összefüggéseket akaratlanul elrejthetik. 
A Károli-fordításban felfedezhető a párhuzam 1Thessz 3:12 és 4:1 között: 
Pál mindkét versben arra szólítja a thesszalonikaiakat, hogy erősödjenek a 
szeretetben egymás és mindenki más iránt. Az apostol már náluk jártakor 
építeni kezdte közöttük a kereszténység kereteit, most azonban a Szentlélek 
késztetésére a hiányzó részeket is pótolni igyekezett (1Thessz 3:10), rávi-
lágítva arra, amit még nem értettek. Ennek eredményeként „mindinkább” 
gyarapodtak abban, amire törekedtek: az elhívatásukhoz méltó életvitelben. 
A 4. fejezet így kezdődik: „Továbbá pedig”. Tehát a 4-5. fejezetekben Pál az 
előzőekben foglaltakra épít. A thesszalonikai hívők iránti barátsága képezi 
most következő gyakorlati tanácsai alapját. Jól indultak, de az apostol szeret-
né, hogy tovább fejlődjenek a tőle hallott igazságokban. Ebben a szakaszban 
Pál kétszer is említi Jézust különös jelentőséggel (1Thessz 4:1, 15). E részek 
érzékeltetik, hogy az apostol Jézus szó szerinti szavainak tanítását adja át 
(amit majd csak a későbbiekben jegyeztek le a négy evangéliumban), tehát 
a puszta jó tanácsnál itt többről van szó. Jézus rendelte el, hogyan kell vi-
selkedni, Pál ezt írta le. Krisztus szolgájaként a Mestertől vett igazságokat 
közölte. 

Olvassuk el ismét 1Thessz 4:1 versét! Mit jelent Istennek tetsző 
módon „forgolódni”? Vajon a világegyetem Teremtője valóban törődik 
azzal, hogyan élünk? Miként lehetnek tetteink ténylegesen Istennek 
tetszőek? Mi minden következik a válaszunkból?
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augusztus 13.hétfő

ISTEN AKARATA: SZENT ÉLET (1THESSZALONIKA 4:3)

1Thessz 4:3-8 szakasza egy teljes gondolati egységet képez. Az az Isten akarata 
minden thesszalonikai hívőre vonatkozóan, hogy szentül éljenek (1Thessz 4:3-4, 
7). Mit ért az apostol a szentség alatt? Két mellékmondatban ad magyarázatot 
erre. Az Úr elvárja a hívőktől, hogy „tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki 
szentségben és tisztaságban tudjon élni” (1Thessz 4:3-4, új prot. ford.). A gondolati 
egységet a szent élet három indítékával zárja Pál (6-8. versek): 1) Isten bosszút áll 
e dolgokért; 2) szentségre hívott el; 3) Szentlelkét adja segítségül. A mai és a kö-
vetkező két napi tanulmányban részletesebben foglalkozunk ezzel a szakasszal. 

Hogyan kapcsolódik a 3. és a 7. vers tartalma? Mi az alapvető üzenete 
mindkettőnek? Mit mond ez nekünk ma? 

A 3. vers az 1. versre épít, amelyben Pál arra emlékeztette a thesszalonikaiakat, 
„hogyan kell forgolódnotok” vagy „élnetek” (új prot. ford.). Ez a héber fogalom a 
napi életben való erkölcsös, etikus viselkedést jelenti. Az apostol a 3. versben 
újabb héber fogalommal utal a lelki életre és fejlődésre: „szentté lételetek” vagy 
„megszentelődjetek” (új prot. ford.). A szentség jellemző meghatározása, hogy 
„szent használatra elkülönített”. Ebben a levélben azonban Pál még inkább 
körülhatárolja a kifejezés jelentését. A szentség állapotát a hívők Jézus vissza-
térésekor érik el (1Thessz 3:13). A 4. fejezetben viszont az apostol azt a formát 
választja, ami nem annyira a végeredményt, inkább a folyamatot hangsúlyoz-
za. Inkább a „szentté válás” (a nyelvtani meghatározása: nomen actionis, azaz 
igefőnév), amiről itt szó van, mint a „szentség”. Istennek az az akarata, hogy 
haladjunk előre ebben a folyamatban (1Thessz 4:3). Nyilvánvaló, hogy Pál nem 
törvény nélküli evangéliumot hirdet. A Krisztusban élők tiszteletben tartják a 
magatartást szabályozó követelményeket. A 7. versben a „szentség” ellentéte-
ként a „tisztátalanság” jelenik meg. Pál a 3. versben tovább tanácsolja a gyüle-
kezetet: „magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok”. Az erkölcstelenségnek 
fordított görög szó a porneia, amivel illetnénk ma a pornográfiától kezdve a 
prostitúcióig minden, a házasság körén kívül eső nemi aktust. Isten kegyelem-
ből, hit által üdvözít, mindazonáltal a keresztény életben állandóan fejlődnünk 
kell, szakadatlanul törekedve a Krisztusban megígért tökéletesség felé.

A nemiség erős bizonyítéka Isten irántunk való szeretetének. Csakhogy 
számtalanszor visszaéltek már ezzel az ajándékkal, aminek következ-
tében sokak számára inkább átokká vált, rengeteg szenvedést és bána-
tot okozva. Milyen döntéseket hozhatunk, hogy megvédjük magunkat 
az erkölcstelen életmód lehetséges veszélyeitől?
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augusztus 14. kedd

NEM ÚGY, MINT A POGÁNYOK (1THESSZALONIKA 4:4-5)

Milyen üzenetet találunk 1Thessz 4:4-5 verseiben? Mit mondanak sze-
mélyesen nekünk?

Noha a 3. tanulmányban említett filozófusok felléptek az erkölcstelen kicsa-
pongások számos formája ellen, a Pál korabeli pogány társadalmakban alig 
vagy egyáltalán nem volt jellemző az önmegtartóztatás. Cicero, az ismert 
pogány szónok így nyilatkozott: „Aki úgy véli, hogy az ifjakat tiltani kellene 
még a paráznákkal való viszonytól is, az kétségtelenül túlzottan szigorú… 
nézete nemcsak e kor szabadságával ellenkezik, hanem eleink szokásaival 
és felfogásával is. Hiszen mikor nem volt ez általános gyakorlat? Mikor kár-
hoztatta bárki? Mikor volt tilos” (idézi Abraham Malherbe: The Letters to the 
Thessalonians. The Anchor Bible. 32B köt. New York, 2000, Doubleday. 235-
236. o.)? Ma sokak számára kimondottan ellenszenves bármiféle önmérsék-
let a nemi életben. Úgy érzik, hogy csak másutt, más korban élő emberekre 
vonatkoztak ilyen szakaszok: „Mindegyiktek szentül és tisztességesen éljen fe-
leségével, és ne szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik 
az Istent” (1Thessz 4:4-5, SZIT). Ám az ókori világban sem tartották jobban 
féken a szenvedélyeket, mint a mi világunkban ma, tehát Pál üzenete akkor 
sem volt elfogadottabb a társadalom szélesebb köreiben, mint ma. Az apos-
tol abban látta a megoldást az erkölcstelenség problémájára, hogy minden 
férfi „tisztességben tudja bírni a maga edényét” (1Thessz 4:4). A bírni szóval 
fordított görög szó általában azt jelenti, hogy „megszerez”, „hozzájut”, de a 
„tudja bírni a maga edényét” szókapcsolat jelentése nem világos. Ha Pál az 
edény alatt azt érti, hogy nő (az ókorban valóban utaltak a nőkre az edény 
szóval, lásd 1Pt 3:7), akkor ezt mondja: minden férfi igyekezzen tisztessé-
ges házasságban élni, kerülve az erkölcstelenséget. Viszont a legtöbb mai 
fordítás az edény szót úgy értelmezi, hogy az ember saját testét jelöli, amint 
az új Károli-fordítás is írja: „hogy mindegyikőtök szentül és tisztán őrizze meg 
testét”. Mindkét esetben igaz, hogy Pál világosan szembehelyezkedett kora 
erkölcsi feslettségével. A keresztények ne viselkedjenek úgy, mint a „pogá-
nyok”. A társadalom szélesebb körének elfogadott normája számunkra nem 
lehet mérce. A házasélet szent, egy férfi és egy nő házassági kapcsolatára 
elkülönített. Amint Pál tovább folytatva rámutat a 6. versben, a szexet nem 
szabad könnyelműen venni; elkerülhetetlen, hogy az Isten által megszabott 
kereteken kívül ártalmas következményei lesznek. Ugyan ki nem látta még 
mások életében – vagy talán éppen a sajátjában –, hogy milyen bajok forrása 
lehet, ha helytelenül élnek ezzel az ajándékkal?!
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augusztus 15.szerda

ISTEN TERVE SZERINT (1THESSZALONIKA 4:6-8)

Mit fejez ki Pál az erkölcstelenséggel kapcsolatban 1Thessz 4:6-8 szaka-
szában? 

Egy férfi, akinek számos nővel volt kapcsolata házasságon kívül, később el-
mondta a lelkészének: „Fiatalkoromban megtanultam úgy tekinteni a szexre 
és a szerelemre, mintha egy és ugyanaz lenne. Viszont amikor megnősültem, 
rájöttem, hogy a házasság előtti kapcsolat nemcsak testi bajokat okoz (nemi 
betegséget kaptam), de a gondolkozást is megzavarja. Most már kereszté-
nyek vagyunk, de a feleségemnek és nekem sok küzdelmet okoztak azok a 
gondolati és érzelmi megnyilvánulások, amelyeket a múltammal én vittem 
a házasságunkba.”

Isten nem azért adta a bibliai korlátokat, mert nem akarja, hogy jól érezzük 
magunkat. Éppen ezek védenek az erkölcstelen életből következő fizikai 
és lelki károsodástól. Azért tartóztatjuk meg magunkat e téren, mert oda-
figyelünk arra, hogyan hat az életünk másokra. Krisztus minden emberért 
meghalt, senkit nem szabad kihasználni! Aki ezt figyelmen kívül hagyja, az 
nemcsak a másik ember, de Isten ellen is vét (lásd 1Móz 39:9). A nemi élet 
kérdésköre nem csupán arra vonatkozik, hogyan bánunk másokkal, hanem 
arra is, hogyan bánunk Krisztussal a másik ember személyében (lásd még 
Mt 25:34-46). 

A szexualitás terén is megmutatkozik, hogy milyen a kapcsolatunk Isten-
nel. Az Istent nem ismerő pogányok életét jellemzi a „kívánság gerjedelme” 
(1Thessz 4:5). Az erkölcstelen viselkedés abból ered, hogy az ember nem 
ismeri Istent. Aki figyelmen kívül hagyja a Biblia tanításait e kérdést illetően, 
az nemcsak e tanításokat veti el, hanem Isten szavát, sőt magát az Urat is 
(1Thessz 4:8).

Másrészt viszont, Isten tervét követve a nemi élet gyönyörű példa az ön-
feláldozó szeretetre, amivel Krisztus által vesz körül Urunk (lásd még Jn 
13:34-35). Isten ajándéka, amit ha akarata szerint gyakorolnak, bemutathat-
ja, mennyire szereti Isten az emberiséget.

1Thessz 4:7 verse szerint „szentségre hívott el minket az Isten.” Mit 
jelent ez? Vajon a nemi életen kívül másról is van itt szó? Ha igen, még 
miről? 
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augusztus 16. csütörtök

„TEGYÉTEK A MAGATOK DOLGÁT” 
(1Thesszalonika 4:9-12, ÚJ PROT. FORD.)

Olvassuk el 1Thessz 4:9-12 és 3:11-13 szakaszait! Mit erősített meg Pál 
újból a mai szakaszban? 

A görögök több szóval is utaltak a szeretetre, ezek közül kettő fordul elő az 
Újszövetségben. Az eros görög szóból (ami nem szerepel az Újszövetségben) 
származik az erotikus szó, a szeretet szexuális oldalára utalva. Az Újtesta-
mentumban legtöbbször az agape fordul elő, és az önfeláldozó szeretetet je-
löli, gyakran Krisztusnak a kereszten tanúsított szeretetére utalva. Szintén 
a szeretetre utaló görög szó a philos, ami a ma tárgyalt részben is előfordul. 
Pál arra emlékezteti a thesszalonikai hívőket, amit már tudtak a „testvéri sze-
retetről” (új prot. ford.). Ebből a testvéri szeretetet jelentő görög szóból ered 
Philadelphia városának a neve is. A pogány világban a philadelphias (szere-
tet) kifejezés a vérrokonok közötti szeretetre utalt, de az egyház kiterjesztette 
a szó jelentését a hívők közötti, vagy ha úgy tetszik, a keresztény családon 
belüli szeretetre is. Isten az ilyen, családias szeretetre szólít, ami Isten csodá-
jaként tapasztalható.

Saját szavainkkal foglaljuk össze Pál tanácsának a lényegét 1Thessz 
4:11-12 verseiben, amit a városi környezetben, Thesszalonikában élő hí-
vőknek adott a munkavégzéssel, az üzleti élettel kapcsolatban!

Úgy tűnik, a thesszalonikai gyülekezetben volt több lusta, bajkeverő tag. Jé-
zus visszatérése miatti lelkesedésükben némelyek abbahagyták a munkát, és 
pogány szomszédaik támogatására hagyatkoztak. Csakhogy a minden időben 
való készséges bizonyságtevés nem azt jelenti, hogy az ember züllött, hangos-
kodó vagy akár a munkájában, akár a szomszédai között hanyag lehet. Sok 
kívülálló csak a keresztények hétköznapi viselkedését látva szerez közeleb-
bi benyomást a gyülekezetről. Pál abban látta a megoldást a thesszalonikai 
problémára, hogy bátorította őket: ne hatalomra vagy nagyobb befolyásra 
törekedjenek, inkább „csendes életet folytassatok” (4:11), azaz, a maguk dolgá-
val foglalkozzanak és saját kezükkel dolgozzanak. Az ókorban a létfenntartás 
elsődleges formája a kétkezi munka volt. Ma Pál valószínűleg ezt mondaná: 
„Tartsátok el magatokat és a családotokat, és tegyetek egy keveset félre arra is, 
hogy segíthessetek annak, akinek valóban szüksége van rá!”

Hogyan alkalmazhatnánk Pálnak e tanácsait a saját életünkre, körül-
ményeinkre? 
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augusztus 17.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A szeretet tiszta és szent elv, de a kéjes vágy nem figyel a korlátokra és nem 
engedi, hogy az értelem parancsoljon neki vagy uralja. Nincs tekintettel a 
következményekre, nem látja az ok-okozati összefüggést” (Ellen G. White: 
Mind, Character, and Personality. 1. köt. 222. o.).

„[A szeretet] tiszta és szent, ám a természetes szív szenvedélye már egészen 
más dolog. Míg a tiszta szeretet minden tervébe bevonja Istent és tökéletes 
összhangban áll Isten Lelkével, a szenvedély nyakas, elhamarkodott, a jó-
zan ésszel ellenkező, minden korlátot felrúgó, és a választottját bálványozza. 
Akiben igaz szeretet van, annak egész magatartásában megmutatkozik Isten 
kegyelme” (Ellen G. White: The Advent Review and Sabbath Herald. 1888. 
szeptember 25.).

„Aki nem akar Sátán fortélyának áldozatul esni, annak jól kell őriznie a lelké-
hez vezető utat. Kerülje annak olvasását, nézését vagy hallgatását, ami tisz-
tátalan gondolatokat ébreszt. Gondolataink ne időzzenek szabadjára min-
denféle tárgynál, melyet a lélek ellensége sugall. A szívet híven kell őrizni, 
különben a kívülről jövő gonoszság belső gonoszságot ébreszt és lelkünk 
a sötétségben jár” (Ellen G. White: Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 
2001, Advent Kiadó. 340-341. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Az iménti idézetben Ellen White arról ír, hogy őrizni kell a lélekhez 

vezető utakat. Hogyan tehetjük ezt meg a gyakorlatban? Miként hat 
ennek az elvnek az alkalmazása választásainkra a szórakozás és az 
oktatás területén? 

2) 1Thesszalonika levelében Pál gyakran használja a „mindinkább” 
kifejezést a jellembeli és a keresztény életben való fejlődéssel kap-
csolatban. A gyülekezetek hogyan bátoríthatják tagjaikat a „mind-
inkább” való fejlődésre?

3) Tegyük fel, egy fiatal arra kér, hogy legalább két dologgal indokol-
juk meg, miért várjon a házasságkötésig az intim kapcsolattal. Mit 
mondanánk neki és miért?

ÖSSZEFOGLALÁS: A 4. fejezet első tizenkét versében Pál érint egy pár nehéz 
kérdést, amivel a legtöbb – főként városi – gyülekezetnek gondja lehet. A nemi 
élet magánügy, ugyanakkor a gyülekezetre nézve számos veszély származik ab-
ból, ha nem lépnek fel az erkölcstelenséggel szemben. Az is éppen ilyen fontos, 
hogy milyennek látják a gyülekezetet a környéken és a munkahelyen. Pál útmu-
tatásai e téren ma éppen olyan fontosak, mint az ő korában voltak. 
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TÚRMEZEI ERZSÉBET:
„FUTOK”

Ballag, botorkál, siet, lépeget…
megy, fut, szalad… sántikál, vánszorog…
Hány szép szavad van, édes magyar nyelvem
arra, hogyan teszem meg az utat,
hogyan közeledem a cél felé.

„Futok!” – olvasom az igét. „Futok!”
És szégyenkezve hajtom le fejem.
„Futok!” Le merném írni ilyen bátran?
Futok! Vagy csak sétálok, ballagok? 
Vagy vánszorgok a meredek úton,
remélve, hogy mégis célhoz jutok?
Új, izmokat acélozó erőért,
életújító erőért esengek.
Hadd valljam én is boldog, biztos hittel:
Krisztus nyomán, Ki megvett drága véren,
az örök cél felé, míg el nem érem,
„futok, futok, futok”!
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augusztus 18–24.

A Krisztusban meghaltak

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: János 5:28-29; Apostolok cselekedetei 17:3; 
1Korinthus 15:20-23, 51-58; 1Thesszalonika 4:13-18; 
Jelenések 20:4-6

„Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával le-
száll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban” 
(1Thessz 4:16).

KULCSGONDOLAT: Pál itt a thesszalonikai hívőknek (és nekünk) nagy-
szerű reménységet ad a jövőre nézve: Krisztus második adventjének ígé-
retét. 

A héten tárgyalt szakaszban (1Thessz 4:13-18) Pál a thesszalonikaiak kö-
zött elterjedt teológiai félreértésre reagált. Nem tudjuk egészen pontosan, 
miben állt a tévedésük, de annyi biztos, hogy azoknak a sorsa nyomasztott 
többeket, akik Jézus visszajövetele előtt meghalnak. Úgy tűnik, az jelentett 
gondot, hogy elképzelésük szerint más helyzetbe kerülnek, akik Jézus visz-
szatérése előtt meghalnak, mint akik életben lesznek akkor. A héten annak 
járunk utána, hogy mi tudható a körülményekről, amelyek 1Thessz 4:13-18 
szakaszának megírására késztették Pált. Ebben a részben nemcsak az I. szá-
zadban lábra kapott tévedéseket igazítja helyre az apostol, hanem egyben 
olyan szilárd talajt vet, amelyen a XXI. század keresztényei is bizton megáll-
hatnak. „Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti 
titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak” (Ám 3:7). Pál apostol prófétai szolgálata 
által pedig csodálatos igazságokat fedett fel előttünk az Úr a második advent 
természetével kapcsolatban. E versek tanulmányozása közben imádkozva 
mélyedjünk el az ebben a szakaszban található, felbecsülhetetlen értékű re-
ménységben!

8. tanulmány
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augusztus 19. vasárnap

A THESSZALONIKAI HELYZET

Soroljuk fel, hogy hány utalást találunk 1Thessz 4:13-18 szakaszában 
a thesszalonikai gyülekezetben jelentkező hamis hiedelmekre, amelyek 
szükségtelen szomorúságot okoztak!  

Pál korában különféle nézetek terjedtek el a végidőre vonatkozóan a judaiz-
mus berkein belül. Ezek egyike szűrődött be a thesszalonikai gyülekezetbe. 
Egészen biztosan nem tudjuk, mi, de úgy tűnik, az a gondolat lehetett, hogy 
noha Isten minden hűséges gyermeke részesedik az „eljövendő világban”, 
a mennybe mégis csak azok vitetnek fel, akik életben lesznek a végidőben. 
Akik előbb meghalnak, feltámadnak ugyan, de a földön maradnak. 

E hitrendszer szerint óriási hátrányt szenved, aki a vég előtt meghal, továb-
bá a mennybe kerülők, ill. a földön maradottak elszakadnak egymástól. Ha 
a thesszalonikai hívők, akiknek Pál írt, életben maradnak az utolsó időig, 
a mennybe mehetnek Jézus második adventjekor, csakhogy a földön kell 
hagyniuk elhunyt szeretteiket (lásd 1Thessz 4:13-14).

Éppen ezért nem meglepő, hogy Pál 1Thessz 4:13-18 szakaszát a gyülekezet 
tudatlanságára tett megjegyzéssel kezdi, és nem így: „Mert igen jól tudjátok 
ti magatok”, amit máshol olvashatunk (1Thessz 5:2; vö. 4:2). A második ad-
ventre vonatkozó próféciát illetően a gyülekezet fontos dolgokról nem tu-
dott, valamint bizonyos tanításokat el kellett felejteniük. 

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a próféciát Isten nem az időre és a 
végidő eseményeire vonatkozó kíváncsiságunk kielégítéséért adta. A prófé-
ciának etikai és erkölcsi célja van. Istennek az a terve vele, hogy megtanít-
son a helyes életre, bátorítást és célt találjunk általa, különösen szenvedések 
és veszteségek közepette. A helyesen értelmezett bibliai próféciákban olyan 
erő van, ami életeket változtat meg. Más szóval, fontos adventistaként hinni 
(azaz hinni a Biblia próféciájában), de még fontosabb adventistaként élni. 

Mit jelent „adventistaként élni”? Beszélgessünk erről szombaton a 
csoportban!
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augusztus 20.hétfő

REMÉNYSÉG NÉLKÜL, SZOMORÚAN 
(1THESSZALONIKA 4:13) 

1Thessz 4:13 szerint mi volt Pál célja a 13-18. versek megírásával? Miért 
olyan fontos számunkra is ez a szöveg?

Miért szomorkodtak a thesszalonikai hívők úgy, mint akiknek nincs re-
ménységük? Ennek egyik fő tényezője valószínűleg az lehetett, hogy Pál csak 
rövid időt tölthetett velük. Tudjuk, hogy az apostol beszélt Jézus haláláról 
és feltámadásáról (ApCsel 17:3). Annak is van nyoma, hogy szót ejtett a vég-
ső eseményekről, még ha tanításait bizonyos fokig félre is értették. Viszont 
arra nem lehetett elég ideje, hogy a hívők feltámadásával kapcsolatos kérdé-
seket tisztázza. Ehhez még hozzá kell tenni, hogy pogány háttérből jöttek 
a legtöbben azok közül, akiknek Pál a levelét írta (1Thessz 1:9). Noha a 
korabeli misztériumvallások festettek bizonyos képet a túlvilágról, a pogá-
nyok többsége nem remélt életet a halál után. Ennek ékes példája egy II. 
századból származó levél: „Irene Taonnophrisnek és Philonak, vigasztalásul. 
Éppen annyira szomorkodom és sírok az eltávozott miatt, amennyit sírtam 
Didymas miatt. Megtettünk mindent, amit csak lehetett, én is és az enyémek, 
Epaphroditus és Thermuthion és Philion és Apollonius és Plantas. Viszont 
ilyen dolgok ellen az ember semmit nem tehet. Ezért vigasztaljátok egymást! 
Isten veletek” (idézi Adolf Deissmann: Light From the Ancient East. New York, 
1927, George H. Doran Company. 176. o.).

Kifejezetten érdekes, hogy ez, a fiát elvesztett édesanyának szóló levél éppen 
olyan szavakkal zárul, mint 1Thessz 4:18, csak homlokegyenest ellenkező 
töltettel. Vigasztaljátok egymást, még ha nincs is semmi remény? Gyakorla-
tilag ezt mondja a levél írója. Mennyire ellentétes ez azzal, amiről Pál ír a 
thesszalonikai hívőknek! Az apostol célját röviden bemutatják a szakasz ele-
jén és végén található, szembenálló kifejezések. Pál azért ír, hogy a hívők ne 
szomorkodjanak úgy, mint akiknek nincs reménységük (1Thessz 4:13). Azt 
akarja, hogy a második advent igazsága legyen az a nagyszerű indok, amivel 
a veszteségek idején vigasztalhatják egymást (1Thessz 4:18).

Valaki így fogalmazott: „Hosszú távon úgyis mindannyian halottak 
vagyunk.” Kizárólag emberileg ez igaz is. Bibliai nézőpontból azon-
ban e felfogás igencsak rövidlátó. Hosszú távon milyen reménységet 
találunk Jézusban, amihez semmi nem fogható? Hogyan tanulhatunk 
meg már most ebben vigasztalódni? 



65www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Biblia-tanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok

augusztus 21. kedd

HALÁL ÉS FELTÁMADÁS (1THESSZALONIKA 4:14)

Minek a reményéről ír Pál 1Thessz 4:14 versében a meghaltakra nézve? 

A 14. versben Pál megoldást kínál a reménytelen szomorúság problémájá-
ra. Az eredeti nyelven a meghalt hívőkről úgy ír, mint akik „elaludtak Jézus 
által”. Az újszövetségi időkben gyakran használták az elalvás hasonlatát a 
halál érzékeltetésére, de az volt a megszokott kifejezés, hogy „elaludt Jézus-
ban” vagy „Krisztusban”. Jó példa erre a 16. versben: „akik meghaltak volt a 
Krisztusban”.

A második dolog a szöveggel kapcsolatban az a gondolat, hogy Isten „elő-
hozza… ővele együtt” azokat, akik meghaltak. Egyesek értelmezése szerint ez 
a kifejezés azt jelenti, hogy a Krisztusban meghaltak (és akik a feltételezéseik 
szerint a mennybe mentek halálukkor), Jézus visszajövetelekor vele együtt 
térnek vissza. Ez a magyarázat azonban ellentmond Pál tanításának a 16. 
versben, miszerint a halottak feltámadása a második adventkor történik, 
nem előbb. 

Hogyan segít megérteni 1Thessz 4:14 lényegét 1Kor 15:20-23, 51-58 sza-
kasza?

Megtudhatjuk, mit mond az apostol, ha alaposan odafigyelünk szavai lénye-
gére. Párhuzamot von Jézus halála és feltámadása, valamint a hívők halála és 
feltámadása között. Számára Jézus feltámadása a garancia arra, hogy a má-
sodik adventkor minden hívő fel fog támadni (lásd még 1Kor 15:20-23). Pál 
teológiája következetes. „Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott” 
(1Thessz 4:14), hinnünk kell azoknak a feltámadásában is, akik Jézus igaz 
követőiként haltak meg.

Tehát Pál a „Jézus által” kifejezést éppen úgy használja, mint a 16. versben 
azt, hogy „Krisztusban”. Azt akarta elmondani a thesszalonikaiaknak, hogy 
meghalt testvéreik nem maradnak a földön, amikor az élő hívők a menny-
be emelkednek. Mindenki együtt megy a mennybe (lásd még Jn 14:1-3). Is-
ten nem „hozza” le a földre a feltámadt keresztényeket Jézus eljövetelekor, 
hanem „előhozza” őket a sírból, és az életben lévő hívőkkel együtt viszi a 
mennybe. Jézus feltámadása megelőzte mennybemenetelét, és így lesz ez 
hűséges követőivel is. 
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augusztus 22.szerda

FELTÁMADÁS KRISZTUSBAN (1THESSZALONIKA 4:15-16)

1Thessz 4:13  –5:11 szakaszában Pál Jézus földi tanításaira épít. Egy tucat-
nál is több párhuzam található e végidőre vonatkozó szakaszok és Jézus 
mondásai között, amelyeket Máté, Márk és Lukács jegyzett le. Amikor vi-
szont 1Thessz 4:15-ben Pál így fogalmaz: „azt mondjuk néktek az Úr szavá-
val”, Jézusnak olyan tanítására utal, ami nem került bele a négy evangélium 
egyikébe sem, de az apostol megőrizte számunkra (másik egyértelmű példa  
ApCsel 20:35 verse).

Olvassuk el 1Thessz 4:15-16 verseit! Pál szerint mi történik Krisztus visz-
szatérésekor? Lásd még Mt 24:31; Jn 5:28-29; ApCsel 1:9-11; Jel 1:7!

Jézus második adventje zajos esemény lesz. Az arkangyal parancsoló kiál-
tása és Isten harsonájának hangja kíséri. Mindenki látja és hallja majd (lásd  
Mt 24:31; Jn 5:28-29; ApCsel 1:9-11; Jel 1:7).

Pál számára azonban itt a kulcspont az események sorrendje Jézus eljövetele 
idején. A thesszalonikaiak abban kezdtek hinni, hogy aki meghal Jézus visz-
szajövetele előtt, az hátrányban lesz az egész örökkévalóságban, fizikailag 
valószínűleg örökre elszakad azoktól, akik a második advent idejéig élnek. 

Ebben a részben Pál biztosítja a thesszalonikaiakat, hogy az élő hívők nem 
előzik meg a halottakat, tehát nem élveznek előnyt velük szemben. Először a 
Krisztusban meghaltak támadnak fel (lásd Jel 20:4-6). Erre még azelőtt kerül 
sor, hogy az élők felemeltetnek a levegőbe Jézussal találkozni (1Thessz 4:17). 
A meghalt igazak feltámadnak és halhatatlanságot kapnak azokkal együtt, aki 
Jézus visszajövetelekor még élnek. Ez a szakasz nem azt tanítja, hogy a hívők 
halálukkor a mennybe jutnak. Ha Pál azt tanította volna a thesszalonikai hívők-
nek, hogy a szeretteik már a mennyben vannak, akkor vajon miért szomorkod-
tak? Vajon miért nem arról beszélt nekik egyszerűen? Ehelyett azzal a tudattal 
vigasztalta őket, hogy a feltámadáskor újból találkoznak majd szeretteikkel.

Gondolatban idézzük fel, hogy mi minden történik Krisztus második 
adventjekor! Jézus eljön az ég felhőiben, mindenki meglátja, a halottak 
életre kelnek, az élők halhatatlanságot nyernek és mindenki együtt 
megy a mennybe. Ez egyrészt felfoghatatlan, ellentétes minden ismere-
tünkkel, a tapasztalattal és a tudomány tanításaival, mégis éppen 
ebben kell hinnünk, máskülönben semmi reményünk nincs. Ha egy 
ilyen kérdésben bízhatunk az Úrban, ugyan miért ne bízhatnánk benne 
azokban a „kisebb” dolgokban, amelyekkel éppen most küzdünk?
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augusztus 23. csütörtök

VIGASZTALJÁTOK EGYMÁST (1THESSZALONIKA 4:13, 17-18)

Olvassuk el 1Thessz 4:13, 17-18 verseit! Mi a végső célja ennek a résznek 
Jézus második adventjével kapcsolatban? 

Amint az előzőekben már megállapítottuk, a próféciának nem az a célja, 
hogy a jövőre vonatkozó kíváncsiságunkat kielégítse, hanem arra tanít, ho-
gyan éljünk ma. Pál szemében a végső események sorrendje gyakorlati jelen-
tőséggel bír a keresztények hétköznapi életében. A prófécia értéke azzal ará-
nyos, amilyen mértékben hat a kapcsolatunkra Istennel és az emberekkel. 
Ebben az esetben Pál az utolsó idő eseményeivel kívánta vigasztalni azokat, 
akik elvesztették szeretteiket. 

1Thessz 4:16-17 versei mely fontos részeit érintik a második adventtel kap-
csolatos bibliai tanításnak? Lásd még Mt 24:31; Jn 14:1-3; ApCsel 1:9-11!

Ebben a szövegben az áll, hogy a hívők felemeltetnek a levegőbe Jézussal ta-
lálkozni, majd örökké élnek vele. Az apostol mondandójának az a fő témája, 
hogy újból találkozunk egymással és együtt lehetünk Jézussal. A szakasz hallgat 
arról, hogy a levegőben történő találkozás után hová mennek a megváltottak. 
Pál egyértelműen nem azt mondja, hogy a második adventkor Jézus és a hívők 
leszállnak a mennyből a földre és ott uralkodnak majd. Valójában a nevezett 
szakaszban a szentek csakis felfelé tartanak. Először a meghalt hívők támadnak 
fel a sírból, majd az akkor életben lévő hívőkkel együtt felemeltetnek, hogy a 
levegőben találkozzanak Urukkal. Pál további információt közöl 1Kor 15:23-24 
verseiben. Itt erős párhuzamot von Jézus és a „Krisztusban” lévők tapasztalatai 
között. Jézus feltámadt és a mennybe ment mint „első zsenge”. Arra céloz, hogy 
aki hozzá tartozik, azzal is hasonló történik. Pál írásaiból nem derül ki világo-
san, hogy hová tartanak a szentek éppen akkor, de Jn 14:1-3 szakaszából meg-
tudjuk. Amikor Jézus eljön, magával viszi tanítványait oda, ahonnan érkezik (a 
mennybe), hogy vele legyenek. Nem marad velük ott, ahol ők vannak (a föl-
dön). Ezért vallják az adventisták, hogy a Jézus visszajövetele utáni ezer év so-
rán (Jel 20:4-6) a feltámadott igazak Jézussal lesznek a mennyben, a gonoszok 
halottak lesznek, így Sátán magára marad a földön, mert senki nem lesz, akit 
megkísérthetne vagy bánthatna. A hűségesek csak azután térnek vissza a földre 
lakni, miután a millennium minden eseménye lezajlott (2Pt 3:13; Jel 3:12).

Gondoljunk bele, hogy mennyire „nem e világi” a legfőbb reménysé-
günk! Hogyan is lehetne másként? Végtére is, hosszú távon vajon milyen 
reménységet kínálhat a világ? Hogyan tanulhatjuk meg, hogy ne enged-
jük magunkat teljesen lekötni azzal, ami semmi reményt nem nyújt? 
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augusztus 24.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Sokan úgy magyarázzák e részt, hogy Krisztus az alvókat magával hozza a 
mennyből, de Pál úgy értette, hogy amiként Krisztus feltámadt halottaiból, 
úgy az Isten az elaludt szenteket előhívja sírjukból és magával viszi a menny-
be” (Ellen G. White: Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent 
Kiadó. 171-172. o.).

„A thesszalonikaiak örömmel fogadták azt a gondolatot, hogy újrajövetelekor 
Krisztus az élő hűségeseket elváltoztatja és magához veszi. Nagy gonddal 
óvták barátaik életét, nehogy meghaljanak és elveszítsék azt az áldást, amely-
ben Uruk eljövetelekor részesülni reméltek. De a halál szeretteik közül egyi-
ket a másik után ragadta el. Aggódva tekintettek haldokló szeretteik arcára, 
mert nem remélték, hogy az eljövendő életben találkoznak. 

Amikor elolvasták Pál levelét, amely a halottak valóságos állapotát tárta fel, 
az nagy örömet és vigasztalást hozott a gyülekezeteknek. Pál rámutatott arra, 
hogy amikor Krisztus eljön, az élők nem előzik meg Uruknál azokat, akik 
elaludtak Jézusban” (i. m. 171. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) A csoportban beszélgessünk arról, hogy mit jelent „adventistaként 

élni”! A sajátságos hitelveinket illetően minek kell megmutatkoz-
nia jellegzetes életformánkban? 

2) Gondoljunk az emberiség bűnbeesésére, a megváltási tervre és az 
örök élet ígéretére! Mit tett Jézus, ami annak reményét, ígéretét 
adja, hogy a halál nem örök? Mi okunk van bízni abban, amit Jézus 
értünk tett? Feltámadása miatt miért reménykedhetünk mi is a fel-
támadásban, ha még visszatérte előtt meg is halnánk? Milyen 
vigaszt találunk a megváltási tervben, főként amikor a halált annyi-
ra véglegesnek, visszafordíthatatlannak, kérlelhetetlennek érez-
zük? 

3) A csoportban olvassuk el együtt az alapigét, majd pedig beszéljük 
meg, mit jelent, milyen érzéseket kelt bennünk, milyen reményt és 
ígéretet találunk benne!

ÖSSZEFOGLALÁS: Az e heti szakaszban Pál számos félreértést igazít helyre 
a halottak állapotával és Jézus második adventjével kapcsolatban. Amikor 
Jézus visszatér, először a Krisztusban meghaltak támadnak fel, majd pedig 
minden hívő együtt emelkedik fel a levegőbe Jézussal találkozni. A hívőket 
vigasztalja a tudat, hogy csak átmeneti időre kell elválniuk szeretteiktől! 
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GYENGÉD, SZERETETTELJES, EGYÜTT ÉRZŐ

„De te Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, 
nagy kegyelmű és igazságú” (Zsolt 86:15)!

„Isten elrendelte… hogy a nagy szomorúságban gyengéden és szere-
tettel vigasztaljuk egymást. Senki nem élhet-halhat önmagának. Az 
élet és a halál minden embert érinti… Isten annak kötelességét bízta 
eszközeire, az emberekre, hogy finom, gyengéd, könyörületes szere-
tetükkel bemutassák jellemét, tanúsítsák kegyelmét, bölcsességét és 
jóindulatát… 

Jézust… mindig megindította az emberi szenvedés. A mi szívün-
ket Szentlelkének kell meglágyítania és elfoglalnia ahhoz, hogy mi 
is hozzá hasonlóvá váljunk… Mindenütt vannak a halál szélén álló 
emberek, éppen ezért igen fontos, hogy krisztusi könyörületességre 
tegyünk szert, nehogy türelmetlenségünkkel és az együttérzésre való 
hajlam hiányával bárkiben is az ellenszegülést erősítsük… Azt kérde-
zem: Vajon megtanulom valaha a krisztusi kedvességet? Mennyire 
kell ismernünk Jézust és mennyei Atyánkat ahhoz, hogy jellemünk-
ben Őt tudjuk bemutatni!…

Jézus nem egyszerűen azért hív, hogy kegyelmével és társaságával né-
hány órára felfrissítsen, és utána világosságából eltávozva, szomorú-
ságban és bajok között járjunk. Nem! Azt mondja, hogy maradjunk 
benne, Ő pedig mibennünk. Ő mindenütt ott van, ahol munkáját 
végezni kell, kedvesen, szeretettel és együttérzéssel… Ő a menedé-
künk. Tapasztalatunknak egyre szélesednie és mélyülnie kell. Jézus 
kitárta előttünk kimondhatatlan szeretetének isteni teljességét, így 
szólva hozzánk: ’Isten munkatársai’ (1Kor 3:9) vagytok. Milyen nagy 
e szavak jelentősége: ’Maradjatok énbennem’ (Jn 15:4), ’Vegyétek föl 
magatokra az én igámat’ (Mt 11:29). Megtesszük? Mert ezt ígérte: 
’nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.’ Nyugalom, teljes nyugalom van 
abban, ha Krisztusban maradunk” (Ellen G. White: Our Father Cares. 
117-118. o.).
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augusztus 25–31.

Végső események

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:15-24; Ézsaiás 13:6-9; 
Lukács 21:34-36; Róma 1:18; 1Thesszalonika 5:1-11

„Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek 
és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe” 
(1Thessz 5:8).

KULCSGONDOLAT: Krisztus visszatérésének valósága állandó készen-
létre szólít.

Még az e heti szakaszban is a második advent a fő téma, bár a fókusz kis-
sé eltolódik. Pál itt nem annyira Jézus visszatérésének a részleteit igyekszik 
tisztázni, inkább azt hangsúlyozza, hogy tekintettel az adventre (valamint az 
ezzel együtt járó ítéletre), állandóan készen kell állnunk. Az előző szakasz 
bátorított: a vég sokkal jobb lesz, mint ahogy a thesszalonikaiak gondolták. 
Most viszont, mivel már tisztábban látják Jézus visszajövetelét, az a kérdés, 
hogyan készülnek fel rá. 

Úgy tűnik, akkoriban a gyülekezet számára a „béke, biztonság” teológiája 
volt a kérdés, amihez talán még az keveredett, hogy a tagok közül némelyek 
a második advent idejét számítgatták. A thesszalonikai hívők remélték, hogy 
a prófécia által előre megjósolhatják, mikor lesznek meg a végső események, 
és így majd tudni fogják, mikor kell készülni. Ebből következően egyesek 
valószínűleg úgy éltek, mintha nem sürgetné őket semmi. 

Ugyan ki ne értené, mit jelent ez? Minél tovább vagyunk itt, annál könnyebb 
megfeledkezni az idő sürgetéséről. Pál szavai ezért megszívlelendők. 

9. tanulmány
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augusztus 26. vasárnap

AZ ÍTÉLET KÉT OLDALA

Olvassuk el 1Móz 3:15-24 verseit! Soroljuk fel, hányféleképpen ítélte 
meg Isten Ádámot és Évát mind negatív, mind pozitív értelemben!

Noha maga az ítélet szó nem fordul elő 1Thessz 5:1-11 szakaszában, mégis 
főként ez itt a téma. Pál arra akarta ráébreszteni a thesszalonikai hívőket, 
hogy Isten ítélete nemcsak a mennyben, az idők végén történtekre korláto-
zódik, hanem valós következményekkel jár hétköznapi életükre nézve is. Ma 
sokakban kényelmetlen érzést kelt az ítélet kérdése. Viszolyognak az azzal 
járó kárhoztatás és fenyegetés gondolatától. Ám ez a bibliai fogalom a fenye-
getésnél, az ítélethozatalnál és annak végrehajtásánál szélesebb kört érint. 
Van pozitív oldala is. A könyörület, a kedvesség egyszerű, hétköznapi tettei 
sem maradnak említés vagy jutalom nélkül (lásd pl. Mt 10:42). Isten látja 
minden jó és rossz cselekedetünket, amelyek a dolgok végkifejletében mind 
jelentőséggel bírnak. 

Már a Biblia legkorábbi beszámolóiban is az ítélet két oldalát láthatjuk. Az 
Éden kertjében Isten elmarasztalja Ádámot és Évát. Bűnük következményei 
megnyilvánulnak a gyermekszüléskor, a földművelésben, de még abban is, 
hogy hol élhetnek. Ugyanakkor Isten pozitív ítéletet is hoz. Ellenségeskedést 
támaszt az ember és Sátán között, majd kegyelmesen bőrruhába öltözteti a 
párt, hogy a környezetváltozás hatásaitól ne szenvedjenek szükségtelenül. 
Ami pedig még fontosabb: a bőrruha Krisztus igazságát jelképezi, elfedve 
bűneiket is. 

Mózes első könyve 4. fejezetében Isten elítélte Kaint, amikor elküldte, ugyan-
akkor védő ítéletet is kimondott rá. Megbélyegezte, nehogy megöljék. Az 
özönvíz idején megítélte az emberiséget a víz áradatával bekövetkező pusz-
tulással, ugyanakkor a bárkával lehetőséget biztosított a menekülésre is 
(1Móz 6:1–9:17), ami az ítélet pozitív oldala volt. 

Mózes első könyve 11. fejezetében az Úr összezavarta a nyelveket és az egész 
föld színére elküldte az embereket (negatív). Hol az ítélet pozitív oldala? 
Ábrahám elhívásában találjuk: „megáldatnak tebenned a föld minden nemzetsé-
gei” (1Móz 12:3) – ugyanazok a népek, amelyek évekkel korábban Bábelnél 
szétszórattak (1Móz 11:9).

Krisztus helyettesünk lett az ítéletben. Hogyan teszi kedvezővé szá-
munkra az ítéletet ez az igazság? Az ítéletre gondolva miért kell min-
dig figyelembe venni e lényeges tanítást? 
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augusztus 27.hétfő

HIRTELEN, VÁRATLANUL (1THESSZALONIKA 5:1-3)

Olvassuk el 1Thessz 5:1-3 és ApCsel 1:6-7 verseit! Mit jelent „az idők és 
időszakok” vagy „alkalmak” kifejezés e versekben?  

„Az Úr napja” gyakori kifejezés az ószövetségi ítéletes szakaszokban; Istennek 
a „végidőben” történő, határozott közbelépését jelöli, erősen hangsúlyozva az 
engedetlenség negatív következményeit (Ézs 13:6-9; Jer 46:10; Ez 30:2-12). 
Mai szakaszunkban Pál ezt a korábbi elvet kapcsolja a tolvaj hasonlatához, 
amit Jézus vezetett be (Mt 24:43; Lk 12:39). Az Úr napja, az éjjeli tolvaj és a 
szülési fájdalmak hármas kombinációja ugyanazt a pontot érzékelteti: Jézus 
visszajövetele hirtelen, váratlanul következik be, nem menekülhetnek a bű-
nösök. Nem az utolsó időben kell felkészülni a végre, a felkészülés ideje most 
van. Viszont a 4. versből kitűnik, hogy Pál nem szidja a thesszalonikaiakat. Ők 
már tudják, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Másokat ér várat-
lanul a pusztulás érkezése, azokat, akik hangoztatják: „Békesség és biztonság”.

ApCsel 1:6-7 verseiben a tanítványok Jézustól tudakolják a földi történelem 
végső eseményeinek időzítését, Ő azonban nem elégíti ki kíváncsiságukat. 
Nem kell tudniuk, hogy mikor jön el a vég. Láthatjuk, hogy „az idők és idő-
szakok” a végidő meghatározására tett próbálkozásokkal kapcsolatos. Az 
ilyen számítgatások felkeltik a figyelmet, csakhogy képviselőik szándékaival 
éppen ellenkező lesz a hatásuk a lelki életben. Vagy csalódáshoz vezetnek az 
előre meghatározott idő letelte után, vagy a felkészülést késleltetik, amennyi-
ben túl messzinek tűnik a várt idő. 

Milyen párhuzamokat találunk Lk 21:34-36 és 1Thessz 5:1-11 szakaszai 
között? 

Lk 21:34 szerint sokan az alkoholba és a szórakozásba merülve próbálnak 
menekülni a lelki felelősség elől. Másokat talán foglalkoztat a végidőre való 
lelki felkészülés, csakhogy az élet gondjai és izgalmai elterelik a figyelmüket. 
A vég hirtelen érkezése viszont azt jelenti, hogy közeleg az idő, amikor nem 
menekedhet, aki hagyja eltéríteni a figyelmét, vagy aki nemtörődöm módra 
él. Krisztusnak Lk 21:34-36 verseiben lejegyzett szavai szerint csak az mene-
külhet meg, aki vigyáz.

Hogyan lehet az idő sürgetésére gondolva élni, tudva, hogy Krisztus 
hamarosan eljön, ugyanakkor azonban kerülve a fanatizmust vagy a 
túlzásokat? Hogyan tartható helyes egyensúly? Beszélgessünk vála-
szainkról a csoportban!
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augusztus 28. kedd

A HÍVŐK ELŐNYE (1THESSZALONIKA 5:4-5)

Az 5. fejezet első verseiben Pál azoknak az állapotáról ejt szót, akik valamiért 
nem készülnek fel. A thesszalonikai hívők már megértették, hogy a második 
advent biztosan bekövetkezik, csak azt nem tudták, mikor. A készületlenek 
számára tragikus lesz a meglepetés. Egyesek azért nem készülnek, mert nem 
hisznek a második adventben. Mások úgy vélik, hogy addig halogathatják a 
felkészülést, amíg az események meg nem győzik őket közelségéről.   

Az 1950-es évek vége felé történt. Egy fiatalember azt hallotta egy prédiká-
tortól, hogy 1964-ben jön el Jézus, tehát a gyülekezetnek már készülnie kell. 
Viszont úgy döntött, hogy mivel az majd csak évek múlva lesz, nem töri 
magát a készülődéssel, talán 1962-ig. A lelkész az idő sürgetésére akarta hall-
gatói figyelmét felhívni, de a fiatalembernél éppen ellenkező hatást ért el. 
Természetesen a késlekedés veszélyes, mert abban sem lehetünk biztosak, 
hogy a mai napon végig életben leszünk. Jó hír viszont: nem kell ismerni 
Jézus visszajövetelének idejét ahhoz, hogy felkészüljünk. 

Mi a lelki jelentősége a világosság és a nappal, a sötétség és az éjszaka 
hasonlatának 1Thessz 5:4-5 verseiben? Mit nevezhetünk az életünkben 
világosságnak, ill. sötétségnek? Gondoljuk végig, mi minden következik 
a válaszunkból!

E versekben Pál egy sor ellentétet vonultat fel: nappal/éjszaka és sötétség/
világosság (a pusztulás/menekülés ellentétét is érzékelteti a 3. versben). A 
hitetleneket meglepetésként érik a végidő eseményei, de a hívők nem lepőd-
nek meg. Miért? Mert a világosságban élnek. „Lábam előtt mécses a te igéd, 
ösvényem világossága” (Zsolt 119:105, új prot. ford.). Isten azért adja a pró-
féciát, hogy elég információnk legyen, és így lelkileg fel tudjunk készülni, 
bármi is várjon ránk. 

A második adventre való felkészüléshez elegendő időt kell fordítani Isten 
Igéjének alapos tanulmányozására. A felkészülés jelenti azt, hogy kincseket 
gyűjtünk a mennyben. A felkészüléshez hozzátartozik, hogy naponta átad-
juk magunkat az Úrnak. 

A mai világban számos dolog elterelheti a figyelmünket, a munkánk, az e-mail- 
ek, a szórakozás, a különféle szerek és hangulatjavítók bőséges választéka. 
Pál felhívása így hangzik a korszakokon át: Tégy félre mindent, ami elterelné 
a figyelmedet! Legyen Isten Igéje az első az életedben, akkor nem törnek rád 
váratlanul az események, bármennyire kiszámíthatatlannak érezd az időt!
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augusztus 29.szerda

ÁLLANDÓ ÉBERSÉG (1THESSZALONIKA 5:6-8)

Hogyan érzékelteti a részegség/józanság hasonlata 1Thessz 5:6-8 versei-
ben a második adventre való felkészülés lényegét?

A 6. versben azt mondja Pál: „azért”. Az eddigiekben kifejtette, hogy Jézus 
igazi követői a világosság és a nappal fiai. A mai szakaszban tovább vezeti 
a hasonlatot, buzdítva olvasóit, hogy mind jobban és jobban készüljenek 
Jézus visszatérésére. A 7. versben ugyan egy kis kitérőt tesz, de a 6. és 8. 
versekben tovább bátorítja a thesszalonikaiakat, hogy legyenek éberek, józa-
nok, az előttük álló megpróbáltatásokra felkészültek. 

Az apostol először az alvás/ébrenlét ellentétéről szól. Mivel a hívők a „vilá-
gosság fiai”, nem alhatnak, hiszen aludni éjjel kell. Természetesen ezt átvitt 
értelemben mondja. Az alvás itt a lelki lustaság vagy érdektelenség hasonlata 
(míg a 10. versben a halálé). „Ne is aludjunk” – ez a kifejezés az eredetiben 
azt jelenti, hogy „ne is aludjunk el”. Azaz Pál szerint ébren vannak, de arra 
szólítja őket, hogy őrizzék meg éberségüket, mind jobban figyeljenek. 

Majd arra szólítja őket az apostol, hogy józanok legyenek, ne részegedjenek 
le. Az ókori világban a józanság a filozófiai értelem szimbóluma volt. Pál azt 
akarta, hogy a thesszalonikai hívők szentírási érvelése alapos és átgondolt 
legyen. Egyesek időpontok meghatározására, spekulációkra használják a 
Bibliát, az apostol viszont azt akarta, hogy a hívők inkább az Írás tanítására 
figyeljenek lelki felkészülésük közben. A józanság/részegség hasonlatával ta-
lán arra az erkölcsi önmegtartóztatásra is visszautalt, amire 1Thessz 4:1-12 
verseiben ösztönözte olvasóit.

A nappalt az ébrenléttel, a józansággal hozzuk összefüggésbe, míg az alvás 
vagy a részegség ideje az éjjel. A 8. versben azonban Pál a katonai őrség 
képére vált át. Fontos, hogy az őrök józanok, éberek legyenek mindig, éjjel-
nappal; tehát a katonáknak a szokásosnál is jobban kell vigyázni. Hasonló-
képpen az apostol a keresztények elé is átlagon felüli követelményeket állít, a 
második adventre való felkészülés miatt. Mint a katonáknak, a keresztények-
nek is fel kell ölteniük a teljes felszerelést, mielőtt elfoglalnák posztjukat. 

Vedd úgy, mintha Pál e részben személyesen, csak neked írna! Szavait 
hogyan váltanád tettekre? Azaz mit kellene megváltoztatnod az életed-
ben, hogy valóban azt tedd, amire szólít? 
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augusztus 30. csütörtök

EGYMÁST BÁTORÍTVA (1THESSZALONIKA 5:9-11)

Amint láttuk, 1Thessz 5:1-11 szakaszában Pál az ellentétek sorával érzékel-
teti a Jézus visszatérésekor bekövetkező ítélet két oldalát. A mai szakasz-
ban (1Thessz 5:9-11) a harag és az üdvösség ellentétéről szól. A hívők azért 
tekinthetnek bizalommal az utolsó időre, mert Krisztusban bizonyosságot 
nyertek arra, hogy a világosság gyermekei.

Mi az alapvető üzenete 1Thessz 5:8-11 verseinek? Milyen reménységről 
beszél Pál? Miért számíthatunk erre mi is? Hogyan mutatkozik meg az 
evangélium ebben a részben? 

Ma sokan úgy vélik, hogy Isten haragjának bibliai elve inkább a Szentírás 
korának kultúráját tükrözi, mint az igazságot Istent illetően, csakhogy ez a 
nézet téves. A Bibliában Isten valóban az emberi nyelv korlátai között fejezte 
ki igazságát. Ám az isteni harag elve nemcsak a Biblia ősibb részeiben fordul 
elő, hanem az Újszövetségben is fellelhető, méghozzá széles körben. Utalt 
rá Jézus (Lk 21:23; lásd még Jn 3:36), írt róla Pál (Róm 1:18; 1Thessz 1:10) 
és A jelenések könyve látomásaiban is szerepel (Jel 6:16-17; 15:1). Tehát nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül, bizonyára igen fontos dolgot fejez ki Istennel és 
a megváltási tervvel kapcsolatban.

Itt ugyan nem hatolhatunk e kérdésben mélyebbre, de azt világosan látni 
kell, hogy Isten haragja nem értelmetlen, hirtelen feltámadó düh. Isten útjai 
nem a mi útjaink (Ézs 55:8-9). Az isteni harag bibliai elve inkább hasonlít-
ható ahhoz, amikor egy nemzet igazságtételt kíván a másokat bántalmazó 
és elnyomó törvényszegőkkel szemben. Megkapja büntetését, elpusztul, aki 
csökönyösen kitart a gonoszságban. Mind törvényszegőkké lettünk, ezért 
végre is kellene rajtunk hajtani az ítéletet. Ezt a helyzetet azonban megvál-
toztatta Krisztus élete, halála és feltámadása. 

Ez az a jó hír Isten haragját illetően, ami átsüt 1Thessz 5:8-11 versein. Isten 
nem a „haragot”, a büntető ítéletet szánja nekünk, hanem a kegyelmet és a 
megváltást. Krisztusban biztosította is a szükséges védelmet, hogy a bün-
tetés ne pusztítson el. Éppen ezért gondolta Pál, hogy helyesen értelmezve 
Isten haragja inkább bátorít, mint félelmet kelt (1Thessz 5:11). Ha Krisztus-
ban vagyunk, soha nem kell kiállnunk Isten haragját, mert azt Jézus viselte 
el helyettünk a kereszten. Ez az igazi jó hír!
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augusztus 31.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Szükséges vigyázni. A saját szívünk is csalárd, bennünket is körülvesz az 
emberi gyarlóság és gyengeség, Sátán pedig eltökélte, hogy tönkretesz. Elő-
fordul, hogy mi nem vigyázunk, de ellenségünk sosem tétlenkedik. Fárad-
hatatlan éberségére gondolva mi ne aludjunk, mint mások, hanem ’legyünk 
éberek és józanok’ (1Thessz 5:6)” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 
5. köt. 409. o.)!

„Néhányan úgy érzik, hogy mielőtt az Úr áldásaihoz joguk lehetne, először 
át kell menniük a vizsgán, és bizonyítaniuk kell Isten előtt, hogy már át-
alakultak. Pedig… Jézus örül annak, amikor úgy jövünk hozzá, ahogyan va-
gyunk: bűnös, gyámoltalan, rá támaszkodó gyermekeiként. Nem az éjszaka, 
a sötétség, hanem a világosság gyermekeinek valljuk magunkat. Van-e hát 
jogunk a hitetlenségre” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 3. köt. Buda-
pest, 2010, Advent Kiadó. 135. o.)?

„Magukat keresztényeknek vallók tömege… él a földön. Hitük csekély mér-
tékben korlátozza azt, hogy kedvük szerint éljenek; noha állításuk szerint a 
világosság fiai, mégis sötétségben járnak, az éjszaka és a sötétség fiai” (Ellen 
G. White: Testimonies for the Church. 1. köt. 404. o.).

„A világ úgy él, mintha nem volna Isten: önző vállalkozásokba merül, pedig 
igen hamar tapasztalni fogja a hirtelen pusztulást, amelyből ki nem mene-
külhet… Tánc, tivornya, italozás, dohányzás, állati szenvedélyek kielégítése 
– s majd mint ökrök vitetnek a vágóhídra” (Ellen G. White: Evangelizálás. 
Budapest, 2007, Advent Irodalmi Műhely, Felfedezések Alapítvány. 19. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Vessük fel a csoportban: Vajon készen lennénk, ha Krisztus vissza-

jönne holnap? Beszélgessünk a válaszokról és az indokokról! 
2) Térjünk vissza a hétfői rész utolsó kérdéséhez! Hogyan tudatosít-

hatjuk magunkban az idő sürgetését úgy, hogy közben „normáli-
san” élünk a társadalomban?

ÖSSZEFOGLALÁS: 1Thessz 5:1-11 szakaszában Pál arra szólít, hogy va-
lóban elkötelezetten készüljünk Jézus második adventjére. Az evangélium 
elfogadásával a világosság fiaivá válunk. Amint hittel, reménységben és sze-
retetben élünk az evangélium szerint, egyre inkább kirajzolódik bennünk 
Jézus képe. Ha ma készen állunk a halálra Krisztusban, akkor felkészültünk 
az eljövetelére.  
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BOTYÁNSZKI ÁGNES:
VELE VAGY NÉLKÜLE…

Könnyű és kényelmes azoknak,
Kik a folyó sodrása szerint haladnak?
Az ily utazást nem tartom vonzónak,
Hisz e lelkek bajt baj hátán hordoznak.

S a célállomás nem más,
Mint a végső pusztulás.
De te még úton vagy,
Rossz irányba ne haladj!

Fordíts hátat míg teheted! Törj előre,
S jönnek oltalmazó angyali seregek.
Megmutatják, hogy hová lépj,
S miként tartalékold tested erejét.

Ha csüggedni látnak, általuk újul
Meg szívedben az istenimádat.
Ha egyedül éreznéd magad,
Tudd, Jézus mindig veled halad!

Amikor lábad megsértik a kövek,
Ő beköti sebeid, s a karjaiba vesz.
Csak azért, mert mélységesen szeret.
Így többé ne eméssze félelem lelkedet,
Mert már senki sem rója fel vétkedet,
Hisz itt nem az ár, hanem az Úr vezet!
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szeptember 1–7.

A gyülekezeti élet

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 5:43-48; János 15:4-6; Galata 5:22; 
Filippi 4:4; 1Thesszalonika 5:12-28

„A prófétálást meg ne vessétek, mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtart-
sátok” (1Thessz 5:20-21)!

KULCSGONDOLAT: Pál a thesszalonikai tagoknak, vezetőknek gyakor-
lati és lelki tanácsot is ad az egymásközti viszonyt illetően.  

1Thesszalonika levelét Pál tizenhét intéssel (1Thessz 5:12-22), majd egy be-
fejező imádsággal zárja. Az e heti rész három figyelmeztetéssel kezdődik, 
amit az apostol a thesszalonikai gyülekezet tagjainak írt arról, hogyan visel-
kedjenek vezetőikkel (12-13. versek). Ezeket követi hat utasítás arra vonat-
kozóan, mire figyeljenek a vezetők a tagokkal kapcsolatban (14-15. versek).

A következő hét versben nyolc rövid intést találunk (16-22. versek), amelye-
ket két csoportba sorolhatunk: három tanács arra vonatkozik, hogyan őriz-
hető meg a helyes keresztény magatartás (16-18. versek), majd pedig öt arra, 
hogyan viszonyuljanak a prófécia formájában jelentkező, új világossághoz 
(19-22. versek).

A záró imádságban Pál összefoglalja e levél fő témáját: a thesszalonikai és 
más hívők tovább növekedjenek szentségben, egészen a második adventig. 
Más szóval, naponta az Úr visszatérésére készülve kell élniük. Bizonyos érte-
lemben mi ez, ha nem a „jelenvaló igazság”?

10. tanulmány
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szeptember 2. vasárnap

A VEZETŐK SZOLGÁLATA (1THESSZALONIKA 5:12-13)

A mai tanulmányban tárgyalt két vers az előző heti rész záró buzdítása után 
következik: „Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat” (1Thessz 
5:11). Erre a gyülekezetekben kerül sor, egymás lelki gondozásának és a 
tanítványok képzésének folyamatában. A mai tanulmány arra összpontosítja 
a figyelmet, hogy mire késztesse a tagokat vezetőik és mentoraik fáradozása.

Alapvetően mire mutat rá Pál 1Thessz 5:12-13 verseiben? Hogyan alkal-
mazzuk ezt saját életünkben? Miként tudnánk még jobban együttmű-
ködni azokkal, akik „elöljáróink az Úrban”, hogyan támogathatnánk és 
szerethetnénk őket még jobban?

A 12. vers szerkezete jelzi a görögben, hogy a második felében a három ki-
fejezés ugyanarra a csoportra utal, a thesszalonikai gyülekezet vezetőire. Pál 
felszólítja a tagokat, hogy „becsüljék” őket, azaz figyeljenek rájuk, tiszteljék 
és ismerjék el őket. Ebből arra lehet következtetni, hogy a gyülekezet néhány 
tagja nem tanúsított kellő tiszteletet a vezetők iránt. 

Az int szó még azt is jelenti, hogy utasít, figyelmeztet vagy akár azt, hogy 
„értelmet ver bele”. Pál itt kifejezi, hogy a gyülekezeti vezetőknek gyakran 
kell gyakorolni az úgynevezett „kemény szeretetet”. Az ilyen vezetői fellépést 
nem mindig veszik örömmel. Pál viszont a 13. versben még arra is kéri a ta-
gokat, hogy „megkülönböztetett szeretettel” tekintsenek elöljáróikra, akiknek 
nehéz kérdésekkel kell foglalkozniuk. Pál azt akarja, hogy a gyülekezet min-
den tagja békében éljen egymással. 

E versek nyelvezetében az emberekkel való bánásmód ókori stratégiája tük-
röződik. Pál korának szellemi vezetői tisztában voltak azzal, hogy kényes 
dolog az emberekkel bánni. Arra bátorították a vezetőket, hogy nagy körül-
tekintéssel állapítsák meg a követőik állapotát, érzékenyen figyeljék meg, 
vajon nyitottak-e a helyreigazítás elfogadására, megfelelően időzítsenek és 
a helyes módszert alkalmazzák. A vezetőktől elsősorban azt várták el, hogy 
mielőtt másokat rendreutasítanának, vizsgálják meg saját magukat. Pál ezt 
még kiegészítette. A keresztény ember számára Isten a vezetői példa, és a 
gyülekezeti vezetés célja, hogy a tagság élete Istenhez méltó legyen. 

Bizonyos kultúrákban az emberek hajlamosak bizalmatlanul tekinte-
ni a vezetőkre, kétségbe vonva döntéseiket, másutt inkább vakon 
követik őket. Saját kultúránk hatása hogyan érezhető gyülekezeteink-
ben?
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szeptember 3.hétfő

A SZOLGÁLAT VÉGZÉSE (1THESSZALONIKA 5:14-15)

A 12-13. versekben Pál leírja, hogyan bánjanak a gyülekezeti tagok a veze-
tőikkel, a mai részben pedig a vezetőkre figyel, és azt tárgyalja, miként kell 
viselkedniük a gondjaikra bízottakkal. 

Milyen tanácsot ad Pál a gyülekezeti vezetőknek 1Thessz 5:14-15 verse-
iben azzal kapcsolatban, ahogy a tagokkal kell bánniuk? Figyeljük meg 
itt az elveket! Hogyan alkalmazhatjuk ezeket magunkra nézve, bármi-
lyen szerepet is töltsünk be a gyülekezetben? Miként alkalmazhatóak a 
munkahelyen, otthon, játék közben vagy ahol éppen vagyunk? Lásd még 
Mt 5:43-48!

Pál biztatja a thesszalonikai vezetőket, hogy „intsétek a rendetleneket” (14. vers). 
Azok tartoztak a rendetlenek közé, akik nem voltak hajlandók saját maguk 
eltartásáról gondoskodni, akik kifejezetten eltökélték, hogy nem lesz könnyű 
bánni velük és akikkel szemben határozottan fel kellett lépni. 

Majd a vers másik felében Pál így tanítja a vezetőket: „bátorítsátok a félelmes szí-
vűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt.” Azok a 
„félelmes szívűek” vagy „bátortalanok” (új prot. ford.), akiknek nincs elég ön-
bizalmuk. Sok minden aggasztja vagy nyugtalanítja őket. Isten számára fonto-
sak, tehát a vezetésnek bátorítania kell őket. Az „erőtelenek” erkölcsi vagy lelki 
téren gyengék. Könnyen becsaphatók, hamar elcsüggednek a nehézségektől, 
félnek az ismeretlentől. A szívük talán helyén van, de nincs elég ismeretük és 
nyomasztja őket a múlt. Segítség kell nekik, hogy átvészeljék a nehézségeket. 

Pál arra tanítja a vezetőket, hogy mindenkivel legyenek türelmesek. A 14. vers 
első három tanácsa különböző helyzetekre vonatkozik, a türelem viszont min-
dig szükséges a pásztori gondoskodásban.

Az apostol valószínűleg a 15. versben is a vezetőkre gondol. A feddést nem 
jó szívvel fogadók támadásai hatására az elöljárók kísértést érezhetnek arra, 
hogy viszonozzák a bántást. Csakhogy amikor egy vezető bosszút áll, bizo-
nyítja, hogy nem krisztusi lelkület van benne. A helyes gyülekezeti vezetés-
ben különösen fontos mások javának szem előtt tartása.  

A 12-15. versekből kitűnik, hogy Pál felteszi: a gyülekezetben mindig lesznek 
mentorok és tanítványok, és e kapcsolatokban igen fontos nagy tiszteletet 
és türelmet tanúsítani. Nem feledkezhetünk meg viszont a 11. versről: „Vi-
gasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat”. A lelkigondozás gyakran 
kétirányú. Előfordul, hogy a mentornak van szüksége támogatásra. 
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szeptember 4. kedd

A HELYES KERESZTÉNY MAGATARTÁS 
(1THESSZALONIKA 5:16-18)

1Thessz 5:12-16 szerint a keresztényeknek meg kell tanulni, hogyan fogad-
ják és adják az építő kritikát. Ez csak az emberi kapcsolatok keretében tör-
ténhet. Lényegében minden kereszténynek meg kell tanulni felelősen visel-
kedni és másoktól is felelős viselkedésre számítani. Az imádkozó gyülekezet 
fejlődni fog az intés és a bátorítás terén. 

1Thessz 5:16-18 szakasza értelmében Pál szerint mi Isten akarata min-
den hívőt illetően? Miért fontos mindegyik? Lásd még Gal 5:22; Fil 4:4!

Az (Amerikában) ismert adventista prédikátor, Glenn Coon sokszor mond-
ta, hogy a Biblia sokkal több helyen szólít fel az örömre, mint a szombatün-
neplésre. Mégsem hangsúlyozzuk az örömet eléggé. Az örömteli élet a Lélek 
egyik gyümölcse (Gal 5:22; Fil 4:4). Lélek által még szenvedés közben is 
lehet örülni (1Thessz 1:6).

Pál bizonyosan jó például szolgált a szüntelen imádkozásra. Amint az eddi-
giekben is láttuk, 1Thesszalonika levelét körbefonja az imádság. Pál itt arra 
szólítja olvasóit, hogy kövessék példáját. 

A hála a következő keresztény erény, ami Pálban is megmutatkozott (1Thessz 
1:2; 2Thessz 1:3). A pogányok romlásának egyik oka, hogy nem adtak hálát 
Istennek (Róm 1:21). Thomas Erskine szerint „Az Újszövetségben a vallás a 
kegyelem, az etika pedig a hála” (idézi F. F. Bruce: Paul: Apostle of the Heart 
Set Free. London, 1997, Paternoster Press. 19. o.). Érdekes megfigyelni, hogy 
az „örülj” és „légy hálás” görög kifejezéseknek ugyanaz a gyöke. Az istenfé-
lők örömének kulcsa, hogy folyamatosan hálásak Istennek. 

Nyissuk ki a szemünket! Isten ajándékai mindenütt körülvesznek, mi csak 
elfelejtünk hálát adni értük, mert gyakran inkább az élet nehézségeire és küz-
delmeire figyelünk. Ha egyre jobban ápolnánk magunkban a hálás lelkületet, 
sokkal közelebb kerülhetnénk az Úrhoz és több lenne az életünkben az öröm. 

Írjunk össze tíz dolgot, amiért hálásak vagyunk! Konkrétan nevezzük 
meg mindet! Majd mindegyiket foglaljuk bele egy-egy rövid imába! 
Figyeljük meg, hogy mennyire megváltozik a magatartásunk, a hozzá-
állásunk! Ez a gyakorlat jól mutatja, hogy milyen fontos a hála az 
Istennel való kapcsolatunkban!
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szeptember 5.szerda

HOGYAN FOGADJUK AZ „ÚJ VILÁGOSSÁGOT”? 
(1THESSZALONIKA 5:19-22)

„A Lelket meg ne oltsátok. A prófétálást meg ne vessétek, mindent megpró-
báljatok; ami jó, azt megtartsátok! Mindentől, ami gonosznak látszik, őriz-
kedjetek” (1Thessz 5:19-22)! Mit mond itt nekünk Pál? Hogyan alkalmaz-
hatjuk tanácsát az életünkben? A „gonoszságnak” melyik az a formája, 
aminek az elkerülésére keményen kell igyekeznünk?

 

1Thessz 5:12-15 verseiben Pál a gyülekezetet figyelmeztette, de a 19-22. ver-
sekben már más témára vonatkozik intése: a prófétaság ajándékára. Mindkét 
tiltás azt érzékelteti az eredetiben, hogy le kell állniuk azzal, amit már gya-
korolnak: „Álljatok le a Lélek megoltásával” és „álljatok le a prófétálás meg-
vetésével” (1Thessz 5:19-20, a szerző fordítása). Alapvetően arra szólítja fel a 
thesszalonikaiakat, hogy hagyják abba, amit állandón tettek. Pontosan nem 
tudjuk, mire utal az apostol, de valószínűleg azt tanácsolja, hogy fogadják 
nyitottabban, ugyanakkor vizsgálják is meg az újabb világosságot. Biztosnak 
kell lenniük abban, hogy valóban világosság-e az új tanítás (2Kor 11:14).

A prófétaság ajándékát többféleképpen is lehet gyengíteni, pl. a Lélek „meg-
oltásával”. Akkor teszi ezt az ember, ha nem figyel oda az igaz prófétára vagy 
szembeszegül vele. Gondoljunk csak arra, hogy mennyi ellenállás tapasztal-
ható – néha még a soraink között is – az Ellen White élete és munkássága 
által megnyilvánuló prófétaság ajándékával szemben!

A prófétaság ajándékát az is gyengíti, ha valaki elfogadja az elhangzottakat, 
csakhogy tévesen értelmezi vagy alkalmazza. Előfordulhat, hogy valaki nyi-
tottan közeledik egy prófétai üzenethez, de az elmondottakat már helyte-
lenül alkalmazza egy adott helyzetben. Az adventistáknak nagyon vigyázni 
kell ezen a téren! Csodálatos ajándékot kaptunk, és bizonyára nem akarjuk 
azzal sem közömbösíteni, hogy helytelenül alkalmazzuk. 

Harmadsorban a prófétaság ajándékát az is gyengítheti, ha olyan embernek 
vagy írásnak tulajdonítunk prófétai tekintélyt, akit/amit Isten nem igazol. Az 
egyháznak folyamatos éberséget kell tanúsítania, mindent megvizsgálva, hogy 
vajon az a bizonyos prófétai üzenet valóban az egyház épülését szolgája-e.

Milyen hatása volt az életünkben Ellen White prófétai szolgálatának? 
Beszélgessünk erről szombaton a csoportban!
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szeptember 6. csütörtök

SZENTSÉG A VÉGIDŐBEN (1THESSZALONIKA 5:23-28)

Olvassuk el 1Thessz 5:23-24 verseit! Mit jelent „mindenestől megszen-
teltetni” és „feddhetetlenül megőriztetni” az Úr eljövetelére? Nem ilyen-
nek kellene már most is lennünk? 

A mai részben Pál visszatér az imádság nyelvezetéhez. A stílusa hasonló 
1Thessz 3:11-13 szakaszáéhoz, mint ahogy a fő témája is arra emlékeztet: ta-
lálja őket feddhetetlennek és szentnek Jézus, amikor visszatér. Itt viszont már 
áttér arról, amit a thesszalonikai hívőknek kell megtenni (1Thessz 5:12-22) 
arra, amit Isten tesz bennünk (szentség) és értünk (a második advent).

A hívők eltérően vélekedtek arról, hogy pontosan mit is mond ez a szakasz 
az ember természetéről és a Jézus visszajövetelekor várható jellemről. E rész-
szel való rövid találkozásunk közben arra figyelünk, ami e szöveg alapján 
egyértelműen megállapítható.

Pál itt elmondja, hogy amit Isten a hívő életében tesz, annak egész lényére 
hatnia kell. Jézus visszajövetelének közeledtével élete minden részét érinte-
nie kell a megszentelődésnek. Amikor „lelketeket, elméteket és testeteket” (új 
prot. ford.) említette, nem tudományos pontossággal kísérelte meg leírni az 
ember különböző részeit (a bibliai gondolkodás osztatlan egésznek látja az 
elmét és a testet, nem egymástól függetlenül létező részeknek). Ezzel a for-
dulattal az apostol inkább azt kívánta kifejezni, hogy testünket és értelmün-
ket egészében, minden részében át kell adnunk Istennek. Engednünk kell, 
hogy teljesen Isten irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és tetteinket. 

Pál imája a jelentől a második adventig átível. Fontos, hogy a hívők megtar-
tassanak, vagy feddhetetlenül megőriztessenek az Úr eljöveteléig. Az apostol 
azt kéri imájában, hogy Isten iránti elkötelezettségük mindvégig megmarad-
jon. E levél szerint a thesszalonikai hívők távolról sem voltak tökéletesek, 
ami azonban megvolt bennük, azt érdemesnek tartotta megtartani Jézus 
visszajöveteléig. Emellett még azért is imádkozott, hogy Jézussal való kap-
csolatuk közben tovább növekedjenek a kegyelemben (lásd még Jn 15:4-6).

Hogyan lehetséges és kell naponta készülnünk az Úr visszatérésére? 
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szeptember 7.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Jézus vidáman és ügyesen végezte munkáját. Sok türelemre és lelkiségre 
van szükségünk ahhoz, hogy a Biblia vallását behozzuk az otthoni életbe és 
a munkahelyre, hogy elviseljük a világi ügyek okozta megterhelést, és mégis 
egyedül Isten dicsőségét tartsuk szem előtt. Krisztus ezen a ponton segít. 
Sohasem volt annyira elfoglalva a világi gondokkal, hogy ne lett volna ideje 
arra, hogy törődjön a mennyei dolgokkal. Szívének örömét gyakran zsol-
tárokkal és mennyei énekekkel fejezte ki. Názáret lakói gyakran hallották 
hangját, amint dicsérettel és hálával járult Isten elé. A mennyel éneke által 
tartotta a kapcsolatot. Ha társai a fárasztó munkáról panaszkodtak, a Meg-
váltó ajkáról felszálló édes dallam felvidította őket. Úgy tűnt, hogy dicsérete 
elűzi a gonosz angyalokat, és mint a tömjén, jó illattal tölti be a környéket. 
Hallgatóinak gondolatait a földi élet terhéről a mennyei otthon felé irányí-
totta” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 52-53. o.).

„A test és lélek gyógyítására a hálás és dicsőítő lelkületnél nincs jobb or-
vosság. Éppoly kötelességünk leküzdeni a búskomorságot, az elégedetlen 
gondolatokat és érzéseket, mint imádkozni” (Ellen G. White: A Nagy Orvos 
lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó. 175. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) A csoportban térjünk vissza a szerdai rész utolsó kérdéséhez! Két 

oldalról közelítsünk hozzá: Milyen hatása volt Ellen White-nak az 
egész egyházra? Szolgálata hogyan hatott egyéni életünkre?

2) Miként hat a gyülekezeti vezetéshez való viszonyunkra az, ahogy 
általában a kultúránk tekint a vezetőkre? A hatalmon lévők iránti 
tiszteletlenségre késztet vagy inkább túlzott behódolásra? Hogyan 
tartható helyes egyensúly? 

3) Hogyan erősödhet gyülekezetünk a tagok jellemfejlődésének figye-
lésében? Milyen lelki vezetőképzés szükséges ehhez?

ÖSSZEFOGLALÁS: E heti szakaszunkban (1Thessz 5:12-28) Pál több kér-
désről is szót ejt, de főként a gyülekezet lelki fejlődésére összpontosítja a 
figyelmet. A gyülekezet tagjai gondoskodjanak, törődjenek egymással, legye-
nek vidámak és hálásak. Fogadják nyitottan az új igazságot, különösen a 
prófétai igazságot, ugyanakkor az új gondolatok értékelését nagy gonddal, 
óvatosan végezzék. Az apostol mindenekelőtt arra szólítja a hívőket, hogy 
személyes életük minden részét maradéktalanul adják át Istennek, Jézus 
visszatérésére figyelve. 
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BOTYÁNSZKI ÁGNES:
ISTEN EMBEREINEK… 

Hálás vagyok az Úrnak Érted!
És nem keresem a miértet.
Hisz nem holmi tények
Örvendeztetik szívem – remélem végleg-,
Hanem egész valód, mely által
Megerősít Isten oly sok földi halandót.

Őrizd meg szíved, s lelked tisztaságát!
És az Úr küldötte maradsz 
Nagy és nemes célokért.
Egy boldog ember, ki csakis hitből él.

Hogy a próféta szólt-e belőlem?
Csak rajtad áll.
Isten hív, feladatokat szeretne bízni Rád.
Menj, kövesd Őt tűzön, s vízen át!
Akkor veled lesz mindig
Egy igaz, hű Barát.
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szeptember 8–14.

Ígéret az üldözötteknek

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: János 1:18; 14:1-3; Róma 2:5; 12:19; 
2Thesszalonika 1:1-12; Jelenések 16:4-7; 20:1-6

„Mivégből imádkozunk is mindenkor tiérettetek, hogy a mi Istenünk méltók-
nak tartson titeket az elhívására, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyö-
nyörűséggel, és a hitnek hathatós munkálásával” (2Thessz 1:11).

KULCSGONDOLAT: Jézus második adventje a keresztény reménység be-
tetőzése. 

Az írásbeli kapcsolattartás lassú lehetett, ezért ha egy gyülekezet Pállal akart 
szót váltani, először meg kellett találni, éppen hol tartózkodott az apostol, 
hogy eljuttassák neki az üzenetet. Nem lehetett könnyű feladat! Az üzenetet 
megkapva, az apostol lediktálta válaszát, amit azután személyesen vitt vissza 
valaki a gyülekezetnek. Talán hónapok is elteltek így, mialatt téves elképze-
lések kaphattak lábra és terjedhettek el.

Úgy tűnik, éppen ez történt Thesszalonikában. A gyülekezetben új prob-
lémák is felütötték a fejüket, amelyek súlyosbodtak is, mivel tévesen értel-
mezték Pál első levelét. Az apostol második levelével igyekezett javítani a 
helyzeten.

Az e heti tanulmányban tárgyalt részt így foglalhatnánk össze: a második 
adventkor a hívőket Isten különleges tette menti meg, amit Krisztus által visz 
végbe. Ebben a részben további információt találunk Jézus visszajövetelének 
természetére vonatkozóan. 

11. tanulmány
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szeptember 9. vasárnap

ÚJABB ÜDVÖZLÉSEK (2THESSZALONIKA 1:1-2)

„Pál és Silvánus és Timótheus a thesszalonikabeli gyülekezetnek, Istenben, 
a mi Atyánkban, és az Úr Jézus Krisztusban: Kegyelem néktek és békesség 
Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól” (2Thessz 2:1-2). Milyen 
reményt és ígéretet fejez ki még ez az egyszerű üdvözlés is? Milyen teo-
lógiai mondanivalót, mennyi reményt, ígéretet találunk benne? Hogyan 
tanulhatjuk meg ezt a reménységet, ezeket az ígéreteket a magunkénak 
érezni? 

Pál gyakran beszél a kegyelemről és a békéről, mint ahogy itt is. E kettő 
vajon nem kapcsolódik egymáshoz? Vajon nem vezet el a békéhez, ha fel-
ismerjük Isten kegyelmét, Jézusban ígért megváltását? Legyünk bármilyen 
helyzetben, feltétlenül fontos elég időt fordítani annak végiggondolására, 
hogy Isten megváltást és kegyelmet ajánl, pedig méltatlanok vagyunk. Va-
jon hogyan lehetne ennél jobban tapasztalni azt a békességet, amit ígér? Ne 
önmagunkat állítsuk a figyelem központjába, hanem csak Jézusra összpon-
tosítsunk és mindarra, amit benne kapunk!

Hasonlítsuk össze 1Thessz 1:1 versét 2Thessz 1:1-2 verseivel! A megfo-
galmazásban van egy kis különbség. Milyen jelentőséget találunk az el-
térésben? 

A két rész között egy különbség van. Az első levélben Pál így ír: „az Atya Is-
tenben”, a második levél elején pedig ez áll: „a mi Atyánkban”. Ez a megfogal-
mazás a kapcsolatot érzékelteti. Vannak, akik közel érzik magukhoz Jézust, 
az Atya Istentől azonban félnek. Pál arról biztosítja a thesszalonikaiakat, 
hogy éppen úgy bízhatnak az Atyával való kapcsolatukban, mint Jézusban. 
Jézus azért jött a földre, hogy bemutassa, milyen az Atya. 

Minek a bizonyosságát, reményét találjuk Jn 1:18 és 14:7-11 versei-
ben, különösen 2Thessz 1:1-2 fényében? 
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szeptember 10.hétfő

PÁL HÁLAADÁSA (2THESSZALONIKA 1:3-4)

Pál hajlamos volt rendkívül hosszú mondatokban fogalmazni. 2Thessz 1:3-10 
verse a görögben egyetlen mondat, ami főként a Jézus visszajövetele körüli 
eseményeket érinti. A mondat központi üzenete azonban nem a második ad-
ventre utal: „Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, tiérette-
tek” (2Thessz 1:3). Jézus visszatérésére vonatkozó megjegyzései (6-10. versek) 
részben indokolják, hogy miért ad hálát Istennek a thesszalonikaiakért.

Milyen fontos lelki elvet találunk 2Thessz 1:3-4 versében a hit kérdésével 
kapcsolatban? Mi történik a hittel, ha nem fejlődik? 

„Tartozunk” hálát adni Istennek – ez a fő ige 2Thessz 1:3-10 szakaszában. Pál 
kötelezve érzi magát arra, hogy hálát adjon Istennek a thesszalonikai hívő-
kért, mivel a hitük egyre erősödik. Eközben egymás iránti szeretetük is nő. 
Az eredetiben mindkét ige jelen időben szerepel. Ez azt jelenti, hogy a hitben 
és a szeretetben való fejlődésük következetes és folyamatos. Az egészséges 
gyülekezet számára alapvetően fontos az ilyen erősödés. Mint egy növény, 
ami nem fejlődik, a lelkileg nem erősödő gyülekezet is meghal. 

Ennek a levélnek a 2. és 3. fejezetében az apostol erőteljesen bírálja a gyü-
lekezetet. De tudja, az embereknek sok megerősítésre van szüksége ahhoz, 
hogy jól tudják fogadni az építő kritikát. Az 1. fejezetben ezért bátorító, meg-
erősítő gondolatokat ír. 

Többek között azért is akarja erősíteni Pál a thesszalonikai gyülekezetet, 
mert folyamatosan szenvednek az üldözéstől. Kifejezett elismeréssel szól 
„kitartásukról” a szorongattatások között. Nem a hitről, reményről és sze-
retetről ír, inkább a hitükről, szeretetükről és kitartásukról. A „kitartás” itt 
a „reményt” helyettesíti, és ez vezet át a fejezet későbbi részében a második 
adventtel kapcsolatos magyarázatához. 

Hitük és szeretetük növekedésének eredményeként az üldözések közepette 
tanúsított bátorságukkal dicsekedtek az apostolok a többi gyülekezetben, 
ahová ellátogattak. A thesszalonikaiak a keresztények példaképeivé váltak 
abban a tekintetben, hogyan kell a támadások között szilárdan kitartani.

A megpróbáltatások és a nehézségek hogyan növelhetik a hitünket? 
Mégis, ugyan kinek nem kell küzdenie azért, hogy a nehézségek 
között megőrizze hitét?
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szeptember 11. kedd

A SZENVEDÉS MINT A VÉG JELE 
(2THESSZALONIKA 1:5-6)

Görögül 2Thessz 1:5-10 szakaszának ószövetségi hangulata van (az első ke-
resztények Bibliája a Septuaginta, az Ószövetség kereszténység előtti korból 
származó görög fordítása volt). 2Thesszalonika levelében sokkal több az 
ószövetségi utalás, mint az első levélben. 

Mit mondott Pál 2Thessz 1:5-6 verseiben? Milyen ígéreteket találunk eb-
ben a szakaszban?  

A bizonyság szó azt jelenti, hogy „bizonyíték” vagy „nyilvánvaló utalás” vala-
mire. Mit bizonyít a keresztények üldöztetése (4. vers)? Bizonyosan nem azt, 
hogy Isten a népe elleni ítéletet hozna. Ellenkezőleg! A jövőbeli ítéletre mutat, 
amelyben Isten népe igazolást nyer, üldözőik pedig olyan bánásmódban ré-
szesülnek, mint amivel másokat sújtottak. Ebben számunkra is van üzenet. Az 
erőszak erőszakot szül, és aki másokkal szemben erőszakot alkalmaz, félhet a 
jövőtől. Isten ítélete igazságot szolgáltat. Népe üldözőinek egy nap majd meg 
kell állni Isten ítélőszéke előtt. Aki pedig hite miatt szenved igazságtalansá-
got, bizalommal gondolhat Isten ítéltére. Azon a napon mindenki előtt világos 
lesz, hogy Isten kegyelmében részesült. Az Újszövetség arra bátorítja a hívőket, 
hogy kedvességet, irgalmat, megbocsátást tanúsítsanak mások iránt. Amikor 
viszont ezt átkokkal, veréssel és börtönnel viszonozzák, bátorító lehet a tudat, 
hogy az igazságtalanság nem tart örökké. Ezért is inti a Biblia a hívőket türe-
lemre (lásd még Jel 14:12). 2Thessz 1:5-6 versében Pál emlékezteti az üldözött 
thesszalonikaiakat: „az Isten igazságos ítélete” a jövőben bemutatja majd, hogy 
a jelenben elismerően tekint rájuk az Úr. Sőt, a megpróbáltatás közben tanú-
sított türelmük és hitük igazolja, hogy Isten kiválasztotta őket. A keresztények 
szenvedése így adhat okot az örömre (1Thessz 1:6-7). A valós életben ez bizo-
nyítja, hogy kinek az oldalán állunk majd Jézus eljövetelekor. Az 5. vers mutat-
ja Isten igazságos ítéletét, amikor a thesszalonikaiakat elismeri. A 6. vers pedig 
az üldözők elítélésével és pusztulásával mutatja ugyanezt. Mindkét esetben az 
ítélet a jelenben tanúsított magatartás végidei következménye. 

Előfordult már, hogy igazságtalanul áldozatul estünk valaki gonosz-
ságának, aki viszont tettéért nem kapott büntetést? Ha igen, akkor 
mennyire vigasztal Isten ítéletének ígérete? Vagy nézzük más oldalról: 
előfordult már, hogy rosszul, igazságtalanul bántunk valakivel, de 
ennek nem lett következménye (legalábbis eddig)? Ha igen, hogyan 
tekintünk a végidei ítélet ígéreteire? 
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szeptember 12.szerda

TŰZ ÉS PUSZTULÁS (2THESSZALONIKA 1:7-9)

Olvassuk el 2Thessz 1:7-9 verseit! Mi az elsődleges oka a gonoszok vesz-
tének Jézus visszajövetele idején? Hogyan értsük e verseket, gondolva 
arra, hogy Isten szeretettel, kegyelemmel és megbocsátással teljes? 

Sokan kényelmetlenül érzik magukat e versek nyelvezetétől. Szerintük a 
„megfizet”, „meglakol”, „bosszút áll” és a szenvedéssel való büntetés nem 
méltó a szeretet, kegyelem és irgalom Istenéhez. Viszont Pál gyakran taglalja 
az igazságos büntetés és megtorlás témakörét (Róm 2:5; 12:19). Egyértelmű-
en fogalmaz: egy nap Isten ítélete elsöprő módon megnyilvánul. 

Miért is ne? A mai világban minden jó kormányzatnak kényszerítő erővel 
kell fellépnie, hogy visszaszorítsa a rosszat. A kényszer ugyan nem mindig 
erőszakos (amikor megállítanak egy közlekedési vétségért vagy az adóha-
tóság átvilágít), bizonyos esetekben viszont, főként, amikor bűnözők erő-
szakot alkalmaznak, arra erőszakkal kell felelni. A jó kormányzatok kellő 
korlátokat szabnak, hogy mindenki békében élhessen együtt. Sok esetben 
azonban a nyilvánvaló gonoszság nem enged önként. Minél nagyobb a go-
noszság hatalma és brutalitása, annál nagyobb erő szükségeltetik megállítá-
sához. 

Az e részben felvázolt kép nem kellemes, viszont azt fejezi ki, hogy Isten 
megteszi azt, amivel véget vet az erőszaknak és az elnyomásnak. 

Mit tanítanak Jel 16:4-7; Dán 7:21-22 versei azzal kapcsolatban, amiről 
Pál is írt 2Thesszalonika levelében?

Jézus saját tapasztalatából tudja, mit jelent a szenvedés. Bízhatunk isteni íté-
letének helyességében, abban, hogy nem fog szükségtelen pusztítást végez-
ni. Isten ítélete szenvedést okoz, de a szükségesnél egy cseppet sem többet. 
Abban teljesen biztosak lehetünk, hogy az Úr ítéletében olyan bölcsesség és 
méltányosság mutatkozik meg, amit most meg sem értünk igazán. 

Ennek a szakasznak nem az volt a célja, hogy a bosszúállás miatt örven-
dezzenek, hanem a bántalmazott, elnyomott embereket akarta Pál bátorítani 
vele. Eljön az ítélet napja. Nem kell a saját kezünkbe venni az igazságszol-
gáltatást. 
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szeptember 13. csütörtök

KRISZTUS DICSŐSÉGE (2THESSZALONIKA 1:10-12)

Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a szentjeiben dicsőíttetik meg (2Thessz 
1:10-12)?

Az e héten tanulmányozott mondat (2Thessz 1:3-10) számos fontos részletet 
közöl Jézus második adventjével kapcsolatban. Amikor Jézus eljön, megbünteti 
azokat, akik másokat bántalmaznak és megnyugvást ad a bántalmazottaknak 
(lásd 6-7. vers). A mennyből jön le, hatalmas angyalok kíséretében (7. vers).  
A tűz lángjával érkezik, és végrehajtja az igazságos ítéletet azokon, akik elutasí-
tották Istent és Jézus Krisztus evangéliumát (8. vers). A gonoszok elpusztulnak 
(8-9. vers), miközben Krisztus megdicsőül az üdvözülőkben (10. vers). A má-
sodik advent eseményei képezik a millennium hátterét. Ez idő alatt, ezer éven 
át elhagyatott lesz a föld (Jel 20:1-6). A héten tárgyalt szakaszból ugyan nem 
derül ki, mi lesz akkor az igazakkal, ám 1Thessz 4:16-17 verséből tudjuk, hogy 
a megváltottak a levegőben csatlakoznak Jézushoz, amikor visszatér. Jn 14:1-3 
pedig azt írja, hogy Jézus magával viszi őket a mennybe. 

Pál tanácsa szerint hogyan készüljenek a hívők Jézus második adventjé-
re (2Thessz 1:11)?

A 10. versben Pál már nem a gonoszokról beszél, hanem ismét arról ejt szót, 
hogy a második adventkor milyen sors vár az igazakra. A 10-12. versek szerint 
Jézus dicsősége megmutatkozik azoknak a jellemében, akik hisznek benne. 
Pál örül, hogy a thesszalonikaiakért mondott imái és az erőfeszítései igazolást 
nyernek, amikor Jézus visszatér (lásd 1Thessz 2:19-20). Pál itt a 2. fejezet alap-
ját veti meg, amelyben arról szól, hogy az Úr napja még nem jött el. Ha már 
eljött volna, azt jelezné a tűz, a gonoszok pusztulása és Jézus teljes megdicső-
ülése mindenki előtt. A mai részben az apostol hol Istenről, hol Jézusról szól, 
a két kifejezést egymással felcserélve használja. Az ihletett Ige szerint Jézus 
Isten. Ez a tanítás igen fontos számunkra. Minél hatalmasabb Jézus, annál na-
gyobb az általa biztosított üdvösség, és annál tisztább képet kapunk Istenről, 
ha Jézus életéről, haláláról, feltámadásáról és visszatéréséről elmélkedünk. Ha 
Jézus valóban Isten, az Atya éppen olyan, mint Ő. 

Hogyan folytathatjuk hétköznapi életünket, közben a második adven-
tet várva? Az élet napi ritmusában miért olyan könnyű megfeledkezni 
Jézus visszajöveteléről? Hogyan tanulhatjuk meg teendőink végzése 
közben mindig gondolatainkban tartani ezt a nagyszerű ígéretet, a 
kellő időt, figyelmet és komolyságot megadva neki?  
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szeptember 14.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A Bibliát ihletett emberek írták, de nem Isten gondolkodás- és kifejezésmódja 
szerint, hanem emberi módon. Isten mint író nincs jelen lapjain. Az emberek 
gyakran mondják, hogy ilyen vagy olyan kifejezés nem vall Istenre. De Isten 
nem helyezte magát a szavak, a logika vagy a retorika próbája alá a Szentírásban. 
A Szentírás írói Isten tollforgatói voltak, nem pedig tolla… Nem a Biblia szavai, 
hanem az írók voltak ihletettek. Az ihletettség nem a szavakra vagy kifejezésekre 
hat, hanem magára az emberre, akit a Szentlélek befolyása bizonyos gondola-
tokkal tölt el. A szavak azonban az egyéniség jegyét hordozzák. Az isteni elme és 
szándék összefonódik az emberivel, s így lesz az emberi kijelentés: Isten Igéje” 
(Szemelvények Ellen G. White írásaiból. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 20. o.).

„Az apostolnak Krisztus visszajöveteléről szóló tanítása a thesszalonikaiakhoz 
írott első levelében teljesen összhangban állott korábbi tanításaival. Néhány 
thesszalonikai testvér mégis félreértette szavait… Második levelében Pál igye-
kezett helyreigazítani tanításának e félreértését és eléjük tárni valódi álláspont-
ját” (Ellen G. White: Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent 
Kiadó. 174-175. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) A Szentírás igazsága intenzív, szóról szóra történő tanulmányozás 

által ismerhető meg, vagy inkább nagyobb témakörök vizsgálata 
által, amihez széleskörű olvasás szükséges? Vagy mindkét megkö-
zelítési módnak megvan a maga ideje és helye? Beszélgessünk erről 
a csoportban!

2) Olvassuk el a fentebbi idézetet az ihletéssel kapcsolatban! Hogyan 
segít megérteni a Bibliában időnkét megmutatkozó „emberi tényezőt”?

3) A második advent gondolata megrémít vagy inkább reményt kelt 
bennünk? Válaszunk mit árul el Istennel való kapcsolatunkról és 
arról, ahogy az evangéliumot értelmezzük?

4) Nagy igazság rejlik a gondolatban, hogy a megpróbáltatások erősít-
hetik jellemünket és hitünket. Mégis, mit mondhatunk annak, aki-
ből a bajok nemcsak keserűséget, neheztelést és haragot váltanak 
ki, de még a hitét is elveszik?

ÖSSZEFOGLALÁS: 2Thesszalonika levele 1. fejezetében Pál annak örül, 
hogy a thesszalonikai hívők a sok szenvedés dacára is hűségesek maradtak. 
Bátorításként arról beszél nekik, hogy Jézus második adventje idején majd 
megfordul a helyzet. Bármi is történjék most, ígéretet kaptunk arra nézve, 
hogy Isten majd igazságot szolgáltat. 
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
ŐSZI GONDOLATOK

Megjött az ősz,
ökörnyál szállong
a mező felett.
Fennakadt egy bokron,
a nyárnak integet.
– Látod? Így múlnak el
őszök, tavaszok;
vonulnak felettünk
az évek.
Alig vesszük észre:
ősz lesz a hajunk,
s bennünk is
megőszült az élet.



94 www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA  • Biblia-tanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok

szeptember 15–21.

Az Antikrisztus

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 8:8-11; Zakariás 3:1; Máté 24:1-14;
Apostolok cselekedetei 2:22; 2Thesszalonika 2:1-12

„Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön el az addig, míg-
nem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszede-
lemnek fia” (2Thessz 2:3).

KULCSGONDOLAT: A thesszalonikaiaknak az utolsó idő eseményeivel 
kapcsolatos téves nézeteit helyreigazítva Pál rámutat az igazságra a vég-
idei csalásokat illetően. 

Bátorító és intő szavai között az apostol ír a végidő eseményeiről is, közöttük 
a legfontosabbról, Jézus második adventjéről. 

Az e héten vizsgált részben szintén a végről ejt szót, de a hangsúlyt kissé 
másra helyezi, mint az előzőekben. Először is, Thesszalonikában járva már 
elmondta a részleteket. Másodszor, ezzel a szakasszal a pásztorolás a célja; 
meg akarta nyugtatni olvasóit, és el akarta érni, hogy nagyobb türelemmel 
várják a végidei eseményeket. Ezenkívül óvni is próbálta őket az e témával 
kapcsolatban terjedő hamis tanításoktól. 

A heti rész kezdetén (2Thessz 2:1-2) több görög szó visszamutat 1Thessz 
4:13–5:11 szakaszára: Urunk eljövetele (1Thessz 4:15), egybegyűlésünk 
(1Thessz 4:17) és az Úr napja (1Thessz 5:2). Bizonyos szempontból ez a ko-
rábbiakban leírtak tisztázása. Olyan igazságokat mutat meg Pál, amelyeket 
ma nekünk is meg kell értenünk. 

12. tanulmány
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szeptember 16. vasárnap

A PROBLÉMA (2THESSZALONIKA 2:1-3)

Milyen témával foglalkozik Pál 2Thesszalonika 2. fejezetében? Hogyan 
vonatkoznak ma ránk szavai? Milyen tekintetben találkozunk mi is efféle 
problémákkal egyházunkon belül, a végidő eseményeit illetően (időpon-
tok meghatározása, összeesküvés-elméletek stb.), csak talán más össze-
függésben? Milyen hasonló elvet találunk 2Thessz 2:1-3 szakaszában, 
amivel mi is folyton szembesülünk?

E szakaszban nincs világos bizonyíték arra, hogy a gyülekezet Jézus második 
adventjéről kérdezett volna. Pál figyelt fel egy problémára, az késztette írásra. 
Az „egybegyűlés” gondolata az előző levélben írtakat idézi (1Thessz 4:15-17).

Ebben a részben Pál szavai eszünkbe juttatják Jézus figyelmeztetését  
(Mt 24:1-13). A thesszalonikaiak „egyhamar” meginogtak, mert Pál első leve-
lének megírása után, rövid idő alatt egymásnak ellentmondó elképzeléseket 
hallottak. Pál nem nevezi meg a zavarkeltés pontos forrását, talán ő sem 
tudta. A „lélek” (2Thessz 2:2) szóval valószínűleg egy prófétai tanításra utal, 
vagy valamilyen hamis próféta kijelentésére, vagy Pál első levelének téves 
magyarázatára. A másik forrás talán egy szóbeli kijelentés, a tagok között 
szájról szájra terjedő tanítás lehetett. A „nékünk tulajdonított levél” említésé-
vel vagy olyan, hamisított levélre utal, amit az ő nevében küldtek, vagy egy 
valóban tőle származó levél téves értelmezésére. 

Bármilyen körültekintően is őrzi egy lelkész a gyülekezetét, a hamis elkép-
zelések számtalan módon gyökeret ereszthetnek. A tagok néha könnyebben 
elfogadnak valamilyen beszámolót vagy híresztelést, mint hogy saját maguk 
kezdenék alaposan kutatni a Szentírást. Időnként az is előfordul, hogy egy 
új elgondolás bizonyos pontig biblikus, csakhogy nem a hozzá kapcsolódó 
bibliai tanításokkal együtt, azokkal egyensúlyban hirdetik. 

Úgy tűnik, Thesszalonikában ez utóbbi lehetett a probléma. A hívők sok he-
lyes tanítást ismertek Jézus második adventjével és az azt megelőző esemé-
nyekkel kapcsolatban, de hajlottak arra, hogy vagy az egyik végletet hang-
súlyozzák túlzottan, vagy a másik tanítást, de közben a szempontokat nem 
hozták egyensúlyba. Nem hallgattak Jézus figyelmeztető szavára, hogy ne 
csupán adventje jeleire koncentráljanak (Mt 24:4-8). Éppen ezért olvasha-
tunk 1Thesszalonika levelében arról, hogy keseregtek, mert Jézus visszaté-
rése késlekedett (1Thessz 4:13-15). Ebből a fejezetből pedig úgy tűnik, arra 
a következtetésre jutottak, hogy máris a végső események között vannak. 
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szeptember 17.hétfő

PÁL RÖVID VÁLASZA (2THESSZALONIKA 2:3-4)

A két thesszalonikai levél megírása között eltelt rövid időben a gyülekezet 
tagjai összezavarodtak, nem értették, hogy mit jelentenek Pál szavai az első 
levélben. Arra a következtetésre jutottak, hogy vagy hamarosan bekövetke-
zik a második advent, vagy valamilyen titokzatos módon már végbe is ment 
(2Thessz 2:2). Mi volt Pál rövid válasza erre a problémára? „Lehetetlen! Még 
túl sok minden nem történt meg.” A thesszalonikai zavar késztette az apos-
tolt arra, hogy leírja a végidő eseményeinek legátfogóbb vázlatát. Ha ezt nem 
teszi meg, számunkra sem maradt volna fenn írásban. 

Olvassuk el 2Thessz 2:3-4 verseit! Mit mond el ebben a szakaszban Pál „a 
bűn emberéről”? Milyen elveket találunk itt, amelyek segítségével meg-
érthetjük fejtegetését? 

Az eredetiben a 3-4. vers hiányos mondat. A görögből hiányzik, de a legtöbb 
fordításban szerepel, hogy „nem jön el az”. Pál felsorolja, hogy minek kell 
megtörténni Jézus visszajövetele előtt. Először lesz a „szakadás”, „a hittől 
való elszakadás” (új prot. ford.), görögül apostasia, azaz hitehagyás. Azután 
megjelenik „a bűn embere”. Az ő megjelenéséről úgy ír a 8-10. versben, mint 
ami közvetlenül Jézus visszajövetele előtt, „a Sátán ereje által” történik (ezt a 
szerdai részben vizsgáljuk meg közelebbről). A gonoszság megnyilvánulása 
előtt azonban sor kerül a „titok” időszakára, amikor még visszatartatik, ami-
nek be kell következnie (6-7. vers).

A 4. vers bemutatja a bűn emberét, aki a „törvénytipró” (új prot. ford.). Egy 
ideig titokban működik, majd végül megmutatja magát. Szembehelyezke-
dik Istennel, fölé emeli magát, a templomban ül, „azt állítva magáról, hogy 
ő isten” (új prot. ford.). Ez a vers tele van ó- és újszövetségi utalásokkal. Az 
„ellene támad” (4. vers, új prot. ford.) kifejezés Sátánt juttatja eszünkbe Zak 
3:1 verséből. Isten fölé emeli magát és Isten helyét bitorolja a templomban 
– ez Dániel könyve 8. fejezetéből a kis szarvat idézi. „Istennek akar látszani” 
(SZIT), ez pedig Ézsaiás 14. fejezetére és Ezékiel 28. fejezetére emlékeztet, 
valamint Dán 11:36-39 káromló hatalmára. Tehát a bűn emberére vonatko-
zó leírásban olyan elemeket találunk, amelyek egyrészt Sátánra, másrészt a 
keresztény történelemben ható gonosz eszközére is mutatnak. 

Milyen burkolt formában lehetünk hajlamosak mi magunk is a „bűn 
emberét” jellemző lelkületre? 
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szeptember 18. kedd

AZ ESEMÉNYEK VISSZATARTÓJA (2THESSZALONIKA 2:5-7)

Pál szerint milyen két jellemzője volt a világhelyzetnek levele megírása 
idején? Hogyan mutatja be a nagy küzdelmet 2Thessz 2:6-7 verse? 

E verseket az előzőekkel összekapcsolva láthatjuk, hogy Pál a történelem 
három szakaszát vázolja fel saját korától a végidőig. Az utolsó rész a második 
adventtel kezdődik. Ez előtt jelenik meg a bűn embere (3. vers), a „törvény-
taposó” (8. vers), ezt a korszakot pedig megelőzi a titok és a visszatartás kora 
(6-7. vers).

Nagyon is szeretnénk teljesen megérteni, mire gondolt e versekben Pál, csak-
hogy van számos bizonytalanság. A 6. versben a visszatartó erő semleges-
nemű (dolog), a 7. versben viszont hímnemű (személy). A törvénytaposó a 
8. versben hímnemű, a 7. versben azonban semlegesnemű („a törvényszegés 
titkos bűne”). A 7. versben az sem világos, hogy a visszatartó erőt eltávolítják, 
vagy van hatalma eltávolítani magát: „félre kell az útból tolatnia” (Károli); 
„annak… el kell tűnni az útból” (új prot. ford.). Egy angol fordítás helyesen így 
írja: „amikor nem lesz az útban”.

Ki ez a visszatartó, vagy milyen visszatartó hatalomról van itt szó? Pál korá-
ban jelen van; magasra emeli a törvényt – azaz a törvénytelenséget visszatar-
tó hatalom (7. vers); küldetése Isten által meghatározott időre szól; van elég 
hatalma Sátán működését korlátozni (9. vers).

Más újszövetségi szakaszok szerint mi tartja vissza a második adventet 
(Mt 24:14; Mk 13:10; Jel 14:6-7)?

Az Újszövetség nagy részében a második adventhez vezető események az 
evangélium végső hirdetése után következnek (Mt 24:14; Mk 13:10; Jel 14:6-7). 
Ebben az esetben tehát lehetséges, hogy maga Isten a visszatartó, akiről Pál 
szól, aki egészen addig visszatartja a végidő eseményeit, amíg mindenkinek 
alkalma nem lesz meghallani az evangéliumot. 

Mennyi visszatartásra van szükség a saját életünkben? Vagyis, kísér-
tésben hogyan tanulhatjuk meg Isten erejét kérni, hogy ez őrizzen 
meg a nyilvánvaló rossztól? 
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szeptember 19.szerda

AZ ANTIKRISZTUS (2THESSZALONIKA 2:8-10)

Hogyan érthetjük 2Thessz 2:8-10 szakaszát? Mi az, ami különösen fon-
tos ebben a kifejezésben: „nem fogadták be az igazságnak szeretetét”?

A 3-4. versekben találkozunk először a bűn emberével, aki a kereszténység tör-
ténelmének legnagyobb részében igyekezett aláásni Isten törvényét (főként a 
szombatot) és bitorolni az egyedül Krisztust megillető jogcímeket. Olyan igehe-
lyekben, mint Dán 7:20-25 (a kis szarv) és Jel 13:1-7 (a tengerből feljövő fene-
vad), ez az a hatalom, ami a pogány Római Birodalom bukása után fejti ki tevé-
kenységét, vallási és világi hatalmat egyesítve üldözi Isten szentjeit. A pápaság 
az egyetlen olyan hatalom a történelemben, amire illenek az e próféciák által 
meghatározott sajátosságok. A középkortól kezdve egészen napjainkig számos 
igemagyarázat ezt a szervezetet nevezi Antikrisztusnak. (Csak az elmúlt egy-két 
évszázadban fordult el a kereszténység többsége ettől a magyarázattól. Igen érde-
kes változás már önmagában is annak fényében, amit a végidő eseményeivel kap-
csolatban megértettünk.) Ez az azonosítás megfelel 2Thesszalonika 2. fejezete 
részletes leírásának, miszerint a bűn embere egyrészt hímnemű (személy), más-
részt semlegesnemű (világhatalom vagy szervezet). A 7. versben „a törvényszegés 
titkos bűne” megfelelően jellemzi tevékenységét. Ám a történelem végén, közvet-
lenül a második advent előtt valósul meg az egész világra még jobban kiterjedő, 
Istennel és törvényével való nyílt szembehelyezkedés. Ebben a szakaszban, mint 
másutt is (Dániel 7. fejezete, Jelenések 13. fejezete), a hatalmak folyamatossága 
arra utal, hogy a pápaság fontos szerepet játszik majd az idők végén is.

Isten mely korábbi tettének hamisítására kerül sor a végidei megtévesz-
tés során (vö. ApCsel 2:22 és 2Thessz 2:9 versét)?

A mai szakasz a függönyt félrehúzva még hatalmasabb Antikrisztust mutat be 
amögött, ami a történelem során, a nemzetek között működött. A végidő csalá-
sainak elgondolója és végrehajtója nem más, mint maga Sátán. Jézus visszatéré-
sének közeledtével az események egy utolsó, kétségbeesett tettre kényszerítik. 
Személyesen jelenik meg, hogy utánozza Jézus földi szolgálatát (lásd a pénteki 
részt). Hamis csodákkal igyekszik elterelni az emberek figyelmét az evangélium-
ról (Jézus életéről, haláláról és feltámadásáról), sőt még a második adventről is.  

Gondolkodjunk még „az igazság szeretete” kérdéséről! Hogyan „fogad-
hatjuk be”? Miért annyira fontos ez a szeretet annak, aki nem akar bele-
gabalyodni semmiféle lelki megtévesztésbe, főleg nem az utolsó idők-
ben? Hogyan tanulhatjuk meg már most befogadni az igazság szeretetét? 
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szeptember 20. csütörtök

IGAZSÁG ÉS HAZUGSÁGOK (2THESSZALONIKA 2:10-12)

2Thessz 2:10-12 verseit elolvasva mit mondhatunk, vajon miért engedi 
Isten, hogy olyan sokan higgyenek a félrevezetésnek? Pál szerint mit uta-
sítanak vissza a gonoszok? 

A 11. vers sokak számára rendkívül nehéz. Pál határozottan kijelenti: „Ezért 
szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak” 
(új prot. ford.). Erre a kijelentésre a reflexszerű válasz: „Hogyan küldhet té-
velygést az igazság Istene? Hogyan járhat el úgy, mint az utolsó időben Sá-
tán?” (Vö. 9. és 11. verseket!) A mai részben Pál félrehúzza a függönyt, és 
bepillantást enged a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelembe, amelyben 
sokkal többről van szó, mint ami földünket és történelmünket érinti. Sátán 
azzal vádolta Istent, hogy méltánytalan, hatalmaskodó és csaló. A föld törté-
nelmének végső válságában Isten tévelygést „bocsát” a gonoszokra, nem azért, 
mintha tőle hazugság származna, hanem mert megengedi, hogy a gonoszok 
az igazság helyett hazugságokat válasszanak, így mutatva be a már megho-
zott döntéseik következményeit (12. vers). Egyszerűen hagyja, hogy beérjenek 
helytelen tetteik gyümölcsei. A végidő eseményei mindenki számára láthatóvá 
teszik Sátán, valamint követői elgondolásait és jellemét. A tévelygés folyama-
ta akkor kezdődik, amikor az ember elutasítja Jézus Krisztus evangéliumát. 
A 10. versben a gonoszok nem hajlandóak befogadni az igazság szeretetét. 
2Thesszalonika 2. fejezetének apokaliptikus erői mögött értendő az evangé-
liumban felkínált üdvösség. Tanításaival és gyakorlatával a pápaság az evan-
gélium erejét gyengíti. Tevékenységét addig folytatja, amíg a 2Thessz 2:8-12 
szakaszában leírt végidei események le nem leplezik. Így tehát az evangélium 
végső hirdetése (Mt 24:14; Jel 14:6-7) teremti meg az utolsó ítélet és a végidei 
megtévesztés hátterét. Végeredményben bármilyen külső, politikai és vallási 
megnyilvánulási formája legyen is a földön kibontakozó nagy küzdelemnek, a 
kereszténység történelmében nem a politikai események húzzák meg az igazi 
választóvonalat a jó és a gonosz között, hanem mindig is Jézus Krisztus evan-
géliuma. Az Antikrisztus Jézus életének, halálának és mennyei uralkodásának 
bitorlásával mutatja be, hogy milyen is valójában a jelleme. A drámai jelenet 
minden egyéb alakja csak mellékszereplő.

Figyelmesen olvassuk el 2Thessz 2:12 versét! Mi a fő oka annak, ha 
valaki nem fogadja be az igazságot? Hogyan tapasztaltuk ezt a saját éle-
tünkben? Vagyis, talán rejtetten, de hogyan akadályozta mégis a hamis-
ság „kellemes/kényelmes” volta, hogy nyitottan fogadjuk az igazságot? 
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szeptember 21.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A csalás nagy drámájának tetőfokán Sátán meg fogja személyesíteni Krisz-
tust… A hamis Krisztus hangja lágy, szelíd és megnyerő. Nyájas, kedves han-
gon elmond néhányat a Megváltó ajkáról elhangzó drága mennyei igazsá-
gokból. Betegeket gyógyít, majd Krisztustól bitorolt szerepében azt állítja, 
hogy a szombatot áttette vasárnapra, és megparancsolja mindenkinek, hogy 
szentelje meg azt a napot, amelyet ő megáldott… 

Csak azok lesznek felvértezve az egész világot foglyul ejtő hatalmas csalás-
sal szemben, akik szorgalmasan tanulmányozzák a Szentírást és szeretik az 
igazságot” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adven-
tista Egyház. 555-556. o.).

„Az üzenet hirdetése közben ne támadd a többi egyházat, a Római Katolikus 
Egyházat se! Isten angyalai a különböző felekezetek között látnak olyan em-
bereket, akiket csak nagyon óvatosan közelíthetünk meg. Ezért válasszuk 
meg igen gondosan szavainkat… E témaköröket illetően a hallgatás ékesszó-
lás. Sok a megtévesztett ember. A szeretet hangján és szavaival mondjuk el az 
igazságot” (Ellen G. White: Evangelizálás. Budapest, 2007, Advent Irodalmi 
Műhely, Felfedezések Alapítvány. 375. o. a szerkesztő javításával).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Ma sokan úgy gondolják, hogy a pápaság megváltozott, és bizonyos 

szempontból ez igaz is. Viszont a megváltás alapvető kérdéseit ille-
tően továbbra is jogot formál mindarra, amit Krisztus értünk tett és 
tesz. Még mindig a prófécia által bemutatott hatalom maradt. 
Hogyan képviselhetjük a Rómával kapcsolatos bibliai álláspontun-
kat keresztényi szeretettel, türelemmel és tapintattal? 

2) Gyakran hallunk olyanokról, akik a végidő eseményeinek újabb és 
újabb dátumaival állnak elő, újabb és újabb összeesküvés-elméle-
tekben neveznek meg ilyen vagy olyan csoportokat. Ma is nyitottan 
kell fogadnunk az új világosságot, tehát hogyan viszonyuljunk az 
ilyen helyzetekhez? 

ÖSSZEFOGLALÁS: Pál helyreigazította a thesszalonikaiak néhány téves néze-
tét az utolsó idő eseményeivel kapcsolatban, eközben fontos igazságot közölt 
e témát illetően. Egy dologról azonban nem szabad megfeledkeznünk: az utol-
só idővel kapcsolatban nem az események időzítése és nem is a sok részlet a 
legfontosabb, hanem az, hogy a nagy küzdelemben melyik oldalt választjuk!
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BUZDÍTSUK EGYMÁST!

A Bibliában van egy mondat, amit gyakran félreértelmeznek: 
„Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedet-
re buzdítsuk” (Zsid 10:24, új prot. ford.).

Ebben a szövegkörnyezetben a fenti szakasz azt jelenti, hogy lelkesíte-
nünk, inspirálnunk kell egymást. Milyen remek jellemvonás is ez: ké-
pesnek lenni felébreszteni másokban a késztetést, hogy éljenek igaz-
ságosan és istenfélő módon a mai világban. Ritkán gondolunk bele: a 
kudarc oka sokszor az, hogy nincs elég ösztönzés, elvész a lelkesedés. 
Amikor „hitünket vesztjük” egy vállalkozásban, nincs, ami a cél felé 
hajtson bennünket. Ekkor segíthetnek a barátok megőrizni lelkesedé-
sünket. Így tudjuk szeretetre és jó tettekre buzdítani egymást. 

KITARTÁS

Legyen bátorságod elviselni az élet nagy fájdalmait, türelmed szembe-
nézni az apróbbakkal; s amikor elvégezted napi feladatodat, békében 
térj nyugovóra! Isten ébren virraszt.

Victor Hugo
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szeptember 22–28.

A gyülekezet hűségének 
megtartása

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 7:24-27; 18:15-17; Lukács 10:25-28; 
Apostolok cselekedetei 17:11; 2Thesszalonika 2:13–3:18

„Miért is atyámfiai, legyetek állhatatosak és tartsátok meg a tudományt, 
amelyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok ” (2Thessz 2:15).

KULCSGONDOLAT: Igaz, hogy nagyszerű, csodálatos ígéreteket kap-
tunk, de azért meg kell birkóznunk a gyülekezet napi problémáival és 
küzdelmeivel is. A thesszalonikai gyülekezet sem volt kivétel ez alól. 

A gyülekezetek sok tekintetben hasonlóak a növényekhez. Ha egy növény 
nem fejlődik, meghal; Isten terve szerint, amíg él, változik. Hasonlóképpen 
meghal az a gyülekezet is, amelyik nem változik, nem fejlődik. Persze nem 
minden változás jó. Vezethet rossz irányba is. Hatására elfeledkezhetünk 
arról, hogy Istennek mi a szándéka velünk. A Hetednapi Adventista Egy-
háznak különösen kell vigyázni, hiszen a jelenvaló igazság üzenetét rajtunk 
kívül más nem hirdeti. Ez súlyos felelősség, amiről sosem feledkezhetnek 
meg sem a tagok, sem a lelkészek! 

A kinyilatkoztatás és a Lélek hatására kialakuló közös megegyezés révén 
Isten még több világosságra vezette el az egyházat. A múlt fénye segít eliga-
zodni a változás veszélyes vizein. Pál záró szavaival ihletett útmutatást ad e 
fontos téren a thesszalonikai gyülekezetnek és nekünk. 

13. tanulmány
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szeptember 23. vasárnap

ISTEN KIVÁLASZTÁSA SZERINT 
(2THESSZALONIKA 2:13-17)

A szakasz nyelvezete 1Thesszalonika kezdő imádságát idézi. Mintha Pál visz-
szatérne oda, ahonnan indult, e levélpár természetes összefoglalását adva. 
Az apostol itt aggodalmának ad hangot, nehogy a thesszalonikai hívők el-
hagyják azt az utat, amire állította őket. 

Miért ad hálát Istennek Pál 2Thessz 2:13-17 verseiben a thesszalonikaiakra 
gondolva? Mire kéri itt a hívőket? Miért illenek annyira ránk, a végidő 
közelségében élőkre is a szavai?

Pál elmondta a thesszalonikaiaknak, amire életük bizonyság volt, hogy „kez-
dettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre” (13. vers). Az üdvösség 
ajándék, de a hívő részesülhet benne, ha megszentelődik Lélek által, és ha 
hisz az igazságban. Az ilyen ember élete több a szubjektív tapasztalatnál, 
szilárdan gyökerezik az igazságban. 

Éppen ezért annyira fontos Pál számára, hogy a thesszalonikaiak ragaszkod-
janak azokhoz a tanításokhoz, amelyekben meg akarta őket alapozni levele-
ivel és beszédeivel egyaránt. Gyakran megesik, hogy a megértett igazság az 
idő múlásával elhalványul az ember gondolataiban. Éppen ezért van szüksé-
günk a prédikátorok és tanítók folyamatos erősítő szolgálatára.  

Az egyház korai szakaszában a szóbeli hagyományt jobban értékelték, mint az 
írott hagyományt. A szóbeli hagyományon kevésbé változtat a nem szándékos 
ferdítés. A hanglejtés, a gesztikuláció pontosabban kifejezi a jelentést, mint a 
leírt szó. Éppen ezért nem avul el az üzenetközlés prédikációs formája. 

Az írott tradíciót viszont, mint pl. Pál leveleit, kevésbé fenyegeti az evangéli-
um üzenetét saját céljaik szerint változtatni kívánók szándékos ferdítése. Az 
írott szó biztos és változtathatatlan normának számít, amihez viszonyítva 
elbírálhatjuk a szóban, prédikációban elhangzó üzeneteket. Az apostolok cse-
lekedeteiben azért szól Pál a béreaiakról elismerően, mert figyeltek a szóbeli 
üzenetekre, de a Szentírást is alaposan kutatták (ApCsel 17:11). 

Olvassuk el újból a mai igét! Annyiféle erő munkálkodik folyvást 
azon, hogy elszakítson az igazságtól! Gondolkodjunk el arról, hogyan 
változtunk az évek során! Lassan, mind jobban és jobban megalapo-
zódunk az igazságban, vagy inkább lassan, folyamatosan távolodunk 
tőle? Tehát, melyik irányba tart az életünk?
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szeptember 24.hétfő

BIZALOMMAL KIÁLLNI A GONOSZSÁGGAL SZEMBEN 
(2THESSZALONIKA 3:1-5)

A mai világban sokan nevetségesnek tartják Sátán létezésének gondolatát. 
Számukra a gonosz csak egy mítosz, a babonasággal terhes, a tudomány 
kora előtti időből való maradvány. Úgy érzik, hogy a jó és a rossz csupán ok-
okozati hatások véletlenszerű következménye. Mások szerint a jó és a rossz 
fogalmát mindig az adott kultúra határozza meg, az adott idő és hely függ-
vényében, nem más. A Biblia viszont egyértelműen állítja Sátán létezését, aki 
a világ bizonyos pontjain előnyt kovácsol abból, hogy rejtve maradhat, vagy 
hagyja, hogy vörös ördögnek gondolják, szarvakkal. A karikatúra hatására 
tényleg sokan nem hisznek létezésében, és ő éppen ezt akarja. (Egy humo-
rista pl. így tréfálkozott: „Az ördög vitt rá, hogy megtegyem!”)

Olvassuk el 2Thessz 3:1-5 szakaszát! Pál reménységének ad hangot, még 
a hitpróbák dacára is. Mi az alapja reménységének, és milyen feltétellel 
számíthatunk mi is rá? Lásd még 5Móz 8:1; Lk 10:25-28!

Az apostol ennek a szakasznak az elején szintén arra kéri olvasóit: imádkoz-
zanak (mint 1Thessz 5:25 versében), hogy az evangélium gyorsan terjedjen és 
munkája révén tisztelet övezze. Azért is kellett imádkozniuk, hogy Pál megme-
neküljön a gonoszoktól (2Thessz 3:2). Ezzel a kifejezéssel azt érzékelteti, hogy 
bizonyos személyekre gondolt, akiket talán levele olvasói is ismertek. 

Ezt követően egy szójátékot találunk (2-3. vers). Nem mindenkinek van 
„hite” (azaz Isten iránti bizalma, elkötelezettsége), de az Úr „hű” (akire lehet 
számítani – Ő kelt bennünk hitet, tesz elkötelezetté). A hűséges Úr az, akire 
bizton számíthatumk, Ő védi a hívőket a gonosztól, Sátántól. Noha Sátán 
erősebb nálunk, az Úr még nála is hatalmasabb, ezért biztonságot és erőt 
találunk benne. 

Ennek a szakasznak a végén (4-5. vers) az apostol ismét elismerően szól a 
thesszalonikaiakról és imádkozik értük. Biztos benne, hogy megteszik, amit 
tőlük kért, még Sátán és az általa felhasznált emberek támadásai ellenére is. 
Imádságba foglalja kívánságát (5. vers), hogy az Úr irányítsa figyelmüket „az 
Isten iránt való szeretetre és a Krisztus iránt való állhatatosságra.”

Pál levelei a próbák és a szenvedések dacára is hittel, reménnyel és 
bizonyossággal teljesek. Hogyan tanulhatunk meg mi is szert tenni 
ilyen hitre, reményre és bizonyosságra, még ha gyakran nehéz is a 
helyzetünk? 



105www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Biblia-tanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok

szeptember 25. kedd

A SZENTÍRÁS ÉS A HAGYOMÁNY 
(2THESSZALONIKA 3:6-8)

Amikor Jézus a földön járt, még nem volt meg az Újszövetség. Jézus Bibliája 
az Ószövetség volt. Viszont kezdettől fogva az számított bölcs dolognak, ha 
Jézus tanítványai engedelmeskedtek szavának (Mt 7:24-27). A későbbi évek-
ben az egyház számára továbbra is mérvadónak számítottak Jézus szavai és 
tettei (ApCsel 20:35; 1Kor 11:23-26; 1Thessz 4:15). Majd pedig a Szentlélek 
ihletése Jézus szavainak és tettei jelentőségének helyes értelmezésére vezette 
az apostolokat (Jn 15:26-27; 16:13-15). És mielőtt a keresztények első nem-
zedéke eltűnt a színről, az apostolok írásait már az ószövetségi prófétákéval 
teljesen egyenértékűnek tekintették, „Írásnak” is nevezték (2Pt 3:2, 16).

2Thessz 3:6-8, 14 versei szerint még mit tekintett Pál az igazság körébe 
tartozónak?

Amikor Pál eljutott Thesszalonikába, az őskeresztény egyházban Jézus szava-
it és az apostolok tanításait már mindenekfelett irányadónak tekintették. Az 
újtestamentumi korban a „tradíció” szó nem volt feltétlenül negatív tartalmú. 
Utalhatott arra, ahogy a gyülekezet emlékezett Jézus szavaira, tetteire, beleért-
ve az apostolok szóbeli, valamint írásba foglalt tanításait is. A hagyományra 
nagyjából úgy tekintettek, mint mi a Szentírásra. Utasítani lehetett rá hivat-
kozva és engedelmeskedni kellett neki. A thesszalonikaiak számára a tradíció 
több volt Pál leveleinél. Beleértették az apostol náluk elhangzott szavait, sőt 
követendő tetteit is. Pál Thesszalonikában keményen megdolgozott létfenntar-
tásáért, amivel nem csupán azt mutatta, hogy tekintettel volt az ottani hívőkre 
(1Thessz 2:9). Ebből is „hagyomány” lett, aminek követését elvárta tőlük. 

Az apostol nem múlatta tétlenkedve az időt Thesszalonikában; nem ette mások 
kenyerét fizetség nélkül. „Éjjel-nappal” dolgozott, nehogy bárkinek is a terhére 
legyen. Éppen ezért, ha Thesszalonikában valaki másként élt, az „rendetlen-
nek” számított. Pál szemében tehát nemcsak az volt rendetlen, aki megzavarta 
a gyülekezet vagy a környék életét. Szélesebb körben alkalmazva mindazokra 
értette, akik nem akarták követni az apostolok tanításait vagy gyakorlatát. 

A héten vizsgált szövegekből is kitűnik, hogy milyen fontosnak tartot-
ták Pál tetteit a thesszalonikaiak. Az apostol közvetlenül az Úrtól vette 
az igazságot (Gal 1:1), de életével, tetteivel éppúgy bizonyságot tett 
róla, mint szavaival. Mennyire tükrözi életünk az igazságot, amit 
Istentől kaptunk? 



106 www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA  • Biblia-tanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok

szeptember 26.szerda

A MUNKA ÉS AZ EVÉS (2THESSZALONIKA 3:9-12)

Milyen sajátos problémával találkozott Pál a thesszalonikai gyülekezet-
ben (2Thessz 3:9-12)?

Ezekben a versekben Pál saját tetteinek és szavainak hagyományát vonatkoz-
tatja egy adott helyzetre. A tagok jelentős csoportja rendetlenül élt (2Thessz 
3:6, 11). Pál az előző levelében is megemlítette a problémát, de csak óvato-
san (1Thessz 4:11-12; 5:14). Itt azonban már sokkal erősebben fogalmaz. 

Apostol lévén megkívánhatta volna, hogy a gyülekezet jövedelmet, szállást és 
ételt biztosítson neki, de amint 1Thesszalonika levelében írja, amikor náluk 
járt, példát adott nekik, „éjjel-nappal munkálkodva” (2:9), nehogy a terhükre 
legyen. Ez szeretetből fakadó példamutatás volt. 2Thessz 3:8 szerint pedig 
„éjjel-nappal” dolgozott, ezzel példát adva, hogy amennyire lehet, mindenki 
gondoskodjon saját szükségleteiről. 

Ha Pál csak példát mutat, egyesek mondhatták volna, hogy a hagyomány 
nem egészen világos. Az apostol azonban szóban is kifejtette ezt a kérdést. 
A közöttük töltött rövid idő alatt gyakran (amint a görögben a befejezetlen 
igeidő érzékelteti) parancsként emlegette a közmondást: „ha valaki nem akar 
dolgozni, ne is egyék” (10. vers).

Ebben a részben Pál nem a szükségben lévők, a magukat eltartani képtelenek 
megsegítése ellen emel szót. Hiszen Jézus is példát adott a könyörületességre 
az életkörülményeik miatt támasz nélkül maradtak vagy nélkülözők iránt.

Az apostol inkább a gyülekezetnek arra a csoportjára gondolt, akik szándéko-
san lustálkodtak. Mindenbe beleszóltak, mások dolgával foglalkoztak, csak a 
magukét nem végezték (11. vers). Az ókori világ egynémely filozófusához ha-
sonlóan a munkánál ők is jobban kedvelték a kényelmes életet. Talán teológiai 
kérdések megvitatásával töltötték idejüket vagy mások viselkedését bírálgat-
ták ahelyett, hogy megkeresték volna maguknak a betevő falatot. Pál elrendeli 
nekik „az Úr Jézus Krisztusra”, hogy kövessék az ő példáját. Azzal szerezzenek 
jogot a szólásra, hogy először gondoskodnak magukról (12. vers).

Milyen érdekes, hogy az egyház történelmének ilyen korai szakaszá-
ban hány- és hányféle problémával kellett az apostolnak megbirkózni! 
Mennyiben védhet meg bennünket (és kiváltképp az új hívőket) 
ennek ismerete attól, hogy a gyülekezet tagjait mind szentnek képzel-
jük? Ami pedig még fontosabb: hogyan lehet jó a hatásunk a gyüleke-
zetben a meglévő gyengeségeink és hibáink dacára? 
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szeptember 27. csütörtök

KEMÉNY SZERETET (2THESSZALONIKA 3:13-15)

Mt 18:15-17 értelmében hogyan bánjon a gyülekezet azzal, akit kizárnak? 

A gyülekezetek számára az egyik legnehezebb kérdés az egyházfegyelem. A 
vétkező tag általában valakinek a testvére, anyja, fia, unokatestvére vagy leg-
jobb barátja. Vannak tagok, akik azt szeretnék, ha a gyülekezet soha senkit nem 
vonna fegyelmi intézkedés alá, míg mások kemény fellépést várnak. Hogyan 
találhatja meg egy gyülekezet Isten akaratát annyi, egymással vetekedő érdek 
között? Máté evangéliuma 18. fejezete világos, egyszerű folyamatot ajánl. Először 
beszélgessen el négyszemközt a vétkes és a megbántott fél. A szövegösszefüg-
gésből kiderül, hogy amennyire lehetséges, a beszélgetés célja a megbocsátás 
legyen (21-35. vers). Másodjára a megbántott tag vigyen magával még egy-két 
személyt, ezzel véve elejét a nézeteltérésnek azzal kapcsolatban, hogy mit mon-
dott az egyik vagy a másik fél. Az ügyet csak a két első lépés megtétele után lehet 
továbbvinni a testvérgyűlés elé. Amennyiben a vétkező nem hallgat a gyülekezet 
egészére sem, úgy kell bánni vele, mint „a pogánnyal és a vámszedővel” (lásd Mt 
18:17). És itt a probléma. Mit jelent az, hogy úgy bánjunk vele, mint a pogánnyal 
és a vámszedővel? Ezt kétféleképpen is érthetjük. Egyrészt Jézus mondhatta azt 
a gyülekezetnek, hogy úgy kerüljék a vétkező tagot, amint a korabeli társadalom 
kirekesztette a pogányokat és a vámszedőket. Másrészt viszont szólíthatta őket 
arra is, hogy úgy bánjanak a gyülekezetből kizártakkal, ahogy Ő bánt a pogá-
nyokkal és a vámszedőkkel (könyörülettel és megbocsátással).

Mit mondott Pál a gyülekezeti fegyelem kérdéséről (2Thessz 3:13-15)?

Nem könnyű a mai világban helyesen alkalmazni Máté 18. és 2Thesszalonika 3. 
fejezetét. Nincs két egyforma ember, sem két egyforma helyzet. Bizonyos esetek-
ben a megbocsátás meglágyítja a vétkes szívét és a gyülekezettel való megbékélést 
eredményez. Máskor azonban talán csak az a szeretet hat a vétkezőre, amit elég 
keményen képviselnek, és ami következményeket is von maga után. Éppen ezért 
a Generál Konferencia nem zár ki senkit. Legjobban a gyülekezetben lehet elin-
tézni az ilyen érzékeny kérdéseket, ahol a legjobban ismerik azt, aki valamilyen 
vétséget elkövetett. A kemény szeretet nem jogosít fel a bántalmazásra. 2Thessz 
3:15 verse szerint a továbbiakban is családtagként kell kezelni azt, akit gyülekeze-
ti fegyelmi intézkedés alá vonnak. A gyülekezet nem feledkezhet meg arról, hogy 
az illető továbbra is testvér, „akiért Krisztus meghalt” (Róm 14:15; 1Kor 8:11).

Milyen tapasztalataink vannak a gyülekezeti fegyelemmel? Hogyan tart-
ható helyes egyensúlyban a vétségekkel szembeni fellépés és a türelem?
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szeptember 28.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„A thesszalonikai hívőket nagymértékben megzavarták a fanatikus eszmékkel 
és tanokkal közéjük jött emberek. ’…némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem 
dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek.’ A gyülekezetet megfelelően 
megszervezték; tisztviselőket választottak lelkészi és diakónusi tevékenységre. 
Volt azonban néhány önfejű és indulatos tag, aki megtagadta az engedelmes-
séget azoktól, akik felelős tisztséget viseltek a gyülekezetben” (Ellen G. White: 
Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 173. o.).

„Thesszalonikában Pál nemcsak saját keze munkájával tartotta el magát… (Fil 
4:16). Annak ellenére, hogy ezt a segítséget kapta, állhatatosan vigyázott, hogy 
a thesszalonikaiak előtt példakép legyen a szorgalomban; egyrészt, hogy jogo-
san senki se vádolhassa kapzsisággal, másrészt, hogy gyakorlati feddést kapja-
nak a fizikai munkáról fanatikus nézeteket vallók” (i. m. 229. o.).

„Bűnös szokásokat erősít az a gyakorlat, hogy egyéni adományokkal vagy 
a gyülekezet pénzével támogatják a tétlenkedőket, ezt tehát tudatosan ke-
rülni kell. Minden férfit, nőt és gyermeket meg kell tanítani a gyakorlati, 
hasznos munkavégzésre. Mindenkinek el kellene sajátítania valamilyen 
szakmát, lehet az akár sátorkészítés, akár más irányú tevékenység. Mindenki 
tanuljon meg fizikai munkát végezni. Isten kész és hajlandó is arra, hogy 
növelje mindazoknak a képességeit, akik hasznos tevékenységekre nevelik 
magukat” (Ellen G. White megjegyzései, The SDA Bible Commentary. 7. köt. 
912. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Hogyan tarthat a gyülekezet helyes egyensúlyt a múltban megerő-

sített igazságokhoz való ragaszkodás és Isten fokozatosan kinyilat-
koztatott világosságának követése között? Hogyan állapíthatjuk 
meg, hogy egy új „világosság” valóban „világosság” és nem megté-
vesztés? 

2) Hogyan bánjunk az engedetlen és problémás tagokkal, akik mindig 
panaszkodnak valami miatt? És mi a helyzet azokkal, akik valós 
problémák miatti aggodalmukat fejezik ki?

3) Saját szavainkkal foglaljuk össze a két thesszalonikai levél üzene-
tét úgy, hogy mai egyházi helyzetünkre is vonatkozzon!

ÖSSZEFOGLALÁS: Pál két levele a thesszalonikai gyülekezetnek sok tanul-
sággal szolgál azzal kapcsolatban, hogy milyen a gyülekezeti élet nehéz hely-
zetben. Noha más körülmények között voltak akkor, az apostol által képvi-
selt elvek ma is megállnak, örökérvényűek, mert maga az Úr ihlette őket. 



109www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Biblia-tanulmány
www.adventista.hu/bibliatanulmanyok

A KÜZDELEM VÉGET ÉR

„Az ezer esztendő végén Krisztus a megváltottak és az angyalok kísére-
tében ismét eljön a földre…

Messze a város felett, fényes arany alapzatú trónon ül az Isten Fia, és 
körülötte országának polgárai. Nincs nyelv, amely el tudná mondani, 
nincs toll, amely le tudná írni Krisztus hatalmát és fenségét. Az Örökké-
való Atya dicsősége betakarja a Fiút, betölti Isten Városát, és a kapukon 
át beragyogja az egész földet.

A trónhoz legközelebb azok állnak, akik egykor Sátán ügyéért buzgól-
kodtak, de aztán tűzből kikapott üszökként mélységes, lelkes odaszen-
telődéssel követték Megváltójukat. Majd azok következnek, akiknek a 
jelleme hazug és hitetlen környezetben jutott el a keresztény tökéletes-
ségre, akik tisztelték Isten jellemét, amikor a keresztény világ érvény-
telennek mondta; és azok az embermilliók, akik a korszakok hosszú 
során mártírként szenvedtek hitükért. Mögöttük pedig a »nagy sokaság, 
amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból és 
népből és nyelvből… a trón előtt és a Bárány előtt… fehér ruhákba öltözve, 
és az ő kezeikben pálmaágak« (Jel 7:9). Harcuknak vége. A győzelmet 
kivívták. A versenyt megfutották és megnyerték. A pálmaág a kezük-
ben győzelmüket szimbolizálja; a fehér ruha pedig Krisztus makulátlan 
szentségét jelképezi, amely most már az övék” (Ellen G. White: A nagy 
küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 588-590. o.).
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2012. július

„Az igaz pedig hitből él…” (Zsid 10:38)

   1. V.   Jn 14:1-3 Jézus ígérete
   2. H.   Jel 21:3 Isten sátora az emberekkel
   3. K.   Zsid 10:14 Egyetlen áldozat kellett
   4. Sz.  Zsid 4:9-10 Isten népének szombatja
   5. Cs.  Zsid 4:1-3 Ne legyen fogyatkozásunk!
   6. P.    Zsid 4:15 Hozzánk hasonló Főpap
   7. Sz.  Zsid 10:19 Bizalmunk alapja

	 Naplemente:	Budapest:	20:43	•	Debrecen:	20:32

   8. V.    Zsid 4:13 Isten mindenről tud
   9. H.    Zsid 8:6 Jézus különb szolgálata
10. K.    Jób 42:5 Saját tapasztalat
11. Sz.   Zsolt 118:24-25 A hívő öröme
12. Cs.   Lk 13:10-13 Jézus gyógyítása
13. P.     ApCsel 13:42-44  Az evangélium hirdetése
14. Sz.   Ézs 58:13-14 A szombat gyönyörűsége

	 Naplemente:	Budapest:		20:38	•	Debrecen:	20:28

15. V.    Lk 4:16 Jézus szokása 
16. H.    Mt 12:7-8 Irgalmas Megváltó
17. K.    Róm 8:31-35 Isten legfőbb ajándéka
18. Sz.   Róm 8:38-39 Semmi nem szakíthat el Krisztustól
19. Cs.   Jón 2:7 Isten szabadítása
20. P.     Zsolt 30:5-6 Jó az Úr
21. Sz.   Jel 21:1-2 Új ég és új föld

	 Naplemente:	Budapest:	20:32	•	Debrecen:	20:22

22. V.    Zsolt 23:4 Nem félek a gonosztól
23. H.    2Kor 4:16 Nem csüggedünk
24. K.    Zsolt 119:9 Az élet tisztaságának őrzése
25. Sz.   2Kor 11:2-3 Az apostol aggodalma
26. Cs.   Lk 9:35 Mennyei szó
27. P.     ApCsel 26:28 Majdnem megtérés
28. Sz.   5Móz 7:6-9 A kiválasztás oka

	 Naplemente:	Budapest:		20:24	•	Debrecen:	20:14

29. V.    Ézs 8:18 Az Úr népe
30. H.    Hab 2:3 Biztos ígéret
31. K.    Jel 2:7 Bárki hallhatja

Reggeli dicséret
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2012. augusztus

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

   1. Sz.   2Kor 7:4 Pál és a hívők viszonya
   2. Cs.   Jer 33:3 Meghallgat, felel az Úr
   3. P.     Lk 18:10-14 A farizeus és a vámszedő imája
   4. Sz.   1Kor 3:11 Jézus Krisztus az alap

	 Naplemente:	Budapest:	20:15	•	Debrecen:	20:05

   5. V.   Zsid 7:25 Üdvösségünk reménye
   6. H.    Mk 16:15 Jézus minden emberhez küld
   7. K.    Lk 19:38 Áldott a Király
   8. Sz.   1Jn 1:3 Az igehirdetés célja
   9. Cs.   1Jn 1:4 Teljes öröm
10.* P. Lk 11:2-4 A mintaima
11. Sz.   Lk 12:31 Isten országát keresni

	 Naplemente:	Budapest:	20:04	•	Debrecen:	19:54

12. V.    Lk 14:23 Mindenki hivatalos
13. H.    Lk 13:17 Jézus szolgálata
14. K.    Lk 17:20-21 Isten országa bennünk
15. Sz.   1Kor 10:6 A múlt intő példái
16. Cs.   Zsid 10:32 A próbák emléke
17. P.     Zsolt 79:9 Segíts, Istenünk!
18. Sz.   Lk 7:23 Bizalom Jézusban

	 Naplemente:	Budapest:	19:52	•	Debrecen:	19:43

19. V.    Jn 10:9 Jézus az ajtó
20. H.    Jn 15:5 A szőlőtő
21. K.    Róm 12:12 Állhatatosság, kitartás
22. Sz.   Lk 3:4 Az Úr útkészítője
23. Cs.   Mt 25:10 A vőlegény érkezése
24. P.     Dán 12:2-3 A feltámadás ígérete
25. Sz.   Ézs 26:19 Megelevenít az Úr

	 Naplemente:	Budapest:		19:39	•	Debrecen:	19:30

26. V.    2Thessz 3:10 A munka kötelessége
27. H.    Zsid 3:6-8 Hallgassunk Krisztus szavára!
28. K.    Mt 18:19-20 Jézus ígérete
29. Sz.   ApCsel 16:25-26  Szabadulás a börtönből 
30. Cs.   Jn 13:14-15 A lábmosás jézusi példája
31. P.     Róm 12:1-2 Tudatos döntés

Reggeli dicséret
* A

dventista félóra a K
ossuth rádióban 13.30-kor
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2012. szeptember

„…cselekedjünk jót mindenekkel…” (Gal 6:10)

   1. Sz.   Gal 6:2 Egymás terhét hordozva
	 Naplemente:	Budapest:	19:26	•	Debrecen:	19:16

   2. V.    Jak 5:16 Bűnvallás és ima
   3. H.    Mt 9:2 A gyógyító Jézus
   4. K.    1Sám 1:17 Éli pap válasza
   5. Sz.   Lk 8:50 Ne félj, csak higgy!
   6. Cs.   Zsolt 105:40-41 Ételt, italt adott az Úr
   7. P.     Mt 6:5-6 Az imádkozás módja
   8. Sz.   Mt 7:12 Úgy cselekedjetek

	 Naplemente:	Budapest:	19:12	•	Debrecen:	19:02

   9. V.     Lk 5:8 A csoda hatása Péterre
10. H.    1Kir 18:37 Illés imája
11. K.    Jn 16:33 A békesség ígérete
12. Sz.   Jn 15:13 Önfeláldozó szeretet
13. Cs.   Jn 16:20 Szomorúság és öröm
14. P.     Mt 5:9 A békességszerzők 
15. Sz.   Ézs 61:1-3 A Messiás küldetése

	 Naplemente:	Budapest:	18:57	•	Debrecen:	18:48

16. V.    Jn 14:21 Igazi szeretet
17. H.    Eszt 4:13-14 Istentől rendelt feladat
18. K.    Ézs 40:28-31 Az Úrban bízók ereje
19. Sz.   Ézs 40:8 Isten örök beszéde
20. Cs.   Ézs 40:1-4 Vigasztaló üzenet
21. P.     Ézs 63:16 Istenünk, Atyánk
22. Sz.   Dán 7:9 A mennyei ítélet 

	 Naplemente:	Budapest:	18:43	•	Debrecen:	18:34

23. V.     Ézs 55:3 Örök szövetség ígérete
24. H.     Ézs 52:1 Buzdító üzenet Jeruzsálemnek 
25. K.     Kol 1:27 A dicsőség reménysége
26. Sz.    2Móz 40:38 Az Úr jelenléte
27. Cs.    Zsolt 121:7-8 Az Úr védelme
28. P.      2Kor 3:18 Dicsőséges átváltozás
29. Sz.    1Thessz 2:19-20 Az apostol öröme

	 Naplemente:	Budapest:	18:29	•	Debrecen:	18:20

30. V.     Mal 4:2 Az igazság napja

Reggeli dicséret


